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ABSTRACT 

Titel: Energibesparande och miljövänliga investeringar - Kommunal- och privatägda 

hyresfastighetsföretagens starkaste motiv till miljöansvar. 

 

Nivå: Kandidatuppsats företagsekonomi  

 

Författare: Daniel Meyer och Peter Wirde 

 

Handledare: Peter Lindberg 

 

Datum: 2014-05 

 

Syfte: Uppsatsen ska belysa vilka motiv av politik, lönsamhet, primära intressenter och 

legitimitet som har starkast påverkan för beslut angående energibesparande investeringar hos 

de svenska fastighetsföretagen. Uppsatsen ska även klarlägga om det finns en skillnad kring 

dessa motivs styrkor beroende på ägarstruktur och omsättning. 

 

 Utgår energibesparande investeringar efter att uppnå lönsamhet eller legitimitet, på 

grund av politiska påtryckningar eller på grund av primära intressenter? 

 Finns det skillnader mellan de kommunalägda och de privatägda fastighetsföretagen i 

deras motiv kring energibesparande investeringar? 

 Finns det skillnader i de energibesparande investeringsmotiven beroende på hur stor 

omsättning företagen har i de olika ägarstrukturerna? 

 

Metod: Studien är av kvantitativ karaktär och ämnar undersöka vad svenska 

hyresfastighetsföretag i bostadssektorn har för motiv till energibesparande åtgärder. 

Datainsamling har gjorts genom onlineenkäter utformade i Google Forms som skickats till 

berörda fastighetsföretag.   

 

Resultat & slutsats:  

 

Förslag till fortsatt forskning: Det som framkommer i uppsatsen är att de svenska 

fastighetsföretagen har ett stort engagemang inom energiinvesteringar. Framtida forskning 

kan utgå från fastighetsföretagens motiv och klarlägga vilka energiinvesteringar som är mest 

effektiva och lönsamma. 

 

Uppsatsens bidrag: Bidrar med klarläggande kring hur olika motiv styr de svenska 

fastighetsföretagens energiinvesteringsbeslut. 

 

Nyckelord: CSR, energibesparing, investeringar, fastighetsföretag, lagar 

Rangordning 1-4 

Motiv 

Medelvärde 

1-5 skala 

 

Företagsgrupp 

 

Lönsamhet 

 

Politik 

 

Legitimitet 

 

Hyresgäster 

Kommunala större 1.  4,33 3.  3,15 2.  3,32 4.  2,48 

Privata större 1.  4,69 2.  3,51 3.  3,17 4.  2,58 

Kommunala mindre 1.  4,3 3.  3,34 2.  3,51 4.  2,56 

Privata mindre 1.  4,19 2.  3,62 3.  3,12 4.  2,70 



 
 

ABSTRACT  
Title: Energy-saving and environment-friendly investments.  Municipal and privately owned 

rental property companies' strongest motives for environmental responsibility 

Level: Thesis, business economy 

Author: Daniel Meyer and Peter Wirde  

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: 2014 - 05 

Purpose: The essay should clarify which one of the political, economic, primary stakeholders 

or legitimate motives that has the greatest influence on decisions regarding energy saving 

investments in the Swedish rental property business in the housing sector. The essay should 

also clarify if there are differences of the motives depending on ownership, company structure 

or profitability. 

 

 Are the investments based to achieve profitability or legitimacy, or are they based due 

to political pressures or primary stakeholders? 

 Are there differences between the municipal-owned and privately-owned real estate 

companies in their energy investment decisions? 

 Are there differences in investment motives depending on profitability of the different 

ownership structures? 

Method: The study is quantitative in nature and intends to investigate what motive Swedish 

rental property business in the residential sector has when they make energy savings 

investments. Data collection was made through online questionnaires designed in Google 

Forms sent to the real estate company. 

Result & Conclusions 

Ranking 1-4 

Motif 

Average 

1-5 scale 

 

Enterprise Group 

 

Profitability 

 

Politics  

 

Legitimacy 

 

Tenants 

Municipal larger 1.  4,33 3.  3,15 2.  3,32 4.  2,48 

Private larger 1.  4,69 2.  3,51 3.  3,17 4.  2,58 

Municipal smaller 1.  4,3 3.  3,34 2.  3,51 4.  2,56 

Private smaller 1.  4,19 2.  3,62 3.  3,12 4.  2,70 

 

Suggestions for future research: What emerges in the essay is that the Swedish real estate 

companies have a strong commitment in energy investments. Future research can proceed 

from the real estate companies' motives and clarify which energy investments that is most 

effective and profitable for them. 

 
Contribution of the thesis: Provides clarification regarding how different motives 

governing the Swedish property companies' energy investment decisions. 
 
Key words: CSR, energy saving, investment, real estate companies, political decisions 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer förklaring kring ämnet i helhet att presenteras som sedan mynnas ut 

till problemdiskussion, syfte, frågeställningar och avgränsning som ska behandlas.  

Sedan sent 1960-tal har hållbarhetsfrågor inom företagsvärlden anammats i mer eller mindre 

utsträckning. Under de här femtio åren har mängder av forskning utförts runt detta område. 

Forskning kring företagens samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) har 

påverkat frågan om hållbarhet och utvecklats med ständig ny forskning som format många 

företag. Frågor vad gäller Human Resources samt inre och yttre miljö, där energibesparande 

åtgärder och reducering av miljöovänligt utsläpp är ständigt en viktig och het debattfråga. Nya 

lagar och regler har uppkommit som företag tvingas följa och därmed varit tvungna att 

anpassa sig efter vissa direktiv som inte alltid är de mest lönsamma rent ekonomiskt. I grund 

och botten handlar hållbarhet om, enligt den tidigare norska stadsministern Gro Harlem 

Brundtland som Deegan och Unerman (2011) refererar till, att företag bör tillgodose sina 

behov utan att äventyra morgondagens generations behov. 

Intresset för företag att bli delaktig av det hållbara perspektivet är en intressant fråga att väcka 

till liv. Vad driver fastighetsföretag att arbeta med hållbarhet om inte lagar och regler kräver 

det? Har miljöintresset idag en sådan stor utsträckning att företagsledare är villiga att ta sitt 

samhällsansvar eller vill företaget möjligtvis få legitimitet i samhället? Deegan och Unerman 

(2011) berättar om legitimitet och säger att företag ofta vill ta sitt ansvar för att sätta en 

miljömässig stämpel på företagen. Frågan som råder då är om investeringsbesluten byggs på 

hållbarhet utifrån politiska aspekter och direktiv mer än miljömässigt ansvar? En annan vinkel 

att utforska är om företagen möjligt kan få ekonomisk vinning på hållbarhetsinvesteringarna 

eller av vilka andra orsaker miljömässiga investeringar utförs? 

Enligt Deegan och Unerman (2011) växer intresset för hållbarhet sig större för varje år som 

går. De intressenter som påverkas av företaget gör sina val efter hur företaget har agerat inom 

frågan. Till exempel tar Deegan och Unerman (2011) upp shareholder theory där aktieägarna 

långsiktigt ser framåt i tiden och baserar sina val på hur hållbart företag är i längden vilket är 

en viktig aspekt i företagens långsiktiga investeringar. Intressentteorin som författarna 

(Deegan och Unerman, 2011) även diskuterar om är en viktig teori att spekulera i, där till 

exempel hyresgäster i ett fastighetsbolag är en slags intressent, ledningen en annan och de 

politiska beslutsmännen ytterligare en intressent. Det är viktigt att utreda hur dessa olika 

intressenter påverkas av fastigheternas hållbarhetsinvesteringar, vilka gynnas, vilka 

missgynnas av olika beslut? 

De hållbarhetsinvesteringar som fastighetsföretag gör, var en vinkel att forska och bygga 

vidare på, då orsakssambanden inte direkt är utforskade i Sverige. Uppsatsen kommer därmed 

inrikta sig till att klarlägga på vilka grunder som de miljömässiga investeringarna utförs bland 
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fastighetsföretagen i Sverige. Utförs investeringarna för att ta ansvar för framtiden, för att se 

bra ut inför samhället eller på grund av politiska beslut som företagen måste anpassa sig efter? 

1.1 Problemdiskussion 
Corporate Social Responsibility (CSR) myntades enligt Moura-Leite och Padgett (2011) år 

1953 av Howard Bowen med sin skrift Social Responsibilities of the Businessman. Deegan 

och Unerman (2011) förklarar att CSR handlar om att företag ska ta samhällsansvar för 

företaget och därmed verka efter hållbar utveckling, utan att förstöra för framtida 

generationer.  

Marcel van Marrewijk (2003) menar att CSR innebar att ledningen bör ta sitt ansvar att öka 

lönsamheten inom företaget, som i slutändan gynnar aktieägarna. Detta har under åren 

utvecklats berättar P.F Drucker (1984), där inte bara aktieägarna bör gynnas utan även enligt 

Marrewijk (2003) alla intressenter som påverkas och blir påverkade av företaget. CSR är 

enligt Dahlsrud (2008) ett svårdefinierat begrepp att reda ut. Beroende på vilket företag och 

dess kultur blir det stora skillnader kring vad CSR innebär.  

Att arbeta med CSR kan enligt Blomé (2008) vara att främja miljön genom att göra 

miljövänliga investeringar. Blomé (2008) menar att dessa investeringar påverkar miljön i ett 

mindre avseende och tillgodoser intressenternas intressen. På så sätt tar företagen sitt 

samhälls- och miljöansvar på ett hållbart sätt.  

Att investera i energibesparande åtgärder är enligt Thompson och Ke (2012) en viktig 

procedur för fastighetsföretag att göra. Dels för att skapa legitimitet samt värna om de olika 

intressenterna som bland andra hyresgästerna i fastighetsföretagen. Enligt Tommerup och 

Svendsen (2005) visar forskning på att 42 procent av den primära energiförbrukningen inom 

EU kommer ifrån byggnader. Rashid et al (2012) berättar att i USA utgör byggnader 38,9 

procent av den primära energianvändningen. I Sverige är denna siffra runt 40 procent enligt 

Toller et al (2011). Detta är ett oerhört högt procenttal för enbart byggnader och en viktig del 

som Thompson och Ke (2012) anser bör undersökas med målsättning att få kontroll på och för 

att skapa legitimitet hos fastighetsföretagen.  

Legitimitet är viktigt för företag att uppnå enligt Aaltonen (2013) för att ge ett trovärdigt 

intryck. Aaltonen (2013) förklarar att legitimitet påvisar samklang mellan företagen och 

samhällets normer. Enligt Deegan och Unerman (2011) behövs legitimitet för att möta 

samhällets krav för att på så sätt uppnå en hållbar utveckling. Díez-Martín, Prado-Roman och 

Blanco-González (2013) säger att legitimitet är väldigt svårt att uppnå då samhället är i 

ständig förändring. Díez-Martín et al (2013) talar även om att om företag tar något som helst 

socialt ansvar får företaget alltid en trognare skara intressenter. Moran (2001) tillägger att om 

ett företag förlorar sin legitimitet i samhället är det väldigt svårt att återfå den. Samhället 

sätter en ”stämpel” på företaget kring legitimiteten vilket är svårt att komma ifrån. 

Utvecklingen av CSR går fort och ändras efter marknadsmässiga grunder där det gäller för 

företagen att anpassa sig för att passa in i samhället. Stanger et al (2013) tar upp imiterande 

isomorfism för att skapa legitimitet. Stanger et al (2013) förklarar att företag kan imitera 

andra företag som uppfyller samhällets krav och normer för att snabbt uppnå en liknande 
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legitimitet. Stanger et al (2013) tar även upp tvingande isomorfism som styrs av lagar och 

direktiv. Om dessa lagar och direktiv är tillräckligt pådrivande skapas automatiskt legitimitet 

för de företag som följer dem.  

Att företag arbetar med CSR kan bero på politiska anledningar såsom lagar och direktiv som 

Marrewijk (2003) berättar om. Genom att följa de lagar som till exempel finns uppförda i 

miljöbalken (“Krav på energihushållning enligt miljöbalken,”) kan som ovan nämnt 

legitimitet uppnås. Thompson och Ke (2012) anser att beroende på hur stort ett företag är 

desto mer noggrant måste företaget följa lagar och regler. Omgivningens fokus på företaget 

ökar desto större företaget expanderar menar Marrewijk (2003). 

Att fastighetsföretag inte energiinvesterar kan bland annat bero på olika former av politiska 

beslut. I en artikel i Svenska Dagbladet med titeln ”Bostadsminister Stefan Attefall vill 

förbjuda kommunerna att ställa miljökrav på nya byggnader” (“Låt oss få ställa tuffa 

miljökrav på nya hus,” n.d.) går det att utläsa och tolka att Attefall vill råda bot på 

bostadsbristen på ett sätt som gynnar politikerna. De har i uppdrag att lösa bostadsbristen på 

ett snabbt sätt. Genom att göra undantag från miljötänk kan byggtiderna förkortas. Thompson 

och Ke (2012) anser att avsaknad av miljötänk kan komma att missgynna många intressenter i 

längden. 

Brounen och Kok (2011) anser att det saknas lagar inom området för fastighetsföretag att 

följa. Med fler lagar kan företagen styras att gemensamt arbeta efter ett hållbart samhälle 

anser Brounen och Kok (2011). Även Zaleska-Jonsson, Lind och Hintze (2012)  anser att det 

saknas lagar och subventioner för fastighetsföretagen som uppmuntrar dem till energieffektiva 

investeringar. Zaleska-Jonsson et al (2012) anser att nya lagar kan uppmuntra 

fastighetsföretagen att aktivera hyresgästerna på ett större plan kring miljötänkande. 

Inom fastighetsbranschen finns många intressenter som påverkas av företagen, bland annat 

hyresgästerna som berörs av de investeringar företagen gör via till exempel höjda hyror. 

Brounen och Kok (2011) anser att fastighetsföretagen kan påverka intressenterna, i detta fall 

hyresgästerna, att medverka till bättre hållbarhet, genom att leva mer miljömedvetet och 

energisnålt. Genom detta får företagen motivation att göra energiinvesteringar i fastigheterna 

anser Brounen och Kok (2011). Fastighetsföretagen kan förmedla kunskap genom information 

till sina hyresgäster och uppmana dem till ökad miljömedvetenhet. På detta sätt skapar 

fastighetsföretag legitimitet genom att påverka och visa sina intressenter att företaget tar 

ansvar. Enligt Tommerup och Svendsen (2005), Banfi et al (2005) och (OECD, 2013) vill 

hyresgästerna investera i energibesparande åtgärder, dels för att värna om miljön, men också 

för att få långsiktig ekonomisk och miljömässig vinning.  

Tidigare forskning visar enligt Verbeeck och Hens (2004), Entrop et al (2010) och Tommerup 

och Svendsen (2005) att energibesparande åtgärder är lönsamma på lång sikt. Dock berättar 

Tommerup och Svendsens (2006) att forskning påvisar att fastighetsägarna anser att 

energibesparande investeringar är kostsamma och inte lönsamma. Därmed förbiser 

fastighetsföretagen energibesparande investeringar. Verbeeck och Hens (2004) och Entrop et 

al (2010) har i sin forskning påvisat att energimässiga investeringar är lönsamma rent 

ekonomiskt, vilket motsäger fastighetsägarnas antaganden. Kostnaden att energiinvestera på 
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kort sikt är hög. Sett till byggnadernas och investeringarnas livslängd anser Entrop et al 

(2010) och Tommerup och Svendsen (2005) att investeringarna är billiga i förhållandet till 

den sikt de är tänkt att verka.  

