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Sammanfattning 

Vi lever idag i ett samhälle där individen blir allt mer medveten om att hur vårt sätt att leva 

påverkar vår planet. Denna medvetenhet på individnivå leder naturligt till att organisationer, 

företag och stater tvingas anpassa sina respektive verksamheter för att de skall stämma mot 

samhällets förändrade kravbild. Energideklarationen är ett exempel på en sådan anpassning, 

där EU infört krav på att samtliga byggnader inom unionen skall förses med en 

energideklaration som innehåller information om byggnadens energiförbrukning, förslag på 

energibesparingar samt en klassificering som gör att byggnaden går att jämföra med andra. 

Målet med denna lagstiftning är att sänka energiförbrukningen i en sektor ensam som står för 

40% av energiförbrukningen i medlemsländerna. Med bakgrund i denna problematik syftar 

därför min studie till att presentera ett förslag till en modell för energideklarationens 

eventuella påverkan på värdet av en kommersiell fastighet.  

Genom djupintervjuer med sju fastighetsbolag i en mindre svensk stad har jag försökt bilda 

mig en uppfattning om energideklarationens eventuella påverkan på en fastighets värde, och 

ge läsaren möjlighet att utifrån samma information bilda sig en egen uppfattning. Frågan är 

viktig, inte minst för att en sådan värdepåverkan skulle peka mot att energideklarationen 

faktiskt är på väg att nå sitt mål, att genom ökad information ge energieffektiva fastigheter ett 

högre värde än fastigheter med sämre förbrukning.   

Studien bygger vidare på tidigare forskning på området, där bland andra Cerin et al (2012 

s.18) och Brounen & Kok (2011 s.177) påvisat att energieffektivitet är en faktor som  

integreras i företagens befintliga värderingspraktik. Den modell som studien utmynnat i har 

sin grund i att värderingsmodellerna som används redan tar tillvara samma information som 

energideklarationen är tänkt att förmedla. Energiförbrukningen påverkar en fastighets 

driftnetto vilket, allt annat lika, påverkar fastighetens värde. Vidare så pekar både forskning 

och studiens empiri mot att marknaden redan idag värdesätter energieffektiva fastigheter 

högre än objekt med sämre energiförbrukning. Detta kan i sin tur förklaras med att den ökade 

miljömedvetenheten i samhället, som tar sig uttryck bland annat i företagsstrategier som CSR 

och SRPI, tvingar både fastighetsbolag och hyresgäster till energieffektivare 

fastighetslösningar. Sammantaget vilar modellen på tolkningen av energideklarationen som 

ett uttryck för en fastighets energiförbrukning snarare än ett kostsamt myndighetspåhitt. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  

Det är idag ett faktum att världen står inför en omfattande utmaning när det gäller att skapa ett 

långsiktigt hållbart samhälle. Aktivister, politiker, forskare och många andra är överens om att 

dagens konsumtionssamhälle påverkar vår miljö negativt, och att detta måste åtgärdas om vi 

vill att kommande generationer skall få lika goda levnadsförutsättningar som vi har idag. För 

att nå målen har man på både statlig och mellanstatlig nivå arbetat intensivt för att genom 

både information och lagstiftning skapa ett samhälle människan samexisterar inom ramen för 

tillgängliga resurser.  Inom området ekonomi är detta ett välkänt problem, som inte minst 

återspeglas av betydelsen av ordet ekonomi, nämligen att hushålla med ändliga resurser.  

Denna uppsats kommer att utgå från detta problem och fokus kommer att ligga på att studera 

en del av den lagstiftning som sprungit ur ovanstående problematik, nämligen 

energideklarationen.  

Energideklarationen infördes som ett resultat av politiska beslut tagna av Europeiska Unionen 

(EU).  EU:s medlemmar har gemensamt beslutat att sänka utsläppen av växthusgaser med 

20%, minska energikonsumtionen med 20% samt att öka den delen av energin som kommer 

från förnyelsebara källor till 20% av den totala energiproduktionen (Cerin, et al.  2012 s. 4).  

EU-kommissionen har med bakgrund av beslutet märkt fastighetssektorn som en av 

nyckelsektorerna att påverka om man skall ha någon chans att nå de högt satta målen. Detta är 

kanske inte så konstigt med tanke på att sektorn ensam står för ca 40 % av medlemsländernas 

samlade energikonsumtion (Cerin, et al.  2012 s. 4). EU-kommissionen har även stöd för detta 

antagande i akademisk forskning, där bland andra Brounen & Kok (2011 s.167) pekade på 

vikten av att effektivisera energianvändningen i just fastighetsbranschen. Kraven i beslutet, 

som ofta kallas EU 20-20-20 är högt ställda, och för att snabbt komma igång med arbetet för 

att nå målen har EU-kommissionen kommit med en rad nya beslut och förordningar.   

Trots att energideklarationen är ett relativt nytt påfund saknas det dock inte forskning om och 

kring den. Forskare har i en rad olika länder studerat vilken påverkan införandet av 

energideklarationen haft på fastighetsmarknaden, och det har även hunnit bildas en rad teorier 

om hur och varför en eventuell marknadspåverkan uppkommit (Bansal & Roth, 2000 s. 731-

734; Brounen & Kok, 2011 s. 177). Gemensamt för dem alla är att de alla anser att detta är ett 

viktigt forskningsområde, eftersom de genom att utvärdera energideklarationens eventuella 

marknadspåverkan också indirekt utvärderar EU-kommissonens väg mot att nå sina högt 

ställda miljömål.   

Energideklarationen infördes med målet att öka transparensen på fastighetsmarknaden, och att 

denna ökade transparens skulle medföra en strukturell förändring mot ökad efterfrågan på 

energieffektiva hus (Fuerst & McAllister, 2011 s.6609). Denna ökade efterfrågan skulle i 

enlighet med den allmänna marknadsteorin ha en effekt på priset, utbudet på energieffektiva 

fastigheter och i slutändan sänka medlemsstaternas energikonsumtion. Fuerst & McAllister 

menar då att forskning kring energideklarationens effekt på fasighetspriserna är av central 

betydelse för att utvärdera effekten av denna reglering.  



   2 

Samtidigt kan man på fastighetsmarknader världen över skönja ett allt starkare 

ställningstagande för vad man kallar SRPI, eller socially responsible property investments 

(Schaefer et al, 2012 s.5). SRPI definieras av Schefer et al (2012, s.5) som 

investeringsstrategi, där följarna anser att det är lönsamt att investera i fastigheter som 

uppfyller strikta krav gällande dess miljö och samhällseffekter.  Företagen följer allt oftare en 

strikt CSR-strategi där man aktivt söker investeringsobjekt som miljövänliga och ansvarsfulla. 

Utvecklingen påverkas också av att en rad studier visar att företag som följer en sådan policy 

presterar lika eller bättre än företag som investerar i traditionella fastigheter (Reichhardt et al, 

2012 s.102).  

Med bakgrund av detta kommer denna studie att analysera energideklarationens eventuella 

priseffekt samt lämna förslag hur denna skulle kunna påverkas av utvecklingen inom CSR & 

SRPI. Denna analys utmynnar i ett förslag på en modell över denna eventuella prispåverkan.  

Studien skiljer sig från tidigare forskning på området genom sina kvalitativa inslag, där jag 

frågat fastighetsbolagen själva om deras syn på energideklarationen, CSR och SRPI och hur 

dessa påverkar fastighetspriserna.  

 Jag kommer även att använda mig av Fuerst & McAllisters (2011b s.51-55) teoretiska ram 

för hur energideklarationen kan påverka en fastighets värde. Med hjälp av dessa teorier 

kommer jag att argumentera för att teorierna kan tolkas så att energideklarationen bör påverka 

fastigheternas värde, nu och i framtiden.  

1.2 Problemområde 

För kommersiella fastigheter finns det dock få studier att tillgå, både inom Sverige och 

internationellt. Marknaden för kommersiella fastigheter skiljer sig också åt från marknaden 

för privatbostäder på en rad punkter, vilket kan göra att jämförelser med 

privatbostadsmarknaden blir svåra att göra. Transaktionerna är färre och aktörerna är ofta 

företag eller privata investerare som i varierande grad lever på sina fastighetsaffärer.  

Transaktioner gällande kommersiella fastigheter föregås ofta av komplexa kalkyler, där 

säljare och köpare värderar objektet utifrån standardiserade värderingsmodeller.  

 Det är visserligen inte säkert att dessa skillnader omöjliggör en jämförelse av marknaderna 

emellan, men de är också svåra att bortes från. Värderingsmodeller, kalkylräntor och 

vakansgrader är alla begrepp som sällan används när man pratar om privatbostäder, men som 

samtliga är centrala begrepp för aktörer på marknader för kommersiella fastigheter, där 

vinsten är ett ständigt närvarande krav (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2008 s.5).   

Att förstå de värderingsprinciper och de bakomliggande värderingsmodellerna som används 

vid fastighetsvärderingar är av central betydelse för att förstå om en faktor kan tänkas påverka 

en fastighets värde eller inte (Lorenz & Lützkendorf, 2011a s.219). Investeringskalkylen är en 

viktig del i investeringsbesluten hos varje rationell investerare, och fastigheter utgör inget 

undantag för denna regel.  Värderingar, ofta utförda med hjälp av någon av de vanligast 

förekommande värderingsmodellerna, bygger till stor del på antaganden, och i och med att 

investeringshorisonten för en fastighet ofta är relativt lång blir antagandena av än mer 

avgörande betydelse. Det är ingen tillfällighet att fastighetsinvesteringar har hört till de mest 

lönsamma under senare år, utan det har sin förklaring i att de också har inneburit störst risk 
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(Wynman et al, 2011 s.345). Min tolkning av detta blir att forskare som vill påvisa hur en 

faktor påverkar en fastighets värde, måste kunna visa hur denna faktor kan integreras i 

befintliga eller nya värderingsmodeller.  

Studier såsom Cerin, Hassel och Semenova (2012 s.3) och Brounen och Kok (2011 s.177) där 

de undersökt hur energideklarationen och dess utfall påverkar värdet av privatbostäder 

fokuserar endast på att finna en prispåverkan, och mindre ofta på att förklara varför denna 

prispåverkan finns där . Resultaten av dessa studier varierar, men den generella tendensen 

verkar vara att det finns små, men statistiskt säkerställda, samband mellan energiprestanda 

och privatbostädernas pris (Cerin, et al, 2012 s.18 ; Kok & Jennen,  2012 s.496). Deras 

forskning ger oss mängder med intressanta svar, men jag vill tillföra de perspektiv som jag 

anser att deras forskning saknar, nämligen ett kvalitativt inslag. Den kvantitativa studier som 

genomförts på området har gett oss en god bild av marknaden, och hur en faktor som 

energieffektivitet påverkar. Jag anser att forskningsläget kring varför energieffektivitet 

påverkar är sämre, och det är detta glapp som jag anser kan fyllas genom kvalitativa studier 

såsom denna. Jag anser att en kvalitativ studie kan tillföra en djupare förståelse genom att ”gå 

direkt till källan”, nämligen fastighetsmarknadens aktörer.  

Genom att fråga några av fastighetsmarknadens aktörer direkt har jag fått tillgång till 

informationskällor som sitter inne med viktig kunskap, både om marknaden för kommersiella 

fastigheter och om energideklarationen.  Jag har tagit reda på om fastighetsbolagen anser att 

energideklarationen är ett bra redskap, eller om man har en situation liknande den i 

Nederländerna som Brounen och Kok (2011 s.177) visade på, där aktörerna misstror 

energideklarationen så mycket att den tappat sitt värde som informationsbärare (och då också 

sin möjliga prispåverkan).  

Gällande kommersiella fastigheter finns färre studier och tillgå än för småhus, samtidigt som 

det är svårt att överföra resultat från studier av den privata bostadsmarknaden till den 

kommersiella marknaden, då dessa båda marknader skiljer sig åt i viktiga avseenden. En av 

dessa skillnader är användandet av komplexa investeringskalkyler, och värderingsmodeller, 

vilka är näst intill obligatoriska på den kommersiella marknaden, medan sådana värderingar 

sällan används på för privata fastighetsaffärer. Centralt för att förstå ifall en faktor kan 

påverka värdet av en kommersiell fastighet är att förstå fastighetsvärdering, och de olika 

modeller som används för att beräkna värdet av en fastighet. Lorenz & Lützkendorf (2011b 

s.651) menar att de flesta värderingsmodeller går att anpassa för att integrera en fastighets 

energiprestanda som en faktor som påverkar fastighetens värde.  

En annan viktig aspekt inom mitt studerade problemområde är den samhällstrend som ofta 

kallas för ”den gröna vågen”. Många forskare menar att vi blir allt mer medvetna om 

hållbarhetsaspekter som exempelvis energi- och miljöfrågor (Bird et al, 2012 s.153 ; Lorenz 

& Lützkendorf, 2011b s.645). Denna ökade medvetenhet har i sin tur påverkat vårt samhälle, 

vilket märks inte minst i framväxten av CSR bland företagen, en ökad konsumtion av gröna 

produkter och nya investeringsstrategier i form av SRPI (Schaefer et al, 2012 s.6). När gröna 

alternativ dessutom, allt oftare, visar sig vara rationella i termer av lönsamhet finns det 
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anledning att tro att denna ”gröna” utveckling bör påverka även marknaden för kommersiella 

fastigheter. 

1.3 Problemformulering 

Med bakgrund av detta formulerar jag studiens problemområde med frågan: Hur påverkar 

energideklarationen värdet av en kommersiell fastighet? 

1.4 Huvudsyfte och delsyften 

Syftet med denna studie är att utveckla ett förslag på en modell avseende energideklarationens 

påverkan på värdet av en kommersiell fastighet. Studien syftar vidare till att analysera denna 

värdepåverkan med utgångspunkt i teorier kring CSR & SRPI (Socially Responsible Property 

Investment). 

Delsyften 

Utifrån ovanstående problematik har jag valt att utgå från följande frågeställningar: 

 

1: Hur ser de deltagande fastighetsbolagen på energideklarationens införande? 

 

2: Vad anser de deltagande fastighetsbolagen om energideklarationens påverkan på värdet 

aven kommersiell hyresfastighet? 

 

3: Vad säger tidigare forskning på området om energideklarationens påverkan på värdet av en 

kommersiell hyresfastighet?  

 

4: Hur ser värderingsprocessen ut hos de undersökta fastighetsbolagen, och kan 

energideklarationen på något sätt inkluderas i denna? 

 

5: Vad anser de deltagande fastighetsbolagen om energieffektiva fastigheter som nu- och 

framtida investering? 

 

6: Har de deltagande fastighetsbolagen märkt av någon respons från hyresgäster eller från 

potentiella investerare på de energideklarationer man upprättat för sina hyresfastigheter? 

 

7: Kan trenderna kring CSR och SRPI påverka energideklarationens eventuella 

värdepåverkan, nu och i framtiden? 

1.5 Begränsningar  

Denna studie var till en början tänkt att skrivas på uppdrag av Lantmäteriet. Uppdraget gick ut 

på att utreda huruvida energideklarationen utgjorde en lämplig faktor att ta med i beräkningen 

av framtida taxeringsvärden för svenska fastigheter. Efter att ha läst in mig på 

fastighetsbeskattning och taxeringsvärden valde jag dock att begränsa studien till att endast 

studera energideklarationens effekt på marknadsvärdet. Bakgrunden till detta ligger i att 

taxeringsvärdet har en lagbunden koppling till marknadsvärdet, och taxeringsvärdet skall 

enligt fastighetstaxeringslagen 5.kap 2§ bestämmas till 75 % av fastighetens marknadsvärde 

(SFS 1979:1152). I enlighet med lagen kan man då anta att om jag lyckas påvisa att 

energideklarationen påverkar en fastighets marknadsvärde så visar jag i samma veva att även 

taxeringsvärdet påverkas. Genom att fokusera på marknadsvärdet kan jag fokusera på det som 

är viktigt och lämna diskussionen om fastighetsbeskattning till någon annan att studera. 

  

Studien har begränsats av tidsåtgången vilket har lett till att jag varit tvungen att prioritera och 

avgränsa studien. Tidsramarna har gjort så att jag reviderat studiens omfång, från att till en 
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början omfatta intervjuer med ett flertal aktörer på marknaden, såsom banker och 

fastighetsmäklare, till att omfatta endast fastighetsbolag. Jag gjorde bedömningen att 

tidsåtgången inte hade räckt till för att intervjua ett tillräckligt antal fastighetsbolag, 

banktjänstemän och mäklare, vilket var tanken från början.  Min bedömning är att denna 

begräsning är nödvändig, och fastighetsbolagen känns som de av marknadens aktörer som har 

bäst förutsättningar för att besvara studiens syfte. Denna bedömning vilar på att 

fastighetsbolagen antas ha bäst koll på energibesparande åtgärder kontra värdeförändringar i i 

sitt eget innehav, och även en viss kunskap om energideklarationen.  

 

Tidsåtgången, i kombination med bristen på resurser, har också gjort att jag avgränsat studien 

geografiskt, till en mindre svensk stad. Jag ansåg vinsten i form av besparad restid och 

insparade pengar var större än vad förlusten skulle bli av denna avgränsning. Visserligen hade 

intervjuerna kunnat genomföras via telefon, men jag ansåg det viktigt att genomföra 

intervjuerna ansikte mot ansikte eftersom jag ville ha möjlighet att i enlighet med 

metodforskarnas tips spela in intervjuerna för att kunna transkribera dem vid senare tillfälle 

(Bryman & Bell, 2011, s. 476).  

 

Jag har även valt att begränsa studien till att endast gälla kommersiella hyresfastigheter. 

Begreppet kommersiella fastigheter innefattar vanligtvis även industrilokaler, butikslokaler 

och andra typer av fastigheter som ägs i syfte att hyras ut eller i spekulationssyfte. 

Gemensamt för alla kommersiella fastigheter är att de till skillnad från småhus genererar 

någon form av inkomstström till ägaren.  Av dessa omfattas endast hyresfastigheter av 

bostadstyp samt kontorslokaler fullt ut av kravet på energideklaration, så att begränsa studien 

till att endast gälla dessa fastighetstyper kändes naturligt sett till studiens syfte. 

 

Slutligen har jag avgränsat studien till att endast omfatta de större privata aktörerna (ej 

allmännyttiga företag) på den lokala marknad jag undersökt. Allmännyttiga fastighetsbolag 

ligger enligt forskning som jag tagit del av i framkant när det kommer till energifrågor och 

miljömässiga hänsyn, och anledningen att jag valt att exkludera dem från denna studie är att 

de inte antas ha samma förutsättningar som en privat aktör sett till avkastningskrav och antal 

fastighetstransaktioner. Syftet med begränsningen till de större bolagen är att få ner antalet 

respondenter till en nivå som blir hanterlig, sett till studiens beräknade tidsramar, utan att 

urvattna det möjliga urvalet. En snabb översikt över den studerade marknaden visar också att 

de aktörerna som deltagit i denna studie tillsammans står för en stor majoritet av det totala 

ägandet av kommersiella hyreshus. Med det i åtanke anser jag att begränsningen kunde göras 

utan att tumma allt för mycket på studiens precision. 
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2 Studiens Utgångspunkter 
 

I detta avsnitt kommer jag att presentera min verklighetssyn och min kunskapssyn. Genom att 

anslå detta redan i detta tidigare stadium vill jag öka transparensen i denna studie, så att 

läsaren kan följa mitt arbete från idéstadiet till den färdiga uppsatsen. Jag anser att detta är 

ett viktigt avsnitt eftersom vetenskapsteoretiker menar att forskarens teoretiska 

utgångspunkter är grunden på vilken all forskning lutar. Vår ontologiska ståndpunkt kommer 

definiera vår epistemologi, och vår epistemologi kommer i sin tur att påverka valet av 

forskningsansats, vilken slutligen påverkar vårt metodval. 

2.1 Förförståelse 

Bryman & Bell (2011, s.30) menar att vår förförståelse, i form av attityder, erfarenheter och 

tidigare kunskap, påverkar inte bara hur forskaren ser på saker, utan och vad man ser. Med 

detta i åtanke anser jag det viktigt för studiens transparens, och därför också trovärdighet, att 

anslå min egna förförståelse. 

 

Förförståelsen kan i sin tur delas upp i förstahandsförförståelse, vilken bygger på forskarens 

personliga erfarenheter och kunskap genom dessa (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Ser man 

till mig själv så arbetar jag inom Skatteverket, och har i egenskap av mitt arbete en viss 

kunskap om fastighetsvärdering, och fastighetsmarknaden på orten. Ser man till mina 

kunskaper om energideklarationen var detta ett för mig okänt begrepp innan jag började med 

denna studie. Jag är medveten om att min förförståelse kommer påverka studiens resultat, på 

samma sätt som läsarens förförståelse kommer påverka dennes tolkning av studiens resultat. 

Genom att anslå min förförståelse hoppas jag dock kunna minska denna effekt.  

 

En annan typ av förförståelse är den man kallar andrahandsförförståelse. Enligt Johansson-

Lindfors (1993, s. 76) innefattar denna typ av förförståelse vi erhållit genom utbildningar, 

läroböcker och liknande. Ser man till min egen utbildning så har jag en kandidatexamen från 

personalvetarprogrammet, ett och ett halvt år engelska samt en nästan färdig kandidatexamen 

inom företagsekonomi, alla från Umeå Universitet. Min delvis beteendevetenskapliga 

bakgrund har förmodligen påverkat hela utformningen av denna studie, eftersom jag där 

upptäckte min fascination av kvalitativa studier. Ser man till ekonomistudierna så har jag där 

kommit i kontakt med flera av de värderingsmodeller som jag studerat i denna studie. Genom 

kurser i nationalekonomi har jag bekantat med mig olika marknadsteorier, vilka också flitigt 

refereras i denna studie. Sammanfattningsvis anser jag att min teoretiska förförståelse i viss 

mån har underlättat arbetet med denna studie, och således inte har påverkat studiens resultat i 

någon större utsträckning. 

 

Genom att vara försöka vara  ”öppen” med mina tolkningar och överväganden har jag försökt 

att öka transparensen, och ge läsaren en chans att följa mina resonemang.   

2.2 Verklighetssyn 

Varje vetenskaplig strävan har sin grund i ett paradigm, ett begrepp som närmast kan 

definieras som världsåskådning, eller en serie av sammanlänkade påståenden om världen som 

vi betraktar som sanning (Slevitch, 2011 s.74).  Paradigm kan också definieras som ett 

kognitivt perspektiv, eller ett set av sanningar som delas av en särskild disciplin. Ett exempel 

på paradigm är marknadsteorin, med sina nedärvda sanningar om den rationella konsumenten, 

perfekt information och vinst/nyttomaximering. Detta paradigm är för övrigt det förhärskande 

även över denna studie, då majoriteten av de teorier och tidigare forskning som jag tagit del 

av är sprungna ur det paradigmet. Ytterligare exempel på paradigm som påverkar denna 
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uppsats är paradigmen kvantitativ respektive kvalitativ forskning vars skillnader har blivit 

livligt debatterade (Lund, 2011 s.155).  På senare tid har dock en rad forskare pekat på att 

denna extrema uppdelning mellan de olika paradigmen är både onödig och skadlig, och dessa 

forskare menar att det inte finns några hinder mot att blanda kvantitativa och kvalitativa 

metoder (Lund, 2011 s.156).  

 

Uppkomsten av ett paradigm avgörs i sin tur av den bakomliggande ontologin (Slevitch, 2011 

s.74). Ontologier är ett begrepp som utforskar får syn på verkligheten, och enligt Bryman & 

Bell (2011 s.23) är denna ståndpunkt central i all forskning. Bryman & Bell menar att vår 

verklighetssyn ofrånkomligen kommer påverka både metodval och frågeställningar. För att 

underlätta för läsaren vill jag därför redan i detta stadium redogöra för min egen 

verklighetssyn och hur den kan ha ”färgat” denna studie. Ontologiska resonemang brukar 

vanligtvis polariseras i två separata ontologier, objektivism och konstruktivism. Objektivism, 

som ofta kopplas ihop med kvantitativ forskning, menar sociala fenomen och deras mening 

har en existens som är oberoende av sociala aktörer. Denna världssyn går alltså ut på att de 

sociala fenomen och de konstruktioner vi använder för att beskriva dem existerar oberoende 

av mänskligt medvetande (Bryman & Bell, 2011 s.21). Konstruktivismen däremot utmanar 

objektivismens ide om att naturen existerar oberoende av det mänskliga medvetandet med att 

istället stå för tanken att verkligheten skapas och förstås kontinuerligt genom vårt medvetande 

(Bryman & Bell s.22) Sociala fenomen och deras mening är under ständig förändring och 

dess mening skapas eller ”konstrueras” genom social interaktion. Resultatet av en sådan 

verklighetssyn är att forskaren endast kan återge den verklighet som var vid tidpunkten för 

studien, eftersom verkligheten har hunnit förändrats vid den tidpunkten då kunskapen når 

läsaren.  

 

Ser man till min egen ontologiska ståndpunkt, i denna studie, anser jag att den ligger nära 

konstruktivismen. Jag anser att min ”sanning”, och därav också min verklighetssyn till stora 

delar kommer bero var jag kommer ifrån och vart jag vill komma. Min verklighetssyn har 

förmodligen påverkan denna studie på många sätt, inte minst när det gäller frågeställningar 

och metodval. Med de konstruktivistiska glasögonen på plats under denna studie, är jag ute 

efter att förmedla den kunskap som jag under studiens gång konstruerar genom min 

interaktion med studiens respondenter. Valet av en kvalitativ studie känns naturligt, eftersom 

jag anser att studiens problemområde bäst belyses genom att fråga de inblandade om deras 

egen uppfattning, eller kunskap. Det bästa jag hoppas uppnå med min studie är att kunna säga 

att den tillför kunskap om hur verkligheten såg ut i precis den kontext och under precis den tid 

då studien genomfördes.  

2.3 Kunskapssyn 

Forskarens syn på kunskap, eller epistemologi som den akademiska termen heter, har även 

den stor vikt vid all forskning (Bryman & Bell, 2011 s.15). Epistemologier enligt Slevitch 

(2011 s.75) tar upp fundamentala frågeställningar som till exempel: 

 

 Hur vet vi vad vi vet? 

 Vad är ”sanning”? 

 Vad är legitim kunskap? 

 Hur ser förhållandet ut mellan den som utforskar och det som utforskas? 

 

Redan i förra stycket redogjorde jag för att min verklighetssyn baseras på ståndpunkten att 

ingen verklighet kan existera utanför det mänskliga medvetandet. Eftersom vår verklighet 

enligt denna ontologi är beroende av det mänskliga medvetandet, kan kunskap aldrig vara fritt 
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från värderingar. Tvärt emot objektivismens grundtanke, är min epistemologiska ståndpunkt 

att vi aldrig kan beskriva världen objektivt, utan endast vår perception och tolkning av den. 

 

 Efter att ha sökt i metodforskningen efter en epistemologi som ligger nära min egen fann jag 

Slevitchs (2011 s.77) beskrivning av subjektivismen. Hon beskriver subjektivismens syn på 

kunskap som att fakta aldrig kan skiljas från värderingar, och objektiv kunskap därför är 

ouppnåelig. Inom Subjektivismen ses sanningen som ett socialt och historiskt betingat avtal, 

vilket ständigt står redo att omförhandlas. Sanningen är beroende av trovärdigheten, och kan 

endast uppnås till den grad att frågeställarens påståenden stämmer överens med mottagarens 

tolkning och konstruktion av verkligheten. Kontentan av att genomföra en studie utifrån 

ovanstående perspektiv är att den sanning jag hoppas uppnå med denna studie är att erbjuda 

läsaren min tolkning av andras tolkningar. Genom att tolka min tolkning och sedan, baserat på 

studiens empiri, göra samma tolkning själv hoppas jag att läsaren tillmäter min tolkning 

trovärdighet. Skulle vi efter detta vara överens om en tolkning anser jag att vi tillsammans 

kommit så nära ”sanningen” som det är möjligt.  Skulle vi inte komma till samma slutsatser 

anser jag att något positivt ändå kommit av studien, eftersom den lett läsaren fram till sin egen 

sanning. I mina ögon är detta precis lika viktigt. 

 

Valet av den subjektivistiska kunskapssynen under denna studie är centralt sett till mina 

fortsatta metodval, och hur jag sedan väljer att besvara studiens syfte. För att en studie skriven 

utifrån en subjektivistisk kunskapssyn skall äga någon slags akademisk relevans krävs en 

långtgående transparens från forskarens sida. Jag strävar därför efter att vara väldigt öppen 

med vilka tolkningar jag gör, och vad dessa tolkningar baseras på.  

2.4 Forskningsansats 

Forskning går ofta ut på att dra slutsatser, och detta gäller även denna studie. När man 

diskuterar kring forskningsansats pratar man ofta om att detta kan göras på i huvudsak två 

olika angreppssätt (Patel & Davidson, 2007, s.23). Man pratar ofta om att forskning bedrivs 

med en antingen deduktiv eller induktiv ansats, skillnaden ligger i hur forskaren når sina 

slutsatser, och i hur forskaren ser på kopplingen mellan teori och forskning (Bryman & Bell, 

2011, s.11).  

 

Den deduktiva ansatsen beskrivs enligt följande modell av Bryman och Bell (2011, s.11) 

 

 
 

Figur 1. Den deduktiva ansatsen (Bryman & Bell, 2011, s.11) 
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Den deduktiva ansatsen är den vanligaste, och forskaren utgår då som synes från en teori, och 

skapar utifrån denna teori hypoteser som testas mot det empiriska material som forskaren 

samlat in. Slutligen ställer forskaren resultatet av empirin mot den ursprungliga teorin för att 

analysera resultatet utifrån denna. Resultatet av analysen leder slutligen till att hypotesen och 

möjligen även teorin måste revideras (Bryman & Bell, 2011, s.11). Ovanstående beskrivning 

av den deduktiva ansatsen stämmer ganska bra överens med upplägget för denna studie. Jag 

anser dock inte att Bryman & Bells (2011) schematiska beskrivning utgör det enda sättet att 

bedriva deduktiv forskning. Jag vill därför presentera min egen tolkning av den deduktiva 

ansatsen, vilken är den jag använt mig av i denna studie: 

 

 
 

Figur 2. Min tolkning av den deduktiva ansatsen (Bryman & Bell, 2011, s.11) 

 

Det framgår av bilden att min tolkning av den deduktiva ansatsen delvis skiljer sig från 

Bryman & Bells (2011 s.11). Istället för att arbeta utifrån uttalade hypoteser tänker jag utgå 

från forskningsfrågor, vilka precis som hypoteserna har sin grund i studiens teoretiska 

referensram. Valet av forskningsfrågor har också styrt valet av metod, eftersom det är först 

när jag vet vad jag letar efter som jag kan ta beslut om hur sökandet skall gå till. Mot 

bakgrund av min kunskapssyn anser jag att resultatdelen, där jag kommer anslå studiens 

empiri, är av central betydelse. Genom att presentera studiens resultat på ett tydligt och 

systematiskt sätt vill jag ge läsaren en möjlighet att diskutera de slutsatser studien resulterar i. 