Herring (2006) och Bonde (2012) tar upp energiparadoxen och påpekar att om hyresgästerna 

betalar sin egen energiförbrukning kommer inte företagen få vinningar av dessa investeringar. 

Vid en energiinvestering skulle det då endast gynna hyresgästerna med mindre 

energikostnader menar Herring (2006) och Bonde (2012). Om inte företagen uppnår 

lönsamhet kring att göra en investering där enbart hyresgästerna gynnas tenderar 

investeringen att vara onödiga menar Bonde (2012). 

Om investeringarna i fastighetsföretagen utförs med lönsamhetssyfte kan vinsten ha olika 

betydelser. Frågan är hur denna vinst ska disponeras? Olika intressenter har olika krav: 

hyresgästerna vill ha återbäring via till exempel lägre hyror, aktieägare vill ha utdelning för 

insatt riskkapital. Företagsägarna vill eventuellt använda vinsten för att fortsätta med 

lönsamma investeringar och då gynna intressenterna på lång sikt. Thompson och Ke (2012) 

berättar att företag idag har insett att bra alltid kan bli bättre och många kortsiktiga motiv bör 

utvecklas till mer långsiktiga mål. Det här berättar Thompson och Ke (2012) att många 

intressenter är överens om, bland dem investerare och aktieägare som enligt Thompson och 

Ke (2012) agerar långsiktigt. Hållbarhetsfrågorna har enligt Thompson och Ke (2012) blivit 

viktiga och kommer bli än mer viktiga i framtiden. 

Fastighetsföretagens åsikter går isär enligt forskning och tyder på att energiinvesteringarna 

inte utförs i den mån som behövs. Detta är en intressant vinkel att forska vidare på. 

De motiv fastighetsföretagen har när de gör sina energiinvesteringar kan enligt diskussionen 

ovan vara: 

 Legitima: Bemöta samhällets normer och krav eller gynna de intressenter som finns. 

 Politiska: Via lagar och regler.  

 Primära intressenter: Hyresgäster. 

 Lönsamhetsmässiga: Vinstsyfte. 

Det finns ett flertal forskare där bland andra Thompson och Ke (2012) och Karhu Et al (2012) 

som anser att olika företag arbetar olika med CSR-frågor. Dessa olikheter kan uppkomma 

beroende på storlek och hur pass vinstdrivande företagen är. År 2002 kom en lag om att de 

kommunala fastighetsföretagen inte skulle arbeta efter vinstsyfte (Lag (2002:102) om 

allmännyttiga bostadsföretag). Med den lagen fanns det stora skillnader mellan de privatägda 

och de kommunalägda fastighetsföretagen. De kommunala företagen skulle vara socialt 

anpassliga jämtemot samhället, medan de privata företagen verkade på vinstmässiga grunder. 

År 2010 kom en ny lag som raderade den tidigare lagen (Lag (2010:879) om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag, 2010) som suddade ut gränserna mellan privatägda och 

kommunalägda fastighetsföretagen. Denna lag förespråkar att de kommunala 

fastighetsföretagen ska bedriva sin verksamhet affärsmässigt. Med affärsmässighet kan tolkas 

att de ska bedriva verksamheten med vinstsyfte och på samma villkor som de privatägda 

fastighetsföretagen.  
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Frågan är om det finns någon skillnad mellan dessa två olika ägarstrukturerna kring hur 

politik, legitimitet, primära intressenter och lönsamhet styr besluten kring energibesparande 

investeringar?   

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen ska belysa vilka motiv av politik, lönsamhet, primära intressenter och legitimitet 

som har starkast påverkan för beslut angående energibesparande investeringar hos de svenska 

fastighetsföretagen. Uppsatsen ska även klarlägga om det finns en skillnad kring dessa motivs 

styrkor beroende på ägarstruktur och omsättning. 

 

 Utgår energibesparande investeringar efter att uppnå lönsamhet eller legitimitet, på 

grund av politiska påtryckningar eller på grund av primära intressenter? 

 Finns det skillnader mellan de kommunalägda och de privatägda fastighetsföretagen i 

deras motiv kring energibesparande investeringar? 

 Finns det skillnader i de energibesparande investeringsmotiven beroende på hur stor 

omsättning företagen har i de olika ägarstrukturerna? 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att å ena delen rikta sig till kommunalägda hyresfastighetsbolag 

vilket har en begränsad population. Å andra delen till Sveriges privatägda 

hyresfastighetsföretag med en omsättningsmässig avgränsning.  

1.4 Definition 
Med fastighetsföretag i uppsatsen menas hyresfastighetsföretag i bostadssektorn i den 

utsträckningen att de tillämpar uthyrning av hyreslägenheter till kunder inom olika 

kommuner.  
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras de metodval som uppsatsen har genomgått, vilka viktiga delar som 

använts för insamling av relevanta teorier, vilka val som har använts för den empiriska 

datainsamlingen, hur dessa val har genomförts samt hur analysering av insamlad data 

utförts.   

2.1 Tillvägagångsätt 
Via insamling av fakta i form av data och forskning anser Bryman och Bell (2013) att 

kunskap uppnås genom en deduktiv metod, där forskningen systematiskt utgår utifrån teorier 

som sedan kopplas ihop med metodmässig empirisk data. Genom den metoden skapas en 

stark och reliabel forskning. Inläsning av ämnet via teorier och vetenskapliga artiklar ligger 

till grund för förståelsen kring vad ämnet behandlar samt vilka teorier som är relevanta att 

behandla i uppsatsen.   

Bryman och Bell (2013) förklarar att den kvantitativa metoden mäter siffror som lätt kan 

tolkas och sammanställas utifrån ett stort urval. Den kvalitativa metoden utgår i större 

utsträckning av ord och tolkningar på ett mer djupgående plan men med ett mindre urval. Det 

finns enligt Bryman och Bell (2013) olika avsikter med den kvantitativa forskningen. 

Målsättning att skapa validitet som syftar till att mäta det som verkligen ska mätas och 

reliabilitet som handlar om trovärdighet samt att forskningen ska kunna återskapas med 

samma resultat vid en likadan undersökning. Reliabilitet uppnås då enkätsvaren i 

undersökningen är så pass identiska att samma resultat troligtvis skulle uppnås om en likadan 

undersökning utförs. Reliabiliteten förstärks också då uppsatsen är byggd kring respondenter 

från hela populationen. Validitet uppnås då det är insatta personer inom energibesparande 

investeringar på de svenska fastighetsföretagen som varit respondenter. Undersökningen har 

därmed fått en större validitet i rangordningen av fastighetsföretagens motiv. 

Huvudmålet med forskningen är att förenkla mätproblematiken och det utförs enligt Bryman 

och Bell (2013) enklast genom den kvantitativa metoden. Den metoden ger mer konsekventa 

svar och är betydligt mycket enklare att jämföra, analysera och dra slutsatser utifrån. Detta ger 

betydligt klarare svar i uppsatsen, då företagens svar ska generaliseras och representera 

respektive del av populationen. Den kvalitativa metoden skulle inte ge samma bredd på 

undersökningen då inga representativa generaliseringar kan göras utifrån denna metod. På 

grund av att de responderande företagen i en kvalitativ undersökning blir för få i antal för att 

kunna representera hela populationen har denna metod valts bort. Därmed har den kvantitativa 

metoden använts i studien då den är att föredra i en sådan här undersökning.   

För att nå ut till så pass många som möjligt inom populationen, det vill säga enligt Bryman 

och Bell (2013) samtliga enheter som urvalet utgår ifrån, används en kvantitativ forskning. En 

surveyundersökning har utförts där tillämpningen av onlineenkäter med slutna frågor använts. 

Surveyundersökning är enligt Bryman och Bell (2013) en metod som underlättar både själva 

frågeprocessen och kategoriseringen av svaren efteråt. I slutna frågor får respondenten välja 

mellan ett begränsat antal svarsalternativ. Öppna frågor kan skapa felkällor av 

intraindividuella slag beroende på hur respondenten tolkar frågan berättar Bryman och Bell 

(2013). Vid oklart formulerade frågor kan respondenten svara på ett felaktigt sätt då alla 
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individer kan tolka frågorna på olika vis. Vid slutna frågor blir det lättare att hantera dessa 

felkällor och då undvika utsvävande svar som kan vara feltolkade utifrån frågan och i 

slutändan svåra att statistiskt påvisa. 

2.2 Enkätunderlag 

Heterogeniteten är stor när det gäller fastighetsföretag och då berättar Bryman och Bell (2013) 

att ett större urval av populationen krävs. I Sverige finns det 280 stycken kommunalägda och 

allmännyttiga fastighetsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag 

(“SABO,” n.d.) i varierande storlekar. Dessa företag är de kommunalägda 

fastighetsföretagens population i forskningen där samtliga har fått onlineenkäten utskickad till 

sig. För att förenkla generaliseringen av enkätundersökningen valdes hela populationen av 

kommunala fastighetsföretag. Om endast ett mindre urval av populationen hade valts skulle 

generaliseringen försvåras med tanke på det eventuella bortfallet som senare visade sig vara 

relativt stort.  

Utan avgränsningar är populationen hos de privatägda hyresföretagen betydligt större än hos 

de kommunala företagen. Detta beror på att mängden av småföretagare inom 

fastighetsbranschen i Sverige är väldigt stor. För att få en jämförlig population hos de 

privatägda sorteras dessa fastighetsföretag ut storleksmässigt efter omsättning, där de större 

företagen är av relevans i studien. Populationen i de privatägda fastighetsföretagen efter 

omsättningsmässig avgränsning (omsättning > 11 miljoner SEK) är enligt retriever 200 

stycken. Omsättning > 11 miljoner valdes på grund av att de omsättningsmässigt minsta 

kommunalägda fastighetsföretagen omsatte 11 miljoner. Därmed kunde de privatägda 

fastighetsföretagen avgränsas på samma sätt. Med utgångspunkt från 11 miljoner och uppåt i 

omsättning kan ett jämförbart resultat påvisas mellan de kommunala och privata 

fastighetsföretagen. De från Retriever uttagna privata svenska fastighetsföretagen på 200 

stycken har fått enkäten utskickad för att representera dess populations svar.  

För att få jämförliga svar, kategoriserades enkätunderlaget i fyra olika grupper som fått 

identiska onlineenkäter utskickade till sig. De fyra kategorierna grupperas: 

1. Större kommunalägda  Omsättning > 130 miljoner 

2. Mindre kommunalägda  Omsättning 11-130 miljoner  

3. Större privatägda  Omsättning > 70 miljoner 

4. Mindre privatägda  Omsättning 11 - 70 miljoner 

Grupperingen behövs för att lättare sammanställa variablerna i enkätprogrammet Google 

Forms. Denna kategorisering förenklar företagens svar och mätbarheten bland variablerna 

beroende på om företaget är kommunalt- eller privatägt, samt omsättningsmässiga skillnader. 

Uppdelningen utfördes innan utskicket av enkäterna för att enklare kunna sortera och 

sammanställa svaren efteråt. Utan denna uppdelning skulle det inte gå att urskilja de olika 

företagsgruppernas svar i programmet Google Forms. Med fyra olika enkäter till de olika 

grupperna gick det att påvisa hur de olika grupperna svarat. Då fastighetsföretagen har valt att 

vara anonyma kan en urskiljning inte göras vad varje specifikt företag svarar. Generalisering 

kring respektive grupp går dock att göra utifrån de olika gruppernas svar, på ett trovärdigt sätt.  
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Med större kommunalägda fastighetsföretag menas de företag som omsätter mer än 130 

miljoner enligt databasen retriever. Dessa är 140 stycken företag. Resterande 140 företag 

anses i studien vara de mindre kommunalägda företagen med omsättning mellan 11-130 

miljoner. 

Med större privatägda fastighetsföretag menas de företag som omsätter mer än 70 miljoner. 

Dessa har hämtats från retriever och med hjälp av Excel sorterades de relevanta företagen ut. 

En utförlig manuell genomgång av varje företag har utförts för att ytterligare sortera bort 

företag som är irrelevanta. Detta eftersom Retriever vid sökning kan få upp företag som ej 

arbetar kring det som eftersöks. I många fall förekom det bland annat fastighetsföretag som 

inte arbetar inom hyresfastighetsbranschen. Populationen av de större privatägda 

fastighetsföretagen blev 100 stycken.  

De mindre privatägda fastighetsföretagen som har en omsättning mellan 11-70 miljoner är 

populationen 100 stycken företag. Samma omsättningsmässiga avgränsning som hos de 

kommunalägda gick inte att utföra hos de privatägda fastighetsföretagen. Enbart cirka 40 

stycken privatägda fastighetsföretag omsatte mer än 130 miljoner vilket är för få för att kunna 

ge representativa svar. Därför valdes en lägre omsättningsmässig avgränsning hos de 

privatägda fastighetsbolagen för att ge representativa svar som sedan kan jämföras.   

Inriktning mot respondent i varje företag som kommer bli dess representant är i huvudsak den 

Verkställande Direktören (VD). I övriga fall andra insatta personer i företaget som arbetar 

med investeringar. Att rikta undersökningen till i ämnesområdet insatta respondenter inom 

företagen är viktigt för att få reliabla svar. Bryman och Bell (2013) varnar och berättar att när 

det gäller enkäter riskerar bortfallet (det vill säga den del av respondenterna som inte svarar) 

att bli större än vid andra intervjuvarianter, då det inte blir samma personliga kontakt. Ett 

bortfall på cirka 50 procent får tas med i beräkningarna men anses ändå ge tillräckligt många 

svar för att skapa reliabilitet och validitet. En bortfallsanalys bör göras enligt Bryman och Bell 

(2013) av de respondenter som inte svarar. Det totala bortfallet blev cirka 70 procent vilket 

var högre än väntat och en bortfallsanalys var viktig att utföra. Bortfallsanalysen följer egen 

rubrik (2.5) nedan. 

2.3 Enkäter 
För att på ett effektivt sätt få en komplett och fungerande enkät, där frågorna är relevanta, 

kommer inledningsvis som Bryman och Bell (2013) kallar det, en pilotstudie att göras. 

Pilotstudien har utförts genom intervjuer på fastighetsföretaget Gavlefastigheter i Gävle. Med 

en inom energiinvesteringar väl insatt ekonom i samråd med företagets VD har enkätfrågorna 

utformats och analyserats. Detta ökar reliabiliteten på undersökningen då enkätfrågorna får en 

mer trovärdig och stark innebörd. I intervjun har inledningsvis en förklaring kring ämnet 

påbörjats för att ge respondenten en inblick i det uppsatsen handlar om. En öppen dialog om 

hur fastighetsföretaget arbetar med dessa frågor har utförts för att få en klar bild av vad som är 

viktigt i beslutsprocessen inom energiinvesteringar. Utefter detta har enkäten kunnat 

formuleras på ett mer förtroendegivande sätt, där de viktigaste frågorna framkommer i 

enkäten (se bilaga).  
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Precis som Bryman och Bell (2013) beskriver i metoden angående slutna frågor med 

svarsalternativ, har enkäterna vissa svarsalternativ. Varje variabel tilldelas en siffra mellan 1-5 

som gör det lättare att sammanställa, tolka och analysera svaren. Syftet med uppsatsen är att 

rangordna och belysa vilka motiv av politik, legitimitet, lönsamhet och primära intressenter 

som utgör de starkaste motiven kring energibesparande investeringar. Användandet av 

likertskala ger efter bearbetning ett medelvärde och en median kring svaren. Medelvärdet 

påvisar hur viktigt företagen anser det är med respektive motiv. Därmed kan uppsatsen enkelt 

rangordna resultaten efter vilka motiv företagen har vid energiinvesteringarna. Medianen 

förtydligar även fastighetsföretagens svar, då den påvisar vad företagen generellt anser i vissa 

frågor. Medianen är ett bra komplement i undersökningen till medelvärdet.  

Ett frågealternativ som även skulle besvara frågan, men som skulle bli missvisande i 

undersökningen skulle vara att ställa en fråga på följande sätt: 

Vilket motiv av politik, legitimitet, lönsamhet och primära intressenter anser ni är viktigast 

vid energibesparande investeringar? Rangordna 1-4. 

Detta skulle ge ett missvisande svar då glappet mellan de olika motiven då blir för stora och 

otydliga. Den likertskala som brukats minskar dessa glapp och en jämnare fördelning och 

utläsning kring motiven kan påvisas. Rangordning kan därmed utföras på ett mer grundligt 

sätt, utan att företagen medvetet svarat direkt hur viktiga deras motiv är, vilket ger en mer 

verklighetsförankrad undersökning.  

2.4 Analys 
Till stor del ligger fokus på att analysera de variabler enkäterna har delgett. 

Onlineenkätprogrammet Google forms sammanställer resultaten på ett enkelt sätt och via 

kategorisering av företagen ges tydliga svar. Genom univariat analys kommer en variabel att 

granskas i taget för att få mer förståelse kring svaren. Bryman och Bell (2013) beskriver att ett 

sätt att påvisa resultatet är via frekvenstabeller visa det som framkommit i svaren på ett sätt 

som förenklar förståelsen för resultatet. Dessa tabeller gör att det med en lätt och överskådlig 

bild går att påvisa de resultat som har uppnåtts och via en deskriptiv analys lättare ha översikt 

över den empiriska sammanställningen. De variabler som studien bygger på är att uppsatsen 

ska undersöka skillnader i hur kommunalägda och privatägda fastighetsföretag agerar samt 

om det finns någon skillnad i motiven beroende på omsättning. Därmed kommer 

frekvenstabeller påvisa vad företagen anser och en enkel jämförelse kring svaren kommer att 

kunna utläsas. Den univariata undersökningen underlättar svaren och sammanställningen av 

resultatet som ska besvara syftet. En bivariat analys valdes bort i undersökningen då den inte 

besvarar det syfte och frågeställning uppsatsen innehar. 

2.5 Bortfallsanalys 
Enligt Bryman och Bell (2013) har genom åren av olika anledningar svarsfrekvensen av 

enkätundersökningar minskat. Olika forskare har olika åsikter om vad som är en godkänd 

svarsfrekvens. Bryman och Bell (2013) anser att om bortfallet är för stort, desto sämre blir 

undersökningens resultat. Dock har en del forskare diskuterat hur stort en godkänd 

svarsfrekvens bör vara. Forskarna är enligt Bryman och Bell (2013) eniga att svarsfrekvens 
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under 21 procent inte är ett godkänt resultat, men över den procentenheten kan 

undersökningen generaliseras över populationen och anses som godkänt. Dock måste enligt 

Trost och Hultåker (2007) en bortfallsanalys utföras hos de respondenter som inte svarat på 

enkäten. I den analysen kommer som Trost och Hultåker (2007) berättar en jämförelse av de 

resultat vi fått från de svarande respondenterna utföras och se om enkäterna besvarats på så 

sätt att hela populationen kan generaliseras. Om svaren skiljer sig åt nämnvärt kommer, enligt 

Trost och Hultåker (2007) en bortfallsanalys utföras som utökar kunskapen om målgruppen 

som påvisar om det finns någon orsak att vissa respondenter svarat på olika sätt.  

Surveyundersökningen påvisar en svarsfrekvens på 30 procent. Denna svarsfrekvens ligger 

över Bryman och Bells (2013) rekommendationer på 21 procent men under vad Trost och 

Hultåker (2007) anser vara en låg svarsfrekvens på 50 procent och en bortfallsanalys bör 

utföras. De inkomna enkäterna i surveyundersökningen påvisar ett identiskt samband, dels 

mellan alla företagen generellt samt mellan de indelade företagsgrupperna. Framförallt 

visades ett samband mellan delgrupperna vardera. De flesta företagen inom grupperna har den 

större andelen angett liknande svar och gör det enkelt att generalisera svaren både vad gäller 

delgrupperna och fastighetsföretagen i övrigt. Den svarsfrekvens som uppstår i det här fallet 

går, på grund av de i genomsnitt liknande svaren, att generalisera till hela populationen. Det 

finns även ett bortfall i de svarandes enkäter där respondenterna inte har svarat på alla frågor 

och dels svarat på flera alternativ. Även där finns ett identiskt samband med de övriga 

respondenter som har svarat på alla frågor. Det går att generalisera populationen även i det 

bortfallet. 

Även om det finns en tendens till liknande svar kan det inom de olika grupperna vara olika 

faktorer som utgör svarsfrekvensen. Både de större och mindre kommunala 

fastighetsföretagen har en svarsfrekvens på över 30 procent. De större privata 

fastighetsföretagen har en något högre svarsfrekvens på 36 procent medan de mindre privata 

fastighetsföretagen har en svarsfrekvens på runt 25 procent. Svarsfrekvensen kan bero på att 

de företag som svarat är insatta inom ämnet och jobbar med energiinvesteringsfrågor. Det gör 

att dessa företag har ett liknande sätt att arbeta med dessa frågor och på så sätt lätt kan svara 

på enkätfrågorna.  

De kommunala fastighetsföretagens svarsfrekvens var relativt lika med en betydligt högre 

svarsfrekvens än de mindre privata fastighetsföretagen. Det kan betyda att de företagen är mer 

insatta i dessa frågor, eller kunskapen och utbildningsnivån kan vara högre. Dock kan det 

finnas en skillnad över hur de som inte svarat tycker som kan ändra resultatet. Att företag inte 

svarar kan bero på olika faktorer. De kanske inte är tillräckligt insatta i ämnet och då kan 

svaren variera när bara de företag som är pålästa om energiinvesteringar svarar. Eftersom 

svaren är relativt identiska kanske det endast är de företag som tycker lika på grund av stort 

intresse som har svarat, medan övriga företag som tycker annorlunda, eller inte har tillräckligt 

intresse av ämnet låter bli att svara.  

Den största svarsfrekvensen finns bland de större privata fastighetsföretagen. Detta fenomen 

kan bland annat bero på att de är fokuserade på lönsamhet och insett fördelarna med 

energiinvesteringarna och därav ökar intresset för företagen att arbeta med dessa frågor och 
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intresse av att svara på enkäten. De större privata fastighetsföretagen som inte svarat kanske 

inte har samma intresse av ämnet. Det kan även bero på var i landet företaget är beläget. Det 

kan finnas variationer i svaren beroende på om företaget är beläget i en storstad eller i en 

mindre stad. Om bortfallet skulle förändra vilka motiv företagen har när de utför 

energiinvesteringar skulle det mestadels drabba skillnaden över vilken ordning motiven skulle 

fördela sig bland företagen. Dock skulle det behövas en större svarsfrekvens för att förändra 

resultatet då svarsfrekvensen från de svarande företagen är så pass identiska.  
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3. Teoretisk referensram  

I detta kapitel presenteras viktiga begrepp som företagen bör och kan välja att arbeta efter. 

Även tidigare forskning som utgör forskningsfronten tas upp som i sin tur berör viktiga delar 

som uppsatsen byggs utifrån och kommer att kopplas emot. Den teoretiska referensramen är 

uppbyggd efter de fyra motiven till fastighetsföretagens energiinvesteringsbeslut; Legitimitet, 

intressenter, politik och lönsamhet. Avslutningsvis diskuteras fastighetsföretagens 

energibesparande investeringar. För att förtydliga vad energiinvesteringsfrågan ifrån början 

grundas på, presenteras ett kortfattat kapitel om CSR och hållbarhet generellt inom 

företagsvärlden. CSR-kapitlet avslutas med hur energianvändningen ser ut bland fastigheter i 

omvärlden. 

3.1 Hållbarhet 
“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (“Our Common 

Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development” n.d.). Vilket Steurer et al (2005) 

förklarar går ut på att beslut som fattas inom företagen idag inte får påverka eller missgynna 

framtida generationer genom dåliga beslut. Hållbar utveckling handlar om att företagen ska ta 

sitt ansvar som även Steurer et al (2005) nämner som Corporate Social Responsibility (CSR). 

3.1.1 CSR 

Corporate Social Responsibility är en idé som Isaksson och Steimle (2009) berättar om där 

företag bör ta sitt ansvar för hur de påverkar samhället. Under åren har även termen 

hållbarhet myntats för att klargöra vad det hela innebär. Marcel van Marrewijk (2003) 

refererar till nationalekonomen Milton Friedman (1970) som menade att företag bör ta sitt 

yttersta ansvar för att öka lönsamheten inom företagen då det i slutändan gynnar aktieägarna. 

Marrewijk (2003) hänvisar till P.F Drucker (1984) som anser att CSR har från att bara 

fokuserat på aktieägare även börjat fokusera på övriga intressenter, som till exempel; 

investerare, anställda, kunder med flera, som blir påverkade av eller påverkar företagen.  

Enligt Dahlsrud (2008) är det i egentlig mening svårt att definiera CSR då begreppet består av 

många dimensioner som varierar sig mellan olika företag beroende på vad företagen anser 

viktigt. Även Marrewijk (2003) tycker att definitionen av CSR är svårhanterlig och att det en 

gång i tiden vid utvecklandet var menat att bli ett koncept som skulle passa in på alla företag. 

Detta koncept skulle förenkla för företagen att sköta ruljangsen och även fokusera på frågor 

som bland annat handlar om etik och human resources. Marrewijk (2003) berättar att CSR 

skulle göra företagen mer transparanta genom till exempel nya redovisningsnormer. På det 

sättet skulle intressenter lättare kunna ta del av de åtgärder företag gör inom hållbarhet, samt 

minimera risken för oegentligheter. I en studie av Dahlsrud (2008) om hur CSR främst 

definieras framkom fyra dimensioner som beskriver CSR; 

 Ekonomiskt ansvarstagande: Handlar bland annat om lönsamhet och avkastning till 

aktieägare. 

 Miljömässigt ansvarstagande: Handlar om hållbarhet inom miljösynpunkt. 

 Socialt ansvarstagande: Handlar till stor del om human resources, mångfald och 

jämställdhet.  
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 Etiskt ansvarstagande: Produktansvar och företagets värderingar har en stor 

innebörd.  

Marrewijk (2003) berättar att storleken på organisationen är betydelsefull över hur stor del 

företagen ägnar sig åt CSR. Thomson och Ke (2012) och Karhu et al (2012) anser att 

beroende på storlek och hur pass vinstdrivande företagen är, desto mer varierar satsningen på 

CSR. Thomson och Ke (2012) menar därmed att stora företag, till skillnad mot mindre 

företag, ägnar sig till större del av CSR. Statliga icke vinstdrivande företag satsar mer på CSR 

för långsiktig hållbarhet enligt Thompson och Ke (2012). Många av de beslut aktieägare gör 

idag när de investerar i företag är beroende av de hållbarhetsfrågor som företagen engagerar 

sig i. Enligt Thomson och Ke (2012) grundas dessa beslut på att uppnå en bra och långsiktig 

hållbar utveckling. Långsiktig hållbarhet kan handla om allt från hur de anställda i företaget 

behandlas, till hur medvetna företaget är inom all form av socialt ansvar. Thomson och Ke 

(2012) menar att hållbarhet har olika betydelser för intressenterna och upplyser vikten av 

företagen att möta sina intressenters behov. Thomson och Ke (2012) påvisar även behovet av 

nya lagar och regler företag bör hålla sig inom angående CSR och hållbarhet. 

Marrewijk (2003) ställer sig frågan, varför inför företagen CSR?  

 Är det på grund av lagar och regler som tvingar dem att arbeta med konceptet? 

 Har företagen ett behov av legitimitet inför samhället? 

 Är företagsledare så pass insatta och intresserade av miljöfrågor att de själva har 

intresse att införa hållbarhetsfrågor i företaget? 

Matten och Moon (2008) jämför konceptet CSR mellan olika världsdelar. Till skillnad från 

Storbritannien ligger både USA och övriga Europa efter med CSR. Inom Europa har 

hållbarhetsfrågor genom åren eskalerat och nya lagar och förordningar har uppkommit där 

EU-direktiven har en stark påverkan av införandet av CSR. Påtryck från omvärlden genom 

olika normer och subkulturer gör att företagen måste anpassa sig i samhället. 

Stanger, Wilding, Hartmann, Yates och Cotton (2013) benämner legitimitet och den 

institutionella teorin där ett exempel är tvingande isomorfism. Detta innebär att desto större ett 

företag växer sig desto mer tvingas företaget att följa de direktiv om lagar och regler som 

finns. Stanger et al (2013) nämner även imiterande isomorfism som gör att företag påverkar 

och imiterar varandra. Ett exempel är en hamburgerkedja som börjar arbeta mer med 

hållbarhetsfrågor och blir imiterad av en annan liknande hamburgerkedja som utför samma 

koncept, medvetet eller undermedvetet för att anpassa sig i samhället. Detta är några få 

exempel på varför företag inför CSR samt utvecklar konceptet. Det finns en uppenbar skillnad 

av CSR både mellan länder och mellan organisationer. Intressenter påverkas olika av 

företagens CSR- och investeringsbeslut. Företagen kan ha skilda motiv när de utför 

hållbarhetsinvesteringar, både vad gäller ekonomiska, miljömässiga eller andra politiska 

anledningar.   

3.2 Energianvändning inom fastighetsområdet 
Enligt forskning har ett flertal länder försökt komma underfund med hur olika faktorer 

påverkar miljön och vad som kan göras för att begränsa den negativa miljöpåverkan i 
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samhället. I Sverige har Bonde och Song (2013) försökt förenkla för fastighetsföretag inom 

bostadssektorn att på ett enkelt sätt sätta en miljöstämpel på byggnaden. Syftet med Bonde 

och Songs (2013) forskning är att förenkla för fastighetsföretagen att arbeta med Energy 

Performance Certificates (EPC) direktiv som blivit obligatoriska enligt Boverket (“Energy 

Performance Certificate - Boverket,” 2010). 