Då jag inte arbetar efter hypoteser utan med hjälp av forskningsfrågor anser jag att 

resultatanalysen är det avsnitt där forskningsfrågorna skall besvaras. I denna del analyseras 

studiens empiriska underlag mot de teorier som ligger till grund för studien.  

 

Det är i resultatanalysen som forskningsfrågorna skall besvaras, och även denna del påverkas 

i hög grad av min epistemologiska ståndpunkt. Som jag slog fast i det förra avsnittet om min 

kunskapssyn är hur jag gör en viss tolkning lika viktigt som vad denna tolkning är. 

Transparens i resultatanalysen är i min värld en förutsättning för att läsaren skall kunna 

legitimera mina tolkningar genom att hålla med om mina resonemang, för hur skall de kunna 

göra detta om jag inte lyckas förmedla HUR jag gör mina tolkningar. Jag har slutligen gjort 

valet att i min egen deduktiva modell avsluta processen med slutsatser. Det är i detta slutliga 

steg som forskaren knyter ihop säcken, och presenterar sin syn på studiens slutsatser, och 

sammanfattar hur hans eller hennes forskning passar in i det större vetenskapsområdet. 

Genom att göra en trovärdig koppling mellan studiens empiri och relevanta teorier på 

området, hoppas jag uppnå vad som ofta kallas empirisk förankring.   

 



   10 

2.5 Metodologisk ansats 

Ett vanligt misstag i den akademiska världen är att begreppet metod används för både den 

praktiska metoden och metodologin (Slevitch, 2011 s.75). I verkligheten finns visserligen en 

koppling begreppen metod och metodologi emellan, men begreppen har även fundamentala 

skillnader. Metodologi handlar om filosofi, och valet av metodologi avgör ofta valet av 

metod, eftersom de olika metodologiska skolorna har olika preferenser (Slevitch, 2011 s.75).  

 

Inom metodologin pratar man ofta om två separata skolor, eller paradigm. Dessa är 

kvantitativ respektive kvalitativ forskning, vilka ofta framställs som motpoler (Bryman &  

Bell, 2011, s. 628). På senare tid har också ett tredje paradigm sett dagens ljus, vilket närmast 

kan beskrivas som en blandning mellan de två tidigare nämnda paradigmen (Lund, 2011 

s.155).  Lund menar i en artikel i Scandinavian Journal of Educational Research från 2011 att 

man kan skönja tre olika ”vågor” inom metodologi. Den första vågen, vilken har dominerat 

forskningen under större delen av 1900-talet, utgjordes av det kvantitativa paradigmet med 

sina positivistiska filosofier. Den kvalitativa vågen, som närmast utvecklades i protest mot 

den kvantitativa dominansen, fick sitt genombrott under 1970-talet. De ontologiska och 

epistemologiska grunderna för kvalitativ forskning har debatterats flitigt, och ofta förs någon 

form av konstruktivism fram (Lund, 2012 s.155). Den tredje och sista sägs ha sin grund i 

tankarna om triangulering. Triangulering i sin tur handlar om att kombinera olika typer av 

data för att nå ett träffsäkrare resultat (Bryman & Bell,2011, s. 631).  Den grundläggande 

teorin bakom så kallade blandmetoder går ut på att man genom att använda sig av både 

kvalitativa och kvantitativa metoder kan maximera respektive metodologis styrka samtidigt 

som deras respektive svagheter minimeras (Lund, 2011 s.156). Genom att kombinera 

metodologierna hoppas forskarna kunna uppnå resultat med generaliserbarheten hos 

kvantitativ forskning samtidigt som man kan nå det extra ”djupet” som kan uppnås med 

kvalitativa metodval (Lund, 2011 s.156). 

 

För att komma in på min egen metodologiska ansats så kan denna härledas genom att studera 

mitt syfte och dess forskningsfrågor. För att förenkla mitt resonemang kan syftet delas in i två 

delar, där den första delen strävar efter att beskriva deltagarnas generella attityder inom 

området energideklaration och dess påverkan på en fastighets värde.  Denna del av studiens 

syfte ser jag som uttalat kvalitativ eftersom jag inte är ute efter att påvisa någon objektiv 

sanning, utan syftet är istället att beskriva vad mina respondenter uppfattar som sanning. Den 

andra delen av syftet går ut på att med hjälp av tidigare forskning beskriva det aktuella 

forskningsområdet inom fastighetsvärdering och energidekalrationen. Genom denna 

litteraturstudie vill jag skapa en koppling mellan de tidigare genomförda kvantitativa studier 

som jag vill bygga vidare på, och den empiri som jag samlat ihop.  

 

Tanken med min studie är således att jag genom att knyta ihop resultaten av tidigare 

genomförda kvantitativa studier och denna huvudsakligt kvalitativa fallstudie kan hjälpa 

läsaren att nå en djupare insikt i frågan hur energideklarationen påverkar en hyresfastighets 

värde. Resultatet blir med andra ord en triangulering mellan mina kvalitativa data och 

kvantitativa data från tidigare studier. 

2.6 Ämnesval och val av teorier 

Bakgrunden till mitt ämnesval är att Lantmäteriet lade upp ett uppdrag på sin hemsida där 

studenter söktes för att utreda om energideklarationen var en faktor som bör tas med i 

framtida beräkningsmodeller för svenska kommersiella fastigheters taxeringsvärden. Det 

framgick av uppdragsbeskrivningen att några andra studenter hade gjort en liknande studie 

gällande småhus. Uppdraget tilltalade mig då jag är intresserad av fastigheter och 
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fastighetsvärdering, samtidigt som jag jobbar med skattefrågor.  Jag kontaktade Lantmäteriet 

och lade fram min vision, om att få genomföra uppdraget som en kvalitativ studie, där 

marknadens aktörer tillfrågades om energideklarationens eventuella påverkan. Min 

kontaktperson på Lantmäteriet tycket att idén var bra och gav mig grönt ljus. 

När jag sedan började sätta mig in i frågan framkom det ganska snabbt att studiens tidsramar 

inte skulle räcka till för att gräva för djupt i området fastighetsbeskattning, och av mina 

kollegor på Skatteverket fick jag rådet att fokusera på hur marknadsvärdet påverkas istället, 

eftersom dessa värdet är sammankopplade genom fastighetstaxeringslagen.  

När kopplingen till taxeringsvärdena verkade alltmer oviktig valde att jag avsäga mig 

uppdraget från Lantmäteriet, och göra studien på egen hand eftersom jag ansåg att detta skulle 

ge mig större frihet att utforma studien som jag själv ville ha den.  Min vilja med denna studie 

har från dag ett varit att genomföra en studie där jag undersöker ett specifikt problemområde 

för att sedan analysera de data jag samlat in med hjälp av tidigare forskning. Jag ville dock 

inte bara analysera historien och nuläget, utan målet har alltid varit att med hjälp av min 

analys och de teorier jag arbetat efter, ge mig på ett försök att se in i farmtiden för mitt 

problemområde. 

Jag har studerat en rad tidigare forskning kring energideklarationen såväl som 

fastighetsvärdering. Genom denna litteraturstudie har jag valt ut en rad teorier som jag anser 

relevanta för att nå kunskap om energideklarationens eventuella värdepåverkan. 

 

Att välja relevanta teorier är en kritisk punkt i all deduktiv forskning. Som det framgår av min 

egen tolkning av den deduktiva ansatsen är teorin den grund på vilken studien vilar.  Jag har 

därför lagt mycket tid på att hitta teorier som har en tydlig koppling till studiens syfte, 

samtidigt som de är framförda av forskare som är kunniga inom sitt respektive område. 

Genom att i första hand använda mig av vetenskapliga artiklar vill jag säkerställa att alla 

teorier jag använt mig av är granskade och godkända av andra forskare. Jag har även strävat 

efter att främst använda mig av moderna teorier på området, eftersom vetenskap i enlighet 

med så mycket annat får anses som en färskvara.  

 

Man kan säga att den slutgiltiga utformningen av min studie har hämtat mycket inspiration 

från forskningsrapporten Energy Performance and Housing Prices av Cerin, Hassel & 

Semenova från 2012. I denna rapport ingår en stor studie där 67,559 hustransaktioner har 

analyserats för att se om energideklarationen haft någon påverkan på huspriserna. De 

använder sig i studien av en teori kallad pro-social behaviour för att genom denna förklara 

energideklarationens eventuella påverkan. För att kunna bygga vidare på denna studie, fast till 

skillnad mot den rikta in mig på kommersiella fastigheter, har jag dock valt att bygga min 

studie på delvis andra teorier. Motivet bakom detta val är att kommersiella fastigheter skiljer 

sig från småhus på en rad avgörande punkter, där de kommersiella 

fastigheternasinkomstgenerering sticker ut som den viktigaste skillnaden.  

 

Först och främst anser jag att teorier om fastighetsvärdering är av yttersta vikt i denna studie. 

Kunskapen om hur en fastighet värderas och vilka faktorer som tillsammans ger fastigheten 

ett ekonomiskt värde är central för att kunna nå kunskap om energideklarationen skulle kunna 

värderas. 
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Jag har förutom dessa teorier, kring energideklarationens möjliga integration i företagens 

befintliga värderingspraktik, även använt mig av teorier om CSR och dess påverkan på gröna 

investeringsbeslut samt teorier om hur införandet av energideklarationen bör påverka 

fastighetsmarknaden ur mikroekonomiskt perspektiv. Dessa teorier anser jag kan användas för 

att förklara varför energideklarationen skulle påverka en fastighets värde. Dessa båda teorier 

förklarar hur det kommer sig att investerare, hyresgäster och andra intressenter kan tänka sig 

att betala en premie för att köpa eller hyra ett hus med bättre energiprestanda. Genom att hitta 

ett teoretiskt stöd för detta, visar jag samtidigt att det finns goda förutsättningar för att 

energieffektiva fastigheter ökar lönsamheten från, och därigenom priset av en fastighet. 

Teorierna kring hur energideklarationen och energieffektiva hus bör påverka 

fastighetsmarknaden ur mikroekonomiskt perspektiv är enligt mig av central betydelse, 

eftersom denna kunskap går att använda för förutse priseffekter, vilket är en central del i 

denna studie.  

 

Förutom dessa centrala teorier kommer jag att gå igenom en rad tidigare studier på området, 

för att med hjälp av dessa stärka bevisvärdet av min egen studie.  Jag tänker inte uppfinna 

hjulet igen utan tänker använda mig av en välkänd akademisk metafor: att vetenskap handlar 

om att ”stand on the shoulders of giants”.  Då jag själv har ett begränsat empiriskt underlag 

kommer jag givetvis att använda den enorma informationsbank som den tidigare forskningen 

utgör. Dessa studier, tillsammans med de två tidigare nämnda teorierna, kommer jag att 

precisera närmare under avsnittet teori. 

Sekundära källor 

För att komplettera och analysera data från förstahandskällorna har jag använt mig av 

sekundär data.  Sekundärdata består, som namnet antyder, av data som någon annan samlat in.  

Jag har använt mig av en rad olika sekundärdata, i form av vetenskapliga artiklar, böcker samt 

forskningsrapporter. Både tidigare studier direkt kopplade till mitt problemområde och studier 

inom närliggande områden har använts.  

Genom sökningar i databaserna LIBRIS, Academic Search Elite, Business Source Premiere 

samt EkonLit har jag sökt och funnit tidigare forskning på området. Svensk litteratur på 

området kommer främst i bokform från databasen LIBRIS. De internationella studier jag tagit 

del av har jag funnit på de övriga databaserna uppräknade ovan. Vidare har jag använt mig av 

en sökmetod där jag följt upp intressanta referenser i de funna artiklarna, och letat upp dessa 

genom specificerade sökningar i databaserna. Exempel på sökbegrepp jag använt mig av 

framgår av nedan sammanställning, notera dock att jag använt flertalet varianter av dessa 

begrepp: 

Databas Exempel Sökbegrepp 

LIBRIS Fastighetstaxering, Fastighetsvärdering, 

Energideklaration, prosocial behaviour 

EbscoHost Commercial Real Estate Valuation, Property 

Valuation. Energy Performance Certificate 

Valuation, Real Estate Appraisal, Valuation 

Green buildings, prosocial behavior, CSR, 

Socially responsible property investment 

Tabell 1 : Sammanställning over sökbegrepp 
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Då många av dessa sökord genererade en stor mängd träffar blev jag tvungen att sålla i 

urvalet. Jag använde mig därför av en metod där jag läste sammanfattningen av artiklarna för 

att redan där kunna avgöra om studien var relevant. De artiklar som efter denna genomgång 

bedömdes relevanta lästes i sin helhet, varefter ytterligare några sållades bort. De artiklar som 

blev kvar efter denna gallring kom slutligen att användas i studien 
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3 Relevant lagstiftning och tidigare forskning 

3.1 Relevant lagstiftning 

Lagstiftningen som ligger till grund för energideklarationen är EU:s direktiv om 

energideklarationer för byggnader, EU direktiv 2002/91. I direktivet förbinder sig samtliga 

medlemstater att senast Januari 2006 införa ett system för energideklarationer för samtliga av 

landets bostäder som byggs, säljs eller hyrs ut. Tanken är att ökad transparens gällande 

fastigheternas energiprestanda samt potentialen för energibesparande åtgärder skall minska 

den totala energikonsumtionen och resultera i att energiprestanda värdesätts högre vid 

fastighetstransaktioner (Cerin, et al 2012 s.3).  I direktivet lämnades dock en möjlighet att få 

dispens med maximalt 3 år, med hänvisning till brist på kompetens gällande upprättandet av 

energideklarationer.  Samtliga medlemsländer valde att utnyttja denna dispens, utom 

Nederländerna som implementerade direktivet i sin nationella lagstiftning redan januari 2008 

(Brounen & Kok, 2011 s.167). En studie av Kok et al (2011 s.35) har dock visat att endast 

hälften av EU-länderna hade implementerat direktivet i slutet av 2010.  

Sverige implementerade EU:s direktiv i sista stund och den 1:a Januari 2009 blev kravet på 

energideklaration svensk lag.  Implementeringen resulterade i lagen om energideklaration för 

byggnader (SFS 2006:985) samt förordningen om energideklarationer för byggnader (SFS 

2006:1592). I lagen om energideklaration för byggnader anges att lagens syfte är att främja en 

effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Lagens omfattning anger att 

lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används för att påverka byggnadens 

inomhusklimat.  Lagen anger vidare de skyldigheter som åligger fastighetsägaren vid 

nybyggnation, försäljning eller uthyrning, samt de krav som ställs på innehållet och 

tillhandahållandet av energideklarationen. Energideklarationen skall upprättas av en 

oberoende expert, och regeringen eller den myndighet som regeringen utser är fria att 

meddela vilka krav på sakkunskap och oberoende som skall gälla för dessa experter. Vidare 

så säger lagen att en energideklaration skall innehålla följande punkter för att räknas som 

energideklaration: 

 

1: Uppgift om byggnadens energiprestanda 

 

2: Uppgift om obligatorisk kontroll av byggnadens ventilationssystem har utförts 

 

3: Uppgifter om radonmätning har utförts i byggnaden 

 

4: Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö 

och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra 

byggnadens energiprestanda 

 

5: Referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens 

energiprestanda och att jämföra byggnadens energiprestanda med andra byggnaders. 

 

Vidare så stadgas i 13§  lagen om energideklarationer i byggnader (SFS 2006:985) att:  

 

Den som äger en byggnad ska se till att den energideklaration som senast har upprättats för 

byggnaden 

 

1. visas på en för allmänheten väl synlig och framträdande plats i byggnaden, om det gäller en 
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sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 1, eller på en väl synlig plats i byggnaden, om 

det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2, 

 

2. visas för en presumtiv nyttjanderättshavare om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § 

första stycket 2 eller för en spekulant om det gäller en sådan byggnad som avses i 6 §, 

 

3. överlämnas till en ny nyttjanderättshavare om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § 

första stycket 2 eller till en ny ägare om det gäller en sådan byggnad som avses i 6 §. 

 

Kraven att anslå energideklarationen gäller alltså för samtliga av de byggnader som omfattas 

av lagen, men kraven är hårdare för de byggnader vars golvyta överstiger 500 kvadratmeter 

som används av allmänheten.   

 

 I lagen tas också Boverket upp som tillsyningsmyndighet för energideklarationen, och 

Boverket ges också mandat att fylla ut lagen med föreskrifter.  I förordningen om 

energideklarationer för byggnader anges en fastighetstyper för vilka det inte föreligger något 

lagkrav att upprätta energideklaration. Bland undantagna fastighetstyper märks bland annat 

industrilokaler och verkstäder, samt vissa fritidshus.  

Cerin, Hassel och Semanova visar i sin studie Energy Performance & Housing Prices från 

2012 (sid 9) att omkring 82% av alla bostadshus som såldes under 2009-2010 hade en 

energideklaration upprättad av en oberoende expert. Detta kan jämföras med Nederländerna 

och Schweiz där endast en liten andel av hustransaktionerna under samma tid innehöll någon 

energideklaration (Brounen & Kok, 2011 s.177 ; Banfi, et al., 2008). 

3.2 Tidigare forskning  

Cerin et al (2012) har genomfört en studie där de undersökt över 67  000 transaktioner av 

svenska småhus, för att analysera om energideklarationen och dess utfall påverkat 

fastighetspriserna för dessa fastigheter. Denna kvantitativa studie strävar dessutom efter att 

förklara varför energideklarationen skulle kunna påverka en fastighets marknadsvärde genom 

teorin om pro-socialt beteende. I studien delades fastigheterna, utifrån sina egenskaper såsom 

pris och byggnadsår, upp i olika segment. Resultatet av studien blev att forskarna fann att de 

mest energieffektiva fastigheterna påverkades av energideklarationen, medan de fastigheter 

som hade sämst energiprestanda inte påverkades (Cerin et al, 2012 s.18). Forskarna menar 

vidare att resultatet pekar mot att energideklarationen i genomsnitt inte påverkar en fastighets 

värde på den svenska fastighetsmarknaden för småhus. Slutligen menar forskarna att 

individernas ökade medvetenhet om miljö- och hållbarhetsfrågor, i kombination med ökad 

mediebevakning, bör leda till viljan att betala för ökad energiprestanda bör öka. 

 

Nils Kok och Maarten Jennen har publicerat en studie under 2012 där man studerat hur olika 

energimärkningar påverkar hyrorna i kommersiella verksamhetslokaler. I studien har man 

analyserat ca 1100 hyreskontrakt mellan 2005 till 2010 i Nederländerna. Syftet med studien 

var att identifiera och kvantifiera en eventuell hyrespremie för energimärkta kontorslokaler. 

Studiens empiriska underlag kommer från databaserna hos Nederländernas tre största 

fastighetsmäklarföretag, och detta underlag har sedan samkörts mot den officiella databasen 

för energideklarationen. Genom att dela in fastigheterna i databasen efter dess klassificering 

enligt energideklarationen, samtidigt som man kontrollerar mot andra kända värdepåverkande 

faktorer menar forskarna att de kunnat isolera priseffekten hos fastighetens energiprestanda. 
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Studiens resultat visar att de fastigheter som klassats sämst i energideklarationen (klass D 

eller lägre), ger ca 6,5% lägre hyresintäkter än de fastigheter som klassats högst (Kok & 

Jennen 2012 s.496). Forskarna har även kunnat påvisa att hyresintäkter från fastigheter med 

god energiprestanda ökar i snabbare takt än de fastigheter som enligt energideklarationen har 

dålig energiprestanda. 

 

Jag har också tagit del av en studie genomförd av Reichhardt et al (2012). Även i denna studie 

genomförd i USA, har man undersökt hur energimärkningar såsom Energy Star och LEED 

påverkar hyrorna för amerikanska kontorsfastigheter. Studiens urval utgjordes av cirka 7000 

byggnader varav cirka 1700 var energimärkta och de resterande utgjorde kontrollgrupp.    

Studien fann att energimärkta fastigheter medförde en hyrespremie på i ca 2,5-3%. Resultaten 

visade också ett signifikant samband mellan energimärkningar och lägre vakansgrader 

(Reichhardt et al. 2012 s.121) . 

 

Fuerst & McAllister (2011b s.66 )  har också genom fört en kvantitativ studie där man genom 

att analysera ca 24 000 miljömärkta kommersiella fastigheter i USA har påvisat att 

energimärkningen medför positiva effekter. De har genom databasen CoStar jämfört 

prisskillnader mellan energimärkta fastigheter och slumpvis utvalda, icke miljömärkta, 

fastigheter. I modellen använder också kontrollvariabler som ålder, storlek, läge, kontraktstyp 

(lease type) och byggnadsklass. Resultatet av studien visar på att energimärkningar av typen 

Energy Star och LEED medför hyrespremier på 4 respektive 5 procent. När det gäller 

försäljningspris pekar studien på att prispremien för miljömärkta fastigheter ligger på 24-25% 

jämfört mot kontrollfastigheterna (Fuerst & McAllister, 2011b s.67). Forskarna menar dock 

att deras resultat är osäkra, eftersom det finns en rad svårigheter att ta hänsyn till alla 

omständigheter. De menar bland annat att det är möjligt att energimärkningen bara är en del 

av de investeringar som höjer priserna på de energimärkta fastigheterna.  

 

Marknadsföringsåtgärder genomförda för att motivera en högre hyra för dessa fastigheter 

skulle kunna påverka, och detta är svårt att mäta i en kvantitativ modell. De menar vidare att 

även om de med sin modell lyckats isolera energimärkningens priseffekt, så har de ändå bara 

lyckats förmedla en ögonblicksbild. De menar att man kan förvänta sig att priseffekten av 

energimärkningar, såsom Energy Star och LEED, kan förväntas variera över tid och mellan 

fastigheter. Investerare som försöker profitera på nuvarande priseffekter kommer att bli varse 

vad Fuerst & McAllister kallar ”developers dilemma”. Fenomenet ifråga går ut på att 

fastighetsbolag som försöker påverka utbudet för att kapitalisera nutida priseffekter, kommer 

att påverka den framtida priseffekten. Exemplet skulle då vara att det byggs mer 

energieffektiva hus eftersom dessa medför hyres- och kapitalvinster, men genom att öka 

utbudet påverkar de även framtidens priseffekt av energimärkta hus. I sin studie tar dock 

Fuerst & McAllister fram en teoretisk grund för energideklarationens värdepåverkan, och 

denna teoretiska grund kommer jag att gå djupare i under avsnittet teori. 

 

Fuerst & McAllister (2011 s.6613-6614) också har genomfört en annan studie på området, 

vilken de publicerat i den vetenskapliga tidskriften Energy Policy. Studien är genomförd i 

Storbritannien, där forskarna har analyserat 708st kommersiella fastigheter för att genom 

regressionsanalys undersöka om energideklarationen påverkar fastigheternas värde. Genom 

att kolla hur energideklarationens utfall påverkar faktorer som vakansgrad, hyror, längd på 

hyreskontrakten hoppas de kunna besvara frågan om energideklarationens utfall påverkar 

avkastning, hyresvinster och kapitalvärdet från en fastighet. Resultatet från studien visar dock 

att energideklarationen inte påverkar vare sig hyresvinster eller kapitalvärdet hos en fastighet. 
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Dock framkom att det finns ett litet men statistiskt säkerställt samband mellan 

energideklarationens utfall och avkastningen från en fastighet. 

 

Forskarna slår dock fast att studien försvårats av brist på data, vilket de menar beror på att 

energideklarationen är ett relativt nytt påfund i fastighetsbranschen (Fuerst & McAllister, 

2011 s.6614). De menar också att det finns bevis för att energideklarationens roll som 

informationsbärare inte fungerar som det är tänkt. Detta menar de beror på systematiska 

regelbrott från fastighetsägare, som ofta helt enkelt inte upprättar energideklaration, eller gör 

det först efter man har värderat fastigheten. Energideklarationen kommer givetvis inte att 

påverka en fastighets pris om den upprättats för efter man värderat fastigheten. 

 

De menar vidare att man måste ta hänsyn till indirekta effekter av energideklarationens utfall, 

såsom skattereduktioner och bidrag, vilka i vissa länder och landsdelar delas ut till dem som 

får goda betyg i energideklarationen (Fuerst & McAllister, 2011 s.6613). För företag gäller 

också att man måste sätta ett värde på de image- och marknadsföringsvinster som finns att 

hämta för företag som har ett ”grönt” förhållningssätt. 

 

I studiens slutsats slår forskarna fast att gröna produkter är här för att stanna. Konsumenten är 

ofta villig att betala lite mer för gröna produkter, och att denna utveckling har lett till att allt 

fler aktörer väljer att märka sina varor med olika miljömärkningar, där det redovisas vad 

produkten har för miljöpåverkan. Författarna menar att denna utveckling nu har nått 

marknaden för kommersiella fastigheter genom reglering, positiva subventioner samt 

frivilliga företagsinsatser. Trycket från samhället såväl som regleringsorganen kommer enligt 

forskarna att snabba på denna utveckling, vilket kommer leda till att ”gröna” fastigheter får en 

allt större konkurrensfördel.  
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4 Teori, gällande lagstiftning samt värderingsmetoder 

4.1 Sammanfattning av teori 

För att underlätta för läsaren vill jag under detta avsnitt sammanfatta de teorier jag kommer 

använda mig av och förklara för läsaren vilket syfte de har i min studie och i den fortsatta 

analysdelen.  Det framgår av det fortsatta teoriavsnittet att jag valt teorier med utgångspunkt i 

tre olika områden: 

 

1. Fastighetsvärdering 

2. Energideklarationens värdepåverkan 

3. SRPI och CSR 

 

Det första teoritemat gäller fastighetsvärdering. Jag ser detta som ett viktigt område i min 

studie eftersom fastighetsvärdering är den praktik genom vilken en fastighet får sitt värde. 

Under detta tema kommer läsaren att få en inblick i de vanligast använda 

värderingsmodellerna för värdering av kommersiella fastigheter. Genom att visa på vilka 

faktorer som vägs in i värderingsmodellerna ges läsaren en förståelse för vilka faktorer som 

måste påverkas för att slutprodukten, eller själva marknadsvärdet skall påverkas. Under detta 

avsnitt kommer jag också att gå in på teorier om hur energideklarationen och dess utfall kan 

integreras i fastighetsbolagens befintliga värderingsmodeller. 

 

Det andra området gäller energideklarationens värdepåverkan, och under detta tema kommer 

jag att presentera tidigare forskning kring energideklarationens påverkan på värdet av en 

fastighet.  Genom att ge läsaren en bild av vilka resultat som nåtts genom tidigare studier, 

samt vilka slutsatser som dragits från dessa, bygger jag upp en teoretisk grund att stå på inför 

analysen av studiens empiriska underlag. 

 

I det tredje området jag presentera en egen teori som bygger på två teorier som jag anser 

tillsammans kan användas för att förklara varför energideklarationen skulle kunna påverka 

värdet av en fastighet. Teorin om socially responsible property investments (SRPI) bygger på 

tanken att företag som väljer att investera ekologiska och socialt ansvarsfulla fastigheter blir 

allt fler, eftersom kraven på företagen att göra sådana investeringar ökar.  Denna teori 

kommer jag att komplettera med teorin om de fyra drivkrafterna för gröna investeringsbeslut 

(Eichholtz et al. 2011 s.5). Med dessa båda teorier som grund, kommer jag att argumentera 

för att energideklarationen i framtiden bör påverka en fastighets pris i allt högre utsträckning. 

 

Sammanfattningsvis vill jag med detta teoriavsnitt bilda en kedja. En kedja där jag först, med 

teorier om fastighetsvärdering, visar att det är både teoretiskt och praktiskt möjligt att 

integrera energideklarationen och dess utfall i dagens värderingsmodeller för kommersiella 

fastigheter. Jag vill sedan visa, med tidigare forskning, att detta till viss del redan inträffar. 

 

Vidare vill jag för fram teorin att hyresgäster och fastighetsbolag har starka motiv att betala 

en premie för gröna investerings/konsumtionsbeslut. Denna teoretiska modell bygger på 

argumentet att en ökad miljömedvetenhet i samhället har lett till framväxten av trender såsom 

SRPI och CSR. Min teori är med att dessa båda trender bör leda både fastighetsbolagen och 

hyresgästerna ”styrs” mot energieffektivare fastighetslösningar. Om både fastighetsbolag och 

hyresgäster har en vilja att betala en premie för energieffektiva fastigheter, så borde detta i sin 

tur innebära att energieffektiva hus (höga betyg i energideklarationen) värderas högre än hus 

med sämre energiprestanda, ergo: energideklarationen bör påverka en fastighets värde.  
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4.2 Fastighetsvärdering: 

Allmänt om fastighetsvärdering och värderingspraxis 

Fastighetsvärdering är i grunden baserat på samma grundläggande teorier som i stort sett all 

annan slags värdering (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2008 sid 3). Priset och därav också 

värdet av en fastighet bestäms på marknaden av utbud och efterfrågan. Om utbud på 

fastigheter överstiger efterfrågan kommer priserna att sjunka och vice versa. När köpare och 

säljare kommer överens om ett pris uppstår ett marknadspris på egendomen. Teorin har 

använts i över 200år och brukar kallas allmänna ekonomiska teorin (Vår ekonomi, Klas 

Eklund, 2010, s. 62-63). Boken Fastighetsvärdering – grundläggande teori och praktisk 

värdering från Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2008, s. 29) för dock vissa karaktärsdrag 

fram som gör fastighetsmarknaden till speciell rörande just utbud och efterfrågan.  Författarna 

för framförallt fram det faktum att utbudet av fastigheter på kort sikt är relativt fast. Detta i sin 

tur beror på att antalet fastigheter som byggs är begränsat samt att köpare av fastigheter, av 

naturliga skäl, ofta köper med relativt lång investeringshorisont. Effekten av detta är att 

efterfrågan på fastigheter ständigt ökar medan utbudet inte hänger med i samma takt, vilket i 

sin tur leder till ökade priser på fastighetsmarknaden. Detta stämmer väldigt väl med vad man 

faktiskt kan observera historisk sett på fastighetsmarknaden eftersom priserna på denna ökat 

kontinuerligt över väldigt lång tid (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2008, sid 4) 

Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2008, sid 4) tar också upp fem grundläggande faktorer 

som måste uppfyllas för att ett ekonomiskt värde skall uppkomma. Faktorerna är: 

1. Behov: Någon måste ha ett behov som kan uppfyllas genom att använda fastigheten 

2. Nytta: Någon slags nytta måste uppstå för användaren av fastigheten 

3. Fastigheten kan bara disponeras av den som äger eller använder fastigheten 

4. Fastigheten är möjlig att överlåta 

5. Fastigheten finns bara i begränsad omfattning 

När samtliga av dessa kriterier är uppfyllda uppstår ett ekonomiskt värde för fastigheten och 

detta värde uppstår då det finns en säljare och en köpare. För värdering av fastigheter finns 

även andra faktorer än de rent ekonomiska att ta hänsyn till som kan påverka värdet och dessa 

är bland annat affektionsvärde, miljövärde samt politiskt värde. (Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet , 2008 sid. 4)  

Betts & Ely (2001, sid 82-84) går steget längre och menar att förutom de ovan nämnda 

påverkansfaktorerna så påverkar också makrofaktorer en fastighets värde. De delar in dessa 

makrofaktorer i fyra kategorier vilka följer nedan: 

1. Fysiska faktorer: Här förs exempel klimat, topografi, vattentillgång, luftkvalité och 

utsikt. Även saker som själva byggnaden, närliggande fastigheter och faciliteter samt 

andra fysiska faktorer kopplade till byggnad och mark 
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2. Sociala Faktorer: Bland dessa faktorer nämns: Attityder till fastigheter i och ägande i 

samhället, storleken på genomsnittsfamiljen i området, befolkningstillväxt i området 

och samhället i stort samt andra attityder i samhället som kan kopplas till fastigheten 

3. Ekonomiska faktorer: Inkomstnivåer i området, arbetsmöjligheter, pris och 

skattenivåer i området, utbud och efterfrågan på fastigheter samt andra ekonomiska 

faktorer 

4. Politiska faktorer: Till exempel: Bygg- och marklagstiftning i området, 

Miljölagstiftning, Penning-, valuta och budgetstrategier i området och nationen.  

Sammantaget finns en rad olika faktorer som kan sägas påverka det ekonomiska värdet hos en 

fastighet, både direkt och indirekt. För att ytterligare komplicera det hela bör man också fråga 

sig vad som egentligen menas med en fastighets ekonomiska värde. Svaret är att detta varierar 

beroende på syftet med en värdering. Värderingsbegreppen brukar i huvudsak indelas i tre 

kategorier, marknadsvärderelaterade, avkastningsrelaterade samt kostnadsrelaterade. 

Beroende på värderingens syfte finns även andra begrepp som används, till exempel 

belåningsvärde (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2008 sid 5). En genomgång av de för 

studien mest relevanta värdebegreppen följer nedan: 

4.3Värderingsmodeller 

Det finns en rad olika modeller för att bedöma ett marknadsvärde. Huvudsakligen används: 

Ortsprismetoder, avkastningskalkylbaserade metoder samt produktionskostnadsmetoder. 

(Lorentzon, 2011 s. 12-13) 

Ortsprismetoden:  

Ortsprismetoden baseras på historiska jämförelseköp. Värderingens tillförlitlighet är dock 

beroende av relevanta jämförelseobjekt. Varje fastighetsaffär är unik och för att kunna 

uppskatta ett korrekt värde krävs ofta en stor mängd data på liknande försäljningar. 

Ortsprismetoderna delas ofta upp i två kategorier: ”Direkta ortsprismetoder baserade på 

redovisade jämförelseköp” samt ”Indirekta ortsprismetoder baserade på nyckeltalsmatriser” . 

 Vid indirekt ortsprismetod normeras priserna först med hjälp av till exempel taxeringsvärdet, 

kr/kvadratmeter eller hyran. Värderaren måste sedan göra ytterligare urval för att säkerställa 

att jämförelseobjekten är så jämförbara som möjligt.. Det slutliga steget i valet av 

jämförelseobjekt går ut på att avgränsa sig gällande vilka faktorer man vill jämföra. Om 

objekten skiljer sig åt på grund av någon specifik egenskap bör man välja andra 

jämförelseobjekt om möjligt. Metodiken kring ortsprismetoden är hämtad från Lantmäteriet 

och Mäklarsamfundets bok Fastighetsvärdering (2008, sid 51-52, 137-142) . 

Samma källa tar också upp en rad nyckeltal som brukar användas för att normera jämförbara 

fastigheter. Dessa räknas upp och förklaras kortfattat nedan: 

1: Bruttokapitaliseringsfaktor: Ett mått som anger fastighetspris/hyreskrona. Används när man 

vill ha fram ett snabbt överslag på en fastighets marknadsvärde 

2: Nettokapitaliseringsprocent: Köpeskillingen normeras mot driftnettot. Driftnettot, vilket 

avser hyresintäkter minus underhålls- och driftkostnader, divideras då med köpeskillingen. 



   21 

Metoden kallas även före direktavkastning på totalt kapital och är en väldigt vanlig metod vid 

investeringsbedömningar. 

3: Köpeskillingskoefficienten: Köpeskillingen divideras med taxeringsvärdet. Eftersom 

taxeringsvärdet skall vara satt med de viktigaste prispåverkansfaktorerna i beaktande menar 

många det är bra att använda vid värderingar. Metoden används dock mest till ”normala” 

fastigheter och är inte lämplig för värdering av fastigheter som har någon speciell egenskap. 

4: Kr/m
2
: Vanlig metod för att göra priser jämförbara. Enkel att använda då både köpeskilling 

och fastighetsarealer är tillgängliga via offentliga register.  

När det gäller kommersiella fastigheter visar forskning att det finns en del omständigheter 

som försvårar användandet av denna metod vid värderingar. Montero-Lorenzo & Larraz-

Iribas (2012 s.3706) anser bland annat fast att antalet transaktioner rörande kommersiella 

fastigheter är så få att det kan var svårt att hitta lämpliga jämförelseobjekt. Givetvis blir detta 

problem tydligare om den aktuella marknaden ligger utanför storstäderna. De menar vidare att 

kommersiella fastigheter ofta är specialiserade, och antalet jämförbara objekt blir därför lägre.  

Som en lösning på detta problem menar de att ortsprismetoden måste utvecklas, och att vi 

idag har de statistiska verktygen vi behöver för att utveckla ortsprismetoden till nästa nivå. 

Den metod de för fram i artikeln går ut på att dra nytta av samvariation mellan olika 

marknader och hustyper, snarare än att bara fokusera på exakt jämförbara objekt. De menar 

att om man vet att läget på en fastighet är avgörande kan man isolera denna faktor, precis som 

många andra, för att sedan använda denna data till att värdera en enskild fastighet. I sin studie 

har man praktiskt testat denna metod i ett försök att förutsäga priser för kommersiella 

fastigheter i en mellanstor spansk stad, med goda resultat (Montero-Lorenzo & Larraz-Iribas 

2012 s.3714). 

Avkastningsbaserade metoder:  

Metoden innebär kortfattat att man med hjälp en på förhand bestämd kalkylränta beräknar 

nuvärdet på framtida inkomstströmmar från en fastighet. Driftnettot, vilket utgör grunden i 

alla avkastningsbaserade värderingsmodeller, utgörs av bruttoinbetalningar minus drift- och 

underhållsutbetalningar och kan också ses som den vinst som kommer från innehavet av 

fastigheten i fråga. (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2008, sid 142). Målet med de 

avkastningsbaserade modellerna är genom diskontering av framtida intäktsströmmar få fram 

ett marknadsvärde på fastigheten. Dessa modeller brukar även kallas för nuvärdesmetoder 

eller investeringsanalyser. Nedan kommer jag att gå igenom de i praktiken vanligaste 

avkastningsbaserade värderingsmetoderna för fastighetsvärdering. 

Innan jag kommer till de faktiska modellerna vill jag dock gå igenom den knepigaste delen av 

nuvärdesmodellerna, nämligen kalkylräntan. Valet av kalkylränta kommer att påverka vilket 

värde som modellerna ger, och därför är det viktigt att man väljer en kalkylränta som ger ett 

korrekt marknadsvärde (Betts & Ely, 2001 sid 303). Reenstierna (2008 s.371) menar att valet 

av kalkylränta är den viktigaste komponenten i alla avkastningsbaserade värderingsmodeller, 

eftersom en kalkylränta som är väl underbyggd ger en korrekt värdering medan en kalkylränta 



   22 

som är bristfälligt underbyggd ger en felaktig värdering.  I praktiken används ofta tre metoder 

för att finna en kalkylränta anpassad till den fastighet man vill värdera: 

1. Jämförande metoden: Som namnet antyder går denna metod ut på att analysera 

försäljningar av jämförbara fastigheter. Genom att dividera driftnettot med 

köpteskillingen ser man den totalavkastningen på fastigheten. Totalavkastningen är 

dock inte detsamma som kalkylräntan, utan för att beräkna denna måste man räkna in 

värdeminskningen som kommer av att byggnaden blir äldre. Denna avskrivning 

beräknas ofta som en årlig procentsats av fastighetens köpteskilling. Avskrivningen 

beräknas sedan på årlig basis, fördelad över fastighetens ekonomiska livslängd. För att 

underlätta för läsaren följer nedan ett exempel på en beräkning av kalkylräntan enligt 

denna metod: 

Köpeskilling 

     

800000 

Driftnetto 

     

80000 

Direktavkastning 

     

10% 

Avskrivning 

     

20% 

Ekonomisk livslängd: 

    

40år 

       Summa avskrivning: 

  

0,8*800000/40 

 

16000 

       Nytt driftnetto 

   

80000-16000 

 

64000 

       Kalkylränta 

   

800000/64000 

 

8% 

       Figur 3.Exempel på jämförande värderingsmetod (Betts & Ely, 2001, s. 306) 

2. Betts & Ely (2001 s.307) nämner också en metod de kallas för summeringsmetoden. 

Metoden går ut på att summera olika räntor, eller premier. Metoden utgår från den 

riskfria räntan, vilket i teorin skall vara den avkastning en investerare kan tillgodogöra 

sig utan risk. Till den riskfria räntan lägger man sedan på olika premier, vilket utgör 

en slags ”morot” för att investeraren skall vilja ta på sig risk utöver den riskfria räntan. 

Bland dessa pålägg brukar man i fastighetsaffärer räkna in riskpremie, 

likviditetspremie och administrationspremie. Riskpremien är en kompensation för den 

risk investeraren tar med att investera i både fastighetsmarknaden i stort och den 

specifika fastigheten. Likviditetspremien är en kompensation för den likviditet som 

investeraren går miste om genom investeringen. Administrationspremien är tänkt att 

ersätta investeraren för den börda han tar på sig genom ägande av fastigheten. Denna 

modell kritiseras av Betts och Ely (2001, sid 307) eftersom den innehåller alltför 

många subjektiva delar.  

 

3. Den tredje och sista vanliga metoden för att beräkna en lämplig kalkylränta kallas av 

Betts & Ely (2001 s.307) för The Band of Investment Method. Metoden utgår från 

att fastighetsmarknaden till större delen består av investerare och finansieringsinstitut 

vilka ofta kan ses som gemensamma investerare. Metoden går ut på att ta fram ett 

viktat genomsnitt av kostnad för kapital och kostnad för investerarens eget kapital. Att 

vikta genomsnittet innebär att man tar hänsyn till hur stor del av lånet som finansieras 
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av eget kapital och hur stor del som finansieras genom lån. I beräkningen av 

lånekostnaderna används ofta en procentsats i form av årliga räntekostnader dividerat 

med totalt lånebelopp, och för kostnaden för eget kapital används ofta den årliga 

utdelningsprocenten. En beräkning enligt denna metod kan, något förenklat, 

exemplifieras enligt följande: 

Lån 

    Andel av total 

köpeskilling 

   

80% 

Årlig räntekostnad/Totalt lån 

  

13% 

     Eget kaptial 

    Andel av total 

köpeskilling 

   

20% 

Utdelning/aktiepris 

   

7% 

     

Kalkylränta 

   

0,8*0,13+0,7*0,2 = 

11,8% 

 

Figur 4: Exempel Band of Investment värderingsmetod (Betts & Ely 2001, s. 307) 

Även McDonald och Dermisi (2008) har analyserat den avkastningsbaserade 

värderingsmodellen. De argumenterar för att modellen, och alla dess olika varianter, i grunden 

går ut på antagandet att värdet på en fastighet motsvarar dess driftnetto delat med 

avkastningsgraden (engelska: Capitalization rate). Författarna menar att modellen i sig inte är 

svårare än så, men att man för att förstå detta måste analysera och förstå begreppen 

avkastningsgrad och driftnetto (McDonald & Dermisi, 2008 s.373). De menar att köparen 

inför en potentiell fastighetsaffär ofta får tillgång till information som är tillräcklig för att 

uppskatta fastighetens driftnetto, medan den avkastningsgraden är svårare att fastställa.  

 

McDonald & Dermisi (2008 s.373) menar att avkastningsgraden och kalkylräntan är två 

skiljda begrepp, även om de är relaterade. Sambandet mellan begreppen menar författarna ser 

ut enligt följande:  avkastningsgraden =  kalkylränta – förväntad procentuell förändring av 

fastighetens värde. Kalkylräntan bygger alltså på investerarens avkastningskrav, justerad för 

eventuell risk. Denna variabel är svår för forskare att observera, eftersom den bygger på 

subjektiva bedömningar av respektive investerare.  Avkastningsgraden är dock observerbar 

för forskarna, och kan enligt författarna beräknas enligt följande formel: 

        
 

          

V1 motsvarar fastighetens värde, och NOIi är ett uttryck för fastighets driftnetto vid slutet på 

tidpunkten i. Variabeln r motsvarar den riskjusterade kapitalkostnaden, vilket gör att 

ekvationen kan översättas med att värdet på en fastighet motsvaras av driftnettot dividerat 

med kostnaden för kapital (McDonald & Dermisis, 2008 s.366).  Då man vid fastighetsaffärer 
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ofta vill räkna med någon form av förändring i fastighetens värde kan ekvationen skrivas om 

enligt nedan, där ΔV är ett utryck för förändring i värdet av fastigheten: 

                

Ekvationen visar att värdet av en fastighet mosvaras av fastighetens driftnetto plus den 

förväntade förväntningen i fastighetens marknadsvärde, delat med den riskjusterade 

kalkylräntan. Kalkylräntans relation till avkastningsgraden kan åskådliggöras genom följande 

ekvation framtagen av McDonald & Dermisi (2008 s.365), och baserad på Tobins Q teori om 

investeringar samt Capital Asset Pricing Model (CAPM): 

  
    

  
     

  

  
  eller       

  

  
  

De båda ekvationerna, som endast är omskrivningar av varandra, ger att kalkylräntan 

beräknas som avkastningsgraden (p) förändringen i marknadsvärde delat med fastighetens 

värde. Detta gör i sin tur att kalkylräntan kan beräknas, förutsatt att man kan beräkna 

avkastningsgraden och den kalkylerade förändringen i fastighetens värde. 

I sin empiriska studie av 132 kommersiella fastighetstransaktioner i Chigago visar McDonald 

& Dermisi (2008 s.373) att avkastningsgraden från en fastighet låg 17-19 räntepunkter över 

den riskjusterade kalkylräntan för dessa transaktioner.  

Olika varianter av avkastningsbaserad fastighetsvärdering 

Direktavkastningsmetoden: 

Direktavkastningsmetoden används, när det gäller fastigheter, huvudsakligen för att beräkna 

marknadsvärden. I korthet innebär metoden en beräkning av ett första års driftsnetto 

”evighetskapitaliserat”, utan hänsyn till eventuella restvärden hos fastigheterna man värderar. 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2008 s. 151). Metoden, som även kallas för 

räntabilitetsmodellen, består av nedanstående formel hämtad från Lantmäteriet och 

Mäklarsamfundets bok Fastighetsvärdering från 2008 (s. 151) 

P

UDH
V

)( 
  

V=Värde 

H=Hyresinkomster 

D= Driftkostnad 

U=Underhållskostnad 

P=Direktavkastning 

 

I praktiken används dock metoden oftast till enklare överslagsvärderingar av fastigheter, 

eftersom modellens enkelhet också medför vissa brister. En av modellens större brister är att 

den inte skiljer på betalningsströmmarna över tiden, vilket är det normala tillvägagångssättet 

vid nuvärdesberäkningar. Modellen är en så kallad real modell, där man bortser från 
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inflationens påverkan på inkomstströmmarna. Vanligen används istället avkastningskravet på 

totalt kapital som kalkylränta (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2008 s.151). 

Att det finns olika praxis för hur kalkylräntan skall beräknas kan också skapa problem, 

eftersom värdet av en fastighet kan komma att bero på hur kalkylräntan man använt har 

räknats fram (Reenstierna, 2008 s.373). Reenstierna argumenterar, i en artikel publicerad i 

Appraisal Journal 2008, för att endast en enhetlig metod för beräkning av kalkylräntan bör 

användas, av både värderingsmän, långivare och låntagare. I artikeln menar han också att 

inkonsekvens i beräkning av driftnetton är den största felkällan när fastighetsvärden skall 

fastställas. Jämförbarheten minskar eftersom det är svårt att jämföra värden som räknats fram 

genom olika metoder, även om det i grunden är samma metod som används (i detta fall 

nuvärdesmetoden). Reenstierna (2008 s.373) exemplifierar detta med följande exempel: 

 

Tabell 2: Exempel på hur olika ingångsdata påverkar värderingen. (Renstieerna, 2008, s.373) 

  

Författaren menar att en skillnad som den ovanstående leder till stora skillnader i beräknat 

marknadsvärde. Om samtliga inblandade använder sig av olika beräkningsgrunder för 

driftnettot kan man hamna i den olustiga situationen att samma byggnad tillmäts flera olika 

kalkylräntor, vilket i förlängningen leder till olika marknadsvärden. Reenstierna (2008 s.375) 

 Broker´s Data Appraiser´s Data 

Rent $60 000 $60 000 

Vacancy  -3000 

 $60 000 $57 000 

Real Estate Tax -7000 -7000 

Insurance -2000 -2000 

Heating -7000 -7000 

Water & Sewer -2000 -2000 

Maintenance & Repairs -4000 -5000 

Management  -2000 

Administrative -1000 -1000 

Services -2000 -2000 

Replacement Reserves  -1000 

Net income $35 000 $28 000 



   26 

menar att det därför är kritiskt att värderingsmännen kan enas om att endast använda en 

standardiserad metod för beräkning av både driftnetto och kalkylränta. 

 

Diskonteringsmetoden: 

Diskonteringsmetoden går också ut på att diskontera framtida driftnetton, men i det här fallet 

under en bestämd period adderat med ett nuvärdesberäknat restvärde. Metoden kan således 

sägas vara en mer utvecklad variant av direktavkastningsmetoden. Vid fastighetsvärdering 

kan denna metod användas för beräkning av individuellt avkastningsvärde, 

konsekvensanalyser av förändringar i olika variabler samt för att bedöma en fastighets 

marknadsvärde. (Lorentzon, 2011 s.38) 

Cash-Flowmetoden 

Metoden går ut på att räkna med betalningsströmmar över en kalkylperiod (Lorentzon, 2011 

s.83). Kalkylperioden bestäms ofta av investeringshorisonten alternativt av investeringens 

ekonomiska livslängd . Betalningsströmmarna prognostiseras sedan för varje år under 

kalkylperioden för att sedan diskonteras tillbaka till värderingstidpunkten. Värt att notera är 

dock att endast respektive års netto diskonteras. Slutligen diskonteras fastighetens restvärde 

vid kalkylperiodens slut vilket slutligen ger nuvärdet av de framtida betalningsströmmarna. 

Modellen är enligt Johan Lorentzons (2011, s.83) fallstudie av fastighetsbolag den vanligast 

förekommande när företagen skall värdera sina egna fastigheter.  

Det kan även vara bra att notera att Cash-Flowmetoden för värdering av fastigheter kan 

användas på antingen totalt eller eget kapital. 

4.4 Teori om energideklarationens integration i värderingsmodellerna: 

I en artikel i publicerad 2011(b) i Journal of Property Investment & Finance för författarna 

Lorenz & Lützkendorf (2011b s.654) fram tanken att egenskaper som miljöklassningar och 

ekologisk hållbarhet bör ingå i värderingsmodeller för fastigheter. Författarna presenterar ett 

resonemang för hur detta kan göras utan att för den skull behöva byta värderingsmodeller. 

Lösningen som författarna för fram bygger på att miljöklassningar och ekologisk hållbarhet 

för med sig ekonomiska faktorer som går att beräkna inom ramen för befintliga 

värderingsmodeller.  

De menar att eftersom dagens modeller ofta grundar sig på historiska data, så måste 

värderarna hela tiden hålla utkik efter nya faktorer som kan leda till nya spelregler. Att 

jämföra en ekologisk hållbar byggnad med historiska, icke hållbara, fastigheter kan resultera i 

en ond spiral, där man glömmer bort att integrera de positiva externaliteter som en hållbar 

byggnad medför.  

De anknyter i artikeln också till de makroekonomiska faktorer som jag tagit upp ovan, och 

menar att förändringar håller på att ske. De politiska, ekonomiska och sociala faktorerna rör 

sig allt mer mot att premiera ”gröna” val genom till exempel erbjuda skattelättnader, 

förbättrade attityder och ekonomiska sanktioner mot miljösyndare. Dessa förändringar i de 

makrofaktorerna medför att gröna alternativ går mot att bli allt mer ekonomiskt rationella.¨ 
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Att skattelättnader och liknande incitament används för att styra konsumtionen på 

fastighetsmarknaden är ingen nyhet, vilket Larry R Garrison visar i sin studie från 2011, där 

han jämfört skattemässiga incitament för gröna investeringar mellan olika delstater i USA. 

Studien visar att de flesta delstater idag har skattemässiga incitament för gröna investeringar, 

kopplade till både fastighetskatt, inkomstskatt och företagskatter (Garrison, 2011 s.15).   

Av intresse för denna studie är att artikeln även tar upp Lorenz & Lützkendorfs (2011a s. 261-

271) syn på hur miljöaspekterna kan integreras i de olika värderingsmodellerna: 

Ortsprismetoden: 

På ett teoretiskt plan kan miljöaspekter och dess prispåverkan integreras i modellen genom att 

hitta jämförelseobjekt med liknande miljöprestanda. Energideklarationen är ett exempel på 

lätt och lättåtkomligt sätt att hitta jämförelseobjekt. Till dess att marknaden har hittat ett 

gångbart sätt att värdera en byggnads miljöprestanda är det dock upp till värderaren att avgöra 

hur ett objekts miljöprestanda bör påverka värdet. Lorenz & Lützkendorf (2011a s.261) 

uppger dock att detta är en mycket svår uppgift. 

Nuvärdesmetoder såsom direktavkastning-, kassaflödes- och diskonteringsmetoden: 

Minskade energi- och underhållskostnader leder, allt annat lika, till ett ökat driftnetto. 

Författarna menar också att byggnader med hög miljöprestanda bör ses som ett mindre 

riskfyllt alternativ än byggnader med dålig sådan (Leopoldsberger et al, 2011 s.117). Motivet 

de för fram är bland annat att byggnader med hög miljöprestanda är mindre känsliga för 

exempelvis energihöjningar eller politiska beslut som bestraffar miljösyndare. Vidare så 

menar de att driftnettot påverkas positivt av att miljöklassade byggnader ofta kan ta ut högre 

hyror än de med sämre miljöprestanda (Leopoldsberger, et al, 2011 s.117). Hög 

miljöprestanda kan även tänkas locka till sig fler hyresgäster, vilket i sin tur leder till lägre 

vakanser. Sammanfattningsvis menar artikeln att nuvärdesmetoderna för fastighetsvärdering 

ger värderaren friheten att själva välja diskonteringsränta. I denna process menar författarna 

att värderaren bör ta hänsyn till de ovan nämnda fördelarna med hög miljöprestanda. 

Leopoldsberger et al (2011 s.116) menar vidare att just nuvärdesmetoder är särskilt lämpliga 

när det gäller att värdera energiprestanda. Författarna menar att energibesparande åtgärder 

ofta har en direkt effekt på hyresgästernas hyreskostnad, eftersom elkostnaden sänks. Sparade 

pengar leder till lägre risk, vilket innebär att dessa fastigheter blir mindre känsliga för 

volatilitet på marknaden (Leopoldsberger et al, 2011 s.117).  

Förutom Lorenz & Lützkendorf (2011a; 2011b) finns även andra forskare som studerat hur 

energiprestanda kan vägas in i fastighetsvärderingar.  Leopoldsberger, Bienert, Brunauer, 

Bobsin & Schützenhofer skrev våren 2011 en artikel i tidskriften The Appraisal Journal där de 

för fram en rad argument för hur och varför värderingsmän skulle kunna sätta ett ekonomiskt 

värde på en byggnads energiprestanda. De menar att det idag är fullt möjligt att integrera 

energiprestanda i dagens inkomstbaserade värderingsmodeller (Leopoldsberger et al 2011 

s.117). Artikeln tar sitt avstamp i ett EU-projekt från 2002 kallat IMMOVALUE, vars syfte 

var att utreda ifall det går att använda data från, de i EU-området obligatoriska, 
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energideklarationerna för att sätta ett ekonomiskt värde på byggnaders energiprestanda. 

Slutsatsen man kom till var att energideklarationerna hade så olika sammansättning i de olika 

länderna att det var omöjligt att göra en jämförelse mellan länderna, men att det för respektive 

land och region är fullt genomförbart att använda data från energideklarationen för att 

prissätta energiprestanda. Författarnas förenklade modell för hur detta kan gå till ser ut enligt 

följande: 

 

Figur 5: Exempel på hur energiprestanda kan påverka värderingen av en kommersiell 

fastighet (Leopoldsberger et al, 2011 s.117) 

Leopoldsberger et.al (2011 s.121) genomförde även en studie i Tyskland där de genom 

regressionanalys av byggnadsdata försöker isolera priseffekten av energideklarationen.  

Studien visar empiriskt hur sämre energiprestanda leder till lägre pris per kvadratmeter, vilket 

i sin tur indikerar att den studerade marknaden redan har satt ett pris på energiprestanda. 

Vidare menar Leopoldsberger et.al (2011 s.124) att dessa typer av studier kräver enorma 

mängder data, vilket gör det komplicerat och kostsamt för den enskilde värderingsmannen 

ifall han vill göra en liknande utredning.  Lösningen på detta menar författarna är att studier 

såsom den ovanstående genomförs på nationell nivå, och att resultaten delges samtliga 

värderingsmän som vill titta på dem. 
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I en annan artikel publicerad i The Appraisal Journal beskriver Sandra K. Adomantis sin syn 

på värdering av gröna fastigheter (Adomantis, 2010). Hon skriver att värderingsprocessen för 

fastigheter bör ha sin utgångspunkt i den tillgängliga dokumentationen. Genom att ge 

värderingsmannen tillgång till samtlig dokumentation rörande byggnadens energiprestanda 

ger man denne en chans att åsätta denna ett ekonomiskt värde (Adomantis, 2010 s.196). 

Enligt hennes modell är främst följande dokumentation av central betydelse: 

1: All dokumentation rörande tredjemansklassificeringar av byggnadens energiprestanda. 

Exempel hon ger är olika energimärkningar, dokumentation från kreditinstitut och kalkyler 

framtagna av dessa.  

2: Dokumentation rörande incitament kopplade till byggnadens energiprestanda. Exempel på 

sådana incitament som räknas upp av Adamantis (2010 s.196) är: 

A: Lägre låneränta eller högre lån-värde kvot. 

B: Rabatt på löpande kostnader (el,sophämtning etc) 

C: Skatteavdrag 

D: Skattelättnader 

E: Bygglov 

 

Mycket av denna dokumentation är enligt Adamantis (2010 s.197) tämligen enkel att åsätta ett 

ekonomiskt värde, eftersom de redan från början går att uttrycka i pengar. Adamantis menar 

dock att den typen av dokumentation som räknats upp ovan ofta är svår att få tag i, och värdet 

av den alltid måste ställas mot andra objekt på marknaden. Adamantis(2010 s.196) menar 

också att många värderingsmän litar för mycket på värderingsmodellerna. För även om man 

har tillgång till all ovanstående information och sedan matar in denna i en avkastningsbaserad 

värderingsmodell, så kommer det uträknade värdet inte alltid att avspegla fastighetens 

marknadsvärde. I artikeln beskriver hon hur värderarna ofta missar det viktigaste steget i 

värderingsprocessen, vilket skulle vara att göra en rimlighetsbedömning. Frågan om det 

uträknade värdet speglar marknadens värdering av samma fastighet är inte lätt att besvara, 

utan måste bedömas utifrån den marknad där värderingen görs, och utifrån den specifika 

byggnad man värderar.  

4.5 Energideklarationens marknadspåverkan i teorin 

Reichardt et al (2012 s.103) menar att energideklarationens eventuella påverkan på 

fastigheternas marknadsvärden kan förklaras på teoretisk väg. De menar att ekonomiska och 

sociala trender, i kombination med ökad mediebevakning, har ökat efterfrågan på hus med 

god energiprestanda. Utbudet av sådana fastigheter släpar dock efter, främst tack vare 

konstruktions, renoverings och certifieringstider som är kopplade till dess fastigheter. De 

menar vidare att utbudet har sinkats än mer av den finansiella krisen, som fortfarande gör det 

svårt för fastighetsbolag att hitta kapital till nyinvesteringar (Reichardt et al. 2012 s.104). 

Eftersom energimärkta hus utgör en så liten del av det totala fastighetsutbudet menar 

Reichhardt et al (2012 s.104) att det är tydligt att efterfrågan vida överträffar utbudet när det 

kommer till hus med god energiprestanda. Detta efterfrågeöverskott leder i sin tur till att 

hyrespremierna och prispremierna för dessa hus. Reichardt et al (2012, s.104) menar dock att 

utbudet på medellång till lång sikt kommer att komma ikapp, och därigenom sänka de premier 

som konsumenten är villig att betala för ett energimärkt hus.  
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Fuerst och McAllister (2011b s.51-55) har tagit fram en modell som på beskriver hur 

energideklarationen i teorin skulle kunna påverka en värdet av en fastighet. Teorin bygger 

först och främst på antagandet att varje vara eller tjänst består av en rad olika nyttofaktorer 

(z1,z2…..zn) , vilka tillsammans bygger upp varan eller tjänstens nytto/prisfunktion. När det 

kommer till fastigheter är exempel på nyttofaktorer läge, funktions- och hyresfaktorer som 

används som oberoende variabler i Fuerst och McAllisters (2011b s.52) empiriska modell.  

De empiriskt beräknade fastighetspriserna ger sedan en indikation på en underförstådd 

marknad, för vilken det går att räkna ut både utbuds och efterfrågekurvor för både 

konsumenter och producenter på kort- och lång sikt, förutsatt perfekt konkurrens. Fuerst & 

McAllister använder sig av följande bild för att förklara hur marknaden på kort sikt torde 

reagera på införandet av energimärkningar:  

 

 
Figur 6. Marknadens reaktion på införandet av energimärkningar( Fuerst & McAllister, 

2011b, s.53) 

  

I figuren visas olika efterfråge- och utbudskurvor för fastigheter med olika grader av 

energiprestanda. Fastigheter med bättre energiprestanda förutsätts i Fuerst & McAllisters 

modell vara dyrare att tillverka, vilket leder till att utbudskurvan successivt förflyttas uppåt. 

Det antas vidare att högre klassificering av energiprestanda medför kostnadsökningar i 

motsvarande grad, vilket gör att utbudskurvan flyttas upp ännu mer, samtidigt som att kurvans 

ökade lutning visar på en minskad elasticitet på grund av att producenterna vill ha ett högre 

pris för att motivera kostnadsökningarna (p
ncb 
p

cb1
). På samma vis antas efterfrågekurvan 

för energieffektiva hus skifta utåt, vilket symboliseras att konsumentens vilja att betala 

successivt ökar (D
ncb 
D

cb2
). Genom denna förklaringsmodell visar alltså Fuerst & 

McAllister hur jämviktskvantiteter och jämviktspriser för energieffektiva fastigheter 

uppkommer. Centralt i modellen är dock antagandet att utbuds- och efterfrågekurvorna för 

icke energieffektiva hus ser annorlunda ut. 
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Modellen visar att konsumenternas nytta, och därigenom också deras vilja att betala för för 

energiprestanda, minskar i takt med att utbudet ökar.  I praktiken säger alltså Fuerst & 

McAllister (2011b s.52-54) samma sak som Reichardt et al (2012 s.104) menar, alltså att 

prispremien för energieffektiva hus skulle minska i takt med att andelen energieffektiva hus 

ökar, och dagens energimärkta fastigheter blir norm. Fuerst & McAllister (2011b, s.55) ställer 

dock hypotesen att denna effekt kommer bli större än vad modellen anger, eftersom ökad 

produktion av energieffektiva fastigheter leder till stordriftsfördelar i produktionen, vilket i 

sin tur leder till att kostnaderna för produktion av energieffektiva fastigheter minskar. 