Bonde och Song (2013) fokuserar på byggnadernas energiprestanda och börjar med att berätta 

vilka effekter som främst påverkar energiförbrukningen. Bonde och Song (2013) menar att de 

viktigaste källorna av energiförbrukningen är uppvärmning av fastigheterna i form av 

fjärrvärme, elvärme och oljevärme. Detta bekräftas även av Toller, Wadeskog, Finnveden, 

Malmqvist och Carlsson (2011) som Bonde och Song (2013) hänvisar sin forskning till, som 

säger att fastigheter inom bostadssektorn står för en tredjedel av Sveriges energianvändning. 

Medvetenheten om energiförbrukning i omvärlden har enligt Bonde och Song (2013) 

utvecklats. Entrop et al (2010) som i en utredning i Nederländerna forskar i vilka 

investeringar fastighetsföretagen gör som är mest energieffektiva, berättar att beroende på 

vilka länder det handlar om och vilket klimat det landet har är energiförbrukningen 

varierande. Entrop et al (2010) anser i sin forskning att energiförbrukningen varierar beroende 

på vilket år byggnaderna är uppförda. Äldre byggnader tenderar ofta till att ha högre 

energiförbrukning än en nyare byggnad menar Entrop et al (2010). Entrop et al (2010) har 

forskat fram att äldre byggnader drar 31 procent mer energi än nybyggda hus i Nederländerna. 

I Nederländerna är de nybyggda husen uppförda med de nya direktiven Energy Performance 

Coefficience där byggnader miljöklassas efter miljömedvetenhet (Street, 2012).  

Tommerup och Svendsen (2005) har i sin forskning undersökt hur danska fastighetsföretag 

kan energieffektivisera sina fastigheter. Via jämförelser med forskning från övriga Europa 

berättar Tommerup och Svendsen (2005) att i Europa står byggnader för cirka 40 procent av 

den totala energiförbrukningen, mycket beroende på att byggnader i de Europeiska länderna 

oftast är av äldre ursprung. De flesta byggnader inom Europa är uppförda runt 1940-talet och 

om byggnaderna har genomgått renovering har det inte fokuserats på energiåtgärder som 

enligt Tommerup och Svendsen (2006) fastighetsföretagen anser som kostsamma. Även 

Thompson och Ke (2012) anser att inom EU står byggnader för runt 42 procent av den totala 

energianvändningen. Rashid et al (2012) styrker påståendet att byggnadernas 

energiförbrukning är cirka 40 procent, genom en undersökning gjord i USA. Detta påvisar 

väldigt höga siffror angående byggnaders energiförbrukning i omvärlden. Sverige följer 

samma trend som påvisas i en forskning som utfördes av Toller et al (2011) som ville på ett 

effektivt sätt utforska vilket vis byggnader i Sverige påverkar miljön. De kom fram till att 

byggnader totalt står för en energiförbrukning på upp till 40 procent av den primära 

energiförbrukningen i Sverige. Även i Sverige beror den höga energiförbrukningen på ett 

mångtal äldre byggnader som enligt Högberg et al (2009) har behov av renovering. Inom 

miljonprogrammet i Sverige uppfördes enligt Högberg et al (2009) över en miljon lägenheter 

mellan åren 1960 till 1975. Dessa byggnader är i behov av renovering, men av någon 

anledning verkar enligt Högberg et al (2009) energibesparande investeringar uteblivit trots 

renoveringar. Energipriset i Sverige har ökat kraftigt sedan avregleringen av elmarknaden 
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1996 vilket Högberg et al (2009) anser utgör ännu ett incitament att energiinvestera utöver 

byggnadernas höga energiförbrukning. 

3.3 Legitimitet 
 “Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are 

desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, 

beliefs, and definitions.” (Aaltonen, 2013, p. 15) 

Legitimitet är ett tillstånd som enligt Aaltonen (2013) företagen kan föredra då det återspeglar 

den kulturella anpassning, normativitet och samklang vad gäller lagar och regler i samhället. 

Aaltonen (2013) anser också att legitimitet utgör en viktig faktor för ett företags tillväxt och 

överlevnad. Vad Aaltonen (2013) menar är att via legitimitet får företag en förutsättning att 

öka chansen till bland annat åtkomst av resurser och obegränsad tillgång till marknader som i 

slutändan kan påverka företagets långsiktiga överlevnad. 

Enligt Lanis och Richardson (2013) handlar legitimitetsteorin om att företag vill möta 

samhällets förväntningar över hur samhället ser på företagen i form av olika normer och 

gränser. Lanis och Richardson (2013) anser att legitimitetsteorin hör ihop med CSR och 

hållbarhetsfrågor i hög grad. Det fokus som företaget får från omgivningen både vad gäller 

miljöovänligt utsläpp och hur de anställda behandlas påverkar omgivningens syn på företaget. 

Om företaget inte lyckas att bemöta omgivningen genom att ta negativa beslut av bland annat 

miljöfrågor kan, enligt Lanis och Richardson (2013) företaget få en icke legitim stämpel som 

är förödande för företagets överlevnad. Företag försöker dock oftast bli legitima och 

upprätthålla relationer i den bredare sociala och politiska miljö där de verkar, vilket enligt 

Lanis och Richardson (2013) är grunden till företagets legitimitet. O’Donovan (2002) anser 

att även om det är individerna utanför företaget som påverkar legitimiteten kan 

företagsledningen använda de föränderliga sociala normerna som en mall och förändra 

organisationen. Genom detta kan företaget skapa legitimitet och värde för företaget. 

För att skapa legitimitet behöver enligt Lanis och Richardson (2013) företaget legaliseras 

inom de områden som de anser påverkar omgivningen. Det finns enligt Lanis och Richardson 

(2013) ett osynligt socialt kontrakt som bör uppfyllas mellan företaget och omgivningen. Det 

sociala kontraktet speglar företagets ansvar att bemöta samhället och skapa ett legitimt 

företag. Att skapa legitimitet kan vara ett svårt projekt och enligt Eugénio, Lourenço och 

Morais (2013) kan det bildas glapp mellan företagen och samhällets förväntningar. Eugénio et 

al (2013) menar att även om företag försöker anpassa sig i samhället kan det via olika faktorer 

vara svårt att uppnå legitimitet av olika anledningar. Eugénio et al (2013) anser att företaget 

bör vara transparanta och med öppenheten blir det lättare för omgivningen att veta vilka 

beslut och åtgärder som företaget utför. Även om ett företag försöker skapa legitimitet men 

brister i informationen, skapas inte legitimitet enligt Eugénio et al (2013). Díez-Martín, 

Prado-Roman och Blanco-González (2013) ansåg i sin undersökning att olika företag har 

olika legitimitet beroende på företagens kultur och värderingar. Díez-Martín et al (2013) 

menar att legitimitet inte skapas över en natt och att det kan ta tid och är inte alltid lätt att 

uppnå. Dock säger Díez-Martín et al (2013) att desto större socialt ansvar ett företag tar, desto 

trognare skara intressenter får de. 
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Även Deegan och Unerman (2011) påvisar att det finns ett osynligt socialt kontrakt emellan 

samhället och företaget. Om inte företagen följer samhällets normer kan samhället bojkotta 

företaget vilket i sin tur missgynnar företaget. Detta sociala kontrakt kan uppfyllas med 

uttalade frågor (explicit) som Matten och Moon (2008) diskuterar om. Via information till 

samhället, som till exempel när det kommunala bostadsföretaget Gavlegårdarna i Gävle 

(“Gavlegårdarna - Bostäder, lokaler, fordonsplatser i Gävle kommun | Gavlegårdarna,” n.d.) 

skickar ut faktablad till sina hyresgäster om de projekt företaget har gjort och ska göra som 

ofta handlar om hållbarhetsfrågor och om ett bättre tryggare boende. Gavlegårdarna 

(“Gavlegårdarna - Bostäder, lokaler, fordonsplatser i Gävle kommun | Gavlegårdarna,” n.d.)  

arbetar med information med mål att öka hyresgästernas medvetenhet om hållbarhet, där till 

exempel energiförbrukningen är en viktig diskussionspunkt. Uttalade faktorer sker även 

genom olika redovisnings- och resultatrapporter där företaget tydligt visar nuvarande projekt 

samt framtida projekt som bland annat kan innehålla hur mycket energiförbrukningen har 

förändrats med hänsyn till olika investeringsåtgärder. Det osynliga kontraktet sker också 

enligt Matten och Moon (2008) genom outtalade frågor (implicit) som bland annat handlar om 

att skapa en bra arbetsmiljö för sina anställda. Det kan även handla om att bygga och investera 

miljövänligt, ofta med lagar och direktiv som stöd. Att öka medvetenheten och 

professionaliteten inom företaget menar Matten och Moon (2008) är även det en outtalad 

fråga som kan påverka legitimiteten positivt. 

Eftersom samhället är föränderligt i hög mån, kan det vara svårt för företagen att hänga med i 

svängarna. I ett exempel som Matten och Moon (2008) berättar om utnämner McDonalds sig 

själva till att vara ledande i CSR frågor. Detta uttalande speglade inte samhällets 

förväntningar då kritik uppkom efteråt att McDonalds inte behandlar sina anställda med den 

värdighet som samhället kräver. Detta exempel som Matten och Moon (2008) berättade om är 

bara ett av flera som bevisar att ska ett företag få legitimitet bör företaget ha ständig koll på de 

normer och trender samhället speglar, vilka kan förändras väldigt snabbt och intensivt. Har 

företaget som Deegan och Unerman (2011) uttrycker det förlorat sin legitimitet kan det vara 

väldigt svårt att återfå legitimiteten som påverkar lönsamheten och till slut även företagets 

överlevnad. 

Det finns olika dimensioner av legitimitet enligt Díez-Martín et al (2013).  
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(Díez-Martín et al., 2013, p. 1958) 

Figur 1 Olika dimensioner av legitimitet 

 Pragmatisk legitimitet: Där omgivningen vid nätverkets bildande enas om 

gemensamma mål. I den pragmatiska legitimiteten är det viktigt att omgivningen 

upplever delaktighet och får ge bidrag till verksamheten som speglar omgivningens 

egenintresse. Om detta inte uppnås kommer engagemanget från deltagarna att minska. 

 Moralisk legitimitet: Att de handlingar företag utför är moraliska och 

överensstämmer med den allmänna normen.  

 Kognitiv legitimitet: Uppnås kognitiv legitimitet kommer av automatik omgivningen 

anse att detta är något nödvändigt och självklart att delta i. Aaltonen (2013) anser att 

om företag till exempel ger bidrag till olika stödorganisationer skapas en känsla inom 

omgivningen som då ser företaget som korrekt önskvärd och lämplig.  

Enligt Díez-Martín et al (2013) har företag som uppnått legitimitet lättare att ta del av de 

strategiska fördelar som är viktiga både för företagets utveckling och på lång sikt även 

företagets överlevnad. I den undersökning som Díez-Martín et al (2013) utförde i Spanien vid 

jämförelser mellan hur legitimitet och välmående företag kan kopplas ihop, påvisade 

resultatet att de företag som uppnått legitimitet hade också uppnått den bästa lönsamheten. De 

företag som hade uppnått legitimitet hade enligt Díez-Martín et al (2013) även en trogen skara 

intressenter som valde att investera och engagera sig i företag som kunde möta deras normer 

och samhällskrav. 

Enligt Aaltonen (2013) hör legitimitetsteorin ihop med den institutionella teorin som handlar 

om att företag styrs av omgivningen istället för företagets egna verktyg och modeller. Inom 

den institutionella teorin ingår så kallade isomorfismer som påvisar hur företag på olika sätt 

efterliknar andra företag som förklarar varför och hur företag tar sina beslut som i slutändan 

blir den kulturella form företaget uppvisar. Isomorfismen är ett verktyg att förstå hur företag 

skapar legitimitet. Aaltonen (2013) nämner den imiterande isomorfismen som kommer väl till 

hands när ett företag vill skapa legitimitet. Aaltonen (2013) menar att företag imiterar 
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liknande företag som har uttalat bra legitimitet. Genom att imitera företag som uppfyller dessa 

normer är det lättare för företagen att få legitimitet än att arbeta sig fram till detta på egen 

hand. Det blir ett givet tillvägagångssätt för företagen att använda sig av för att snabbt anpassa 

sig till samhällets krav.  

Via den tvingande isomorfismen som Stanger et al (2013) berättade om får företagen 

automatiskt legitimitet genom att följa lagar och direktiv och genom dessa infria 

förväntningar. Även den normativa isomorfismen nämner Stanger et al (2013) och beskriver 

att företagen bör utvecklas i form av högre krav när det gäller till exempel att undervisa och 

utveckla de anställda på ett företag och via professionalism skapa legitimitet både utanför och 

innanför företaget. 

O’Donovan (2002) Anser att ett företags framgång och legitimitet hör ihop. Det finns en hel 

del företag som misslyckats trots bra produkter. På grund av den dåliga legitimiteten har 

företag enligt O’Donovan (2002) inte lyckats överleva. Dock är det inte endast legitima motiv 

företagen har när de arbetar med CSR frågor menar Altonen (2013). De investeringar 

fastighetsbranschen utför kan knytas till den här diskussionen i och med deras 

miljöinvesteringar där investeringarna kan bestå av både legitima samt andra skäl. Dock anser 

Lanis och Richardson (2013) att oavsett motiv är det lättare för företag att skapa legitimitet än 

återta förlorad legitimitet.  

3.4 Intressenter 
”Ett konceptuellt ramverk för affärsetik och organisatorisk ledning som behandlar moraliska 

och etiska värderingar av ledningen i ett företag”. (Walsh, Dinnie, och Wiedmann, 2006) 

[översättning] 

Det finns enligt Deegan och Unerman (2011) modeller och teorier att ta hjälp av för att få reda 

på vilka intressenterna är som kretsar kring ett företag. Intressentteorin är ett bra hjälpmedel 

att ta användning av i relationen med ett företags intressenter. Intressentteorin grundades 1963 

enligt Oruc och Sarikaya (2011) av R.E Freeman. Freeman ansåg att företag bör vara 

medvetna om de grupper av individer som påverkas eller blir påverkade av de beslut som 

företagen tar. Intressentteorin har många likheter med legitimitetsteorin enligt Deegan och 

Unerman (2011) och anser att det vore fel att behandla dessa som två olika teorier. Enligt 

Oruc och Sarikaya (2011) fokuserar Intressentteorin på de intressenter som påverkas och 

påverkar företaget vad gäller både framgångar och motgångar, som till exempel hyresgästerna 

i ett fastighetsföretag eller företagets investerare. Oruc och Sarikaya (2011) anser att 

framgångsrika företag oftast har bra relationer med sina intressenter. För att få framgång bör 

företagen tjäna alla intressenter oavsett storlek på företaget. 

Det sociala kontrakt som Deegan och Unerman (2011) berättade om med anledning av 

legitimitetsteorin, berättar även Jahansoozi (2006) om inom intressentteorin. Istället för ett 

allmänt socialt kontrakt finns det ett flertal specifika sociala kontrakt beroende på vilka 

intressenterna är. Bland annat gäller det för företagen att ta ansvar för företaget med 

incitament att öka lönsamheten, då intressenterna i form av aktieägare får den beskärda delen 

av företaget de kräver. Deegan och Unerman (2011) beskriver aktieägarna som intressenter 
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inom shareholder-teorin som är en del av intressentteorin. Hillier (2013) menar att om inte 

företagen arbetar efter ägarnas intressen kan det skapas principal-agent problem.  