Minskade kostnader för producenterna i takt med minskad marginalnytta för konsumenten (i 

takt med att energieffektiva fastigheter blir norm) kommer leda till att prispremien i praktiken 

kommer spegla de kostnadsbesparingar som görs genom att investera i energieffektiva 

fastigheter.  

 

Även Chegut, Eichholz och Kok (2011) för fram liknande teorier om energideklarationens 

teoretiska påverkan på fastighetsmarknaden. Studien, med titeln Supply, Demand, and the 

Value of Green buildings strävar efter samma sak som Fuerst & McAllister (2011b), nämligen 

att förklara hur energideklarationen bör påverka marknaden ur ett mikroekonomiskt 

perspektiv. Gällande mina fortsatta referenser till denna källa så saknas sidhänvisningar, 

vilket beror på att ursprungskällan saknar sidnumrering. 

 

Chegut et al (2011) menar att ”gröna” byggnader skiljer sig från övriga fastighetsbeståndet 

genom skillnader i teknologi och krav på humankapital. Producenternas utbud av gröna 

byggnader styrs enligt deras teori av konstruktionskostnader, prisutvecklingen av ”gröna” 

byggnader, tillgång på råmaterial för byggnation, humankapitalbehov (know-how) och 

statliga beslut som påverkar energieffektivitet. Chegut et al (2011) menar vidare att även om 

respektive faktor kan mätas empiriskt, så råder det inget tvivel om att ett ökat utbud av gröna 

fastigheter skulle påverka jämviktspriserna för denna typ av fastigheter.  

 

Ser man till efterfrågan på gröna fastigheter så menar Chegut et al (2011) att denna styrs av ett 

behov av att spara. De menar att energieffektiva byggnader och/eller hyreskontrakt ofta är ett 

enkelt sätt för företagen att spara in på löpande utgifter, vilket de stöder med statistik från ett 

av Europas största mäklarhus, Jones Lang Lasalle. Enligt den statistik från mäklarhuset över 

119 brittiska fastigheter där man genomfört energibesparande åtgärder, ledde dessa åtgärder 

till årliga besparingar på 1,4 respektive 1,19 miljoner pund under åren 2007 och 2008. Vidare 

menar Chegut et al att faktorerna som styr efterfrågan ofta ser olika ut mellan privata och 

institutionella investerare. En av dessa skillnader menar forskarna består i att institutionella 

investerare ofta har CSR-överväganden inbakade i sin investeringspolicy, vilket ”tvingar” 

efterfrågan mot gröna fastigheter.  

 

Chegut et al (2011) menar vidare att andra faktorer skapar efterfrågan för gröna fastigheter. 

Faktorer som Chegut et al (2011) tar upp är den förbättrade image som gröna fastighetsbeslut 

för med sig. Företag idag har också ofta en CSR-policy som förbinder dem att välja 

miljövänliga alternativ även i sina fastighetsbeslut, och nackdelarna med att inte följa en 

sådan policy är större än kostnaderna för att följa den. Slutligen så menar Chegut et al (2011) 

att hyresgäster och ägare av gröna fastigheter använder sina fastigheter som ett led i att visa 

för företagets intressenter att miljöhänsyn ingår i företagets vision.  

 

Chegut et al (2011) har även genomfört en empiriskt studie där de studerar hur 

energicertifiering enligt den engelska standarden BREEAM påverkar värdet av en 

kommersiell hyresfastighet i centrala London. Över 1100, varav 64 gällande BREEAM-



   32 

fastigheter hyreskontrakt och ca 2000 försäljningar, varav 69 BREEAM-fastigheter 

analyserades i studien. Forskarna analyserade en rad variabler såsom storlek, ålder, 

renoveringar och certifieringsgrad, och sedan isolerades respektive faktor och kontrollerades 

gentemot de andra. Resultatet av studien slog bland annat fast: 

 

1. Kontraktstiden för en ”grön” fastighet var i genomsnitt 3år längre för gröna fastigheter 

än för vanliga 

2. Transaktionspriserna för gröna fastigheter var i genomsnitt 26% högre än för vanliga 

fastigheter 

3. Desto fler gröna fastigheter som finns inom samma område, desto lägre blev 

prisskillnaderna 

4. Hyresintäkterna för gröna fastigheter var ca 22% högre än för vanliga byggnader 

 

Även Dixon, Keeping och Roberts (2008 s.99) för fram en teori om energideklarationens 

marknadspåverkan. De menar att energideklarationen kommer att leda till att en 

differentiering mellan försäljnings- och hyrespriser mellan fastigheter som presterar bra enligt 

energideklarationen och de fastigheter som presterar sämre. Investerare och hyresgäster 

kommer enligt Dixon et al (2008 s.99) att kunna använda energideklarationens utfall och dess 

föreslagna energibesparingar som argument för att sänka priset på de fastigheter som presterar 

sämre, samtidigt som hyresvärdar vars fastigheter har god energiprestanda kommer att kunna 

göra det motsatta. Dessa marknadseffekter kommer enligt Dixon et al (2008) att på sikt 

påverka investerarnas befintliga fastighetsbestånd samtidigt som de kommer påverka deras 

framtida investeringsbeslut. 

 

Jag går nu vidare från hur energideklarationen bör påverka en kommersiell fastighets värde 

till att titta på hur den faktiskt påverkat. Här finns det en rad intressanta studier att ta del av: 

 

 Eichholz et al (2009 s.6) genomförde en studie där 10 000 kontorsfastigheter 

undersöktes. Studiens syfte var att undersöka om energimärkning, i form av 

certifieringarna LEED, och Energy Star, påverkade hyror och försäljningsvärden av 

fastigheterna. Studiens resultat visar att energimärkta hus värderas högre än icke-

energimärkta hus, samtidigt som värdet på de energimärkta fastigheterna var mindre 

volatila. 

  

 Kok & Jennen (2012 s.496) har genomfört en studie analyseras 1100 

hyrestransaktioner av kontorsfastigheter i Nederländerna. Syftet med denna studie var 

att kvantitativt mäta om energideklarationen påverkade hyresnivåerna i de undersökta 

fastigheterna. Studien visar att fastigheter med dålig energiprestanda (energiprestanda 

D och lägre enligt energideklarationen) hade hyror som var 6,5% lägre än fastigheter 

med bättre energiprestanda.  

 

 

 Reichhard et al (2012 s.121) har även dem genomfört en studie på området. Ca 7000 

kommersiella fastigheter, både energimärkta och icke-energimärkta har undersökt, för 

att utreda om LEED- och Energy Star-märkningar påverkar hyresnivåerna. Studien 

fann även här att energimärkta fastigheter medförde en hyrespremie på i ca 2,5-3%. 

Resultaten visade också ett signifikant samband mellan energimärkningar och lägre 

vakansgrader.  
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 Fuerst & McAllister (2011, s.6614) har genomfört två större studier på området. Den 

ena av dessa studier är genomförd i London, där de undersökt hur energiklassningen 

enligt energideklarationen påverkat värdet av 708 fastigheter. Studien visade att 

energideklarationen och dess utfall inte påverkar vare sig hyror eller kapitalvärden för 

de undersökta fastigheterna. Ett litet men statistiskt säkerställt samband mellan god 

energiprestanda och avkastningen från en fastighet hittades dock. 

 

Som synes ovan är forskningsläget inte helt tillfredställande. Av resultaten från de 5 studier 

som jag listat ovan visar 4st att energiprestanda påverkar hyror respektive kapitalvärden av 

kontorsfastigheter. Av de två studier som faktiskt tar upp energideklarationen visar en studie 

att det finns en påverkan medan den andra inte lyckas hitta något sådant samband.  

4.6 CSR och SRPI – trender kopplade till energideklarationen? 

Eichholtz et al (2009 s.6) för fram teorin att det finns fyra starka argument för företag att 

investera i gröna varor/tjänster. Teorin bygger på ett ramverk framtaget av Bansal & Roth 

(2000 s.717). De faktorer som de för fram är: 

 

 Det första argumentet är kopplat till lönsamhet, då gröna fastigheter ofta visat sig 

har lägre driftkostnader än vanliga fastigheter. I många fall har energiåtgången för 

”gröna” fastigheter visat sig vara 30% lägre än för genomsnittsfastigheten, 

samtidigt som hyresgästernas produktivitet och välmående ökar. 

 

 Det andra argumentet som Eichholtz et al (2009 s.7) tar upp är att satsningar på 

gröna fastigheter sänder en signal till företagets intressenter om ett långsiktigt 

engagemang för en CSR-policy och en vilja att satsa kapital på denna. Ett sådant 

engagemang har visat sig ge indirekta effekter i form av förbättrad image och en 

ökad möjlighet att locka till sig och behålla investerare och kompetent personal.  

 

 Det tredje argumentet enligt teorin går ut på att företagen, genom att frivilligt 

anpassa sig efter de högsta miljökraven idag, undviker kostsamma anpassningar 

om lagkraven skulle skärpas.  

 

 Slutligen, det finns idag en ökad andel potentiella hyresgäster och investerare för 

vilka nyttan av att följa en aktiv CSR-policy är större än förlusten av att inte göra 

det.  Exempel på sådana organisationer är statliga företag och myndigheter, icke 

vinstdrivande föreningar och liknande. 

 

Denna teori stöds av en mängd forskning, som alla pekar mot en ökad trend för ”gröna” 

fastighetsinvesteringar (Schefer et al, 2012 s.5 ; Lützkendorf & Lorenz, 2011a s.257). Det 

finns gott om studier som stödjer denna teori, bland annat Bird et al (2011 s.153). I denna 

studie sökte och fann forskarna en tydlig koppling mellan en aktiv CSR-policy och goda 

resultat hos de undersökta företagen. Studien gjorde också en jämförelse där denna koppling 

jämfördes hos företag i sex olika länder. Resultatet av studien visade att länken mellan en 

aktiv CSR-policy och företagets resultat är som starkast bland de europeiska företagen, och 

inom detta segment var de nordiska länderna i topp. Bird et al (2011 s.165) menar att styrkan 

av denna länk, eller effekten av en aktiv CSR-policy, kommer bero på marknadens 

(investerarnas) attityder rörande CSR-aktiviteter. Marknadens attityder i sin tur, menar Bird et 

al (2011 s.165), är beroende av attityder i det bakomliggande samhället. Exempel på attityder 
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i samhället som är viktiga för att investerare skall reagera positivt på företagens CSR-

åtaganden är bland annat uppfattningen att CSR-aktiviteter är nödvändiga för framtida 

företag, samt att det finns en stark lagstiftningsapparat som står bakom denna attityd.  

 

Även Schaefer et al (2012 s.6) slår i sin studie fast att det finns en trend på marknader världen 

över för vad de kallar ”socially responsible investment)” ,eller SRI. De bakomliggande 

orsakerna till trenden är en ökad medvetenhet, och acceptans hos företagen gällande en 

hållbar och ansvarsfull framtid (Schaefer et al, 2012 s.6). Efterfrågan för dessa SRI:s eldas 

dessutom på av den ökade andel akademisk forskning som pekar på att denna typ av 

investeringar dessutom är minst lika lönsam som ”vanliga” investeringar. Genom sin höga 

energikonsumtion ses fastighetsinvesteringar ofta som en viktig del i de flesta företags CSR-

strategier, och man pratar allt mer om SRPI, eller socially responsible property investment 

(Schaefer et al, 2012 s.7). SRPI kan enligt Schaefer definieras som att ”maximera de positiva 

effekterna som kommer av fastighetsägande, fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling, 

på samhället och miljön utan att tumma på investerarens mål och förtroende”.   

 

I studien har Schaefer et al (2012 s.6) utgått från hypotesen att det finns en stor outnyttjad 

marknadspotential inom segmentet SRPI, och att detta beror på en underutvecklad marknad 

för energimärkta hus, stora kunskapsbrister bland fastighetsinvesterare och en brist på 

proaktiva fastighetsutvecklare. Studien utgår vidare från att det finns två typer av 

fastighetsinvesteringar, direkt och indirekt, där direkta fastighetsinvesteringar innebär att 

investeraren köper fastigheten direkt medan indirekta investeringar görs via värdepapper 

(Schaefer et al, 2012 s.7). Schaefer et al (2012 s.15) testade sedan denna hypotes genom en 

explorativ studie där 116 institutionella investerare svarade på en enkät om sin syn på SRPI 

och marknaden för denna typ av investerare. Studien visade att tyska investerare ofta väger in 

ekologiska och sociala faktorer i sina investeringsbeslut. Trots detta visade studien också att 

endast ett fåtal tyska institutionella investerare investerar aktivt i SRPI-produkter, och enligt 

studiens resultat beror detta främst på okunskap om sådana produkter, och dess lönsamhet.  

 

Pivo (2005) menar att SRPI bygger på tre bakomliggande strategier, vilka tillsammans verkar 

för ansvarsfulla investeringar. Dessa tre strategier är enligt Pivo (2005 s.16): 

 

1. Screening – denna strategi går ut på att urvalet av investeringsalternativ baseras på 

företagets sociala och miljöanknutna ställningstaganden. Investeringsalternativ som 

uppfyller företagets krav för dessa aspekter analyseras vidare medan den alternativ 

som inte uppfyller kraven sållas bort. 

2. Aktivt ägande – denna strategi går ut på att påverka bolag genom ägarinflytande, så att 

de ägda bolagen uppfyller ägarbolagens sociala och miljömässiga krav. 

3. Samhällsnyttigt ägande – bygger på att företaget genom sina investeringar tillför 

kapital till samhällen som inte får sina kapitalbehov tillgodosedda av de traditionella 

investerarna. 

 

Pivo (2005 s.16) menar i sin studie att investeringsalternativ som gått igenom ett socialt och 

miljömässigt urval är attraktivt för investerare, eftersom andra studier visar att denna typ av 

investeringsalternativ har en större förmåga att locka till sig och behålla investerare. Pivo 

(2005 s.20) menar dock att svårigheten för företagen ofta ligger i att avgöra hur olika 

investeringsalternativ skall gallras. För fastighetsmarknaden används ofta olika typer av 

energimärkning för att gallra fram SRPI investeringsalternativ, som till exempel LEED och 

Energy Star. Genom märkningen framgår att byggnaden uppförts med miljömässigt hållbara 

metoder, vilket ger en indikation på att fastigheten är en socialt och miljömässigt god 
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investering. Pivo (2005 s.18) menar att energiprestanda och energibesparande åtgärder är en 

av de mest lovande SRPI-strategierna, ur ett finansiellt perspektiv. Han utvecklar detta 

påstående med argumenten att energieffektiva fastigheter och energibesparande åtgärder visat 

sig vara lönsamma, och att de därför innehåller det bästa av båda världar, det vill säga en 

socialt och miljömässigt god investering som dessutom visat sig vara ekonomiskt lönsam 

(Pivot 2005 s.19).  

 

Det finns alltså en rad studier som stödjer de fyra påståenden som Fuerst & McAllister (2011 

s.6614) för fram angående gröna fastighetsinvesteringar. I likhet med de flesta teoretiska 

modeller inte kapabla att fullt ut förklara händelser i den verkliga världen. Jag har därför även 

tagit del av en brittisk studie, där man undersökt varför det, trots allt vetenskapligt stöd, inte 

verkar som att energiprestanda påverkar fastighetens pris i den omfattning som teorin 

förutspår.  

 

St Lawrence (2004 s.148) har studerat den brittiska marknaden för kommersiella fastigheter, 

för att utreda vilka hinder och barriärer som eventuellt existerar på marknaden för 

energieffektiva fastigheter. För att utreda detta har man i studien utgått från följande 

forskningsfrågor, som jag väljer att citera direkt då jag inte vill att dess mening skall falla bort 

i översättningen: 

 

1. If a company wishes to lease office space that reflects its corporate social 

responsibility and brand aspirations, is there property out there to match the demand? 

2. Are developers really resistant to building properties that are environmentally and 

socially responsible, or is it an outdated myth? 

3. If true, what are the pressures driving change in the marketplace, and who is applying 

them? 

4. Are the barriers hindering the uptake of sustainability in the corporate real estate 

market insurmountable? 

 

Dessa frågor har St Lawrence (2004 s.157) försökt att besvara genom att analysera svaren från 

en mängd av aktörer på fastighetsmarknaden, som ställts dessa frågor.  Studien utgick från 

hypotesen att det skulle finnas barriärer på marknaden för hållbara fastigheter, och att dessa 

barriärer skulle bestå av: 

 

 Fastighetsbolagen anser att det inte finns någon efterfrågan på miljömärkta fastigheter, 

och utbudet hålls därför nere 

 Marknadens aktörer tror att miljömärkta fastigheter är dyrare än vanliga fastigheter 

 Givet punkt två, så bör det finnas få fastighetsbolag som kan tillhandahålla 

ekonomiskt försvarbara miljömärkta alternativ till sina hyresgäster 

 Byggbolag, fastighetsbolag och hyresgäster sätter litet värde på en miljömärkt 

fastighet. 

 

Resultatet av studien visade dock att barriärerna var mindre än väntat. Bygg- och 

fastighetsbolag är medvetna om miljömärkningar och använder dem i relativt stor 

utsträckning vid nybyggnationer. Det finns på grund av detta en ökad andel miljömärkta 

byggnader i Storbritannien, så hyresgäster som efterfrågar denna typ av fastighet har ofta inga 

problem att finna dem (St Lawrence, 2004 s.158). Byggbolag och hyresgäster har börjat 

värdesätta hållbarhetsfaktorer allt högre, samtidigt som fastighetsbolag rapporterar en rad 

ekonomiska fördelar med miljömärkta hus. Byggbolagen rapporterar också att det finns en rad 

fördelar med miljömärkta hus, som att det ofta är lättare att få bygglov och andra tillstånd för 
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ett miljömärkt hus, och att byggandet av sådana fastigheter ger byggbolaget en 

konkurrensfördel. Undersökningen visar också att samtliga av marknadens aktörer tror att 

EU-direktivet om energieffektivitet i byggnader, där energideklarationen bland annat stadgas, 

kommer att påverka värdena av miljömärkta hus positivt. Direktivet förespås även styra 

marknaden mot att tillverka en större andel miljömärkta hus, samtidigt som renoverings och 

investeringsbeslut bör styras mot hållbara fastigheter i allt större grad.  

 

Trots att marknaden enligt St Lawrence (2004 s.158) studie verkar ha tagit sig över många 

barriärer så framkom under intervjuer med marknadens aktörer att en del barriärer återstår. 

Trots att marknadens aktörer värdesätter socialt och miljömässigt hållbara fastigheter allt 

högre kostar sådana alternativ fortfarande mer att utveckla, även om marknadens aktörer 

menar att de högre kostnaderna kommer försvinna allteftersom miljömärkning bli normen. 

Det råder fortfarande delade meningar bland marknadens aktörer gällande hur man finner 

balans mellan de ekonomiska aspekterna av en byggnad och dess hållbarhetsaspekter. Många 

menar fortfarande att investeringar i socialt- och miljömässigt hållbara fastigheter inte får 

äventyra företagets vinst (St Lawrence, 2004 s.158). Flertalet av respondenterna menar också 

att värdet av en fastighet bestäms av marknaden, vilken är flytande.   Bygg- och 

fastighetsbolag är ofta beroende av externa kapitaltillskott, vilket innebär att det är långivarna 

som i praktiken bestämmer värdet på en fastighet, och om dessa inte ser samma värde i 

miljömärkta fastigheter kommer dessa inte att byggas. St Lawrence (2004 s.157) visar vidare 

att långivare, främst banker, inte ger några incitament eller rabatter till utvecklare av 

miljömärkta fastigheter, vilket ofta leder till att dessa utvecklare tar ”den enkla vägen” och 

istället satsar på vanliga fastigheter. En annan barriär som marknadens aktörer identifierar i 

studien är svårigheten att få tag på miljömärkt byggnadsmaterial, och att denna svårighet ofta 

leder till längre byggtider. Längre byggtider påverkar priset, och kan leda till svårigheter för 

byggbolaget att hålla tidsramarna, vilket kan leda till att man återigen väljer ”den enkla 

vägen”. Slutligen visar studien att de flesta av fastighetsmarknadens aktörer är omedvetna om 

miljömärkta alternativ, och att de aktörer som faktiskt är medvetna inte deltar i debatten. De 

saknas också en proaktivitet i dessa frågor bland aktörerna på marknaden, och i de flesta 

fallen väljer man istället att anpassa sig till lagstiftningen med minsta möjliga kostnad.  

 

I studiens slutsatser har St Lawrence (2004 s.158) besvarat sin andra forskningsfråga, 

gällande vilken typ av press som möter marknadens aktörer och pressar dem mot miljömärkta 

fastigheter, och vem som står för denna press.  Hon har utifrån intervjuerna i studien 

sammanställt följande bild för att åskådliggöra svaret schematiskt: 

 

 
 

Figur 7: Sektorernas attityder i hållbarhetsfrågor (St Lawrence, 2004, s.158) 
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Tabellen illustrerar att många av fastighetsmarknadens aktörer faktiskt är engagerade i 

hållbarhetsfrågor. Framförallt på finansieringssidan av marknaden ser det dock sämre ut, och 

pensionsfonder och banker, vilka är de största investerarna i Storbritanniens 

fastighetsmarknad, är återhållsamma till hållbarhetsfrågor. St Lawrence (2004 s.158) frågade 

också marknadens aktörer vad de ansåg måste göras för att snabba på förändringen mot en 

mer hållbar fastighetssektor, och vilka aktörer som bör agera. ST Lawrence (2004 s.158) 

menar att aktörerna var överens om att staten är en nyckelspelare på marknaden, och har stor 

förmåga att påverka övriga aktörer genom lagstiftning, kontroll över elpriset, samt att genom 

beskattningsåtgärder premiera hållbara fastigheter. De menar vidare att fastighetsutvecklare, 

byggbolag och fastighetsbolag har en nyckelroll i att hålla sig uppdaterade om hållbara 

alternativ, och att marknadsföra dessa för sina klienter. Slutligen menar de intervjuade 

aktörerna att hyresgästerna har en viktig roll för att leda förändringen. Genom att applicera 

CSR-policys även på sina fastighetsbeslut kan man styra fastighetsbolagen mot att utöka sitt 

hållbara fastighetsbestånd, samtidigt som de har makten att rösta med fötterna om sådana 

alternativ saknas. 

 

Eichholtz et al (2009) har publicerat en artikel där de diskuterar varför företag väljer att 

investera i gröna fastigheter. De menar att förståelsen för investerarnas preferenser är av 

yttersta vikt för av två olika anledningar. De menar för det första att kunskapen är viktig 

eftersom bygg- och fastighetsbolag inte kommer att börja utveckla gröna fastigheter i stor 

skala förrän de vet att det finns en efterfrågan. Detsamma gäller givetvis för finansiärer av 

sådana projekt, vilka vill minska osäkerheten, och därigenom kostnaden, för att finansiera 

sådana projekt. De menar också att kunskap om vilka konsumenter som idag väljer gröna 

lösningar, och vilka preferenser som finns bland aktörer på marknaden, leder till att forskare 

och lagstiftare får ett bättre underlag när de ser över framtida lagstiftning (reglering) av 

marknaden. Genom denna kunskap kan man till exempel avgöra om bristen på miljöklassade 

byggnader beror på en ovilja bland konsumenter, producenter eller investerare, vilket ger 

staten en möjlighet att reglera där det behövs (Eichholtz, et al, 2009 s.2-3). 

 

I artikeln menar de vidare att CSR idag påverkar strategiska beslut i de flesta större företag 

(Eichholtz et al, 2009 s.5). De menar vidare att detta i stor grad beror på att CSR visat sig ha 

positiva effekter på företagets resultat. Flertalet studier på området visar idag att företag som 

aktivt tar ställning i CSR-frågor presterar bättre än de som inte tar sådana hänsyn (Eichholtz 

et al, 2009 s.5). En av bevisen på detta är att antalet fonder med en aktiv inriktning mot Social 

Responsible Investments (SRI) har gått från att hantera 639 miljarder dollar till att 2007 

hantera över 2,71 trillioner dollar. När investerare utvärderar SRI-alternativ används fokuserar 

man ofta på frågor som företagets miljöpåverkan, dess behandling av sina anställda samt 

företagets sociala roll i det eller de samhällen där man är aktiv (Eichholtz et al, 2009 s.5). 

Utvärdering av dessa frågor finns ofta att tillgå via större index, som till exempel Dow Jones 

Sustainability Index, där företagen rankas baserat på CSR-frågor. Eichholtz et al (2009 s.5) 

pekar även på att externa aktörer idag utvärderar företagens fastighetsbeslut, gällande både 

transaktioner och hyresavtal. Fastighetsinnehav är enkla att mäta, och står ofta för en 

betydande del av många företags miljöpåverkan. Eichholtz et al (2009 s.6) för fram tanken 

företags CSR-strategier leder till att sociala och miljömässiga faktorer vägs i även i deras 

fastighetsbeslut. Om dessa faktorer vägs in i företagens nyttofunktioner blir effekten att dessa 

företag får en större nytta av att hyra gröna fastigheter än fastigheter med dålig social och 

miljömässig påverkan.  
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5.8 Teoriernas relevans för studien 

De teorier jag valt har alla valts ut med motiveringen att de anses bidra till att besvara 

studiens syfte.  

Teorierna kring värderingsmetoder anser jag viktiga för att kunna avgöra hur en kommersiell 

fastighet åsätts ett ekonomiskt värde, och om energideklarationen kan tänkas pvåerka denna 

process. Genom att presentera de vanligast förekommande värderingsmetoderna för 

kommersiella fastigheter ville jag lägga en grund, för att sedan föra in teorier kring hur 

energiprestanda kan integreras i denna värderingsprocess.  Den logiska väg som jag vill leda 

in läsaren på är att energiprestanda är en viktig faktor i de flesta värderingsmodeller, och att 

energideklarationen är ett mått på detta.  

När denna koppling är gjord ansåg jag att det var viktigt att presentera teorier för hur och 

varför energideklarationen kan tänkas påverka marknaden, och därigenom marknadspriserna 

på kommersiella fastigheter. Genom att med dessa marknadsteorier visa hur marknaden borde 

reagera på införande av energideklarationen, skapar jag ett diskussionsunderlag för hur jag 

sedan empiriskt visar hur marknaden faktiskt reagerar. 

Slutligen så har jag tagit in några teorier kring CSR och SRPI. Dessa teorier är kopplade till 

studiens problemområde, och därigenom studiens syfte, genom att tjänstgöra som möjliga 

förklaringsgrunder till energideklarationens påverkan.  Genom att påvisa att företag idag har 

både ekonomiska och PR-mässiga skäl till att agera på ett för samhället positivt sätt vill jag 

visa för läsaren att fastigheter med god energiprestanda bör värderas högre än fastigheter med 

hög förbrukning.  

5.9 Källkritik  

I denna kritiska granskning av studiens källor har jag använt mig av Torsten Thuréns metod 

för källkritik (Thurén, 2003, sid.13).  Metoden går ut på att analysera källorna efter kriterierna 

äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.  

De källor jag använt består till största delen av primärkällor, alltså källor där informationen 

kommer från källan själv. Artiklar, böcker och andra källor består till största delen av källor 

hämtade från erkända tidskrifter och författare. Jag vill därför påstå att dessa källor uppfyller 

oberoendekriteriet, som kräver att en källa skall kunna stå för sig själv. Äktheten i källorna 

bedömer jag som strakt trovärdig, eftersom de vetenskapliga tidskrifterna oftast granskar 

äktheten i de publicerade artiklarna. Gällande böckerna har jag försökt att uteslutande 

använda mig av böcker som skrivits av erkända författare som varit aktiva länge inom 

området. Även om detta i sig inte är någon garanti för äktheten i böckernas påståenden torde 

risken för felaktig information minskas. Boken Fastighetsvärdering, som är en av mina 

flitigast använda källor, används som utbildningsmaterial och har tagits fram av 

mäklarsamfundet och Lantmäteriet, vilka jag bedömer som trovärdiga källor. Rörande 

kriteriet tidssamband har jag valt att i största möjliga mån använda nyare källor. Då 

energideklarationen tillkommit först på senare år, blir det naturligt att forskning om denna 

också är från samma tid. Jag har på grund av detta också valt att använda mig av nyare källor 

även då teorin som presenteras är gammal. Exempel på detta är allmänna ekonomiska teorin, 

som har många år på nacken, men ändå har hämtats från en nyare källa. Gällande 
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tendensfriheten så har jag försökt att presentera källorna på ett sakligt sätt, såsom de står 

återgivna i ursprungskällan. Tolkningar av källorna har jag lämnat till den avslutande 

diskussionsdelen, där jag förbehållit mig rätten att vinkla de teorier jag fört fram efter eget 

godtycke.  

Slutligen en kommentar angående de vetenskapliga artiklar jag använt mig av i min analysdel.  

Dessa härrör mestadels från utländska källor, och de studier där de har sitt ursprung är också 

genomförda utanför Sverige. Mig veterligen finns inga svenska studier publicerade, vilket 

snarast understyrker vikten av denna studie för att belysa ämnesområdet. De utländska 

studierna kommer dock samtliga från andra EU-länder, vars reglemente kring 

energideklarationer grundar sig i samma EU-direktiv som den svenska varianten.  Jag har 

därför gjort bedömningen att dessa studier och dess slutsatser är relevanta även i en svensk 

kontext. 
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5 Praktisk metod 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur jag gått tillväga för att uppfylla studiens syfte. 

Mina metodval var till viss del redan avgjorda, i och med att jag redogjort för min 

forskningsansats, min världsbild och min kunskapssyn. Dessa filosofiska ställningstaganden 

har lett mig in på en väg där metoder som strävar efter en objektiv sanning väljs bort, och 

likaså metoder som strävar efter att kvantifiera. Den sanning jag tror på, den subjektiva 

sanningen, går enligt mig endast att uppdaga genom att gå direkt till källan. Hur jag gått 

tillväga för att slutligen kunna presentera min tolkning av sanningen, är det jag kommer ta 

upp nedan. Kapitlet startar med att jag presenterar de metodval jag gjort och varför. 

Resterande delar av kapitlet kommer sedan att gå mer i detalj i hur dessa val omsatts i 

praktiken. 

5.1 Val av praktisk metod 

Som jag tagit upp ovan var stora delar av mitt metodval avgjort innan jag ens började fundera 

kring hur jag praktiskt skulle lägga upp studien. Då jag ser det som omöjligt att slå fast någon 

universell sanning strävar jag istället efter att förmedla och tolka sanningen, som den såg ut 

för respondenterna vid tidpunkten för studien. Detta kan i sin tur vara omöjligt att uppnå utan 

kontakt med dem vars sanning jag söker. Redan i detta stadium låg mina tankar på att 

använda mig av intervjuer för att hämta in de data jag behövde, även om jag inte helt avfärdat 

tanken på att använda enkät.  Denna tanke om intervjun som verktyg förstärktes också av 

metodforskaren Jennifer Rowley (2012 s.261)  som argumenterar för att intervju som 

datainsamlingsmetod är att föredra när forskaren vill förmedla, och framförallt förstå, 

attityder, värderingar hos studiesubjekten.  

Även Bryman & Bell (2011, s.466) argumenterar för att intervjun är ett lämpligt metodval när 

forskaren vill förmedla respondentens egna perspektiv. Rowley (2012 s.262) diskuterar också 

kring dillemmat som ofta möter ”nya” forskare gällande valet mellan enkät och intervju, och 

några av argumenten fångade mitt intresse. Fördelarna med en enkät, det vill säga att man kan 

nå många, och att resultaten därför blir generaliserbara, kändes inte relevanta sett till syftet 

med denna studie. Generaliserbarhet är inget som denna studie strävar efter, utan istället målet 

är istället att förmedla och förstå. Vidare så var mitt möjliga urval begränsat i och med de 

avgränsningar som angavs i ett tidigare kapitel, och att skicka en enkät till 10 möjliga 

respondenter var aldrig ett alternativ, eftersom detta ändå inte skulle tillföra någon ytterligare 

generaliserbarhet. Intervjuer passar enligt Rowley (2012 s.262) också bättre när man, som jag, 

intervjuar personer i ledande ställning, eftersom dessa ofta är alltför upptagna för att svara 

enkäter. Summan av detta dilemma blev som synes att jag valde datainsamlingsmetoden 

intervju. 

Då studien inte bara går ut på att samla in data, utan även syftar till att koppla ihop min 

förstahandsinformation med tidigare forskning. Denna process, som vanligtvis brukar kallas 

empirisk förankring, kräver att forskaren tar del av tidigare forskning på området (Fejes & 

Thornberg , 2009 s.227). För att kunna uppfylla detta krav har jag genfört en litteraturstudie 

där jag sökt och funnit teorier på området, som jag bedömt relevanta för min studie. 

Jag har till denna studie använt mig av både primära och sekundära källor. Primärdata är 

förstahandsinformation vilken har inhämtats direkt av mig från respondenterna.  Primärdata 



   41 

värderas ofta högre än sekundära källor eftersom denna är anpassad för att passa in i det 

aktuella problemet, och är mer aktuell (Saunders et al,. 2009, s.69).  

 

Studiens primärdata består av underlaget från intervjuer genomförda av mig själv.  

5.2Val av intervjuform & analysmetod 

Då ovanstående argument ledde mig till valet av intervju var det dags att välja vilken typ av 

intervju som passade bäst, och även här konsulterade jag metodlitteraturen för vägledning. 

Valet av intervjuform föll slutligen på den semi-strukturerade intervjun eftersom den gav mig 

möjlighet att styra intervjun mot de områden jag vill avhandla, samtidigt intervjuformen 

tillåter både respondenten och intervjuaren att följa upp sidospår (Bryman & Bell, 2011 

s.467). Ett annat viktigt argument för den semi-strukturerade intervjuformen är att 

utformningen av en intervjumall kräver mycket mindre förkunskaper än utformningen av en 

enkät (Rowley, 2012 s.263). Jag hade visserligen kunnat genomföra en helt ostrukturerad 

intervju, men detta alternativ valde jag bort på grund av svårigheten att jämföra det insamlade 

materialet från respektive respondent.  

När jag bestämt mig för hur jag skulle samla in studiens empiriska underlag var det dags att 

välja analysmetod. Jag fastnade här för en metod som förespråkas av både Rowley (2012 

s.267) och Seidman & Irving (2006 s.125). Enligt denna metod så analyseras data genom att 

det empiriska underlaget delas in i kategorier, vilka sedan tolkas först var för sig och sedan 

som en helhet. Analysmetoden kallas ibland för den hermeneutiska spiralen, eftersom 

forskaren ”cirklar” sig in mot den sammanhängande tolkningen. Jag anser att denna 

analysform passar bra för denna typ av studie, där syftet är förmedla respondenternas attityder 

för att sedan tolka dem i ljuset av tidigare forskning.  

5.3 Urval 

Jag har i huvudsak använt mig av en blandning mellan urvalsmetoderna syftesbaserat urval 

(purposative sampling) och bekvämlighetsurval. Rowley (2012 s.264) menar att syftesbaserat 

urval grundar sig i frågeställningen: vem kan svara på mina frågor, och bidra med de insikter 

jag behöver?. I mitt fall stod det klart att denna någon fanns i fastighetsbolagen, och 

förmodligen inom en ledande roll alternativt som fastighetsförvaltare eller energispecialist. 

När jag funderade närmare på vilka som bäst kunde besvara mina frågor valde jag även att 

avgränsa urvalet till att endast omfatta större fastighetsbolag. De mindre fastighetsbolagen, 

med bara några få fastigheter, är ofta familjeägda, och andelen fastighetstransaktioner är 

därför få. Få transaktioner och troligen låg ”affärsmässighet” var båda faktorer som gjorde att 

jag tvivlade på att dessa bolag kunde hjälpa mig att besvara studiens syfte. Då det 

kvarvarande urvalet fortfarande var väldigt stort valde jag att, utifrån studiens avgränsningar, 

göra ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval kännetecknas av Bryman & Bell 

(2011s.190) av att forskaren väger in tillgänglighet i urvalsprocessen, vilket i detta fall 

innebar att urvalet begränsades till att endast omfatta större fastighetsbolag med säte i den 

studerade orten. Begränsade resurser och studiens tidsramar gjorde att jag ansåg 

bekvämlighetsurvalet som en nödvändighet. 

De större fastighetsägarna hittades genom sökning i databasen affärsdata där jag använde 

SNI-kod 68201 samt 70203 för att endast hitta fastighetsbolag som fokuserar på uthyrning av 
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bostäder. Därefter valde jag ut de som jag, efter en titt årsredovisningarna, bedömde vara de 

största aktörerna. Slutresultatet blev 10 aktörer som passade in i mina sökkriterier. För att 

underlätta urvalet kontaktade jag först personliga kontakter inom de valda urvalsgrupperna 

eftersom jag ansåg mig ha störst chans att få dessa att delta i studien. När de personliga 

kontakterna var uttömda ringde jag runt till resterande företag i urvalsgruppen och frågade 

dessa om de kunde ställa upp på en kortare intervju. Slutresultatet av denna rundringning blev 

att 7st företag inom urvalsgruppen kunde tänka sig att delta i studien. 

Jag har också i viss mån utgått från metodlitteratur kring intervjustudier och dess tips rörande 

storlek och tillvägagångssätt vid urval. Kvale (2009, sid 129) menar till exempel att urvalet 

skall vara av den storleken att forskaren kan ta reda på det han behöver veta. Ett för stort urval 

gör enligt Kvale (2009, sid 129) analysprocessen svår eftersom storleken på studiens data då 

blir svår att överblicka.  Vidare menar han att urvalets omfång till stor del beror på 

studieobjektet, tillsammans med studiens syfte. Eftersom mitt studieobjekt består av en 

geografiskt begränsad delmarknad, med ett begränsat antal aktörer, anser jag att urvalet bör 

räcka för att besvara studiens syfte.  

5.4 Intervjumallen 

Intervjumallen har tagits fram med beaktande studiens syfte. Varje fråga har sitt eget syfte, 

och detta presenteras för läsaren under avsnittet empiri. Valet att presentera syftet med varje 

fråga under avsnittet empiri istället för i detta avnsitt är fullt medvetet, och bygger på en tanke 

om att läsaren skall ha syftet med intervjuguidens frågor klart för sig samtidigt som denne 

läsaren respondenternas svar på frågorna. På så sätt anser jag att läsaren enklare kan bedöma 

om jag frågat rätt saker, och om svaren på respektive fråga är relevanta sett till frågans syfte. 

5.5 Planering & genomförande av intervjuer 

Jag valde tidigt att utgå från den grova arbetsprocess för intervjustudier som förs fram av 

Steinar Kvale (2009,  sid 118). I boken den Kvalitativa Forskningsintervjun från 2009 föreslår 

han en enkel sjustegsprocess där stegen ser ut enligt nedan: 

1: Tematisering 

2:Planering 

3:Intervju 

4:Utskrift 

5: Analys 

6: Verifiering 

7: Rapportering 

 

Då syftet med studien är att undersöka respondenternas attityder i en specifik sakfråga passar 

intervjuformen bra eftersom den tillåter intervjuaren att spinna vidare på intressanta vändingar 

under intervjuns gång. Detta argument kändes extra viktigt eftersom jag vid tidpunkten för 

intervjuerna hade en begränsad förförståelse för studieområdet. Det kändes därför viktigt att 

jag som intervjuare inte styrde intervjun för mycket. Bryman & Bell (2010 sid. 138) skriver 

att den semistrukturerade intervjun fokuserar på det som respondenten tycker är viktigt i en 

fråga eller ett skeende, och detta var vad jag ville åt. Det var dock viktigt att behålla en 
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grundläggande struktur i intervjuerna eftersom det annars skulle bli svårt för mig att göra 

någon sammantagen tolkning. Jag gjorde därför tidigt en intervjumall vilken formulerade 

frågor som jag bedömde som kritiska för att besvara forskningsfrågorna. För att säkerställa att 

svaren blev så utförliga som möjligt, oavsett om intervjun genomfördes ansikte mot ansikte, 

via telefon eller via e-post, valde jag att använda så kallade öppna frågor. Dessa typer av 

frågor förordas av bland andra Seidman & Irving (2006, s.15) som menar att syftet med öppna 

frågor är att bygga vidare från, och utforska respondentens svar. Under planeringsfasen av 

intervjuerna har jag medvetet valt att begränsa antalet frågor så att intervjuerna inte skulle ta 

längre än ca en timme att genomföra. Intervjumallen kom dock att ändras under studiens 

gång, då jag under studiens gång kom fram till att fler frågor behövdes för att besvara studiens 

syfte.  

Rowley (2012 s.264) skriver att en av svårigheterna med att hitta lämpliga personer är att få 

dem att ta sig tid att ställa upp. Hon föreslår därför att respondenter bör ges möjlighet till 

intervjuformer som går att anpassa efter respondentens hektiska schema. För min studie 

kändes detta relevant eftersom jag strävade efter att få intervju personer i ledande ställning, 

vilka förmodligen är än mer upptagna än den ”vanlige” respondenten, Jag gav även 

respondenterna själva möjlighet att välja mellan en vanlig intervju, en telefonintervju 

alternativt (om de inte hade tid för telefon eller ”riktig” intervju) intervju via e-post.  

Resultatet av rundringningen blev att 2 respondenter tackade ja till en ”vanlig” intervju, tre 

respondenter tackade ja till telefonintervju, och 2 personer tackade först nej, men gick till slut 

med på att genomföra en intervju via e-post. Samtliga respondenter gick dessutom med på att 

svara på eventuella följdfrågor vid ett senare tillfälle, om detta skulle behövas. När jag under 

studiens gång kommit på en rad kompletterande frågor, ringde jag upp respektive respondent 

och ställde dessa. Två av respondenterna (de två som valde e-postintervju) bad dock att 

återigen få svara via e-post, vilket jag gick med på. Att ta med telefon och e-postintervjuer 

som alternativ till den ”vanliga” intervjun, har stöd av Rowley (2012 s.264), som menar att 

telefon- och e-postintervjuer är ett bra alternativ när det är svårt att hitta respondenter som har 

tid och lust att ställa upp på vanliga intervjuer. Nackdelen är att intervjuer via telefon och e-

post ofta ger ett tunnare material än vanliga intervjuer (Rowley, 2012 s.264). Jag bestämde 

mig dock för att acceptera lite tunnare material, mot att få fler respondenter att ställa upp. 

Innan varje intervju hade jag ringt och bokat tid för denna, samtidigt som jag upplyste 

respondenterna om vad intervjun skulle behandla. Genom att på förhand upplysa 

respondenterna om vilka typer av frågor jag skulle hoppades jag att de skulle vara förberedda 

när själva intervjun genomfördes. Jag hoppades också att detta skulle säkerställa att jag 

pratade med ”rätt person” eftersom jag antog att respondenter som inte hade kunskaper inom 

ämnet skulle ta upp detta redan i detta skede, och ge mig en chans att välja en ny respondent. 

Gemensamt för samtliga intervjuer är också att de utgått från samma intervjumall. Detta var 

viktigt eftersom jag använder mig av en analysmetod där intervjusvaren inte bara analyseras 

enskilt, utan även i relation till varandra, och i relation till tidigare forskning. Jag valde också 

att upplysa samtliga respondenter, oavsett intervjuform, att deltagandet var frivilligt, och att 

de när som helst under intervjun fick välja att avbryta. De upplystes även om att de uppgifter 
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de lämnar kommer att behandlas och presenteras fullständig konfidentiellt och att varken 

deras namn, namn på företaget eller ens på orten kommer att presenteras i uppsatsen.  

De ”vanliga” intervjuerna har genomförts på respondenternas respektive arbetsplats eftersom 

jag själv saknar tillgång till lämpliga utrymmen samt för att jag ville minimera tidsåtgången 

för deltagarna i studien. Av samma anledning fick respondenterna själva bestämma tid, och 

jag bad dem avsätta ca 1 timme. Jag bad att få förlägga intervjun utanför respondentens egna 

kontor då jag hoppats undvika distraktionen som en ringande telefon eller en påslagen dator 

kan innebära, vilket även rekommenderas av (Bryman & Bell, 2009 sid.368). Slutligen valde 

jag att spela in de ”vanliga” intervjuerna för att sedan transkribera dem till textspråk i 

efterhand. Denna process rekommenderas av och Bryman & Bell (2009, sid. 374-375) 

eftersom den både ökar transparensen i en studie samt underlättar för forskaren vid senare 

analys av intervjudata. Samtliga deltagare tillfrågades innan intervjuns start om jag fick 

tillåtelse att spela in intervjun och i samtliga fall gick detta bra. När intervjun avslutats 

informerades respondenterna om att jag skulle sammanställa intervjun och att de kommer få 

en möjlighet att påverka detta material innan det publiceras. 

Gällande telefonintervjuerna så fick respondenterna vid vår första kontakt möjlighet att själva 

välja tid då jag skulle ringa upp för själva intervjun. Vid själva intervjun utgick jag från 

samma intervjumall som användes för de vanliga intervjuerna, för att säkerställa att alla 

respondenter fick samma frågor. Under dessa intervjuer använde jag mig av 

högtalarfunktionen på min telefon så att jag kunde anteckna under intervjuns gång, vilket var 

viktigt då jag saknade teknisk utrustning för att spela in samtalen. På samma sätt som för de 

andra intervjuerna informerades respondenterna om att de skulle få möjlighet att påverka 

intervjumaterialet innan det publicerades. 

Intervjuerna som genomfördes via e-post genomfördes så att jag skickade intervjumallen i sin 

helhet till respondenterna, som sedan fyllde i sina svar under respektive fråga. I det 

medföljande e-postmeddelandet, samt i telefonkontakten innan intervjun, upplystes 

respondenterna om vikten att svara så utförligt som möjligt, och att motivera sina svar. Jag 

gjorde även upp med dessa respondenter om att jag behövde svar på fler frågor.  

Under en av telefonintervjuerna (Respondent G) valde företaget att skicka två respondenter, 

och detta samtal ägde därför rum via en konferenstelefon. Den ena svarade på frågor kring 

själva energideklarationen i egenskap av miljöchef. Den andra närvarande respondenten 

svarade sedan i egenskap av ekonomichef på frågorna om fastighetsvärdering. Jag valde här 

att i transkriptet noga ange vem av de två närvarande som besvarat respektive fråga.  

5.6 Bearbeting av intervjumaterial 

Det insamlade underlaget från intervjuerna har bearbetats på olika sätt beroende på hur 

informationen samlats in.  I de fall där intervjun ägde rum öga mot öga spelades samtalet in 

efter att respondenten godkänt inspelningen. De inspelade intervjuerna transkriberades sedan 

ut och märktes med respondenternas respektive märkning (A-G). 

För de intervjuer som genomfördes via telefon spelades samtalet inte in, utan jag tog istället 

anteckningar under intervjun där jag i största möjliga mån försökte anteckna svaren ordagrant. 
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Även här märktes transkriberingen upp med respondentens märkning. För de intervjuer som 

genomfördes via e-post bearbetades inte materialet alls, utan de svar som inkom via e-post är 

densamma som transkriberingen. 

5.7 Litteraturstudie 

Litteraturstudien är en viktig del av all forskning. En systematisk genomgång av tidigare 

forskning tydliggör forskningsområdet samtidigt som den ger forskaren en grund att stå på i 

och inför sin egen studie (Boell, & Cecez-Kecmanovic, 2010). Boell, & Cecez-Kecmanovic 

(2010 s.128) menar att företrädare för denna systematiska litteraturgenomgång menar att den 

systematiska framställningen garanterar litteraturgenomgång som är fri från forskarens 

värderingar, samtidigt som den blir lätt att återskapa. I likhet med Boell, & Cecez-

Kecmanovic (2010 s.131) menar jag dock att denna tanke går att ifrågasätta. Hela tanken på 

en systematisk litteraturgenomgång bygger på antagandet att studiens syfte och 

forskningsfrågor är spikade innan man gör litteraturgenomgången, vilket inte var fallet i 

denna studie.  Tanken på en litteraturgenomgång fri från värderingar kan jag inte heller hålla 

med om, då jag redan i avsnittet teoretisk metod slagit fast att kunskap aldrig kan vara fri från 

värderingar. Jag har istället för en systematisk litteraturgenomgång valt att följa råden som 

Boell, & Cecez-Kecmanovic (2010 s.132-133) ger, nämligen att ta sig an 

litteraturgenomgången enligt hermeneutiska principer. Jag menar precis som Boell & Cecez-

Kezmanovic (2010 s.133) att en djupare förståelse för litteraturen man tar del av uppkommer 

successivt, allt eftersom man tar del av mer forskning. Metoden kändes extra passande för 

mig med begränsad förkunskap, då jag inte riktigt hur teoribildningen på området såg ut. 

För mig har detta fått effekten att litteraturgenomgången startade med sökningar i 

forskningsdatabaser, där sökord som commercial real estate valuation, Energy performance 

certificate , och energy performance valuation användes. De träffar jag gick igenom gav mig 

värdefull insikt om praktisk fastighetsvärdering, men också teorier kring energideklarationens 

påverkan av en fastighets värde. När jag tagit del av litteraturen kring fastighetsvärdering och 

studier om energiprestanda och dess påverkan på en fastighets värde, kom jag till insikten att 

jag saknade någon teori för att förklara varför energideklarationen kunde påverka en 

fastighets värde.  

Jag hittade en rad olika komplexa teorier om detta, mestadels från området nationalekonomi, 

men även en del teorier rörande beteendevetenskap. När jag tog del av dessa teorier kunde jag 

skönja ett mönster i många av studierna, nämligen att många av forskarna pratade om ”en 

grön våg”, bland både företag och individer. Särskilt teorier om denna gröna våg tilltalade 

mig, och dessa hade att göra med CSR för företagen, och en trend som kallas Socially 

Responsible Property Investment (SRPI). Nya sökningar kring dessa begrepp ledde mig fram 

till de teorier kring CSR och SRPI jag använt i studien.   

5.8  Bearbetning och analys av data 

Jag har arbetat efter en databearbetnings- och analysmetod som förordas av bland andra 

Rowley (2012 s.268) och Seidman & Irving (1998, s.113). På inrådan av dessa metodforskare 

har jag försökt att hålla bearbetningen av det insamlade materialet skiljt från analysen.  
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Själva bearbetningen har gått till så att jag redan innan intervjuerna delade upp frågorna kring 

olika teman, som tillsammans skulle hjälpa mig att besvara studiens syfte. De teman jag valt 

är fastighetsvärdering, energideklarationens marknadspåverkan, CSR och prosocialt beteende 

samt ett generellt tema med frågor kring respondenten. Tanken med temavalen var att bygga 

en kedja, där jag börjar med frågor kring respondenten, för att läsaren skall veta vem 

informationen kommer från. Sedan går jag vidare till frågor om fastighetsvärdering, för att ge 

läsaren en inblick i hur fastighetsvärdering går till i praktiken, men även för att kartlägga ifall 

fastighetsbolagen tar hänsyn till energideklarationen eller inte vid sina värderingar. Slutligen 

vill jag, med omvärldsfrågor om hyresgäster, lagstiftning med mera se om och från vilka 

företagen upplever press att bli mer energieffektiva.  

Gällande analysen av intervjumaterialet så bygger min analysmetod på det ramverk som 

föreslås av både Rowley (2012 s.268) och Seidman & Irving (1998, s.117). Seidman & Irving 

(1998, s.117) anser att analys av intervjumaterial alltid måste ha sin utgångspunkt i de 

individuella intervjuerna. Jag har därför börjat med att gå igenom respektive intervjutranskript 

och markera de svar som jag ansåg vara extra viktiga. När jag analyserat alla intervjuer var för 

sig slog jag ihop intervjuerna för att analysera helheten, eller som Rowley kallar detta: ”den 

analytiska spiralen”. När jag hittade en tolkning av det samlade materialet, blev nästa steg i 

tolkningsprocessen att analysera mitt empiriska underlag mot det större forskningsområdet.  

Genom denna analysmetod hoppas jag kunna behålla en empirisk förankring genom hela 

studien, där det empiriska underlaget (både det jag samlat in själv och från tidigare forskning) 

är grunden i alla mina tolkningar.  

5.9 Etiska överväganden 

Att genomföra och publicera en intervjustudie innefattar en rad etiska frågor. Enligt Kvale 

(2009, sid 79) är intervjustudierna speciella då de oftast handlar om att få fram 

intervjuobjektens privata redogörelse med målet att göra den till offentlig.  Vi har därför valt 

att följa de etiska regler och riktlinjer som Bryman & Bell (2009 sid. 557) tar upp som 

centrala i svensk forskning. Dessa kan sammanfattas i fem grundprinciper enligt nedan: 

1. Informationskravet:  Vi har gett samtliga deltagare i studien information om studiens 

syfte och hur vi kommer att behandla den information de ger oss. 

2. Samtyckeskravet: Intervjupersonerna har informerats om att deltagande är frivilligt och 

att de kan avbryta intervjun om de så önskar. 

3. Konfidentialitets- och anynonymitetskravet: Vi har värnat om respondenternas 

konfidentialitet genom att inte skriva ut person- eller företagsnamn i studien. För att 

utöka denna konfidentialitet har även namnet på orten där studien genomförts 

utelämnats.  

4. Nyttjandekravet: De data som samlats in rörande enskilda personer kommer endast att 

användas till detta forskningsändamål 

5. Falska förespeglingar: Genom en rak och ärlig dialog med mina intervjuobjekt samt 

genom att spela in intervjuerna har jag säkerställt att intervjupersonerna ej har givits 

någon falsk eller vilseledande information om studien.  

Utöver dessa principer har jag även varit noggranna med att utforma intervjufrågor och 

intervjumall så att intervjuobjektet skall kunna besvara mina frågor utan att behöva oroa sig 
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för att svaren skall kunna orsaka dem skada. Detta motiverar jag med att den kunskap jag 

söker är av icke-kontroversiell art och knuten till intervjuobjektens yrkesroll snarare än deras 

privatliv. Det har därför varit av vikt att säkerställa så att den information jag efterfrågat inte 

varit av sådan karaktär att den är att betrakta som företagshemligheter 
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6 Empiri 
I detta kapitel kommer jag att presentera resultaten från intervjuerna. För att underlätta för 

läsaren, och för att denna själv skall kunna kontrollera mina tolkningar, har jag valt att 

presentera resultaten utifrån teman kopplade till studiens syfte. Jag kommer före varje tema 

att anslå från vilka intervjufrågor (Se bilaga 1) jag kommer beröra, så att läsaren själv kan 

kontrollera att mina tolkningar av empirin stämmer överens med dennes egna. Varje tema 

inleds med en sammanfattning av min tolkning de viktigaste resultaten, och efter följer en mer 

ingående presentation. 

6.1 Allmänt om energideklarationen 

Om respondenterna  (fråga 1-5) 

Samtliga åtta respondenter är verksamma inom fastighetsbranschen. Tre av dem arbetar som 

förvaltare, två respondenter är verkställande direktörer och utöver det arbetar två respondenter 

som miljöchefer och den sista som ekonomichef. Samtliga intervjuer utom en genomfördes 

med en person, och i den sista deltog två respondenter.  

Ser man till respondenternas erfarenhet har de i genomsnitt 12,5 års erfarenhet av arbete i 

fastighetsbranschen, varav den med längst erfarenhet arbetat i 22 år och den med kortast 

erfarenhet i 5 år. Samtliga respondenter svarade att de har kunskaper om energideklarationen.  

Attityder gällande energideklarationen (fråga 6) 

Respondenternas attityder gällande energideklarationen är blandad. Majoriteten av 

respondenterna anför både positiva och negativa aspekter med energideklarationen, och 

endast två respondenter är uttalat negativa. Generellt kan man se att flera av respondenterna 

ser tanken bakom energideklarationen som god, men att den rent praktiskt inte tillfört särskilt 

mycket.  

Respondenterna tillfrågades om deras generella syn på införandet av obligatorisk 

energideklaration för kommersiella fastigheter. Syftet med frågan är att på ett tidigt stadium 

försöka reda ut vilken attityd respondenterna har i frågan om energideklarationen. Jag har 

tolkat svaren som att två respondenter är uttalat negativa till energideklarationen (C & F), 

medan en respondent uttrycker sig uttalat positiv (D).  Övriga respondenter säger sig se både 

positiva och negativa aspekter med energideklarationen, och dessa aspekter har jag tolkat 

enligt följande tabell: 

Negativt Positivt 

Trubbig (2st) Miljöfokus/Samhällsnytta 

Dyr (2st) Hyresgästerna  

Svårt att hitta konsulter (2st) Snabb överblick och jämförelse (2st) 

Tillför ingen ny information (2st)  

Tabell 3. Attityder kring energideklarationen 

Gällande de saker med energideklarationen som upplevs som negativa så anför två av 

respondenterna att den är alltför trubbig för att vara praktiskt användbar. Två respondenter (G 

& F) upplever energideklarationen som en alltför hög kostnad sett till vad man får. 
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Två av respondenterna tar även upp problematiken med att hitta folk som kan genomföra 

energibesiktningarna, och upprätta energideklarationen. En av dessa respondenter menar att 

detta beror på att energibesiktningen skall göras så sällan att det är svårt för konsulterna att 

leva på endast energideklarationer. Slutligen så menar två av respondenterna (A & G) att ett 

problem med energideklarationen är att den inte tillfört någon ny information, eftersom de 

redan innan kravet kom hade bra koll på förbrukningen i sina fastigheter. Respondent G 

menar att det kändes lite dumt att behöva betala för något som du redan visste. 

Ser man till de positiva aspekterna som respondenterna ser med energideklarationen anser tre 

respondenter att den bidrar till ökat miljöfokus och bidrar till samhällsnyttan. En av dessa 

respondenter svarar också att han anser att energideklarationen är ett verktyg för att nå 

nationella miljömål. En annan av respondenterna delar upp sitt svar utifrån två olika 

perspektiv, där denna i egenskap av privatperson anser att det är ett bra verktyg eftersom det 

är en signal om att regeringen arbetar aktivt för miljön, men att hon i egenskap av sin 

yrkesroll anser att man missar detta mål. 

Två av respondenterna anser också att en av de positiva sakerna som kommit med införandet 

av energideklarationen är att den har potential att involvera hyresgästerna, eftersom den enligt 

lag skall anslås i trapphusen. En av respondenterna menar att allt som leder till ökad 

miljömedvetenhet hos den enskilde är bra, eftersom det leder till att denna börjar ställa 

krav.Slutligen anförde två respondenter att energideklarationen möjliggör en snabb överblick 

av förbrukningen, och att den bidrar till att fastighetsägare med dålig koll på 

energiförbrukningen kan jämföra resultaten från energideklarationen mot andra fastigheter.  

Arbetet med energideklarationen (fråga 7-9) 

Införandet av energideklarationen har inte påverkat respondenternas arbetssätt. Samtliga av 

respondenterna uppger att arbetet med energibesparande åtgärder började redan innan 

införandet av energideklarationen, och att detta arbete då som nu drivs av lönsamhet i form 

av minskade driftkostnader och kundnytta i form av lägre elkostnader. Endast två av 

respondenterna uppger att de har rutiner för hur man skall handskas med 

energideklarationen, och av de övriga fem uppger två att man har en strategi att lägga minsta 

möjliga tid på energideklarationen.  

Respondenterna tillfrågades om hur de arbetade med energideklarationen, samt hur införandet 

påverkat bolaget i praktiken. Syftet med dessa frågor är att se hur införandet har påverkat 

bolagens arbetssätt, eftersom det säger något om vilken effekt energideklarationen haft för 

fastighetsbranschen som helhet. 

På frågan om införandet av energideklarationer påverkat företagets arbetssätt svarade fem 

respondenter nej, och de resterande två svarade nja. De två senare anförde båda att det 

tillkommit arbete i form av att jaga besiktningsmän för att upprätta energideklarationen, men 

att deras arbete ändå inte förändrats på det stora hela.  

Nästa fråga för att kartlägga hur energideklarationen har påverkat bolagen är om de genomfört 

några energibesparande åtgärder i sina fastigheter. Följdfrågan om energideklarationen, och 

dess förslag på energibesparande åtgärder, har påverkat detta behandlas också nedan.  
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Samtliga sju respondenter svarar att deras företag har genomfört energibesparande åtgärder i 

sina fastigheter. Samtliga respondenter uppger att ekonomiska motiv, som att sänka 

driftkostnader ligger bakom detta. Två av respondenterna nämner också att detta gjorts med 

hänsyn till hyresgästerna, eftersom energibesparande åtgärder är lönsamma för både dem 

själva och hyresgästerna. En av respondenterna uppger också att arbetet med 

energibesparande åtgärder gör att han kan sova gott på nätterna, vilket jag tolkar som att 

denna ser dessa åtgärder som moraliskt riktiga.  

På följdfrågan om införandet av energideklarationen har påverkat deras arbete med 

energibesparande åtgärder svarar samtliga respondenter att detta inte påverkat. Anledningen 

till att energideklarationen inte påverkat anges av en majoritet av respondenterna vara att 

energibesparande åtgärder hade genomförts oberoende av energideklarationens införande. En 

respondent utvecklar sitt resonemang med att lönsamheten styr utvecklingen mot 

energibesparande åtgärder, och att man inte behöver någon papperslapp som motivation för 

att tjäna pengar. Många av respondenterna påpekar också att energieffektiviseringar handlar 

om att byta ut gammal teknik mot ny, och att detta ofta sker när den gamla tekniken blir 

olönsam. Slutligen så uppger en respondent att energideklarationen visserligen inte påverkat 

deras arbete med energibesparande åtgärder, men att den utgör en potentiell guldgruva för den 

fastighetsägare som inte sedan tidigare är insatt i dessa frågor.  