Det finns enligt Oruc och Sarikaya (2011) tre olika versioner av intressentteorin  

 Deskriptiv intressentteori: Som handlar om dåtida, nutida och framtida relationer 

mellan intressenter och företag. 

 Instrumentell intressentteori: Som handlar om lönsamhetsaspekter. 

 Normativ intressentteori: Som handlar om moraliska aspekter gentemot företagets 

intressenter och är uppdelad i tre dimensioner, vilka består av etik moral och 

legitimitet. 

Även om de beslut företag tar sker via lönsamhetsaspekter anser Oruc och Sarikaya (2011) att 

den normativa intressentteorin fungerar som kärnan inom intressentteorin och är viktigare att 

fullfölja, då den på lång sikt ökar företagets värde och välmående. Perrini och Tencati (2006) 

anser att företag bör förändra sina perspektiv och mål beroende på hur intressenterna runt 

företaget påverkas av företagens beslut. Om företaget lyckas utveckla sitt perspektiv kommer 

företaget skapa värde och långsiktig hållbarhet. För att lyckas med detta bör företaget, enligt 

Jahansoozi (2006), skapa öppenhet inom företaget som gör det lättare för intressenter att få en 

bra insyn i organisationen och de beslut som utförs där. Detta anser Perrini och Tencati (2006) 

även utökar företagets chans till bra lönsamhet i slutändan.  Den normativa intressentteorin 

kan knytas ihop med CSR-relaterade frågor som utgör de motiv fastighetsföretag har inför 

hyresgästerna när de utför energiinvesteringar i fastigheterna  

Enligt Oruc och Sarikaya (2011) är intressentteori en etisk teori där ett bidrag är att skapa ett 

bättre samhälle för alla och inte bara för intressenterna. Det här innebär enligt Oruc och 

Sarikaya (2011) att hållbarhet och intressentteori kopplats ihop. Hållbarhetsfrågor har ökat i 

samhället och då är det viktigt för företagen att ta ansvar för de intressenter omkring företagen 

där CSR relaterade frågor är viktiga att ta hänsyn till.  

Dock finns det enligt Clulow (2005) två kategorier av intressenter beroende på hur mycket de 

påverkas eller blir påverkade av företaget.  

 Primära intressenter: Är enligt Jahansoozi (2006) de intressenter som företagen inte 

kan överleva utan. De intressenterna kan bestå av chefer och övrig ledning, investerare 

med flera.  

 Sekundära intressenter: Är intressenter som företag kan klara sig utan, men som 

ändå med sin närvaro påverkar företaget och dess beslut. Sådana intressenter kan till 

exempel vara staten som enligt  Clulow (2005) vill ha intäkter i form av skatter. 

 

För att möta intressenternas behov måste enligt Clulow (2005) en intressentanalys utföras och 

då ta reda på vilka som först och främst är företagets intressenter. Vilka intressenter som är 

primära och sekundära är viktiga i analysen för att förstå innebörden av hur de påverkar eller 

blir påverkade av företaget. Beroende på vilka intressenter det gäller bestämmer företaget hur 

ansvaret och bemötandet av dessa intressenters behov ska hanteras. I fastighetsföretag är 
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hyresgäster en väldigt primär intressent. Det är viktigt för fastighetsföretag att ansvara för att 

påverka hyresgästernas boende och göra dem medvetna om till exempel olika frågor som de 

själva kan vara med att påverka såsom energiförbrukningen.  

Kraven angående intressentteorin är grundat på att företag har ett ansvar till intressenterna, att 

vara informativa. Den drivande kraften är att teorin drivs av ansvar istället för efterfrågan. 

Deegan och Unerman (2011) anser att dessa krav är viktiga för ett företag att följa upp, som 

annars kan påverka företaget negativt på lång sikt. Dock menar Deegan och Unerman (2011) 

att både legitimitets- och intressentteorin beskriver vad företag bör göra i situationer men det 

är långt ifrån vad de i verkligheten gör. Ibland är det svårt att möta intressenternas krav och 

från olika studier har bland andra Entrop et al (2010) forskat i om energiinvesteringar är 

lönsamma i längden samt hur hyresgäster i olika fastighetsföretag kan börja tänka mer 

energisnålt. Forskning visar att beroende på länder samt olika klimat har hyresgästerna olika 

värderingar vad de anser som viktigt i sitt boende. Även avsaknad av kunskap kan göra att 

hyresgästernas olika krav påverkar eller påverkas av fastighetsföretaget. Vad Deegan och 

Unerman (2011) vill säga är att det är svårt att vara alla intressenter till lags, men med 

regelbunden information och öppenhet inom företaget har de kommit en bra bit på väg.  

En primär intressents behov är väldigt viktiga för ett företag att bemöta. Jahansoozi (2006) 

anser att det finns ett behov för företag att öka relationen med dessa intressenter. Enligt 

Deegan och Unerman (2011) är primära intressenter såsom aktieägare och andra investerare 

viktiga för företagens fortsatta överlevnad. Det blir än mer viktigt för företag att skapa eller 

utveckla bland annat nya redovisningsmodeller som gör företaget ännu mer transparant som 

gör det lättare för nya och gamla primära intressenter att ta sina beslut. Genom att företaget 

blir mer transparant blir det viktigare för företagen att göra ett bra resultat som också ökar 

motivationen i slutändan för alla parter.  

Clulow (2005) Berättar om de tre steg som behövs för att identifiera sina intressenter: 

1. Identifiera och ange vilka intressenter som kretsar kring företaget och deras intressen 

och var de befinner sig. 

2. Identifiera sambandet mellan intressenterna och företaget. 

3. Gör en intressentanalys via intressentmodellen 
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Intressentmodellen (exempel i figur 2) är en 

modell som enligt 

Friedman (1970) enbart används för 

vinstmaximering. Men utvecklingen har gått 

framåt menar Clulow (2005) som ser 

modellen som ett bra analysinstrument och en 

bas som gör det lättare för företagen att utföra 

sina beslut med intressenterna i fokus. Clulow 

(2005) anser att det är viktigt för företag att 

bemöta de normer och begränsningar 

intressenter av alla de slag har utifrån dess 

många olika perspektiv. 

 

I ett hållbart samhälle bör alla tänka på de 

konsekvenser som miljö och energifrågor 

bland annat innebär. Enligt Brounen och Kok 

(2011) är de mest primära intressenterna inom 

fastighetsföretagen hyresgästerna som är 

viktiga för företagets överlevnad. 

Fastighetsföretag kan enligt Brounen och Kok 

(2011) ta hjälp utav hyresgästerna att utvidga 

sitt perspektiv och kunskaper inom 

hållbarhetsfrågor för att verka för miljöns bästa. På så sätt blir även hyresgästerna delaktiga i 

företagens beslut. Genom detta system skapar även fastighetsföretaget enligt Díez-Martín et al 

(2013) pragmatisk legitimitet. Hyresgäster kan själva påverka sin energiförbrukning genom 

att som Brounen och Kok (2011) säger välja produkter i lägenheten som kanske är lite dyrare 

men sparar energikostnader i längden. Via EU-direktiv förenklas då hyresgästernas 

produktval genom de energietiketter som Energimyndigheten (“Märketiketten,” n.d.) hänvisar 

till. 

Hyresgästerna är enligt Brounen och Kok (2011) inte alltför medvetna om energifrågor utan 

förhåller sig hellre till frågor angående miljö, avgaser och nära till natur när de gör sina 

bostadsval. De hyresgäster som vill göra medvetna val i Sverige och välja ett lågenergihus 

kan lätt se vilken energistatus en byggnad har tack vare Energy Performance Certificates 

(EPC) som Dixon, Keeping och Roberts (2008) berättade om tidigare. EPC-informationen ska 

enligt Energimyndigheten (“Märketiketten,” n.d.) sitta vid ingången till fastigheten. Det ska 

vara enkelt för hyresgästen att se vilken energistandard fastigheten innehar. Enligt Bonde och 

Song (2013) är dock fastigheter med bra energistandard något dyrare, men energi- och 

kostnadseffektiva i längden. I grund och botten är ett flertal forskningsresultat som bland 

andra Banfi et al (2008) och Tommerup och Svendsen (2005) eniga att hyresgäster är villiga 

att betala lite extra för energiinvesteringar som då ökar hållbarheten och sparar kostnader i 

form av energiförbrukning på lång sikt. Även (OECD, 2013) påvisar att 60 procent av de 

förfrågade hyresgästerna är villiga att betala mer för dessa typer av energiinvesteringar för att 

senare spara in på förbrukningskostnader. Om fastighetsföretagen vill väcka intressenters 

(Echelhi och Khaffaf, 2010, p. 16) 

Figur 2 Intressentmoddellen  

Intressentmoddellen förklarar översiktiligt några 

vanliga intressenter och dess generella behov. 
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medvetenhet diskuterar Banfi et al (2008) om, bör företagen jobba på att vara mer 

transparanta och via olika redovisningsmetoder och andra uttalanden samt kontinuerlig 

information verkligen påvisa för intressenterna hur de jobbar och planerar att jobba i 

framtiden inom hållbarhet och energiåtgärder. 

3.5 Politik 
Deegan och Unerman (2011) berättar om politisk-ekonomisk teori som är ursprungskällan till 

vad både legitimitetsteorin och intressentteorin grundar sig på. Den politisk-ekonomiska 

teorin är uppdelad i två grupper;   

 Klassiska politisk-ekonomiska teorin: Grundat av Karl Marx och handlar om 

hur klassamhället trycker ner de svaga som inget äger, där de svaga trycks ner av de 

starka som äger och kontrollerar kapitalet. 

 Bourgeois politisk-ekonomiska teorin: Både legitimitets- och intressentteorin 

härstammar ifrån denna. Den Bourgeoisa teorin handlar om konflikter emellan grupper 

i samhället och hur olika fenomen påverkar olika grupper, såsom företag kontra 

intressenter av olika slag.  

Inom fastighetsbranschen finns många intressenter som påverkas av företagen, bland annat 

hyresgästerna som berörs av de investeringar företagen gör via till exempel höjda hyror. De 

motiv fastighetsföretagen har när de gör sina investeringar varierar. Motiven kan utmynna i 

om fastighetsföretagen eftersöker legitimitet, allmänt intresse av miljöfrågor eller måste följa 

lagar och direktiv.  De lagar och direktiv som handlar om miljöfrågor är många där fokusen 

ligger på energifrågor där det finns en del lagar som företag först och främst måste följa.  

Energimyndigheten är en myndighet som sammanställer regeringens lagar om vilka 

energiåtgärder företaget måste agera inom (“Energimyndigheten ” n.d.). Energimyndigheten 

ger även ut råd och vägledning åt kommuner och länsstyrelser om vad som är lämpligt att 

utföra inom energieffektivisering, där även vägledande information om energianvändning 

inom hushåll förekommer. Enligt Energimyndigheten inträdde miljöbalken i kraft år 1998 

som lyfte fram energifrågorna i ett nytt sken för att få starkare handlingskraft i besluten. Ett 

miljömål Sverige har är att år 2020 ha 20 procent effektivare energianvändning i jämförelse 

med år 2008 (“Energimyndigheten” n.d.).  

Lagar och regler fastighetsföretag bör följa för att främja en effektiv energianvändning samt 

en god inomhusmiljö i byggnader finns utförda i miljöbalken (“Krav på energihushållning 

enligt miljöbalken,” n.d.). I miljöbalken bekräftas vilka lagar fastighetsföretag som uppför 

byggnader har att hålla sig efter. Enligt miljöbalken (“Krav på energihushållning enligt 

miljöbalken,” n.d.) finns det en hel del regler att hålla sig inom där bland annat skyldigheten 

för företag att energideklarera byggnaderna förekommer. I energideklarationen bör till 

exempel anges uppgifter om byggnadens energiprestanda, om radonmätning har utförts i 

huset eller om energiprestandan kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö med 

mera. Även andra paragrafer som gäller energifrågor fastighetsägare måste rätta sig efter 

förekommer i miljöbalken. 
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Zaleska-Jonsson et al (2012) berättar även om de beslut regeringen har tagit angående 

nybyggnationer. Dessa ska utföras med direktiven nära noll-energibyggnader, vilket betyder 

att byggnader ska bli energieffektiva och via solceller ska byggnader producera lika mycket 

energi som de använder (Vägen till nära-nollenergibyggnader, 2012). 

Dixon, Keeping och Roberts (2008) berättar att via Energy Performance Certificates (EPC) 

som är ett nytt direktiv från EU ska det bli lättare för fastighetsägare att på ett transparant sätt 

visa vilken energieffektivitet en byggnad har. Boverket (“Energy Performance Certificate - 

Boverket,” 2010) beskriver EPC och berättar att det ska finnas information om bland annat 

vilken energiförbrukning en byggnad har, samt jämförelser med liknande byggnader. Dixon et 

al (2008) berättar med stöd av Boverket (“Energy Performance Certificate - Boverket,” 2010) 

att vid nybyggnationer inom EU av kommersiella byggnader är EPC obligatoriskt och 

fastighetsägarna ska bejaka minimikrav angående energiprestandan. Vart femte år bör 

energiprestandan ses över enligt Boverket (“Energy Performance Certificate - Boverket,” 

2010). 

För att förenkla miljömedvetenheten för allmänheten 

har EU infört ett system där via etiketter påvisa hur 

energieffektiva olika produkter är (se exempel i 

Figur 3). Dessa etiketter har enligt 

Energimyndigheten (“Märketiketten,” n.d.) blivit 

obligatoriska för företagen att använda. Via ett 

bokstavssystem från A till G utmärks produkterna. A 

är den mest energieffektiva produkten, men också 

den dyraste i inköpskostnad men enligt forskning 

den mest lönsamma i längden. G är istället den minst 

energieffektiva och billigaste produkten, men i 

längden inte speciellt energieffektiv varken 

kostnads- eller förbrukningsmässigt.  

Med medvetenhet om de lagar och direktiv 

fastighetsföretagen är tvungna att följa och vad de 

själva kan göra av eget bevåg för att påverka 

energieffektiviseringen, är det företagens egna motiv 

som gör skillnad. Det kan vara en svår balansgång för 

fastighetsföretag att investera i energiåtgärder då det 

påverkar dess viktigaste intressenter som bland annat utgörs av hyresgäster och investerare.   

Fastighetsföretag kan ha omsättningsmässiga skillnader samt skillnader vad gäller kommunala 

eller privata ägarstrukturer. Tidigare fanns det en tydlig skillnad mellan kommunala och 

privata fastighetsföretag (Lag (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag, 2002). De 

kommunala fastighetsföretagen skulle tjäna allmänheten utan vinstsyfte och de privata 

fastighetsföretagen skulle drivas med vinstsyfte. En ny lag (Lag (2010:879) om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag, 2010) har uppkommit som raderar den tidigare lagen. Den nya 

lagen har till stor del suddat ut gränsen mellan kommunal- och privatägda fastighetsföretag. 