Respondenterna tillfrågades också om de hade några rutiner för arbetet med och kring 

energideklarationen. Två respondenter (A & D) svarade att de hade sådana rutiner, och i båda 

dessa fall gick man igenom förslagen på energibesparande åtgärder för att se om något var 

genomförbart. Respondent A berättade också att företagsledningen årligen gick igenom 

energideklarationerna för att se om något har förändrats gentemot föregående 

energideklaration, och gentemot bolagets övriga bestånd.  

Övriga fem respondenter svarade att de inte hade några sådana rutiner, och av dessa uttrycker 

två (F & G) att de strävar efter att lägga minsta möjliga tid på arbete med energideklarationen. 

Respondent E uppger att de visserligen går igenom energideklarationerna, men att 

besiktningarna som gjort har utförts av personer med bristande kompetens, vilket gjort att 

förslagen de kommit med inte har uppfattats som särskilt givande.  

Bolagets resultat enligt energideklarationen (fråga 10-11) 

De tillfrågade bolagen uppgav att resultatet från energideklarationen var blandat. Fem av sju 

respondenter menar att deras fastigheter generellt har bra klassificeringar, medan de 

resterande två uppger att deras fastigheter har ”normala” klassificeringar. Samtliga 

respondenter uppger att energideklarationen inte kom med några överraskningar, i de flesta 

fall eftersom de redan innan införandet hade god koll på energiförbrukningen hos sina 

fastigheter.  

 

Respondenterna tillfrågades om hur deras fastigheter klassificerades enligt 

energideklarationerna, och om de upprättade energideklarationerna kom med några 

överraskningar. Syftet med frågorna var att ge läsaren en bild över hur långt de medverkande 

företagen kommit i sitt arbete med energibesparingar, samt om energideklarationen har 

påverkat detta arbete.  
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Majoriteten av respondenterna uppgav att resultatet av energideklarationerna var blandat. Och 

tre av respondenterna nämner att en fastighets ålder ofta påverkar utfallet av 

energideklarationen. Respondent B säger bland annat att nyare fastigheter ofta är 

energisnålare än äldre, och att man kan se detta ganska tydligt när man jämför 

energideklarationer. Respondent G uppger att man även kan se skillnader gällande 

fastighetstyp, och att det därför kan vara svårt att jämföra till exempel verksamhetslokaler och 

flerfamiljshus. Fem av sju respondenter uppger dock att de anser att deras fastigheter ligger 

bra till på energideklarationen, medan de övriga två respondenterna uppgav att deras 

fastigheter har ”normala” klassificeringar.  

 

Samtliga av respondenterna uppgav att energideklarationen inte medförde några 

överraskningar. Respondent A uppgav att trycket på besiktningsmän var så stort vid 

införandet av energideklarationen, att bolagen ofta lämnade över sina egna listor med förslag 

på energibesparande åtgärder för att snabba på processen. Majoriteten av respondenterna 

uppgav att de hade god koll på energiförbrukningen redan innan införandet, och att det 

energideklarationen därför inte kom med några nyheter. Respondent E uppgav att den enda 

överraskningen var att något så kostsamt kom med så lite ny information. Även 

respondenterna G & B är inne på samma spår och uppger att energideklarationen innebar att 

de betalade för något de redan visste. Respondent D uppger också att energideklarationen inte 

kom med några överraskningar, men tillägger att det var ett bra sätt att få en överblick över 

den totala förbrukningen.   

6.2 Fastighetsvärdering 

Använda värderingsmodeller (fråga 12) 

Direktavkastningsmetoden är den mest använda värderingsmodellen, och fem respondenter 

uppger att de använder denna metod. Tre av respondenterna uppger att de använder mer än 

en värderingsmodell, och att valet av modell beror på syftet med värderingen.  

  
Respondenterna fick svara på frågan om vilken eller vilka värderingsmodeller som företaget 

använder för värdering av sina kommersiella fastigheter, och varför de använder just den 

modellen. Syftet med frågan var att ge läsaren en bild av hur fastigheter värderas i praktiken, 

eftersom vi först med denna kunskap i bagaget kan börja fundera på frågan om 

energideklarationen kan/bör påverka denna process. 

 

Svaren ser ut enligt följande, och notera att vissa företag använder mer än en 

värderingsmodell: 

 

 
Tabell  4. Vilka värderingsmetoder använder respondenternas företag? 

5 

3 

2 
1 

Använda värderingsmetoder 
Direktavkastningsmeto
d 

Kassaflödesmetoden 

Ortsprismetoden 

Bokfört värde 
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Som det framgår av diagrammet är olika typer av direktavkastningsmetoder de mest använda, 

följt av kassaflödesanalys. Tre av respondenterna svarar att de använder olika 

värderingsmetoder, och att valet av metod beror på syftet med värderingen. Dessa 

respondenter uppger att interna värderingar, som görs löpande varje år görs med en modell, 

medan mer komplicerade värderingar vid till exempel förvärv görs med andra modeller. Två 

av respondenterna berättar att de inte värderar fastigheterna, utan att man endast gör detta 

endast i undantagsfall. Båda dessa respondenter uppger dock att det finns fastställda modeller 

de använder vid de tillfällen då en värdering måste göras.  

 

Två av respondenterna, A & E, uppger att de förutom direktavkastningsvärdering använder 

sig av nyckeltal för att jämföra fastigheter. Jämförelse mot andra objekt är karakteristiskt för 

ortprismetoden, och jag har gjort tolkningen att denna metod används av dessa respondenter, 

tillsammans med direktavkastningsvärdering. Slutligen svarade respondent E att de inte 

värderar fastigheterna löpande, utan vanligen använder sig av det bokförda värdet. Detta är 

visserligen inte någon värderingsmetod enligt läroböckerna, men jag har ändå räknat med 

denna eftersom det trots allt är ett sätt att sätta ett värde på företagets fastighetsinnehav.  

Motiv bakom valet av modell (fråga 13, 14 & 15) 

Många av respondenterna använder flera värderingsmodeller, och valet av modell uppges 

bero på syftet med värderingen. Majoriteten av respondenterna motiverar företagets val av 

värderingsmodell med att de valda modellerna ger det mest rättvisande värdet, även om 

jämförbarheten också anges som ett annat starkt motiv. Kassaflödesmetoden förs av en 

respondent fram som den säkraste modellen, som ger en möjlighet att beräkna ett riskjusterat 

värde baserat på samtliga betalningsströmmar till och från en fastighet. Slutligen uppger alla 

respondenter utom en att de använder standardiserade värderingsmodeller vid samtliga 

värderingar.  

 

På frågan om varför företaget valt att använda de valda modellerna var svaren varierande. 

Syftet med dessa frågor är att ge läsaren fördjupade kunskaper hur företagen som deltar i 

studien arbetar med fastighetsvärdering. I likhet med förra frågan vill jag förmedla en bild om 

hur det faktiskt ser ut innan jag ger mig in på diskussioner om hur energideklarationen passar 

in i denna verklighet. 

 

  Fyra av respondenterna svarar att de valt sina respektive värderingsmodeller eftersom de ger 

det mest rättvisande värdet.  Även jämförbarheten mot andra aktörer, och inom det egna 

beståndet framhålls som motiv bakom valet av värderingsmodell för tre av respondenterna.  

Respondent C motiverar företagets val av kassaflödesmetoden med att de är aktiva på en 

mindre ort, där det är väldigt få transaktioner med kommersiella fastigheter. Detta leder enligt 

respondent C till att värdet av deras fastigheter styrs helt och hållet av driftkostnader och 

hyresintäkter.  

 

Respondent G motiverar deras val av direktavkastningsvärdering och kassaflödesvärdering 

med att modellerna har olika styrkor, vilket skulle göra dem passande vid de flesta typer av 

värderingar. Direktavkastningsmetoden beskrivs som standardmodellen, som är lätt att 

använda och som genererar värderingar som är lätta att jämföra. Kassaflödesmodellen uppges 

vara den modell man plockar fram vid svårare värderingar, då man är i behov av bättre 

underlag och säkrare värdering. Kassaflödesmodellen beskriver de som den modell som ger 

den säkraste värderingen, eftersom den erbjuder en möjlighet till ett riskjusterat värde där alla 

betalningsströmmar till och från fastigheten ingår.  
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Angående följdfrågan om vilka styrkor respektive svagheter som respondenterna såg med sina 

värderingsmodeller så var svaren ganska spretande. Vissa av respondenterna valde att endast 

ta upp styrkor medan andra valde att endast ta upp svagheter. Efter en analys av de samlade 

svaren ser jag dock en del tendenser. Två av de fem respondenter som använder sig av 

direktavkastningsmetoden ser enkelheten som den främsta styrkan med denna modell. En av 

dessa  två respondenter tar dock även upp enkelheten i direktavkastningsmetoden som en av 

nackdelarna med denna värderingsteknik. Två andra respondenter menar att lokalkännedom är 

en förutsättning för direktavkastningsvärdering, vilket är en fördel om du har den, och 

givetvis en nackdel annars.  

 

Ser man till vilka styrkor respektive svagheter som respondenterna ser med 

kassaflödesmetoden så tar en respondent upp komplexiteten i modellen som både positivt och 

negativt. Respondenten uppger att styrkan med modellen är att många faktorer kan tas med i 

beräkningen av en fastighets värde, men att detta även gör modellen väldigt tidskrävande.  

 

Två av respondenterna tar slutligen upp en generell tanke kring fastighetsvärdering. Bägge 

säger, på två olika sätt att modellerna är just modeller, och att resultaten oavsett vilket modell 

man använder kommer att bero på vad man matar in i modellen. Samma respondenter också 

tar upp erfarenhet som en nyckelfaktor bakom lyckade värderingar. 

 

Slutligen tillfrågades samtliga respondenter om man använde standardiserade värderingar för 

alla värderingar. En majoritet av sex respondenter svarar att de i någon mån använder 

standardiserade modeller för alla värderingar, medan den siste respondenten uppger att de inte 

gör det utan gör en enkel kalkyl istället. En av respondenterna svarar som svarade ja la dock 

till att de använder standardiserade modeller vid löpande värderingar, men att de inte gör det 

vid värderingar inför tex förvärv.  

Energideklarationen och värderingspraktiken (Fråga 16 & 17) 

Fem av sju respondenter uppger att man inte tittar på energideklarationen inför värderingar, 

medan de andra två respondenterna uppger att den finns med som underlag i 

värderingsprocessen. På frågan om energideklarationen kan integreras i företagens 

befintliga värderingsmodeller anser sex av sju att detta är teoretisk möjligt, men av dessa 

uppger endast en respondent att detta fungerar i praktiken.   

 

Detta avsnitt handlar om hur energideklarationen används som hjälpmedel i dagens 

fastighetsvärderingar, och om den skulle kunna inkluderas som en faktor i företagens 

befintliga värderingsprocess. Svaren på dessa frågor visar dels om energideklarationen 

används idag, och hur företagen ser på att inkludera den i sina värderingsmodeller. 

 

På frågan om man tittar på energideklarationen i samband med värderingar så svarar fem av 

respondenterna att de inte gör detta. Av dessa fem svarar dock två av respondenterna att man 

tittar på energibesparande åtgärder, men inte energideklarationen. Två av respondenterna 

uppger att man tittar energideklarationen innan värderingar, och av dessa två uppger den ena 

att både företagets egna värderingsmän och de externa värderingsmän man anlitar har intresse 

av att titta på energideklarationerna.  

 

På frågan ifall respondenterna anser att energideklarationen kan integreras i de 

värderingsmodeller man använder kan man av svaren utläsa att respondenterna uppfattat 

frågan på olika sätt. Sex av respondenterna menar att det i teorin går att integrera 



   54 

energideklarationen i deras befintliga värderingsmodeller eftersom energiprestanda påverkar 

driftnettot. En av respondenterna uppger vidare att energideklarationen redan är delvis 

integrerad i deras värderingsprocess, eftersom driftnettot påverkas av energiprestandan hos en 

fastighet. Tre av respondenterna är inne på samma spår och menar att energideklarationen 

visserligen mäter en byggnads energiprestanda, men att den är för trubbig för att användas i 

praktiken. 

Energideklarationens värdepåverkan (Fråga 18) 

Fyra respondenter svarar att de inte tror att energideklarationen påverkar en fastighets 

värde. Anledningen till detta är det finns bättre och mer precisa verktyg för att mäta 

energiförbrukningen i en fastighet. De resterande tre respondenterna är mer tveksamma, och 

menar att energideklarationen mycket väl kan påverka värdet av en fastighet, genom att ge 

investeraren mer information, och därför en större trygghet.  

 

Respondenterna tillfrågades om de trodde att energideklarationen påverkar en fastighets 

värde. Syftet med frågan är direkt kopplat till studiens huvudsyfte, och svaren ger läsaren en 

bild av hur branschen ser på energideklarationens värdepåverkan. 

 

Av svaren på denna fråga kan man utläsa att fyra av respondenterna inte tror att 

energideklarationen påverkar en fastighets värde. Dessa respondenter uppger att 

energideklarationen är för trubbig, och att det finns mer precisa sätt att mäta energiprestanda i 

en fastighet. 

 

De återstående tre respondenterna är mer avvaktande i sina svar. En av respondenterna i 

denna kategori uppger att energideklarationen bör påverka eftersom den kan utgöra en plan 

för hur man skall sänka driftkostnaderna i en fastighet. Även en annan respondent är inne på 

samma spår och svarar att energideklarationen påverkar värdet av en fastighet om den leder 

till att eventuella investerare känner en större trygghet.  Slutligen för den sista av de 

respondenter som inte är direkt negativa in tanken på att energideklarationen bör påverka 

värdet i transaktioner mellan mindre investerare, eftersom dessa ofta har sämre koll på 

förbrukningen samtidigt som energideklarationen tillför denna kunskap på ett pedagogiskt 

sätt.  

6.3 Energideklarationen och marknaden 

Energideklarationens marknadspåverkan (Fråga 19) 

Det råder konsensus mellan samtliga respondenter att energideklarationen inte har påverkat 

den svenska fastighetsmarknaden nämnvärt, i alla fall sett till de större fastighetsägarna. En 

av anledningarna som förs fram av respondenterna är att energideklarationen inte för fram 

någon ny information, och att den därför mest blir en kostnad för bolagen.  

 

Att fråga respondenterna hur de tror att energideklarationen påverkat den svenska 

fastighetsmarknaden syftar till att besvara frågan om energideklarationen kan påverka värdet 

av en fastighet på något annat sätt än genom värderingsprocessen.  

 

Av respondenternas svar framgår dock att samtliga av studiens deltagare anser att 

energideklarationen har haft liten eller obefintlig påverkan på den svenska 

fastighetsmarknaden. Tre respondenter (D, E & G) för fram bristen på ny information som 

motiv bakom den svaga marknadspåverkan från energideklarationen. De menar att de större 

och seriösare aktörerna hade koll på förbrukningen i sina fastigheter redan innan införandet av 

obligatorisk energideklarationen. Två av respondenterna (D & E) svarar också att 
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energideklarationen inte har påverkat marknaden för dem själva, men att den skulle kunna 

påverka marknaden för de mindre fastighetsägarna, eftersom dessa kanske inte hade lika bra 

kunskaper innan.Respondent A & E för fram tankar på att energideklarationen är för tandlös 

för att påverka marknaden. De menar att staten skulle ha knutit någon form av incitament till 

energideklarationen så att denna inte bara blir en kostnad för fastighetsbolagen.  

 

En annan respondent ett resonemang om att energideklarationen visserligen kan ha påverkat 

marknaden, men att den påverkan är så liten i jämförelse med andra omvärldshändelser som 

finanskris och hårdare bankregleringar.  

Energiprestanda som investering (Fråga 20, 21 & 22) 

Samtliga respondenter anser att energieffektiva fastigheter är en bra investering, varav två är 

är så övertygade om detta att de byggt företagens strategi kring denna tanke. De 

grundläggande motiven bakom detta anges bland annat vara stigande elpriser. Samtliga 

respondenter är också överens om att det kan finnas en hyrespremie för energieffektiva 

fastigheter, och att detta bland annat beror på att dessa fastigheter erbjuder 

kostnadsbesparingar för hyresgästerna.  

 

Syftet med att fråga respondenterna om de anser att energieffektiva fastigheter är bra 

investeringar, samt om de anser att det finns en hyrespremie i sådana fastigheter, är att 

besvara frågan ifall det lönar sig att bygga energieffektivt.  

 

Fem av sju respondenter svarar ett tydligt ja på frågan om de anser att energieffektiva 

fastigheter är en bra investering. För två av dessa respondenter är övertygelsen så stark att 

företaget byggt delar av sin strategi kring just energieffektivitet och miljöhänsyn. Motiven 

bakom denna åsikt är varierande, men två av respondenterna pekar på stigande elpriser som 

en av faktorerna som gör energieffektivitet lönsamt. Respondent B & C menar också att 

energieffektiva fastigheter kan leda till en konkurrensfördel för de fastighetsbolagen som hyr 

ut dem, eftersom de kan sänka sina hyresgästers driftksotnader. 

 

Tv av respondenterna (D & E) svarar mer avvaktande. De menar att energieffektivitet är en 

faktor bland flera, och att det därför inte går att säga att ett fastighet är en god investering bara 

för att den är energieffektiv. Respondent D menar att energieffektivitet är en faktor som 

kommer bli viktigare på sikt, men att det idag råder en alltför stor osäkerhet om hur den 

faktorn ska värderas. Respondent E svar är ungefär likadant, men denna respondent menar att 

energieffektivitet är en positiv post i deras kalkyler, men inte lika viktig som historik av 

lönsamhet och att nya investeringar passar in i det befintliga innehavet.  

 

En liknande fråga som ställdes till respondenterna var ifall de ansåg att det fanns en 

hyrespremie för energieffektiva fastigheter. Begreppet hyrespremie förklarades för 

respondenterna som en möjlighet att ta ut högre hyror för att fastigheten har låg 

elförbrukning.  

 

Samtliga respondenter tolkar jag som försiktigt positiva till tanken på att det existerar en 

hyrespremie för energieffektiva fastigheter. De flesta av respondenterna menar dock att 

hyrespremien är självklar, eftersom energieffektivitet per definition leder till minskade 

elkostnader. Två av respondenterna uppger att energieffektiva fastigheter måste ha högre 

hyror, eftersom man som fastighetsägare måste ta igen de högre utvecklingskostnaderna.  
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En av respondenterna menar att det finns en hyrespremie för de flesta fastigheter idag, 

eftersom efterfrågan är så mycket större än tillgången.  

 

Respondenterna tillfrågades också om varför de tror eller inte tror att en sådan hyrespremie 

finns. Många av respondenterna besvarade denna fråga redan, och bland svaren märks dyrare 

utvecklingskostnader, kostnadsbesparingar för hyresgästerna och förbättrad image för dessa.  

 

Respondent G för fram argumentet att både företag och privatpersoner vill vara med och satsa 

resurser för att minska sin negativa miljöpåverkan. Genom denna vilja uppkommer 

möjligheten att ta ut en hyrespremie. 

Hyresgästerna och energideklarationen (fråga 23 & 24) 

Sex av sju respondenter uppger att de fått synpunkter från hyresgästerna angående 

fastigheternas energiprestanda. Av dessa sex respondenter uppger att de själva uppmuntrar 

till sådana synpunkter genom att aktivt hämta in dem, medan de övriga tre uppger att 

synpunkterna främst kommer i form av klagomål på höga elräkningar. På frågan om varför 

de tror att hyresgästerna kommer med synpunkter uppger två respondenter bland annat att 

hyresgästerna idag är mer pålästa, och därför kan ställa högre krav.  

 

Frågan om respondenterna fått någon respons från hyresgästerna ställdes för att se om 

energideklarationen involverar befintliga och nya hyresgäster, vilket skulle kunna påverka 

värdet av en fastighet.  

 

Sex av sju respondenter svarar att de fått synpunkter från hyresgästerna angående 

energiprestanda i deras fastigheter. Den sjunde respondenten uppger att han inte hört något av 

hyresgästerna, men att hyresgästerna isåfall skulle ringa någon av bolagets förvaltare. Tre av 

respondenterna berättar att de för en löpande dialog med hyresgästerna, och att de då själva 

tar upp energifrågor. För de övriga tre som uppger att de fått synpunkter verkar dessa ha 

lämnats på initiativ av hyresgästerna själva, ofta i form av klagomål på höga elräkningar.  

 

Respondenterna A & B tror att responsen från hyresgästerna beror på att hyresgäster idag är 

pålästa, och att de genom internet kan jämföra elräkningar och så vidare på ett mycket lättare 

sätt. Detta skulle i sin tur leda till att de kan ställa mycket högre krav, vilket bekräftas av 

respondent A som menar att de högre kraven håller fastighetsägarna på tårna.  

 

Respondent D drar paralleller mellan finanskrisen och ett ökat tryck från hyresgästerna, 

eftersom hyresgästerna ser energiprestanda som ett möjligt sätt att dra åt den ekonomiska 

svångremmen.  

 

Ser man till övriga respondenter så tror respondent G att hyresgästerna vill vara delaktiga i 

miljöarbetet, samtidigt som man vill vara med och bestämma över den ”egna” fastigheten. 

Respondent F menar också att flertalet företagshyresgäster är certifierade, och att dessa 

certifieringar leder till att de är mer aktiva i sitt miljöarbete. 

Energideklarationen i framtiden (Fråga 25) 

Två av respondenterna tror att energideklarationen kommer påverka värdet av en 

kommersiell fastighet mer i framtiden och ökade krav från hyresgästerna förs fram som ett av 

motiven bakom denna åsikt. Bland övriga respondenter menar två att energideklarationen i 

sin nuvarande utformning inte kommer påverka fastighetsvärdena i framtiden, men att staten 

har möjlighet att ändra detta genom att tillföra sanktioner och incitament för att få ner 

förbrukningen.  
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Syftet med frågan är att få svar på frågan om fastighetsbolagen anser att energideklarationen 

hunnit få genomslag ännu, eller om de tror att den fortfarande är för ny för att påverka priset 

av en fastighet.  

 

Av svaren på denna fråga kan man utläsa att två respondenter tror att energideklarationen kan 

få en större påverkan på en fastighets värde i framtiden. En av dessa respondenter menar att 

detta kan ske genom att kraven från hyresgästerna ökar, vilket gör att energieffektiva 

fastigheter bli attraktivare.  

 

Bland de resterande respondenterna menar två respondenter att energideklarationen i sin 

nuvarande utformning inte torde påverka mer i framtiden, men att staten har makt att ändra 

detta genom att införa diverse sanktioner och morätter för att ändra detta. Bland förslagen 

finns höjd fastighetsskatt för fastigheter med hög förbrukning samt någon ROT-liknande 

avdrag för att stimulera energibesparande investeringar. 

 

Respondent C menar att energideklarationen inte kommer påverka, eftersom den kostar för 

mycket sett till vad man får ut av den.  Denna åsikt delas med respondent F, och båda 

respondenterna medger att tanken bakom energideklarationen är god, men attt den trots detta 

mest blir en belastning. 

Den gröna vägen och fastighetsbranschen (fråga 26) 

Den gröna vågen är enligt samtliga respondenter en del av vardagen på den svenska 

fastighetsmarknaden. Ökad miljövänlighet sprungen ur en ökad förståelse, och underblåst av 

media beskrivs som viktiga faktorer för denna utveckling.  

 

Syftet med att fråga om respondenterna märkt av vad som generellt kallas ”den gröna vågen” 

är att avgöra om konsumenterna och företagen märker av något tryck från omvärlden 

avseende miljö och energifrågor. Ett ökat omvärldstryck skulle kunna leda till ökad 

efterfrågan av energieffektiva fastigheter, vilka identifieras av energideklarationen. 

 

Samtliga respondenter är överens om att de märker av den gröna vågen i deras arbete. Många 

av respondenterna menar att detta beror på en ökad miljömedvetenhet, som i sin tur kommer 

av en ökad förståelse för hur vårt handlande påverkar miljön.  

 

Respondent A menar att en av de största förändringarna inom branschen har varit att 

miljövänliga lösningar också har blivit lönsamma, vilket lett till att de ökat kraftigt.  Även 

respondent D tar upp lönsamhetsfrågan som central, och menar att det idag är möjlig att göra 

rätt för sig rent miljömässigt, utan att tumma på lönsamheten. 

 

Respondent F för fram en tanke på att den gröna vågen är något av en generationsfråga, och 

att de yngre generationerna är duktiga på att ta striden gällande miljöfrågor, och vågar 

ifrågasätta och kräva miljövänligare lösningar på saker och ting.  

Hinder mot utvecklingen? (fråga 27) 

Samtliga respondenter uppger att de inte ser några långsiktiga hinder på vägen mot 

energieffektivare fastigheter. På kort sikt anges dock finanskrisen som ett problem på grund 

av svårigheten att få loss kapital. Staten sägs ha en nyckelroll då de med sin möjlighet att 

besluta om incitament och regleringar har en unik möjlighet att styra marknaden mot 

uppsatta miljömål 
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Denna fråga handlar om att försöka identifiera möjliga orsaker till varför energideklarationen 

inte skulle påverka värdet av en kommersiell fastighet. 

 

Majoriteten av respondenterna svarar att de inte ser några större hinder i det långa 

perspektivet. Tre av respondenterna menar att utvecklingen rör sig mot miljövänligare 

alternativ av ren nödvändighet, eftersom vi inte har råd att förbruka energi i samma nivåer 

som idag.  

  

Några respondenter tar dock upp finanskrisen som ett hinder, eftersom det blivit svårare att få 

tag på kapital. Respondenterna A & D menar att denna brist på kapital får fastighetsbolagen 

att fokusera på säkrare alternativ snarare än energieffektiva fastigheter.  

 

 

Respondenterna E, F & G menar att staten spelar en viktig roll i att undanröja eventuella 

hinder, genom reglering och incitament. Respondent E menar att statsmakten har alla 

möjligheter att styra marknaden dit man vill.  

6.4 CSR & SRPI 

Respondenternas miljöarbete (fråga 28 & 29) 

En majoritet av respondenter uppger att företaget har någon typ av policy för att hur de skall 

arbeta med energifrågor. Av denna majoritet uppger tre respondenter att denna policy finns 

nedskriven, och de övriga tre att policyn är icke-skriftlig. Samtliga av respondenterna i denna 

studie uppger att de anser att energifrågan är en viktig eller jätteviktig samhällsfråga. 

 

Syftet med att fråga respondenterna om deras energipolicy, samt deras syn på energifrågan 

generellt, är att kartlägga hur stor vikt fastighetsbranschen lägger vid energifrågor. Tanken 

bakom är att företag som internet och externt kommunicerar att energifrågan är viktig blir 

styrda mot att vikta sina investeringar mot energieffektiva lösningar. Detta skulle i sin tur leda 

till att värdet på dessa fastigheter ökar mer än fastigheter med hög förbrukning, eftersom 

dessa ratas av sådana företag.  

 

Av respondenternas svar så framgår att vissa av företagen i studien har en uttalad energipolicy 

som kommunicerar internt såväl som externt, medan andra har en uttalad men icke nedskriven 

energipolicy. Fördelningen mellan respondenterna framgår av nedan diagram: 

 

 
Tabell 5. Har respondentens företag någon policy för energifrågor? 

3 

3 

1 

Energipolicy? 

Ja, skriftlig 

Ja, ej skriftlig 

Nej 
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Två av de tre respondenter som uppgav att de har en uttalad energipolicy berättar att de ser 

detta som viktigt, eftersom de strävar efter att miljöarbetet skall omfatta samtliga delar av 

företagets verksamheter. En av dessa respondenter menar att deras energipolicy omfattar även 

valet av underentreprenörer.  

 

Ser man till de tre respondenter som uppger att de har en miljöpolicy, men att de inte har 

något behov av att ha denna nedskriven.  En av dessa menar att han i egenskap av VD har en 

stor möjlighet att följa sin egna moraliska kompass, och att det är denna som då blir företagets 

miljöpolicy. En annan av respondenterna som också uppger att de har en icke skriftlig 

miljöpolicy uppger dock att det finns ledningsbeslut om att företag skall bedriva sin 

verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt. 

 

Slutligen uppgav en respondent att man helt saknar miljöpolicy, eftersom man menar att detta 

kostar en massa pengar utan att tillföra något. Denna respondent berättar dock att man ändå 

bedriver sin verksamhet efter vissa riktlinjer, eftersom man annars kan tappa stödet av 

befolkningen på den mindre ort man är verksam.  

 

På frågan om man anser att energifrågan är en viktig samhällsfråga är svaret ett otvetydigt ja 

från samtliga respondenter. Samtliga respondenter svarar att det är en viktig eller jätteviktig 

fråga, och för några av respondenterna gäller svaret både dem privat och de företag de 

företräder.  

Press från omvärlden (fråga 30) 

Respondenterna är eniga om att man inte upplever någon press utifrån gällande företagens 

energiarbete. Anledningarna till detta beskrivs bland annat som politiskt betingat, eftersom 

politikerna är rädd att hämma bostadsbyggandet.  

 

Syftet med denna fråga är att avgöra om företagen i studien upplever någon press på sig 

gällande deras energiarbete. En sådan press från hyresgäster, lagstiftare och konkurrenter 

skulle kunna snabba på utvecklingen, och leda till att fler fastighetsbolag arbetar aktivt med 

CSR och SRPI.  

 

Ser man till respondenternas svar så tolkar jag det som att de deltagande företagen inte märker 

av någon märkbar press på detta område. Majoriteten av respondenterna berättar att de inte 

känner av någon press, men att man ändå arbetar med energifrågorna på grund av press från 

dem själva. En av respondenterna uttrycker det som att press inte behövs, eftersom 

energiarbete syftar till att minska kostnader, och därmed öka intäkterna. En annan respondent 

menar att det är svårt för till exempel politiker att ställa för högre krav, eftersom man 

samtidigt vill stimulera byggandet av nya fastigheter.  

 

Två av respondenterna menar också att bristen på press kan vara negativ, eftersom en sådan 

press skulle kunna snabba på utvecklingen mot sänkt förbrukning.  

Efterfrågan på energieffektiva fastigheter (fråga 31-33) 

Två av respondenterna uppger att de upplever att efterfrågan för energieffektiva fastigheter 

är högre än för normala. Övriga respondenter är överens om att det råder så stort 

efterfrågeöverskott på fastigheter att det inte går att svara på frågan. Dessa respondenter 

menar att efterfrågan är så hög att de flesta är nöjd med det de kan få. Större företag och 

offentliga sektorn anges vara de som i störst utsträckning efterfrågar energieffektiva 

fastigheter, och företag anges generellt vara bättre på detta än privatpersoner. Av samtliga 
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respondenter uppger två att efterfrågan på energieffektiva fastigheter har ökat under deras 

tid i branschen, och uppger att efterfrågan är oförändrat på höga nivåer.  

 

Syftet med de tre frågor som omfattas av detta stycke var att utreda om respondenterna 

upplever att efterfrågan avseende energieffektiva fastigheter skiljer sig från efterfrågan på 

fastigheter med normal eller sämre elförbrukning. Genom att visa på en differentierad 

efterfrågan för dessa fastigheter, både gällande storleken på efterfrågan och rörande vilka som 

efterfrågar dem, kan man gå vidare och analysera dessa skillnader. Respondenterna har också 

tillfrågats om hur efterfrågan på energieffektiva fastigheter har utvecklats över tid, och detta 

är tänkt att ge läsaren en bild av hur eventuella skillnader vuxit fram. 

 

Två av respondenterna uppger att de upplever en högre efterfrågan för energieffektiva 

fastigheter jämfört mot fastigheter med högre förbrukning.  Respondent D tror att skillnaden 

beror på att många företag ser energieffektiva fastighetslösningar som ett sätt att spara pengar, 

men också att de ser valet av lokaler som ett sätt att skylta utåt med sitt miljöarbete. 

Respondent G svarar att de upplever att deras miljömärkta fastigheter är deras mest 

efterfrågade, men att de har så få sådana fastigheter att de inte kan möta den höga efterfrågan.  

 

Ser man till övriga fem  respondenter framträder ett tydligt mönster där respondenterna inte 

upplever någon skillnad i efterfrågan kopplat till fastigheternas energiprestanda. I samtliga 

fall uppges orsaken bakom detta vara att efterfrågan på bostäder och kontorslokaler är så hög i 

dagsläget, att folk och företag inte har möjlighet att vara petiga utan får ta det som erbjuds. 

Respondent E utvecklar detta resonemang med att de långa köerna till företagets fastigheter 

gör att det är företaget och inte hyresgästerna som kan vara petiga med vilka som hyr vad.  

 

Ser man till frågan om vilka som efterfrågar energieffektiva fastighetslösningar så är svaren 

varierande. Tre av respondenterna anger offentliga sektorn som stora konsumenter av 

energieffektiva fastigheter, och respondent A tror att detta kommer från en uttalad vilj att visa 

vägen för den privata sektorn. Tre av respondenterna menar också att företagets storlek har en 

viss betydelse för i vilken utsträckning de efterfrågar energieffektiva fastigheter. Anledningen 

till detta är enligt respondenterna att de större företagen har mer pengar att lägga på lokalerna, 

och att dessa företag ofta har en ”grön” image att värna om. Två av respondenterna menar 

också att företagskunder efterfrågar energieffektiva fastigheter i större utsträckning än 

privatpersoner, och att detta beror på att företagen måste vara mer kostnadsmedvetna eftersom 

deras framgång beror på positiva kapitalinflöden. Respondent C svarade att de har så få 

företagshyresgäster att de har svårt att svara på denna fråga, men att de få företag de hyr ut till 

är mer måna om ett bra läge än låg energiförbrukning.  

 

Slutligen så svarade tre respondenter att efterfrågan på energieffektiva fastigheter har ökat 

under deras tid i fastighetsbranschen. Respondent A menar att energieffektivitet inte var en 

viktig fråga när han började i branschen, men att människors ökade miljömedvetenhet har lett 

till att allt fler vill bo miljövänligt. Både respondent A och respondent F menar att dagens 

höga elpriser driver på denna utveckling. 

 

Tre av de andra fyra respondenterna menar att efterfrågan alltid har varit högre än utbudet på 

energieffektiva fastigheter, och att det därför är svårt att veta om efterfrågan ökat. Respondent 

E menar att den höga efterfrågan leder till att de omöjligt kan tillgodose alla potentiella 

hyresgästers önskemål.  
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7 Analys, diskussion & slutsatser 

 

I det här avsnittet kommer jag att diskutera min tolkning av studiens empiri med utgångspunkt 

i studiens teoretiska utgångspunkter. Jag kommer att tolka studiens empiriska underlag och 

diskutera hur de passar in i de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Målet är tudelat, 

och den ena delen består i att presentera min tolkning av resultaten samt hur denna tolkning 

är kopplad till studiens syfte. Den andra, och enligt mig viktigare delen av detta avsnitt, 

består i att ge läsaren underlag för sin egen tolkning, och därigenom sin egen kunskap. För 

att underlätta denna ”resa” kommer detta avsnitt att vara uppbyggd enligt samma modell 

som resultatavsnittet, med skillnaden att jag kommer avsluta detta avsnitt med en 

sammanfattning. 

7.1 Energideklarationen  

Låt oss börja med att slå fast att energideklarationen inte verkar var särskilt omtyckt bland 

fastighetsbolagen. Även om majoriteten av respondenterna för fram både positiva saker och 

negativa saker framträder en tydlig bild av att man ser energideklarationen som ett nödvändigt 

ont. Respondenterna visar ofta en medvetenhet om motiven bakom energideklarationen, men 

trots detta ser man inte införandet av denna som ett ändamålsenligt steg på vägen mot ett 

grönare samhälle. 

 

Jag vill argumentera för att detta är en väldigt viktig kunskap i en studie som strävar efter att 

utvärdera vilken effekt energideklarationen haft på fastighetspriserna. Fastighetsbolagen är 

givetvis en nyckelaktör som man måste ha med i båten om det skall finnas någon chans att nå 

de klimat- och miljömål ur vilka energideklarationen är sprungen. Det krävs inga avancerade 

psykologiteorier för att inse att energideklarationens eventuella påverkan på 

fastighetsmarknaden påverkas av attityder hos marknadens aktörer.  Vikten av attityder i 

samhället förs också fram av Betts & Ely (2001, sid 82-84) som en viktig faktor när det 

kommer till att värdesätta en fastighet.  

 

Går man vidare och kikar på respondenternas motiv bakom de generellt negativa attityderna 

vill jag speciellt stanna upp vid tre av dessa. För det första anför två av respondenterna att 

energideklarationen är trubbig, medan ytterligare två respondenter menar att 

energideklarationen inte tillfört dem någon ny information. Vid närmare granskning av svaren 

ser man tydligt att dessa båda svar i grunden säger samma sak, nämligen att 

energideklarationen innehåller för lite nyttig information. Denna tolkning stöds också av att 

majoriteten av respondenterna uppger att resultatet av energideklarationen inte kom med 

några överraskningar.  Att energideklarationen inte anses tillföra någon ny information 

påverkar givetvis i vilken grad den påverkar värdet av en fastighet, eftersom en sådan syn 

leder till att man använder andra verktyg för att mäta energieffektiviteten. Jag vill även dra en 

koppling mellan respondenternas svar och några allmänna sanningar inom modern 

marknadsteori, nämligen att det krävs ny information för att påverka priset på en tillgång. 

Tanken är relativt enkel nämligen att marknadens aktörer förutsätts ha tillgång till all relevant 

information inför en värdering och/eller en investering. Tillförs ny information så värdesätts 

denna och räknas in i ett nytt jämviktspris. Följer man denna logig och kopplar den till 

respondenternas svar så blir resultatet att energideklarationen inte påverkar en fastighets pris 

eftersom den inte tillför någon ny information. Jag skall dock inte gå in alltför djupt på 

energideklarationens eventuella marknadspåverkan eftersom jag kommer att ta upp detta 

utförligt i ett senare avsnitt.  
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Den generellt negativa synen på energideklarationen leder också till att dess praktiska 

betydelse minskar. Nästan samtliga respondenter uppger att de inte använder 

energideklarationen i sitt dagliga arbete, utan att de istället använder andra verktyg för att 

mäta och följa upp energiförbrukningen. Majoriteten av respondenterna är dock tydliga med 

att energiprestanda är ett viktigt mått för dem, och att de jobbade med dessa frågor redan 

innan energideklarationen infördes.  

7.2.Fastighetsvärdering 

 

Värdet på en kommersiell fastighet bestäms i praktiken genom användandet av 

värderingsmodeller. Det är även här som den största skillnaden mellan marknaden för småhus 

och marknaden för kommersiella fastigheter framträder. Genom att kommersiella fastigheter 

till skillnad mot småhus förutsätts generera intäkter för sin ägare används ofta olika former av 

diskonteringsmodeller, där värdet av framtida intäkts- och utgiftsströmmar ger fastigheten ett 

värde idag. Min åsikt är att man inte kan utreda hur en enskild faktor, som 

energideklarationen, påverkar en fastighets värde utan att först utreda HUR en fastighet 

värderas. 

 

Eftersom studiens empiri slår fast att direktavkastningsvärdering och kassflödesmetoden 

dominerar som de mest använda värderingsmetoderna är det dessa jag kommer fokusera på. 

Modellerna förs också fram av de respondenterna som använder dem som säkra, lättanvända 

modeller som ger det mest rättvisande värdet. Metoderna är båda olika varianter av samma 

mynt, med diskontering som gemensam nämnare. Bägge metoderna bygger på framtida 

intäkts- och utgiftsströmmar diskonteras till dagens penningvärde med hjälp av en 

kalkylränta. Jag vill nu visa för läsaren att energideklarationen och dess utfall går att integrera 

i dessa båda värderingsmodeller, och att det därför finns en teoretisk möjlighet för 

energideklarationen att påverka en fastighets värde. 

 

För att göra detta måste jag dock börja med att bryta ner både energideklarationen och 

nuvärdesvärderingar i mindre beståndsdelar, och förklara vad denna egentligen består av. 

Energideklarationen mäter energiförbrukningen i en fastighet, och med bakgrund av detta 

värde åsätts fastigheten en energiklassificering vilken går att jämföra mot andra fastigheter. 

Förutom detta så lämnar energideklarationen förslag på energibesparande åtgärder för den 

besiktade fastigheten. Bryter man ner de olika nuvärdesmodellerna i mindre beståndsdelar ser 

man att de i grunden går ut på att det framtida överskottet från en fastighet (driftnettot) 

diskonteras med hjälp av en kalkylränta. Kalkylräntan avgörs av den som utför värderingen 

och dess storlek beror på en rad faktorer, såsom exempelvis avkastningskrav, upplevd risk 

samt investeringens finansiering.  

 

Med detta i bakhuvudet menar Lorenz & Lützkendorf (2011a s.261-271) att en byggnads 

energiprestanda kan och bör integreras i de befintliga värderingsmodellerna. Lorenz & 

Lützkendorfs (2011a) resonemang är enkelt och följer enligt mig en logisk bana. De menar att 

minskade kostnader ger ett ökat driftnetto vilket, allt annat lika, ger ett högre värde på 

fastigheten. Lorenz & Lützkendorf (2011a s.263) menar vidare att det finns fler sätt genom 

vilka energiprestanda kan integreras i direktavkastningsmetoden. De menar för det första att 

energibesparande åtgärder på fastigheten ofta leder till minskade underhållskostnader, vilket 

även det minskar kostnaderna för fastigheten samtidigt som driftnettot ökar. De menar 

dessutom att byggnader med god energiprestanda bör ses som mindre riskfyllda investeringar 

eftersom de är mindre känsliga för energiprishöjningar eller andra politiska beslut som syftar 

till att bestraffa miljösyndare. En lägre risk skulle betyda att företagen, allt annat lika, bör 
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kunna sänka sina diskonteringsräntor då de värderar sådana fastigheter. En lägre 

diskonteringsränta skulle även det leda till att fastigheten får ett högre värde. Slutligen menar 

Lorenz & Lützkendorf (2011a  s.263) att även inkomstsidan från en fastighet kan påverkas av 

energideklarationen, genom att fastighetsägare vars byggnader har hög energiprestanda bör 

kunna ta ut högre hyror än de med dålig energiprestanda. Författarna tar även upp samma 

argument som jag nämnt ovan, att byggnader med låg energiförbrukning kan tänkas locka till 

sig fler hyresgäster, vilket leder till lägre vakansgrad. Summan av resonemanget blir att 

direktavkastningsmetoden går att anpassa väldigt väl för att den skall kunna integrera 

energideklarationen. Lorenz & Lützkendorf (2011b s.666 ) menar alltså att samtlig 

information angående en byggnads energiprestanda finns tillgänglig i energideklarationen, 

och att det därför är fullt möjligt att använda data från denna i en värdering. 

 

Jag bedömer med bakgrund av detta att det är teoretiskt möjligt att integrera 

energideklarationen och dess utfall i företagens befintliga värderingspraktik. Att det är stor 

skillnad mellan teori och praktik framgår dock tydligt av studiens empiri, där endast en av sju 

respondenter tar hänsyn till energideklarationen inför värderingar. Vidare framgår att en klar 

majoritet av respondenterna är medvetna om att det finns en teoretisk möjlighet att integrera 

energideklarationen i de värderingsmodeller man använder. Av de sex respondenterna som 

var medvetna om detta svarade endast en att det är praktiskt möjligt att genomföra. Min 

tolkning av detta är att företagen inte sätter ett likhetstecken mellan energideklarationen och 

energiprestanda. Energideklarationen ses som oviktig och påverkar därför inte värderingen, 

medan energieffektivitet är en faktor som påverkar värdet i stor utsträckning. Följden av detta 

blir att Lorenz & Lützkendorfs resonemang mycket väl kan stämma, men att företagen 

använder sig av andra, och enligt dem mer exakta, verktyg för att mäta energiprestanda i en 

fastighet.  

 

Enligt Lorenz & Lützkendorf (2011a s.261) är dock inte nuvärdesmetoder de enda 

värderingsmodeller där man kan integrera en byggnads energiprestanda i värderingen. Detta 

är fullt möjligt även för de två respondenter som uppger att man använder någon form av 

ortsprismetoden. Ortsprismetoden, som är vanligast när det gäller värdering av småhus, är 

mindre vanlig för kommersiella fastigheter, förmodligen eftersom antalet transaktioner är 

färre för dessa fastigheter. De få transaktionerna gör det svårare att hitta jämförbara objekt, 

vilket givetvis påverkar säkerheten i sådana värderingar. Lorenz & Lützkendorf (2011a s.264) 

menar dock att värderingsmän som använder denna metod ofta bortser från energiprestanda i 

när de hittar jämförbara objekt, och att detta leder till att denna faktor bortses från vid 

värderingar. Min tolkning av detta påstående, mot bakgrund av respondenternas intervjusvar, 

är dock att andelen energiklassade hus är så pass litet just nu att jämförande värderingar blir 

svåra att göra.  I takt med att andelen fastigheter med god energiprestanda ökar kan det dock 

bli aktuellt och se över hur ortsprismetoden används. 

 

Sammanfattningsvis anser jag att energideklarationen har alla förutsättningar för att påverka 

värdet av en kommersiell fastighet. När respondenterna tillfrågades om energideklarationen 

påverkar värdet av en kommersiell fastighet kan man dock utläsa av svaren att respondenterna 

är tveksamma till detta. De uppger dock att den skulle kunna påverka värdet när mindre 

fastighetsägare är inblandade i en transaktion, eftersom dessa kanske inte har samma koll på 

energiförbrukning och energibesparande åtgärder. Än en gång anser jag att denna syn är 

väldigt logisk, eftersom energideklarationen egentligen bara består av information, som även 

kan fås från annat håll. Tolkningen blir därför att energideklarationen påverkar värderingen 

indirekt, eftersom den innehåller information om en värdedrivande faktor 
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(energiförbrukning), men att den i praktiken inte påverkar alls eftersom aktörerna hämtar 

samma information från annat håll.   

7.3 Energideklarationen och marknaden 

En annan infallsvinkel i min strävan att undersöka energideklarationens eventuella 

värdepåverkan är att kika på hur den påverkat den svenska marknaden för kommersiella 

fastigheter. En marknad består ju som alla vet av minst en köpare och minst en säljare, som 

möts och kommer överens om ett pris baserat på utbud och efterfrågan. Jag är av den 

uppfattningen att jag genom att påvisa att förändringar skett gällande säljare (utbud) eller 

köpare (efterfrågan) för energieffektiva köpare, så blir slutsatsen av detta att jämviktspriset 

också förändrats.  

 

Jag startade denna undersökning med att fråga respondenterna rakt ut om och i så fall hur de 

ansåg att införandet av obligatorisk energideklaration har påverkat marknaden för 

kommersiella fastigheter. Resultatet av denna rundfrågning var nedslående, då majoriteten av 

respondenterna inte ansåg att detta påverkat marknaden alls. Återigen är vi tillbaka i 

resonemanget att energideklarationen inte tillför någon ny information till marknadens 

aktörer, och att den därför per definition inte påverkar priserna. 

 

Än en gång återvänder jag dock till argumentet att energideklarationen egentligen är ett mått 

på energiförbrukning. Rent logiskt borde man dock kunna säga att om energiförbrukningen 

påverkar värdet av en fastighet så gör även energideklarationen det, om än indirekt. Med 

denna tanke i bakhuvudet så valde jag att fokusera resten av detta avsnitt på 

energiförbrukning/energieffektivitet istället för energideklarationen. 

Reichhardt et al (2012 s.104) tillhör förespråkarna för att energideklarationen bör påverka 

värdet av en kommersiell fastighet. De menar att ekonomiska och sociala trender, påhejade av 

media bör leda till en ökad efterfrågan på energieffektiva hus. Jag kommer att diskutera 

efterfrågsidan av marknaden senare, för att nu fokusera på den andra delen av Reichhardt et al 

(2012) teori, om det eftersläpande utbudet. 

 

Enligt Reichhardt et al (2012 s.103-104) släpar utbudet av fastigheter med god 

energiprestanda efter, delvis på grund av att krisen gjort det svårare att hitta kapital, och 

delvis på grund av andra barriärer för nybyggnationer. Om teorin stämmer bör efterfrågan på 

energieffektiva fastigheter öka medan utbudet är statiskt, och detta i sin tur leder till att 

hyrespremier på sådana fastigheter stiger. Ökade hyrespremier borde givetvis leda till att 

investeringar i sådana fastigheter blir allt mer lönsamma, vilket torde leda till att värdet på 

dessa fastigheter ökar. Fuerst & McAllister (2011b s.53) åskådliggör denna mekanism i en 

nyttofunktion, där sambandet mellan utbud, efterfrågan och priset på en fastighet.  

 

Studiens empiri kan lätt ställas mot de olika antagandena i Reichhardt et als (2012 s.104) 

teori. Exempelvis så anger samtliga respondenter att de anser att energieffektiva fastigheter är 

en bra investering, och bakgrunden är att de anser sådana fastigheter som lönsamma. Ställer 

man denna verklighet mot den modell som målas upp av Fuerst & McAllister (2011b s.53) så 

gör jag tolkningen att vi befinner oss långt upp till vänster i deras marknadsmodell, med hög 

efterfrågan och lågt utbud. Att några av respondenterna anger stigande elpriser som motiv till 

deras positiva syn på energieffektiva fastigheter anser jag stämmer väl överens med Fuerst & 

McAllisters (2011b s.51-55) teori, där konsumenternas vilja att betala antas stiga med tiden. 

Jag anser det fullt logiskt att anta att konsumenternas vilja att betala för energieffektivitet 

kommer öka i takt med att elpriserna ökar, eftersom kostnadsbesparingen i form av lägre 

elräkningar också blir högre. I dagens läge verkar det också vara stor skillnad mellan 
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energieffektiva hus och ”normala” när det kommer till förbrukning, och möjligheten till 

kostnadsbesparingar för konsumenten är då också stor. Ser man då vidare till Chegut et al 

(2011) så menar dessa forskare att efterfrågan på energieffektiva hus vilar på en vilja att 

spara. Enligt denna logik bör därför efterfrågan på energieffektiva hus öka i takt med de 

stigande elpriserna. Denna studie är inte utformad för att bestämma något ”pris” på 

energieffektivitet, och inte heller för att bestämma storleken på en hyrespremie. Jag nöjer mig 

därför med att konstatera respondenternas svar stämmer väl överens med forskarnas 

prediktioner, och att mycket därför tyder på att energieffektiva fastigheter kommer bli allt mer 

vanliga.   

 

Ser man till den hyrespremie som logiskt sett bör uppstå om man följer ovanstående 

resonemang, så verkar det även finnas en sådan. Samtliga respondenter anger att det torde 

finnas en hyrespremie för energieffektiva fastigheter. Många av respondenterna menar att 

detta är en självklarhet, eftersom hyresgästerna i dessa fastigheter ändå sparar igen den högre 

hyran i form av lägre elräkningar. Intressant nog anger två av respondenterna att 

hyrespremien beror på att fastighetsbolagen måste ta igen de högre utvecklingskostnaderna 

för dessa fastigheter. Denna utveckling ligger helt i linje med Fuerst & McAllisters (2011b s. 

51-55) teori där de förutspår en minskad priselasticitet för dessa fastigheter eftersom 

producenterna förutsätts ta igen de ökade produktionskostnaderna för högpresterande 

fastigheter. En annan intressant aspekt i detta sammanhang är en av respondenternas svar att 

det finns en hyrespremie för alla fastighetstyper idag, eftersom efterfrågan är långt högre än 

utbudet även för andra fastighetstyper. Det är givetvis sant att det resonemang som gäller 

utbud och efterfrågan av energieffektiva hus gäller även andra fastighetstyper, det vill säga att 

ett efterfrågeöverskott ökar lönsamheten.   

 

En annan intressant parallell man kan dra mellan respondenternas svar och Reichhardt et als 

(2012) teori hänger ihop med finanskrisen. Reichhardt et als (2012 s.104) menar att 

utvecklingen mot ett större utbud sinkas av den finansiella krisen, eftersom fastighets- och 

byggbolag har svårare att få loss kapital till dessa investeringar. Denna teori har stöd även 

bland respondenterna, som menar att svårigheten att få loss kapital leder till att man 

prioriterar underhåll av befintliga fastigheter snarare än nyinvesteringar. En av respondenterna 

menar också att både företag och finansiärer blivit försiktigare under krisen, och att de därför 

ofta drar sig på att satsa på energieffektiva fastigheter. Denna respondent menar att han 

visserligen tror att energieffektiva hus är en bra investering, men att bristen på säkra bevis för 

detta gör att man drar sig för att satsa de stora summor som krävs.  

 

Går man sedan in och studerar efterfrågesidan av marknaden för energieffektiva kommersiella 

fastigheter ser man en rad intressanta saker. En stor majoritet av respondenterna uppger att de 

fått synpunkter från hyresgästerna rörande energieffektiviteten i deras fastigheter. Klagomål 

på höga elräkningar och en ökat engagemang från hyresgästerna tolkar jag som att 

hyresgästerna ser energieffektivitet som en viktig fråga, och detta torde i sin tur indikera att 

energieffektiva fastighetslösningar efterfrågas av hyresgästerna. En av respondenterna är helt 

och hållet inne på Chegut et als (2011) linje och menar att efterfrågan på energieffektiva hus 

hålls upp av hyresgästernas vilja att spara pengar. För att lyfta perspektivet och se till 

efterfrågan för marknaden som helhet tillfrågades respondenterna om de känner av den gröna 

vågen i sitt arbete. Tanken bakom frågan är antagandet att ett ökat miljömedvetande i 

samhället leder till att efterfrågan på energieffektiva hus ökar. Intressant nog svarar samtliga 

respondenter att de märkt av ett ökat miljöfokus. Detta kan ställas mot Reichardt et al (2012 

s.103) som menar att sociala trender är en av drivkrafterna bakom energideklarationens 

eventuella värdepåverkan. Reichardt et als (2012 s.103) teori om efterfrågan stämmer väl med 
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respondenternas verklighet, då både sociala och ekonomiska trender pekar mot en ökad 

miljömedvetenhet.  

 

Ser man till respondenternas egna hypoteser om energideklarationens framtida värdepåverkan 

så anger två av dem att dem i likhet med Chegut et al (2011) att denna kommer öka. Motiven 

bakom dessa antaganden stämmer också bra överens med Chegut et al (2011), då 

hyresgästerna enligt dem alla förutspås spela en nyckelroll. Det är också intressant att några 

respondenter pekar ut staten som en nyckelspelare, eftersom de sitter på makten att koppla 

energideklarationen till incitament eller sanktioner. Chegut et al (2011) tar även dem upp 

statliga beslut som en av sätten att påverka utbudet av energieffektiva fastigheter. I och med 

detta har vi alltså hittat stöd för teorier både gällande efterfrågan och utbud av energieffektiva 

hus.  Det finns med andra ord mycket som tyder på att energideklarationen bör ha en 

marknadspåverkan, och att denna bör bli starkare i framtiden. 

 

Tittar man på eventuella hinder mot denna utveckling tar forskarna bland annat upp den 

finansiella krisen med dess medföljande brist på kapital (Reichhardt et al 2012 s.104). Synen 

på detta hinder delas med några av respondenterna som anger att påverkar utvecklingen mot 

energieffektivare fastigheter. På längre sikt verkar dock samtliga respondenter överens om att 

utvecklingen mot energieffektivare fastigheter är här för att stanna, vilket jag tolkar som att 

forskarna och respondenterna är överens om den saken. 

 

Sammanfattningsvis om kan följande sägas om min tolkning av energideklarationens 

marknadspåverkan:  

 

1: Utbudet av energieffektiva fastigheter bör öka, då samtliga respondenter ser dessa som en 

bra investering. Detta ligger helt i linje med forskarnas prediktioner. 

 

2: Samtliga respondenter anser också att det finns en hyrespremie för energieffektiva hus, 

detta bör också leda till att fler producenter vill ha en del av kakan. 

 

3: Efterfrågan på dessa fastigheter har ökat, och i likhet med Chegut et al (2011) sägs detta 

bero på en ökad vilja att spara pengar på en lägre elräkning.  

 

4: Vi kan anta att efterfrågan på dessa fastigheter kommer att öka, eftersom respondenterna 

redan idag märker av den ”gröna vågen”. Reichhardt et al (2012 s.102) förutsäger detta i sin 

teori där man för fram sociala och ekonomiska trender som faktorer bakom den förväntade 

efterfrågeökningen.  

 

Analyserar man ovanstående punkter tillsammans ser man att både efterfrågan och utbudet av 

energieffektiva fastigheter ökat, och ökningen visar inga tecken på att stanna upp. Det krävs 

ingen större analytisk insats för att inse att detta i sin tur torde påverka jämviktspriserna på 

dessa fastigheter. Då energideklarationen har ett tydligt samband med energieffektiviteten 

torde man också se ett samband mellan denna och den förutspådda värdeökningen.  

7.4 CSR & SRPI 

En av mina grundläggande antaganden bakom denna studie är att en ökad miljömedvetenhet 

hos fastighetsbolag och deras hyresgäster bör leda till att energieffektiva hus värderas högre 

än fastigheter med högre förbrukning. Jag har från början närt tanken att större bolag, men 

även mindre bolag i allt större utsträckning, har någon form av CSR-åtaganden som i stort sett 

tvingar dem mot miljövänligare fastighetsalternativ. När dessa bolag står mellan två 
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investeringsmöjligheter, där den ena gäller en energieffektiv fastighet och den andra en icke 

energieffektiv kommer bolaget med en aktiv CSR-policy att välja den energieffektiva. När jag 

gick igenom tidigare forskning inför denna studie hittade jag också en hel del stöd för denna 

tanke, inte minst från Chegut (2011), Schaefer (2012 s.7) och Eichholzt (2009 s.5).  Jag menar 

dock att det förutom dessa argument finns en annat, mer djupliggande tolkning av framväxten 

av CSR. Min idé bygger på den grundläggande betydelsen av ordet ekonomi, vilket brukar 

beskrivas som hushållning av ändliga resurser. I det idag gällande ekonomiska paradigmet, är 

det marknadens roll är att allokera resurser dit de gör mest nytta. CSR kan med andra ord 

tolkas som marknadens logiska svar på detta uppdrag. När nu samhället fått upp ögonen för 

miljöproblematiken, är det då inte logiskt att anta att resursallokeringen bör förändras för att 

hindra den dystra utvecklingen? Min tanke är att CSR strävar efter just detta, och att vi därför 

kan förvänta oss mer kapital, och därigenom mer lönsamhet för CSR-åtaganden, där 

energieffektiva fastigheter är en pusselbit bland andra. 

 

Samtliga av dessa forskare nämner CSR-åtaganden som drivande bakom många av företagens 

”gröna” investeringsbeslut. Att fråga de företag som deltagit i denna studie om deras egna 

miljöpolicys är därför en logisk fortsättning på studien.  

Respondenternas miljöarbete 

Det råder inget tvivel bland respondenterna i denna studie om att energifrågan är en viktig 

samhällsfråga. Samtliga respondenter svarar att energifrågan är viktig eller jätteviktigt för 

dem och företaget de representerar. Detta kan man också se tecken av när det kommer till 

företagens miljöpolicy, där sex av sju respondenter uppger att deras företag har en sådan. 

 

Eichholtz et al (2009) har genfört en studie där man undersökt varför företag väljer att 

investera i gröna fastigheter. I studien framkom bland annat att CSR-åtaganden påverkar 

strategiska beslut i de flesta större företag, och att anledning till detta var att företagen utgick 

från att detta skulle ge positiva effekter på bolagets resultat. Det finns idag gott om studier 

som styrker sambandet mellan ett aktivt CSR-arbete och goda prestationer.  

 

Intressant för denna del av diskussionen blir dock Eichholzt et al (2009 s.5) slutsats att företag 

med en aktiv CSR-policy väger in sociala och miljömässiga faktorer i deras 

investeringsbeslut. Teorin grundar sig i tanken att dessa faktorer vägs in i bolagets 

nyttofunktion, med effekten att dessa företag upplever större nytta av att konsumera ”gröna” 

fastigheter än att fastigheter med sämre social- och miljöpåverkan. Skulle man tolka in denna 

teori i min studie så blir resultatet att sex av sju av deltagarföretag bör ligga i denna grupp, 

som i och med sina CSR-åtaganden är mer eller mindre ”programmerade” att ta ”gröna” 

investeringsbeslut. Enligt min tolkning är det hela inte så enkelt, och som ett av argumenten 

bakom denna tanke vill jag använda mig av de fyra argument för gröns investeringar som 

tagits fram av Bansal & Roth (2000 s.717).  

 

Bland dessa argument är det särskilt ett, det andra, som fångar min uppmärksamhet. Detta 

argument bygger på hypotesen att investeringar i ”gröna” fastigheter sänder en signal till 

företagets intressenter om ett långsiktigt engagemang för en CSR-policy. Argumentet är i sig 

fullt förståeligt, men granskar man det närmare så framgår det tydligt att hypotesen även 

bygger på att företagets intressenter uppfattar denna signal som något positivt. Det är denna 

del av argumentet som går att ifrågasätta, då ett företags intressenter ofta inte är någon 

homogen grupp. Tvärt om ser jag ett företags intressenter som en rad olika grupperingar, 

samtliga med sin egen agenda. Jag har till exempel full förståelse för att vissa intressenter, 

som offentliga institutioner, lagstiftare med mera, ser fullföljandet av en CSR-policy som 
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något positivt, medan andra rent av visat sig negativa till detta. Schaefer et al (2012 s.12) 

visar i sin studie hur bland annat banker och försäkringsbolag tillhör de grupper som är mest 

återhållsamma gentemot hållbarhetsfrågor. Det är knappast en överdrift att säga att dessa ofta 

tillhör ett företags viktigaste intressenter, och kanske än mer så i den kapitalintensiva 

fastighetsbranschen.  