(“Ny energietikett för europeisk union,” n.d.)  

Figur 3 Energietikett utformat efter EU-

direktiv 
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Den nya lagen innebär att allmännyttiga- och kommunala företag ska agera ”affärsmässigt”. 

Alla fastighetsföretag ska agera som privata fastighetsföretag och därmed utföra alla beslut 

med strävan efter hög långsiktig vinst. Till exempel om ett privat företag via en DCF-metod 

inser att en investering inte uppfyller vanliga avkastningskrav, ska samma situation gälla för 

de kommunala företagen, då situationen ska jämföras som om det endast existerade privata 

företag på marknaden. Enligt Hyresnämnden - Skälig hyra (2005) skall likvärdiga 

hyreslägenheter inom samma område ha likvärdig hyra, det spelar då ingen roll om 

hyreslägenheterna ägs av privata- eller kommunala fastighetsföretag. 

3.6 Lönsamhet 
Carlson och Ingelse (2004) anser att ska ett företag öka i tillväxt, lönsamhet och förnyelse bör 

företaget satsa på investeringar av bland annat maskiner och diverse produktionsutrustning, 

samt inom forskning och utveckling. Miljömässiga investeringar kan göras för att uppnå en 

hållbar utveckling. Carlson och Ingelse (2004) menar att dessa investeringar ökar kapitalbasen 

som ställer högre krav på själva omsättningen. I slutändan bibehåller eller ökar företaget via 

investeringar sin produktivitet och lönsamhet som i sin tur definierar företagens tillväxt. För 

att mäta vilka investeringar som är lönsamma finns det olika investeringsmodeller att använda 

sig av, som bland andra både Carlson och Ingelse (2004) och Hillier (2013) har studerat 

3.6.1 Investeringsmodeller 

Det är viktigt att öka graden av hållbarhet inom kommersiella fastigheter för att minska de 

negativa effekterna av den byggda miljön på vår planet (Warren-Myers, 2012). Det finns 

enligt Warren-Myers (2012) en uppsjö av forskning som handlar om värdet av hållbarhet. 

Warren-Myers (2012) kritiserar denna forskning då de som utför den vill ha kortsiktig 

lönsamhet. Investerare vill till exempel maximera sin avkastning på satsat kapital. Warren-

Myers (2012) menar att de som värderar hållbarhet i fastigheterna gör det med hypoteser om 

hur de vill värdet ska spegla den utsatta avkastningen, istället för att värdera i hur det i 

verkligheten ser ut. Warren-Myers (2012) anser också att så länge det inte finns någon 

ekonomisk motivering att utföra dessa investeringar kommer utvecklingen av hållbarhet vara 

begränsad. Kortsiktig lönsamhet styr anser Warren-Myers (2012) och det saknas kunskap och 

verktyg att mäta investeringarna med. Dock menar Warren-Myers (2012) att det finns 

investeringsmodeller som används för att beräkna om företagens olika investeringar är 

lönsamma. Dessa modeller används enligt Warren-Myers (2012) även i forskning när 

hållbarhetsinvesteringar ska beräknas. Beräkningarna utförs för att få en grund till att bedöma 

och besluta om investeringarna ska genomföras eller inte menar Hillier (2013). Sandahl och 

Sjögren (2003) berättar att det finns en rad olika modeller som bygger på diskonterade 

kassaflödesmetoder (Discounted Cash Flow, DCF). De vanligaste modellerna är enligt 

Sandahl och Sjögren (2003) och Brunzell, Liljeholm och Vaihekoski (2013) nuvärdesmetoden 

(Net Present Value, NPV), internräntemetoden (Internal Rate of Return, IRR) och 

återbetalningsmetoden (Payback method). 

Enligt Hillier (2013) går NPV ut på att beräkna och uppskatta framtida års kassaflöden från en 

investering, som sedan diskonteras till nuvärde genom en kalkylränta. Summan subtraheras 

med den initiala investeringen och därmed uppnås ett NPV. Hillier (2013) förklarar att om 

NPV i det läget är positivt (NPV>0) antas investeringen vara lönsam och vid negativt NPV 
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(NPV< 0) antas investeringen vara olönsam. Hillier (2013) beskriver beräkningsmodellen för 

NPV enligt följande: 

 

(“net present value,” n.d.) 

Figur 4 Net Present Value 

Ct står för kassaflödena för respektive år, 1-r står för diskonteringsräntan som höjs 

upp med respektive år t för att kassaflödena ska beräknas till nuvärde. C0 står för den 

initiala investeringen som ska subtraheras med kassaflödenas nuvärde beskriver 

Hillier (2013) för att finna investeringens NPV. 

Hillier (2013) förklarar att diskonteringsräntan är den räntesats som används vid 

investeringskalkylering för att avgöra avkastningskrav på investerat kapital. Vid avgörandet 

av vilken kalkylränta som ska användas finns ett antal modeller som kan nyttjas där bland 

annat inlåningsränta eller Weighted Average Cost of Capital (WACC) används, där 

genomsnittskostnaden av ett företags finansiering beräknas. WACC beräknar värdet av den 

lägsta avkastning som företag kan tolerera för att klara av det beräknade avkastningskravet 

från aktieägare och räntekostnaden på lånat kapital. 

Internal Rate of Return (IRR) är även det en användbar 

metod som bygger på DCF- modellerna menar Hillier 

(2013) (exempel i figur 5). IRR är likvärdig med Net 

Present Value rent modellmässigt, men används genom att 

IRR mäts och jämförs med företagens uträknade WACC. 

Hillier (2013) fortsätter att förklara att målsättningen med 

IRR är att få NPV = 0. Vid framräkning av IRR testas olika 

diskonteringsräntor (r i figur 4) för att finna nollpunkten. 

Den diskonteringsränta som ger NPV = 0 anses vara 

investeringens IRR. IRR jämförs sedan med företagets 

beräknade WACC för att mäta investeringens lönsamhet. 

Om IRR är högre än WACC (IRR>WACC) betyder det att 

investeringen är lönsam eftersom kostnaden (WACC) är 

lägre än förväntad avkastning (IRR). Om den förväntade 

avkastningen är högre än kostnaden tenderar då detta till 

att ge lönsamhet enligt modellen.  

Återbetalningsmetoden går ut på, enligt Hillier (2013) att beräkningar ska göras utifrån 

investeringens beräknade årliga kassaflöden. Dessa adderas till den initiala investeringen för 

att finna när investeringen har blivit återbetald, det vill säga det år investeringskostnaden 

passerar nollvärdet. Investeringar anses lönsamma och bör påbörjas om den beräknade 

ekonomiska livslängden är längre än återbetalningstiden. Vid längre återbetalningstid än 

livslängd anses investeringarna inte vara lönsamma då detta kommer minska företagens 

(“Internal Rate of Return - IRR,” n.d.) 

Figur 5 Internal Rate of Return  

Internal Rate of Return där NPV = 0, högre 

WACC (discount rate) än IRR är inte 

lönsamt då värdet blir lägre än noll, 

NPV<0. 
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kassaflöde. Hillier (2013) belyser problemet med denna typ av modell är att den inte tar 

hänsyn till kommande kassaflöden efter återbetalningstidens slut, vilket kan ge en 

missvisande bild som inte tar upp alla kassaflöden som är tänkta att genereras efter 

återbetalningstiden. Hillier (2013) beskriver även att problemet med återbetalningsmetoden är 

att den inte tar hänsyn till kapitalets tidsvärde vilket gjort att enligt Yard (2000) 

återbetalningsmetoden utvecklats till att även den ta hänsyn till diskontering till nuvärde med 

hjälp av en kalkylränta. Genom detta adderas kassaflödena till den initiala investeringen efter 

att först ha diskonterats till nuvärde menar Yard (2000) som då tar hänsyn till kapitalets 

tidsvärde.  

Warren-Myers (2012) kritiserar dessa modeller i hållbarhetsperspektiv på grund av att de kan 

anses som mer spekulation vad investerare vill att verkligheten ska se ut, istället för hur de ser 

ut på riktigt. Dock anser Warren-Myers (2012) att med långsiktig planering som är mer 

förankrad i verkligheten är dessa modeller ett bra verktyg att använda vid 

hållbarhetsvärderingar. Även Sandahl och Sjögren (2003) och Brunzell et al (2013) anser att 

dessa modeller är ett bra verktyg att tillgå. I den undersökning som Sandahl och Sjögren 

(2003) utförde där de forskade i vilken metod som var den mest använda av de olika DCF-

modeller som existerade, kom de fram till att den mest vanliga modellen var 

återbetalningsmetoden. Den metoden ansågs enligt Sandahl och Sjögren (2003) mest 

traditionell och enklast att använda. Hillier (2013) berättar att beräkningar av investeringar är 

bra att göra för att företagen ska kunna växa och ha en grund för sina investeringsbeslut och 

att kunna få företagen att arbeta utifrån många intressenters vilja, företagstillväxt samt 

lönsamhet. Men då DCF-modeller utgår från kapitalmässiga kassaflöden kan det bli svårt att 

beräkna investeringar som inte genererar samma form av kassaflöde, vilket Bonde (2012) 

nämner genom energiparadoxen.  

3.6.2 Energiparadox 

Enligt Hillier (2013) ska alla investeringar med positivt NPV påbörjas då dessa kommer att ge 

lönsamhet, som i sin tur oftast gör sina intressenter nöjda. I verkligheten fungerar inte dessa 

beräkningar på alla typer av investeringar. Bonde (2012) förklarar att energimässiga 

investeringar i fastighetsbranschen inte alltid ska påbörjas även fast de ger positivt NPV. 

Bonde (2012) fortsätter med att förklara att de inte alltid ska påbörjas på grund av att det 

oftast alltid finns bättre alternativ för att uppnå energieffektiva fastigheter. Även 

energimässiga investeringar kan komma att öka användandet av energi som i sin tur raderar 

den påtänkta vinningen. Detta fenomen benämner Bonde (2012) som energiparadoxen, 

energieffektivitetsgapet eller Jevons Paradox.  

År 1865 upptäckte William Stanley Jevons att investeringar i tekniska förbättringar som var 

tänkta att effektivisera kolanvändningen hos industrier på ett mer miljövänligt sätt, medförde 

teknisk utveckling. Till följd av denna utveckling ökades förbrukningen av kol då enligt 

Alcott (2005) fler industrier började med kolanvändning, då det ansågs som det mest effektiva 

sättet att använda energi på. Denna utveckling medförde att miljön drabbades och skadades 

mer än tidigare. Genom att skapa energieffektivitet kan enligt Alcott (2005) positiva resultat 

påvisas på kort sikt men i längden få tillbakaslag som påverkar energianvändandet av resursen 

och som då kan radera det positiva med investeringarna. 
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(“The Jevons Paradox | Greenimalist,” n.d.) 

Figur 6 Energiparadox 

Ett exempel på Jevons Paradox där en hybridbil förbrukar mindre men tenderar till att användas 

mer, vilket ger samma långsiktiga resultat. 

Alcott (2005) förklarar att Jevons i sin upptäckt argumenterade för att de nya tekniska 

lösningarna av energieffektivitet kommer medföra högre användning i slutändan. Till exempel 

kan Figur 6 påvisa ett exempel: Vid medvetande om att köra en ”vanlig” bil som figur 6 

påvisar används bilen för transportering i den mån som behövs i det vardagliga livet. En 

investering i en hybridbil kommer generera lägre kostnader per mil. Denna typ av bil kommer 

att stå för transporten i större utsträckning eftersom det är billigare, personerna som brukar 

hybridbilarna åker mer som i sin tur raderar den vinning som var huvudsaken med 

investeringen både ekonomiskt och miljömässigt. Det tenderar i slutändan till att bli samma 

resultat som påvisas i den gröna kurvan i figur 6. 

Även Herring (2006) har studerat hur energieffektiva investeringar påverkar 

energianvändningen i en negativ riktning. Herring (2006) och Bonde (2012) är eniga i frågan 

och menar att företag sparar pengar i och med energiinvesteringarna men i slutändan ökar 

energianvändningen och påverkar både lönsamhet och miljö negativt. För att knyta den här 

teorin till fastighetsbranschen i de fall där hyresgästerna betalar sin egen energiförbrukning i 

lägenheterna tenderar till att de vill hålla förbrukningen på en låg nivå för att hålla 

kostnaderna nere. Om energin blir billigare på grund av diverse energieffektiva investeringar 

som fastighetsbolagen gör, kan det istället komma att påverka hur konsumtionen från 

hyresgästerna ändras enligt Bondes (2012) och Herrings (2006) teorier. 

3.6.3 Energibesparande investeringar 

Produktionskostnaden att uppföra en nybyggnation är enligt Bonde och Song (2013) en dyr 

investering. Vid nybyggnationer kan enligt Högberg et al (2009) energiinvesteringar utebli på 

grund av kortsiktigt tänk med snabb lösning på bostadsfrågan. Det rör sig dock om höga 

siffror angående byggnaders energiförbrukning. Frågan kan ställas om energibesparande 

investeringar är lönsamma i verkligheten och om det finns ett motiv inom det perspektivet att 
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utföra dessa? För det första har olika forskare med hjälp av olika modeller utrett vilka 

investeringsmetoder som anses som bra kontra dåliga investeringar. Vilka investeringar 

betalar sig bäst och vilka sparar mest energiförbrukning.  

Tommerup och Svendsen (2005) beskriver att Net Present Value (NPV) är en väl använd 

metod att beräkna lönsamheten med angående energiinvesteringar. Tommerup och Svendsen 

(2005) beskriver att beräkning av miljöinvesteringar sker på sparmotiv, det vill säga att 

kostnaderna ska bli mindre. NPV fungerar på det sätt som nämnts tidigare då mindre 

kostnader betyder mindre pengar ut som i sin tur ger ett högre positivt kassaflöde, som 

eftersträvas vid investeringar.  

Tommerup och Svendsen (2005) förklarar vidare och påvisar att vissa investeringar anses 

vara positiva (NPV>0). Bland dessa investeringar benämns takisolering, fönsterbyten samt 

andra investeringar som tenderar till att hålla värmen inne och kylan ute, som i sin tur håller 

energiförbrukningen för uppvärmning nere.  

Entrop et al (2010) beskriver i sin forskning hur han utfört sin undersökning. Via studier på 

byggnader har han studerat vilka olika typer av investeringar som ger bäst resultat. Sex 

stycken olika hus har kontrollerats med extra fokus på vad Entrop et al (2010) har kallat hus 

nummer 6, som byggdes år 1972 där det år 1991 investerats i takisolering. Takisoleringen 

kommer sedan att generera i mindre energiförbrukning och kan då anses vara en miljövänlig 

investering. Denna investering förbättrade byggnadens värmebehållningsförmåga och på detta 

sätt sparades energi. Entrop et al (2010) investeringsberäkning på takinstallationen hade år 

1992 ett positivt NPV (+982) och år 2006 hade NPV fördubblats (+1746), vilket betyder att 

investeringen är lönsam rent ekonomiskt. Entrop et al (2010) förklarade även att 

återbetalningstiden var 12 år på energivinningen som denna typ av investering medförde.    

 

(Entrop et al., 2010, p. 627) 

Figur 7 Investering i takisolering  

Visar kostnaden för den initiala investeringen i rött, totala vinningen i lila, energivinst i blått och 

byggnadens årliga värdeökning i grönt. Vid brytpunkterna mot den röda linjen ses vilka år som 

lönsamheten blir positiv. 
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Figur 7 påvisar att denna typ av energiinvestering är lönsam på lite längre sikt, men som även 

innehåller hållbar utveckling som kan komma att stå sig längre än vad byggnader utan denna 

investering har kunnat göra. Även husets marknadsvärde ökar årligen vilket den gröna linjen 

visar, dock ska det tas i beaktning att bostadsmarknaden även varierar under åren påpekar 

Entrop et al (2010). 

Resultatet av dessa undersökningar har en återkommande positiv trend anser Entrop et al 

(2010). Fastighetsföretag kommer enligt Entrop et al (2010) i längden spara kostnader och 

öka lönsamheten på lång sikt i och med energiinvesteringarna. Även Tommerup och 

Svendsen (2005) anser i sin undersökning att energiinvestera är förmånligt att göra för 

fastighetsföretag och att resultatet som uppkommit via energieffektiviteten även reducerar 

energikostnaden signifikant. Tommerup och Svendsen (2005) kom också fram till i 

undersökningen att det är mer kostnadssparande att renovera äldre byggnader än att utföra nya 

projekt med nybyggnationer. Även Verbeeck och Hens (2004) gjorde en undersökning med 

diverse olika tester och mätningar kring energiinvesteringsalternativ i befintliga fastigheter i 

Belgien. De kom fram till som Entrop et al (2010) ansåg att takisolering är den mest effektiva 

investeringen att göra. Verbeeck och Hens (2005) höll med om att det enbart finns positiva 

resultat angående energiinvesteringar för företag att göra i längden.  

Tidigare forskning visar på att energiförbrukningen av byggnader är hög och påverkar både 

fastighetsägare och hyresgäster i form av höga kostnader. Samtidigt visar forskning på att 

fastighetsföretag genom att göra energiinvesteringar skulle bli lönsamma i längden. Vad är det 

då som gör att företag väljer att inte investera i energiåtgärder när de gör sina renoveringar 

eller ny- och tillbyggnationer? Enligt många forskare där bland andra Tommerup och 

Svendsen (2005) har gjort djupgående intervjuer med fastighetsföretagare som ofta anser att 

investeringarna är ur kostnadssynpunkt på kort sikt väldigt dyra. Tommerup och Svendsen 

(2005) analyserade fram i forskningen bland annat att dålig kunskap och medvetenhet gör att 

fastighetsföretagen inte lägger ner pengar på energibesparande investeringar. 

3.7 Energieffektivisering 
CSR-frågor angår alla företag i det stora formatet. I det mindre formatet med inriktning mot 

en specifik bransch, som i det här fallet fastighetsbranschen är det viktigt att se hur dess 

intressenter som till exempel hyresgäster och olika former av investerare påverkar eller 

påverkas av de hållbarhetsinvesteringar fastighetsföretagen utför med inriktning mot 

energiåtgärder. Samtidigt inse vikten av de motiv fastighetsägare har för att utföra dessa 

energibesparande investeringar. 

3.7.1 Historik  

Enligt Högberg, Lind och Grange (2009) har tanken funnits att ägna tid åt energiinvestering 

sedan tidigt 1970-tal. Mellan 1970 till 1980-talet var målet med energieffektiviseringen att 

reducera oljekonsumtionen. I dag handlar energieffektiviseringen om reducering av 

klimateffekten. Det skapades under 1980-talet utvecklingar av olika energipolitiska åtgärder 

där investeringsstöd och informationskampanjer skulle öka kunskapen och minska 

energiförbrukningen, vilket inte fick den handlingskraft som det var tänkt. Under 1990-talet 

berättar Högberg et al (2009) att utvecklingen av energipolitik fortsatte via energieffektiv 
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teknik inom bostäder och lokaler, bidrag till pilotanläggningar samt stöd till instanser gavs för 

att informera och väcka medvetenhet om energieffektivisering inom fastighetsföretag. Under 

1990-talet fanns det ett initiativ som handlade om energieffektivitet inom miljonprogrammet i 

Sverige berättar Högberg et al (2009), men av någon anledning ledde detta inte till något 

politiskt beslut. Den dåvarande svenska statsministern Göran Persson introducerade istället 

sin egen vision av vad han kallade ”det gröna folkhemmet” i samarbete med miljöpartiet 

(“Persson vill skapa det ‘gröna folkhemmet’ - DN.SE,” n.d.). I denna vision menade Göran 

Persson att befolkningen skulle hjälpas åt att utveckla ett hållbart samhälle.  Högberg et al 

(2009) berättar att sedan millennieskiftet är energieffektivitetpolicy i stort sett inriktat åt att ge 

riktlinjer till företag om vilka åtgärder som är lämpliga att utföra. En viktig policy som 

Högberg et al (2009) berättar om som införts av EU, kräver att alla medlemsstater gör upp en 

klimateffektiviseringsplan där energiförbrukning är en viktig aspekt för länderna att ta hänsyn 

till. 

De studier som finns angående energieffektiva investeringar inom fastigheter går åt liknande 

håll. En studie utförd av Zaleska-Jonsson et al (2012) som forskar i lönsamheten för företag 

att investera i energiåtgärder i Sverige. Zaleska-Jonsson et al (2012) påvisar att det är dyrare 

att bygga ett lågenergihus än ett vanligt hus. Detta faktum anser Zaleska-Jonsson et al (2012) 

kan vara en nackdel för fastighetsföretagen som på kort sikt vill få snabb lönsamhet, eller som 

Lind och Lundström (2011) anser kan behöva en snabb lösning på bostadsproblemet 

angående befolkningsökningen. Även Morrissey, Meyrick, Sivaraman, Horne och Berry 

(2013) anser också att investeringarna kan anses som kostnadskrävande och att det finns för få 

kopplingar mellan lönsamhets- och kostnadsanalyser.  

Morrissey et al (2013) anser också att det finns en stor osäkerhet kring investeringarna på 

grund av dålig kunskap och medvetenhet inom företagen. Även Bonde (2012) påvisade vilka 

nackdelar det kan finnas med fastighetsföretagens energiinvesteringar. Bonde (2012) 

förklarade tidigare om energiparadoxen varför fastighetsägare inte gör de investeringar som 

de borde. Bonde (2012) berättar om energiparadoxen som i korta drag innebär att effektiv, 

miljövänlig och billig energi tenderar till att öka energiförbrukningen som i sin tur inte 

genererar den energimässiga vinning som var tänkt med investeringarna. Entrop et al (2010) 

håller med Bonde (2012) som i intervjuer kommit fram till att de åsikter fastighetsföretagare 

har när de gör sina energiinvesteringar är att det endast är hyresgästerna som påverkas i 

positiv benämning. Denna attityd företag har när det inte utför nödvändiga energiinvesteringar 

beror bland annat på enligt Tommerup och Svendsen (2005) forskning som anser att 

kunskapen är ett tomrum som behöver fyllas. Entrop et al (2010) och Tommerup och 

Svendsen (2005) har utfört ett flertal uträkningar i olika DCF-modeller och via dessa modeller 

har de i stort sett fått fram liknande resultat. Entrop et al (2010) och Tommerup och Svendsen 

(2005) förklarar att forskningen har grundat sig på att byggnader har en lång livslängd på 

ungefär 30 år. Enligt DCF modellerna har då energiinvesteringarna längre tid på sig att betala 

av sig samt att bli lönsamma på, då tidshorisonten på investeringen kan utökas, vilket påvisas 

av Figur 7.  

Vad kan då motivera fastighetsägare att engagera sig mer i energiinvesteringar? Enligt Toller 

et al (2011) bör investeringarna utföras, då de är en energi- och kostnadseffektiv åtgärd på 
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lång sikt. Vilken investering som anses dyr eller inte är relativ men bör jämföras med den 

livslängd som investeringen ska gälla. Entrop et al (2010) och Tommerup och Svendsen 

(2005) anser i sin forskning (figur 7) att energiinvesteringar inte är kostsamma i jämförelse 

med hur pass kostnadseffektiva de är.  Även Zaleska-Jonsson et al (2012) anser att 

investeringarna i lågenergihus kan anses som en bra möjlighet till lönsam investering. Om 

fastighetsföretagen börjar fokusera på långsiktig lönsamhet kommer de inse att 

energiinvesteringarna är lönsamma. Zaleska-Jonsson et al (2012) berättar att investeringarna 

har en så pass bra inverkan på energiförbrukningen att driftskostnaderna i ett lågenergihus 

kommer bli betydligt lägre än i vanliga hus, vilket gör att fastigheter på lång sikt kommer 

spara kostnader och öka sin lönsamhet i företaget. Zaleska-Jonsson et al (2012) räknar upp 

många positiva faktorer angående fastigheternas energiinvesteringar som bland annat innebär 

mindre miljöpåverkan och mindre känslighet inför energiprisförändringar samt lägre 

underhållskostnader. 

Zaleska-Jonsson et al (2012) anser att ytterligare en anledning för fastighetsföretagen att ägna 

sig åt energiinvesteringar är de nya direktiv som regeringen (Vägen till nära-

nollenergibyggnader, 2012) har angående noll-energi byggnader. Dock anser Zaleska-Jonsson 

et al (2012) att det saknas uppmuntran och stimulans från staten och regeringen angående 

fastighetsföretagens energiinvesteringar. Zaleska-Jonsson et al (2012) anser också att om 

fastighetsföretagen blivit erbjudna stöd skulle dessa företag satsa mer på lågenergihus. Även 

Brounen och Kok (2011) anser att det saknas lagar och direktiv som fastighetsägare kan hålla 

sig inom samt att kunskapen och information om hållbarhetsfrågor i synnerhet och 

energifrågor i allmänhet saknas i bred bemärkelse. 

Det finns trots allt ambitioner och en vilja menar Zaleska-Jonsson et al (2012) för de svenska 

fastighetsföretagen att energiinvestera. Zaleska-Jonsson et al (2012) anser att många av 

fastighetsföretagen har börjat tänka långsiktigt och insett fördelarna med 

energiinvesteringarna. Det finns dock företag som av olika anledningar tänker kortsiktigt. Det 

beror inte endast på dålig kunskap, även andra faktorer påverkar. Bland annat kan företagen 

vara utsatta för det så kallade principal-agent problemet. Det kan bli en krock i och med då 

principalerna i form av aktieägare ofta tänker kortsiktigt och agenterna, det vill säga 

företagsledningen tänker i mer långsiktiga termer. Många aktieägare vill få snabb avkastning 

på investerat kapital. Hillier (2013) beskriver att agenternas mål i företagen är att öka 

aktiernas värde genom att göra det bästa för företagen, en miljömässig investering kan vara 

bra i det långa loppet, men orsaka att aktiernas värde minskar på kort sikt.  

Ett annat kortsiktigt problem kan enligt Michael C. Jensen (2003) vara att företagschefer som 

för att skapa en bra bonus till sig själv låter bli att göra långsiktiga investeringar. Det som 

skapar bonusen här och nu är de kortsiktiga investeringar som ger snabb vinst då bonusarna 

ofta är vinstbaserade och då går emot den vilja som aktieägare och andra investerare har och 

på detta sätt skapar problem i längden. Även Banfi et al (2008) håller med de andra forskarna 

i sin undersökning att fastighetsföretagen bör tänka mer långsiktigt, samtidigt som de bör 

fokusera på sina intressenter, som hyresgäster och investerare i sina beslut. 
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4. Empiri och analys 

I detta kapitel presenteras de resultat som har uppnåtts ur den kvantitativa forskningsmetoden 

via tabeller. I samband med framställningen av tabellerna utförs en utförlig analys av 

resultatet. Det framkommer dock vad som är analys och vad som är empiri i texten.  

De motiv företagsledningen har vid sina energiinvesteringsbeslut består av fyra olika 

perspektiv; 

 Legitima: Bemöta samhällets normer och krav eller gynna de intressenter som finns. 

 Primära intressenter: Hyresgäster. 

 Politiska: Via lagar och regler 

 Lönsamhetsmässiga: Vinstsyfte. 

För att förenkla det empiriska och analytiska upplägget kommer en genomgång av dessa 

motiv delas upp i rubriker. Liksom i den teoretiska referensramen kommer rubrikerna bestå 

av; Legitimitet, intressenter, politik samt lönsamhet. Därefter följer en diskussion kring hur 

företagen tillämpar energibesparande investeringar. 

4.1 Legitimitet 
Aaltonen (2013) anser att om företagen vill skapa legitimitet i samhället bör företagen anpassa 

organisationen och dess beslut med olika faktorer. Aaltonen (2013) förklarar att anpassningen 

ska ske mot de faktorer som är viktiga för företagets fortsatta överlevnad. Lanis och 

Richardson (2013) anser att en av de mer primära faktorerna i det fallet är kopplingen till 

CSR-relaterade frågor.  

Enligt Lanis och Richardson (2013) hör legitimitet och CSR ihop i hög grad. Enligt många 

forskare som bland andra Marrewijk (2003) och Díez-Martín et al (2013) har det i årtionden 

blivit allt viktigare att hänge sig åt miljö och energieffektiviseringsfrågor. Det finns en viss 

skillnad i hur företagen resonerar inom CSR och hållbarhetsfrågor beroende på vad som anses 

viktigt för dem. Skillnaden kan också relateras till om företagen är kommunal- eller 

privatägda, samt omsättningsmässiga skillnader. I Sverige finns det, oberoende omsättning, en 

motivation inom de kommunala och privata fastighetsföretagen att arbeta med miljö och 

energieffektiviseringsfrågor. 

Tabell 1 Miljövärdering. 

Hur värderar ert företag miljö och energieffektiveringsfrågor? 

Företagsgrupp Antal 

svarande 

Medelvärde  
1. Inte alls - 5. I hög grad 

Median 

1. Inte alls - 5. I hög grad  

Kommunala Större 42 4,36 4 

Privata Större 36 4,22 4 

Kommunala Mindre 41 4,58 5 

Privata Mindre 27 4,26 4 

Totalt 146 4,36  

Vad som framkommer i tabell 1 är att de flesta företagen i grund och botten eftersträvar och 

värderar miljöfrågor högt. Fastighetsföretagen i Sverige verkar ha tagit till sig den forskning 
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om legitimitet som finns, där bland andra Díez-Martín et al (2013) anser att legitimitet skapar 

en trogen skara intressenter. Via ökad värdering av miljö- och energieffektiviseringsfrågor 

anser Lanis och Richardson (2013) att fastighetsföretagen börjat att uppfylla det sociala 

kontraktet mellan företaget och samhället och på så sätt skapat en bra grund till fortsatt 

legitimitet. Att företag värderar miljö- och energieffektiviseringsfrågor relativt lika kan även 

bero på den imiterande isomorfismen som Aaltonen (2013) nämner. Genom att imitera företag 

som jobbar med att skapa legitimitet blir det enklare för företagen att snabbt anpassa sig till 

samhällets krav. 