 

Min tolkning av frågan om CSR-åtaganden och dess koppling till företagens gröna 

investeringsbeslut är trots allt positiv. Jag menar att företag med en aktiv CSR-policy bör göra 

fler gröna investeringsbeslut än företag utan en sådan, men att verkligheten är mer 

komplicerad än de teorier jag tagit del av. En CSR-policy i sig själv är ingen garanti för att 

företaget som står bakom den kommer att agera miljövänligt i alla lägen, utan precis som 

Eichholtz et al (2009 s.6) anser jag att företaget kommer påverkas av sin omvärld. Skillnaden 

mellan mina tolkningar och Eichholtz et al (2009 s.6) är dock att jag anser att företagets 

intressenter inte tvunget måste ha samma syn på miljöfrågor som företaget.  

Press från omvärlden 

Bird et al (2011 s.165) menar att den positiva relationen mellan en aktiv CSR-policy och ett 

positivt resultat är strakt kopplad till marknadens attityder mot CSR generellt. De menar 

vidare att marknadens attityder är beroende av attityder i det bakomliggande samhället. Teorin 

känns logisk eftersom det är på marknaden som bolaget och dess resultat värderas, och 

marknaden är ju sprungen ur det samhälle där den existerar.  

 

Jag tolkar Bird et al (2011 s.165) teorin som att press från samhället är en viktig katalysator 

när det kommer till snabba på utvecklingen mot en energieffektivare fastighetssektor. 

Samhället har möjlighet att påverka marknaden, som i sin tur har möjlighet att påverka 

byggherrar och fastighetsbolag. Teorin är dock generellt hållen, och är inte anpassad för att 

passa någon särskild marknad. Det finns därför goda argument för att teorin skulle kunna 

vidareutvecklas för att bättre passa specifika marknader, såsom fastighetsmarknaden.  

 

När det kommer till fasighetsmarknaden anser jag att Bird et al (2011) har förbisett en viktig 

aspekt, nämligen att samhället i form av enskilda även är en del av marknaden. Samhället, i 

form av enskilda hyresgäster, kan enligt min tolkning påverka fastighetsbolagen direkt genom 

att ”rösta med fötterna” i sin roll som hyresgäster. Genom en sådan påverkan påverkas 

fastighetsbolagens intäkter, vilket torde leda till att marknaden i form av investerare tvingas 

tänka om. Jag anser dessutom att snabbast resultat kan nås genom att påverka marknaden, 

speciellt i en kapitalkrävande bransch som fastigheter, där extern finansiering är vanligt. 

Skillnaderna mellan min tolkning och Bird et al (2011) framgår av följande bild: 

 

 
 

Figur 8 Birds et al. teori om hur attityder påverkar CSR VS. Min tolkning av hur attityder 

påverkar CSR. (Bird et al, 2011, s.165) 
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Ser man till hur respondenterna i denna studie upplever denna press så är resultatet dock 

nedslående. Samtliga av de tillfrågade företagen uppgav att de inte upplever någon press 

utifrån rörande energieffektivitet i deras fastigheter, och att pressen i den mån den existerar 

istället kommer från bolagen själva. En annan respondent menar att någon press utifrån inte 

behövs, eftersom arbetet med energieffektiviseringar bygger på att öka lönsamheten, och 

därför kommer genomföras oberoende av press. Ser man till dessa svar så anser jag att svaren 

an tolkas på två sätt. Enligt det första sättet att se på saken så kan man tolka respondenternas 

svar ordagrant, och slå fast att de inte upplever någon press alls från omvärlden rörande att bli 

mer energieffektiva. Jag väljer dock hellre att se på saken från ett annat perspektiv, nämligen 

att svaren ligger helt i linje med min tolkning av Birds et al (2011 s.166) teori. 

 

Enligt studiens empiri uppger majoriteten av de studerade företagen att den största pressen 

inte kommer utifrån utan från dem själva.  

 

För att förklara min tolkning av detta svar kan läsaren först ställa sig frågan om varför 

fastighetsbolag agerar på ett visst sätt? Enligt traditionell marknadsteori skulle svaret vara att 

företagen alltid agerar för att maximera sin egen nytta, och vad denna nytta i består i är ett 

omdebatterat ämne. En teori om detta som ofta förs fram är att bolagen maximerar sin nytta 

genom att maximera sin avkastning till dess ägare. Avkastningen till ägarna beror i sin tur på 

hur marknaden värderar bolaget och dess produkter, och i detta samband hittar vi kopplingen 

mellan företag och marknad som jag tar upp i ”min del” av modellen. Min tolkning är således 

att företagen visserligen upplever att pressen kommer från dem själva, men att denna interna 

press har sin grund i en vilja att möta och kanske överträffa marknadens krav. Jag anser att 

denna tolkning även får stöd i en annans respondents svar, där denne menar att någon press 

inte behövs eftersom energieffektivitet är lönsamt. Ännu en gång tolkar jag svaret som att 

respondenterna agerar utifrån en press från marknaden, även om denna press är gömd för den 

enskilde.  

 

Vad blir resultatet av min tolkning? Som jag ser på saken så är kopplingen mellan enskilda 

företaget en naturlig följd av vårt ekonomiska system. Företag som agerar i strid med 

marknadens önskemål går under medan de företag som uppfyller dem blir framgångsrika. Jag 

anser också att det finns ett liknande samband mellan marknader och samhället, där 

marknader som agerar i strid med samhällets ”önskemål” går under medan de som uppfyller 

dem blir framgångsrika. CSR, och dess inneboende potential att förändra fastighetsmarknaden 

mot att bli mer miljövänlig, är därför beroende av stöd från samhället. Det finns idag en 

mängd studier som visar att företag med en aktiv CSR-strategi är mer lönsamma än företag 

utan en sådan. Min tolkning av detta är att CSR-aktiviteter har ett brett stöd från samhället, 

vilket i sin tur påverkar marknaden att omdirigera mer kapital till de företagen som står 

bakom sådana aktiviteter. Mer kapital leder till att dessa företag blir mer lönsamma, vilket 

sätter press på övriga företag att anpassa sig.  Slutresultatet av detta torde bli att 

fastighetsbolag som satsar på energieffektiva fastigheter i framtiden torde ha lättare att få loss 

kapital för dessa projekt vilket torde öka värdet på dessa fastigheter.   

Efterfrågan på energieffektiva fastigheter 

Om det resonemang jag fört ovan stämmer så torde det bland anat visa sig i att efterfrågan för 

energieffektiva fastigheter är högre än för fastigheter med normal förbrukning. Idén bakom 

detta argument är att även hyresgästerna och dess agerande i väsentlig omfattning styrs av 

CSR-åtaganden. Eichholtz et al (2009 s.8) menar till exempel att satsningar på gröna 

fastigheter sänder en signal till företagets intressenter om ett långsiktigt engagemang i CSR, 
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och en vilja att satsa kapital till detta. Även Schaefer etal (2012 s.7) är inne på samma linje, 

och menar att fastighetsbesluten ofta är en central del av företagens CSR-strategier. Schaefer 

et al (2012 s.7) menar dessutom att det vuxit fram en trend kallad SRPI, eller Socially 

Responsible Property Investment, vilken i korthet går ut på att alla fastighetsbeslut skall ha 

positiva effekter på miljön och samhället.  

 

Dessa teorier pekar bägge mot att energieffektiva fastigheter, med goda resultat från 

energideklarationen, bör vara mer efterfrågade än fastigheter med sämre förbrukning. Av 

intervjuerna med de deltagande företag är det bara två av sju respondenter som uppger att 

verkligheten stämmer överens med dessa teorier. Jag anser dock att förklaringen bakom denna 

diskrepans ligger i berättelserna från de övriga fem respondenterna. Dessa förklarar nämligen 

att den svenska fastighetsmarknaden lider av ett kraftigt efterfrågeöverskott, där utbudet inte 

kunnat hänga med den ökade efterfrågan. Resultatet av detta är att marknadsläget närmast kan 

beskrivas som säljarens marknad, där hyresgästen har små möjligheter att ställa krav 

samtidigt som säljaren har alla möjligheter att välja och vraka bland potentiella hyresgäster.  

 

Enligt Eichholtz et al (2009 s.30) är dock SRPI här för att stanna, vilket de bland annat styrker 

med siffror som visar att fonder med inriktning mot Socially Responsible Investment har gått 

från att hantera ofantliga 2,71 trillioner dollar. Pivot menar att dessa ofantliga summor kan 

förändra de marknader där fonderna är aktiva, genom att använda sig av tre grundläggande 

strategier. Genom en aktiv screening sorteras de investeringsalternativ som inte stämmer med 

investerarens sociala- och miljöanknutna ställningstaganden bort. Vidare så har fonden genom 

sina investeringar möjlighet att bedriva vad Pivo (2005 s.23) kallar aktivt ägande, som i 

korthet går ut på att påverka de ägda bolagen genom direkt aktieägarinflytande. Slutligen har 

dessa fonder möjlighet till samhällsnyttigt ägande, där kapital tillförs till samhällen och 

projekt som inte får sitt kapitalbehov tillfredställt från någon av de traditionella investerarna. 

Tolkar man Pivot (2005 s.23) tillsammans med de enorma siffrorna som anges av Eichholtz et 

al (2009) så inser man ganska fort att det finns en god potential för företag med ett aktivt 

CSR-åtagande. 

 

Jag nämnde tidigare att ett av de grundläggande antagandena bakom sambandet jag ser mellan 

CSR och energideklarationen är att företag med aktiv CSR-policy i valet mellan 

energieffektiva fastighetslösningar och icke energieffektiva lösningar kommer välja den 

energieffektiva lösningen. Detta samband är dock svårt att påvisa i praktiken på en marknad 

där köparna på grund av bristande utbud saknar denna valmöjlighet. På en sådan marknad 

som beskrivs av respondenterna i denna studie anser jag det därför anmärkningsvärt att två av 

sju respondenter ändå upplever att efterfrågan på energieffektiva fastigheter är högre än för 

vanliga fastigheter. Min tolkning blir därför att den teori jag, Schaefer et al (2012 s.15) och 

Eichholtz et al (2009 s.7) står bakom, där företagens ökade CSR-åtaganden leder till en 

generellt ökad efterfrågan på energieffektiva fastighetslösningar inte bara är möjlig, utan rent 

av trolig baserat på denna studies empiri.  

7.5 Slutsatser 

Mot bakgrund av studiens empiri och tidigare forskning på området vill jag nedan presentera 

min tolkning av energideklarationens påverkan på värdet av en kommersiell fastighet. 

Tolkningen utmynnar i en modell avseende hur jag tror att energideklarationen påverkar 

värdet av en kommersiell fastighet. 

 

Energideklarationen är ett mått på en fastighets energiförbrukning, vilket i sin tur är en 

indikator för byggnadens sammanlagda energiprestanda. Då energideklarationen är densamma 
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för samtliga fastighetstyper som omfattas av lagen ger den också en möjlighet att jämföra och 

differentiera byggnader baserat på dess energiprestanda. Respondenterna i denna anser 

generellt att energideklarationen inte tillför någon ny information, och att den därför inte 

påverkar priset av en byggnad. Samma respondenter är dock eniga om att energiförbrukning, 

vilket mäts av energideklarationen, är en viktig faktor som i hög grad påverkar värdet av en 

kommersiell fastighet genom att påverka driftnettot. Jag har också kunnat visa att 

energideklarationen går att integrera i de värderingsmodeller som används av de företag som 

studien omfattar, vilket är en viktig förutsättning för att energideklarationen skall ha en möjlig 

påverkan på fastighetspriserna.  

 

Min tolkning är då också att energideklarationen visst påverkar värdet av en kommersiell 

fastighet, men att denna påverkan är indirekt. Tolkningen baserar sig på tanken att 

energideklarationen endast är ett mått på energiprestanda, vilket enligt både tidigare forskning 

och respondenterna själva är en faktor som påvekar värdet av en fastighet. Att sedan 

respondenterna själva väljer andra verktyg för att få denna information förändrar inte detta, 

utan detta skulle lika gärna kunna bero på att fastighetsbolagen gör som man alltid gjort.  

 

Det finns också andra starka argument bakom tolkningen att energideklarationens påstådda 

värdepåverkan. Ett exempel på ett sådant argument är att både forskare och de studerade 

företagen är överens om att energieffektiva fastigheter tillhör framtiden. En ökad 

miljömedvetenhet i samhället bör leda till krav på fastighetsmarknaden att anpassa sin 

kapitalallokering till energieffektivare fastighetslösningar vilket i sin tur leder till att dessa blir 

mer lönsamma. För att kunna allokera kapital till ”rätt” objekt krävs dock att marknaden har 

något enhetligt sätt att identifiera dessa objekt, och här skulle energideklarationen enligt mig 

kunna spela en viktig roll. I energideklarationen finns nämligen en sådan informationskälla, 

som är likadan för samtliga fastigheter, och som innehåller den information som behövs för 

att sålla energieffektiva fastigheter från de med sämre energiprestanda. Då min tolkning är att 

energideklarationen har potentialen att påverka både efterfrågan och utbud av energieffektiva 

fastigheter är den logiska följden att även jämviktspriserna för dessa fastigheter bör påverkas. 

 

Slutligen menar jag att energifrågor kommer bli allt viktigare, i takt med att allt fler företag 

tar på sig CSR-åtaganden som i praktiken tvingar dem att välja energieffektiva fastigheter. 

Även här skulle energideklarationen spela en viktig roll som informationsbärare, eftersom 

företagen liksom investerare är beroende av urvalsinstrument för att sålla agnarna från vetet.  

 

Det finns dock hinder mot utvecklingen på kort sikt, och av dessa vill jag framför allt lyfta 

fram efterfrågeöverskottet på den svenska fastighetsmarknaden samt den finansiella krisen. 

För så länge det råder ett efterfrågeöverskott på fastighetsmarknaden så blockeras möjligheten 

för både hyresgäster, politiker och investerare från att påverka fastighetsbolagen att snabba på 

utvecklingen mot energieffektivare lösningar. Hyresgästerna tappar möjligheten att rösta med 

fötterna, och politikerna vågar inte skärpa lagstiftning av rädsla att hindra välbehövda 

nybyggnationer. Investerarna å sin sida stöter också på hinder, och finanskrisen har minskat 

inflödet av det kapital som behövs för dessa satsningar. 

 

Sammanfattar man dessa slutsatser besvaras studiens syfte genom följande modell, baserad på 

min tolkning av studiens empiri, sett i ljuset av tidigare forskning. Denna modell går i korthet 

ut på att energideklarationen bör påverka värdet av en kommersiell fastighet. Argumenten 

bakom denna tolkning vilar på tre ben: 
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1. Energideklarationen är möjlig att integrera i fastighetsbolagens befintliga 

värderingsmodeller, och detta sker också i praktiken då både tidigare forskning och 

respondenterna själva slår fast att energiförbrukningen hos en fastighet påverkar 

driftnettot. Energideklarationen innehåller mått på energiförbrukningen = 

Energideklarationen påverkar 

 

2. Tidigare forskning slår fast att energieffektiva fastigheter varit/är en bra investering, 

en uppfattning som delas av samtliga respondenter. Vissa av fastighetsbolagen i denna 

studie är så övertygade om detta att de byggt investeringsstrategier i linje med denna 

tanke. Energideklarationen innehåller information som kan hjälpa fastighetsägare att 

särskilja energieffektiva hus, vilket bör leda till att energideklarationen bör påverka 

värdet av en kommersiell fastighet 

 

3. Både forskning på området och samtliga respondenter vittnar om en ökad 

miljömedvetenhet, och en ”grön våg” i samhället. Denna förändrade attityd har lett till 

framväxten av ett slags ”samvete” hos många företag, i form av CSR och SR(P)I, och 

de företag som anpassat sig till dessa är enligt vissa forskare mer lönsamma än 

”normala” företag. Min tolkning av dessa trender är att de på sikt kommer styra både 

fastighetsbolag och dess hyresgäster mot att välja mer energieffektiva 

fastighetslösningar. Än en gång är energideklarationen ett mått på energieffektivitet, 

och energideklarationen kan därför sägas påverka en fastighets värde. 

 

Tillsammans bildar dessa tre tolkningar ett starkt argument för att energideklarationen bör 

påverka en kommersiell fastighet, nu och i framtiden. Det hela handlar egentligen om hur man 

väljer att se på energideklarationen, som mått på energieffektivitet (ett bland andra) eller ett 

myndighetspåhitt som saknar värdepåverkan eftersom den inte tillför någon ny information. 

När vi kommer till studiens andra del, att ge läsaren underlag för att göra sin egen tolkning av 

de argument jag framfört, så hoppas jag att jag lyckats även med detta. Det hör till sakens 

natur att det är läsaren som får vara domaren för detta, och förhoppningsvis anser du liksom 

jag att denna studie har tillfört något till det problemområde jag valt att studera.  
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8 Reflektioner kring metodval & förslag på fortsatt forskning 

8.1 Metoddiskussion 

Jag har valt att skriva denna uppsats ur ett lite annorlunda perspektiv, där sanningen inte är 

något objektivt utan något som bildas i individen själv. Resultatet av att titta genom dessa 

”glasögon” blir att resan till målet, i detta fall slutsatserna, blir minst lika viktigt som själva 

målet. Resan har i detta fall varit lång, och jag har ansett det svårt att hålla mig från slå fast 

någon sanning, eftersom jag liksom de flesta andra är så vana vid att det är så världen 

fungerar. För mig har det varit väldigt lärorikt att skriva utifrån detta perspektiv, då det 

tvingade mig till en transparens avseende mina egna tolkningar som jag annars inte hade 

uppnått, och jag hoppas såklart att du som läsare tagit tillfället i akt och själv funderat över 

hur du tolkar de tolkningar jag gjort. 

 

Ser man till den praktiska metod jag valt så anser jag att många av mina metodval var en 

naturlig följd av studiens utgångspunkter. Att skriva en kvantitativ studie när utgångspunkten 

är att det inte finns någon objektiv sanning anser jag direkt olämpligt, och kvar fanns då valet 

att genomföra en kvalitativ studie där respondenterna och deras upplevelser sattes i centrum. 

Här valde jag intervjuformen, då jag ansåg att denna form var passande för att förmedla 

respondenternas attityder direkt till läsaren. Jag övervägde dock även andra former av 

datainsamling, men observation bedömde jag vara för tidskrävande för att jag skulle ha 

möjlighet att nå ut till mitt önskade urval, och enkät bedömde jag som för ”ytlig” sett till den 

information jag hoppas samla in. Fördelen med en intervju är att den i viss mån går att 

anpassa under själva informationsinsamlandet, och genom att ställa följdfrågor och be om 

motiveringar under pågående intervju kunde jag säkerställa att svaren höll önskad kvalité. 

 

Dock så finns det anledning till självkritik rörande valet av intervjuform. Min tanke när jag 

började ringa runt och hitta respondenter till denna uppsats var att samtliga intervjuer skulle 

genomföras ansikte mot ansikte, eftersom jag utgick från att denna typ av intervju skulle ge 

mig som intervjuare mest frihet att läsa av respondenten, och därav också att vet när denne 

satt inne på mer information. Verkligheten blev dock annorlunda, och för att i överhuvudtaget 

få tag på respondenter tvingades jag släppa detta krav och gå med på telefonintervjuer, samt i 

två fall till och med e-postintervjuer. Detta har givetvis påverkat kvaliteten på det insamlade 

materialet, men jag gjorde bedömningen att det var viktigare att få upp antalet källor än att till 

slut sitta med få intervjuer. Av resultatet av intervjuerna anser jag att denna tanke visade sig 

vara korrekt. Av tio respondenter som passade mina urvalskriterier fick jag möjlighet att 

intervju sju, och även om två av dessa intervjuer genomfördes via e-post så använde jag 

möjligheten att återkomma och be dem utveckla de svar jag tyckte var för korta.  

8.2 Förslag på fortsatt forskning 

Då energideklarationen är en relativt ny företeelse på den svenska fastighetsmarknaden finns 

idag få studier som studerar hur den påverkat marknaden. Denna studie är gjord i formen av 

en fallstudie, vilken endast undersöker en mindre delmarknad. Studien är dessutom kvalitativ, 

vilket skiljer den från de flesta tidigare studier på området. Jag anser att det finns utrymme för 

fler kvalitativa studier på området, och att man i dessa kan utvidga studieobjekten till att 

omfatta fler av fastighetsmarknadens aktörer, såsom investerare och finansieringsinstitut.  

Jag har i denna studie också skrapat på ytan av CSR och SRPI, och dess potentiella effekt för 

fastighetsmarknaden och dess resa mot en hållbar framtid. I en värld där hållbarhetsfrågor blir 
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allt mer centrala för företagen är det givetvis av intresse att studera hur samhällets moraliska 

kompass avspeglar sig hos företagen.   

Slutligen anser jag att det finns ett behov av ytterligare forskning rörande statens roll inom 

prissättning av energiprestanda i kommersiella fastigheter. Många av respondenterna i denna 

studie, tillika tidigare forskning framhäver staten som en nyckelspelare på marknaden. Jag 

skulle därför gärna se en studie där man undersöker effekten/nyttan av olika statliga 

maktmedel, som skattelättnader och subventioner.  Ett annat forskningsområde på samma 

spår vore att undersöka hur och om staten kan använda sina allmännyttiga fastighetsbolag för 

att driva på utvecklingen mot ett fastighetsbestånd med bättre energiprestanda. 
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10 Kvalitetsmått & Kvalitetsdiskussion 
 

I detta avsnitt skriver forskaren vanligtvis om mått såsom validitet och reliabilitet, men det 

kommer inte jag att göra. Denna studie är renodlat kvalitativ, och att använda kvalitetsmått 

sprungna ur den kvantitativa skolan finner jag direkt olämpligt. Forskning utan kvalitetsmått 

eller andra kriterier för att bedöma riktigheten i forskarens påståenden skiljer sig dock föga 

från skönlitteraturen, och jag har därför valt att använda mig av alternativa kvalitetsmått, 

särskilt framtagna för att passa för kvalitativ forskning.  

 

Jag anser dock, i likhet med Morse et al (2002 s.15) att kvalitetsmått är ett ”tveeggat svärd” 

för forskaren, eftersom de lätt förleder forskaren att lämna kvalitetsgranskningen till slutet av 

forskningsarbetet. För mig har det därför varit viktigt att arbeta efter den modell som Morse et 

al (2002) har tagit fram, där kvalitetsarbetet ses som något löpande, som skall genomsyra hela 

forskningsprocessen. Morse et al (2002 s.18) har tagit fram vad de kallar 

verifikationsstrategier, där arbetet löpande stäms av mot dessa. Förutom själva 

kvalitetsmåttet, vilka tas upp senare i detta avsnitt, så är det dessa verifikationsstrategier jag 

arbetat efter. 

 

Den första verifikationsstrategin kallar de metodologisk koherens, och går ut på att forskarens 

metodologiska val skall genomsyra hela den fortsatta forskningsprocessen. Denna strategi har 

varit central för i mitt arbete med denna studie, och jag har därför arbetat hårt för att det skall 

finnas en röd tråd mellan studiens utgångspunkter, syfte och metodval. Ett exempel på 

åtgärder som har genomförts för att anpassa studien till denna strategi är att syftet har 

omformulerats ett flertal gånger för att bättre passa in med studiens ontologiska och 

epistemologiska utgångspunkter. Det gick inte för sig att syftet med studien till en var 

formulerad som att jag letade en objektiv sanning, som enligt studiens utgångspunkter inte 

existerar.  

 

Den andra verifikationsstrategin som Morse et al (2002 s.18) tar upp gäller respondenterna. 

En förutsättning för att uppnå kvalitet i en kvalitativ studie är förutom att frågorna är rätt 

ställda, att de ställs till rätt personer. I mitt fall så valde jag att kommunicera mitt 

forskningsområde till de företag jag kontaktade, för att säkerställa att personen som 

representerade företaget hade kunskap om energideklarationen. Jag valde även att verifiera 

detta genom att ställa frågan om respondenten hade kunskaper om energideklarationen tidigt 

under intervjun.  

 

Den tredje strategin för att säkerställa kvaliteten under kvalitativ forskning berör analysen av 

det insamlad data. Morse et al (2002 s.19) menar att grunden i all forskning ligger i vår 

förmåga att analysera. Grundläggande tumregler är att upprepningar förstärker medan 

avvikande fall måste förklaras, och detta har jag försökt att arbeta efter under hela 

analysarbetet. Morse et al (2002 s.19) menar vidare att det blir viktigt för forskaren att arbete 

efter ett mikro/makro perspektiv, där man pendlar mellan att se det enskilda fallet och dess 

plats i det större pusslet. För min del har jag använd mig av denna strategi genom att använda 

mig av teorier utifrån både mikro och makroperspektiv. I analysen har jag först försökt att 

analysera intervjuerna mot varandra, för att sedan analysera dem mot den tidigare forskning 

jag tagit del av.  
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Går man över från verifikationsstrategierna till de faktiska kvalitetsmått jag arbetat efter så 

hoppas jag att det framträder en röd tråd, enligt vilken läsaren kan se en tydlig koppling 

mellan verifikationsstrategierna och de faktiska kvalitetsmåtten. 

 

Till att börja med för Kvale (2009, sid 65) fram ett validitetsmått som han kallar för 

kommunikativ validitet. Måttet avser hur väl forskare lyckas förmedla hur 

forskningsprocessen påverkar kunskapens giltighet. För att uppnå en hög grad av 

kommunikativ validitet måste forskaren vara tydlig med att gå igenom sin förförståelse kring 

ämnet, hur datainsamlingen gått till samt hur man analyserat de data man samlat in. Kort sagt 

handlar detta mått om att studien och den efterkommande rapporten skall präglas av en hög 

grad av transparens. Jag anser att detta kvalitetsmått har en stark koppling till den 

metodologiska koherensen, såväl som verifikationsstrategin för att säkerställa en god analys.   

 

Slutligen har jag valt att arbeta efter kvalitetsmåttet empiriskt förankring, vilket även det förs 

fram av Fejes & Thornberg (2009 sid.227) som passande för denna typ av studie. Empirisk 

förankring handlar om att de resultat som forskarna för fram i studien skall ha en stark och 

tydlig koppling till annan relevant forskning på området. Detta kvalitetsmått blir också 

centralt sett till studiens syfte och teoretiska utgångspunkter, eftersom det är genom den 

empiriska förankringen jag för fram mina argument, eller min sanning.  

 

Mot bakgrund av mina omfattande diskussioner kring olika metodval och dess möjligheter 

och begränsningar anser jag att mina förslag är pålitliga och ändamålsenliga sätt till studiens 

syfte och mot bakgrund av den aktuella forskningen på området. 

 

Ser man slutligen till studiens praktiska och teoretiska värde anser jag att studien tillför 

aspekter till kunskapsområdet som tidigare saknats. Först och främst anser jag att studien 

visar på behovet av kvalitativa inslag i forskningen kring energiprestanda och dess koppling 

till värdet av en fastighet. Genom att fråga fastighetsbolagen själva ges läsaren en inblick i 

marknaden för kommersiella fastigheter, och de överväganden som i slutändan ger en 

kommersiell fastighet dess ekonomiska värde. Studien visar också på vikten av samhällets 

ökade miljömedvetenhet när det kommer till utveckling och prissättning av fastigheter med 

låg energiförbrukning. Genom strategier såsom CSR och SRPI ”tvingas” bolagen anpassa sig 

till samhällets krav, och studien tillför också en modell för hur detta bör påverka framtida 

fastighetspriser.  
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Bilaga 1 - Intervjumall 
Allmänna frågor om respondenten 

1. Vad arbetar du med? 

2. Vilka erfarenheter har du av fastighetsbranschen? 

3. Hur länge har du arbetat i din nuvarande position? 

4. Hur ser din bakgrund ut? 

 

Allmänt om Energideklarationen 

5. Har du några kunskaper om den energideklaration som krävs för hyresfastigheter? 

 

6. Hur ser ni på införandet av obligatorisk energideklaration för fastigheter? 

Motivera 

 

7. Har ni gjort åtgärder i syfte att förbättra/effektivisera energianvändningen i era 

fastigheter? 

Varför?/Varför inte? 

 

8. Har införandet av obligatorisk energideklaration påverkat ert arbetssätt? 

På vilket sätt? 

 

9. Har ni några rutiner för hur ni skall arbeta med energideklarationen? 

 

10. Berätta kort om hur ert fastighetsbestånd har klassificerats enligt energideklarationen 

 

11. Kom energideklarationerna med några överraskningar? 

Värdering av kommersiella fastigheter 

 

12. Vilka värderingsmetoder använder ni när ni värderar era fastigheter? 

 

13. Varför använder ni just denna/dessa modell(er)? 

  

14. Har du några tankar kring styrkor och svagheter med den eller de modeller ni 

använder? 

 

15. Använder ni standardiserade modeller som används på samtliga värderingar? 

 

16. Går ni igenom energideklarationen inför värdering? 

 

17. Kan energideklarationen och dess resultat på något sätt integreras i de 

värderingsmodeller ni använder? 

 

 På vilket sätt? 

 

18. Tror du att energideklarationen påverkar värdet på fastigheten? 

 På vilket sätt? (Varför/Varför inte?)  
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Energideklarationen och marknaden 

 

19. Beskriv hur ni tror att införandet av energideklarationen påverkat marknaden för 

kommersiella fastigheter i Sverige 

 

20. Anser ni att energieffektiva fastigheter är en bra investering idag, jämfört mot en 

fastighet med ”vanlig” energiprestanda? Motivera! 

 

21. Anser ni att det existerar en hyrespremie för energieffektiva (bra klassificering i 

energideklarationen) fastigheter?  

 

22. Varför/Varför inte tror du att det finns en sådan hyrespremie? 

 

23. Har ni märkt av någon respons från hyresgästerna gällande era byggnaders 

energiprestanda?  

 

24. Om ja, vad beror detta på?  Om nej, vad beror detta på? 

 

25. Tror du att energideklarationen får större inverkan på fastighetspriserna i framtiden? 

 Varför/varför inte? 

 

26. Man talar ibland om ”den gröna” vågen som en trend i vår tid, med ett ökat miljö och 

hållbarhetsfokus som följd. Märker ni av något av detta inom fastighetsmarknaden? 

 

27. Ser ni några hinder i utvecklingen, uthyrning och förvärv av energieffektiva 

fastigheter?  

 

CSR & SRPI 

28. Har ert företag någon policy gällande energifrågor i ert fastighetsbestånd, och hur ser 

den isåfall ut? 

 

29. Anser ni generellt att energifrågor är en viktig samhällsfråga? 

 

30. Märker ni som fastighetsbolag av någon press från andra aktörer i samhället gällande 

att energikonsumtion, energiprestanda osv? Vilka är det i så fall som står för pressen 

och på vilket sätts märker ni av detta? 

 

31. Finns det någon skillnad i efterfrågan för fastigheter med höga klassificeringar från 

energideklarationen jämfört mot fastigheter med sämre klassificeringar? Om ja,  Vad 

tror ni denna skillnad beror på? 

 

32. Sett till era företagshyresgäster, ser ni någon skillnad rörande vilka som efterfrågar 

energieffektiva fastigheter och de som inte gör det? (Typ av företag, storlek, offentligt 

eller privat osv) 
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33. Har ni märkt av någon skillnad i efterfrågan på energieffektiva fastigheter under tiden 

du jobbat på företaget? Vad tror du detta beror på? 

 

 