Enligt Karhu et al (2012) varierar dock företagens satsningar på CSR och miljöfrågor 

beroende på bland annat omsättningsmässiga skillnader. Matten och Moon (2008) anser att 

det saknas kunskap inom företagen angående miljöfrågor i omvärlden. Många företag har 

kommit olika långt med miljö och energieffektiviseringsfrågor beroende på olika faktorer 

menar Matten och Moon (2008) och Karhu et al (2012). Detta visar sig i resultatet i tabell 1 

att fastighetsföretagen i Sverige värderar miljö- och energieffektivisering till hög grad. Även 

om de privata fastighetsföretagen påvisar ett något lägre medelvärde angående värderingen av 

miljöfrågor. Detta kan bero på omsättningsmässiga skillnader och den avsaknad av kunskap 

som Matten och Moon (2008) och Karhu et al (2012) anser finns. Dock visar de privata 

fastighetsföretagen ändå ett stort engagemang som påvisar att de snart är uppe i samma nivå 

som de kommunala fastighetsföretagen i denna fråga.  

Enligt Díez-Martín et al (2013) är det lättare för företag med legitimitet att ta del av de 

fördelar som uppnås, såsom ökad åtkomst av resurser samt obegränsad tillgång till marknader. 

O’Donovan (2002) anser också att samhället är i ständig utveckling och att det kan vara svårt 

att följa de föränderliga sociala normerna. O’Donovan (2002) menar ändå att företagen kan 

använda dessa normer som en bra mall för att förändra företaget. Vid expanderande företag 

ökar kraven dels genom de lagar som existerar men även omgivningens fokus på företaget 

ökar. Díez-Martín et al (2013) anser att när omgivningens fokus ökar får företagen större 

behov av att skapa legitimitet inför samhället och göra sina beslut därefter. 

Tabell 2 uppvisar att de kommunalägda företagen anser det vara viktigare att uppfylla 

legitimitet än vad de privatägda företagen gör.  

Många fastighetsföretag har över lag insett vikten av hur samhället ser på företaget som Díez-

Martín et al (2013) diskuterade. Framförallt de kommunala fastighetsföretagen påverkas i 

relativt hög grad av omgivningens syn enligt tabell 2. De privata fastighetsföretagen anser att 

Tabell 2 Omgivningens syns påverkan. 

Hur viktig är omgivningens syn på företaget? 

Företagsgrupp Antal 

svarande 

Medelvärde  
1. Inte alls - 5. I hög grad 

Median 

1. Inte alls - 5. I hög grad 

Kommunala Större 41 3,32 4 

Privata Större 36 3,17 3 

Kommunala Mindre 41 3,51 3 

Privata Mindre 26 3,12 3 

Totalt 144 3,28  
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omgivningens syn är viktig, men denna faktor utgör inte den största aspekten när dessa 

företag tar sina energiinvesteringsbeslut. Eftersom de privata fastighetsföretagen anser sig 

styras i högre grad i sina energiinvesteringsbeslut av de lagar som finns (Tabell 9 och Tabell 

10) skapas för dem automatiskt legitimitet genom lagarna. Detta fenomen tar Stanger et al 

(2013) upp i benämningen tvingande isomorfism som påvisar att genom lagar och regler 

skapas en isomorfism som får företag att efterlikna varandra. Den tvingande isomorfismen 

påverkar i hög grad växande företag, såsom många privata företag. Dessa företag får en 

ökande påverkan av lagar och större fokus från omgivningen allteftersom företagen 

expanderar.  

Enligt Díez-Martín et al (2013) består legitimiteten av olika dimensioner som alla mynnar ut i 

samma mål, men enligt Díez-Martín et al (2013) på olika sätt. Den moraliska legitimiteten är 

enligt Díez-Martín et al (2013) viktig att uppnå, då de handlingar fastighetsföretagen utför ska 

spegla den moraliska normativiteten i samhället. Inom den pragmatiska legitimiteten är det 

viktigt att verka för omgivningens delaktighet anser Díez-Martín et al (2013) och menar att de 

intressenter som påverkar och påverkas av företaget kan bli delaktiga på olika sätt av 

företagets beslut. 

4.2 Intressenter 
Det är viktigt för företag att bemöta de intressenter som påverkas eller blir påverkade av 

företaget. Lanis och Richardson (2013) berättade om det sociala kontraktet som finns mellan 

företaget och samhället. Genom det sociala kontraktet kan företaget via legitimitetsmässiga- 

och lönsamhetsmässiga skäl få intressenterna att känna sig rättvist behandlade och samtidigt 

uppfylla det behov intressenterna kan ha. Clulow (2005) anser att företag bör analysera vilka 

intressenter som finns runt företagen. Clulow (2005) Menar att uppdelningen av primära och 

sekundära intressenter är viktiga för att företag ska få bättre förståelse hur de lättare kan 

arbeta med till exempel redovisning och beslutsfattande. De primära intressenterna runt ett 

fastighetsföretag är enligt Jahansoozi (2006) bland andra hyresgästerna. Jahansoozi (2006) 

anser att fastighetsföretagen bör utveckla relationen med dessa primära intressenter som 

hyresgäster utgör för att skapa ett större värde för företaget som också påverkar företagets 

överlevnad. 

I grund och botten verkar de svenska fastighetsföretagen generellt anse att hyresgästerna 

endast delvis styr de beslut angående energiinvesteringar företagen ska utföra enligt tabell 3. 

De kommunala större fastighetsföretagen anser att hyresgästerna till mindre grad påverkar 

Tabell 3 Hyresgästernas påverkan. 

Hur mycket styr hyresgästerna när ni utför energiinvesteringar? 

Företagsgrupp Antal 

svarande 

Medelvärde  
1. Inte alls - 5. I hög grad 

Median 

1. Inte alls - 5. I hög grad 

Kommunala Större 42 2,40 2 

Privata Större 36 2,58 3 

Kommunala Mindre 41 2,56 3 

Privata Mindre 27 2,70 3 

Totalt 146 2,56  
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företagens beslut om energiinvesteringar. De mindre kommunala och de privata 

fastighetsföretagen anser att hyresgästernas åsikter har en viss påverkan. Trots diskussionen 

om hur viktigt det är att utveckla relationen med de primära intressenterna i ett företag som 

bland andra Jahansoozi (2006) och Clulow (2005) berättar om verkar de svenska 

fastighetsföretagen i stort sett inte utvecklat dessa relationer på ett högre plan vad gäller de 

energiinvesteringar som utförs i fastigheterna. 

 

 

 

 

 

 

Att andelen av de fastighetsföretag som anser att hyresgästerna styr deras 

energiinvesteringsbeslut är väldigt låg kan bero på olika faktorer. Enligt Bonde (2012) har 

fastighetsföretagare åsikter om att energiinvesteringar endast gynnar hyresgästerna. Bonde 

(2012) anser att hyresgästerna i och med energiinvesteringarna ökar sin energiförbrukning då 

energikostnaden minskar och den tänkta lönsamheten försvinner. Även Herring (2006) 

berättar att många fastighetsföretagare anser att energiinvesteringar är kostsamma på kort sikt. 

De enda som gynnas av dessa investeringar enligt fastighetsföretagarna är hyresgästerna 

berättar Herring (2006). Detta dilemma verkar dock inte påverka fastighetsföretagen i Sverige 

då majoriteten påvisar att även om energiinvesteringar utförs anser fastighetsföretagen i det 

större perspektivet att hyresgästernas energiförbrukning inte har en tendens att öka enligt 

tabell 5. Det som också framkommit i tidigare forskning enligt Thompson och Ke (2012) är 

att fastighetsföretagare anser att energiinvesteringar på kort sikt över lag anses kostsamma. 

 

 

 

 

 

 

Inom de svenska fastighetsföretagen har de mindre kommunala och de privata 

fastighetsföretagen procentuellt sett (mellan 30-40%) större andel hyresgäster som betalar sin 

egen energiförbrukning. De större kommunala fastighetsföretagen har procentuellt mindre 

andel (runt 24 %) av dessa hyresgäster. Detta verkar påverka fastighetsföretagens beslut att 

inkludera hyresgästerna inom sina energiinvesteringar enligt tabell 4. Eftersom de mindre 

Tabell 4 Hyresgästernas konsumtion. 

Betalar hyresgästerna sin egen energiförbrukning? 

Företagsgrupp Antal 

svarande 

Ja Nej 

Kommunala Större 48 13 35 

Privata Större 43 15 28 

Kommunala Mindre 45 14 31 

Privata Mindre 30 12 18 

Totalt 166 54 112 

Tabell 5 Energikonsumtion. 

Tenderar energibesparande investeringar till att energikonsumtionen ökar då 

energikostnaden minskar? 

Företagsgrupp Antal 

svarande 

Ja Nej Vet ej 

Kommunala Större 43 2 26 15 

Privata Större 35 0 18 17 

Kommunala Mindre 40 3 20 17 

Privata Mindre 26 1 13 12 

Totalt 144 6 77 61 
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kommunala och de privata fastighetsföretagen har en större andel av hyresgäster som betalar 

sin egen energiförbrukning verkar de hyresgästerna påverka i större andel dessa 

fastighetsföretag till sina beslut. De större kommunala fastighetsföretagen har en betydligt 

lägre andel av hyresgäster som betalar sina egna energikostnader och det kan vara en av 

anledningarna till att hyresgästerna inte styr deras energiinvesteringsbeslut.  

Även om fastighetsföretagen har olika anledningar att inte energiinvestera anser Perrini och 

Tencati (2006) att företagen bör utveckla sina perspektiv och utöka relationerna med 

intressenterna. Via energiinvesteringar kan enligt Thompson och Ke (2012) lönsamheten öka i 

företaget på sikt. Thompson och Ke (2012) anser också att avsaknad av miljötänk kan 

missgynna intressenter i längden. Brounen och Kok (2011) tycker att det är viktigt för 

fastighetsföretagen att låta hyresgästerna bli delaktiga i många av företagens beslut och 

genom det kan fastighetsföretagen skapa legitimitet. De mindre kommunala och de privata 

fastighetsföretagen har insett vad Brounen och Kok (2011) menar genom att göra 

hyresgästerna mer delaktiga i de energiinvesteringsbeslut företaget tar som i slutändan gynnar 

både företaget och hyresgästerna. 

I helhet anser alla fastighetsföretag att både hyresgäster och fastighetsföretag gynnas av 

energiinvesteringarna oberoende på hur beslutet till investering har tagits enligt tabell 6. 

Hyresgäster gynnas genom de kostnadsbesparingar som de kan göra via energieffektiviteten.  

Enligt Zaleska-Jonsson et al (2012) är det speciellt gynnsamt för de hyresgäster som betalar 

sin egen energiförbrukning och med energiinvesteringarna kan minska sina kostnader genom 

energieffektivitet. Även fastighetsföretagen anser att de gynnas enligt tabell 6. Detta motsäger 

Thompson och Kes (2012) diskussion i tidigare forskning att energiinvesteringar inte utförs 

på grund av att många fastighetsföretag anser att endast hyresgäster gynnas. 

 

 

 

  

Tabell 6 Gynnas av energibesparande investeringar. 

Om JA i tabell 4. Anser ni att energibesparande investeringar enbart gynnar kunderna genom 

att det blir deras kostnadsbesparingar, eller gynnas företagen också genom lönsamhet? 

Företagsgrupp Antal 

svarande 

Medelvärde  
1. Enbart hyresgästerna  

3. Bägge i lika stor grad 

5. Enbart företagen 

Median 

1. Enbart hyresgästerna 

3. Bägge i lika stor grad 

5. Enbart företagen 

Kommunala Större 17 2,94 3 

Privata Större 23 3,17 3 

Kommunala Mindre 18 2,94 3 

Privata Mindre 13 3,23 3 

Totalt 71 3,07  
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Enligt Banfi et al (2008) fanns det en risk av fastighetsföretagen att genomgå hyreshöjningar 

för sina hyresgäster när de utfört de energibesparande investeringarna. Den större andelen av 

de svenska fastighetsföretagen anser att hyresgästernas hyra inte kommer att påverkas i och 

med energiinvesteringarna enligt tabell 7. Det finns dock en andel fastighetsföretag som anser 

att hyran kommer att påverkas. Denna andel består till större del av de mindre kommunala 

och större privata fastighetsföretagen. Enligt dessa fastighetsföretag kommer hyran inte öka i 

samma höga takt som om energiinvesteringarna inte utförts då företagen samtidigt (enligt 

tabell 6) anser att båda parterna, hyresgästerna och fastighetsföretagen gynnas. Majoriteten av 

de kommunala större företagen anser dock att hyran för hyresgästerna inte kommer att 

påverkas av energiinvesteringarna.  

Perrini och Tencati (2006) ansåg som tidigare nämnts att företag i längden kommer att vinna 

på att utveckla relationen med de primära intressenterna inom företaget. Jahansoozi (2006)  

berättade att de primära intressenterna inom fastighetsföretag är hyresgäster. 

Fastighetsföretagen kan enligt Brounen och Kok (2011) ta hjälp av dessa hyresgäster att öka 

medvetenheten angående miljö- och energieffektivitetsfrågor. På så sätt blir hyresgästerna 

mer delaktiga i företagens beslut inom detta område. Zaleska-Jonsson et al (2012) anser också 

att de företag som lyckats med att utveckla relationer med sina intressenter har även lyckats 

att öka lönsamheten och hållbarheten inom företaget. De svenska fastighetsföretagen har tagit 

till sig innebörden av Brounen och Koks (2011) forskning att öka hyresgästernas medvetenhet 

angående miljö och energiförbrukning. Fastighetsföretagen är eniga i frågan och jobbar 

effektivt med att öka medvetenheten om energieffektivisering enligt tabell 8. Enligt bland 

andra Brounen och Kok (2011) finns det olika sätt för fastighetsföretagen att öka 

medvetenheten. Gavlegårdarna (Gavlegårdarna, n.d.) visar detta genom till exempel 

informationsblad till hyresgästerna eller genom redovisningsrapporter till investerare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7 Hyreskostnader. 

Tenderar energibesparande investeringar till att hyreskostnaderna 

ökar? 

Företagsgrupp Antal 

svarande 

Ja Nej 

Kommunala Större 44 9 35 

Privata Större 36 12 24 

Kommunala Mindre 41 14 27 

Privata Mindre 27 7 20 

Totalt 148 42 106 
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4.3 Politik 
Att fastighetsföretag arbetar med energieffektiviseringsfrågor kan bero på olika aspekter. 

Bland annat anser Zaleska-Jonsson et al (2012) att fastighetsföretagen gör sina 

investeringsbeslut utav politiska skäl genom de miljölagar som fastighetsföretagen följer. 

Även om de råd som till exempel energimyndigheten (“Energimyndigheten ” n.d.) ger kan 

vara viktiga för företag att ta till sig anser Zaleska-Jonsson et al (2012) att det saknas lagar 

och regler för fastighetsföretag att följa som enklare skulle kunna utveckla hållbarhetsfrågan. 

Resultatet i tabell 9 påvisar att företagen är relativt enhetliga i sina svar och anser att lagarna 

styr över energiinvesteringsbesluten i måttlig till relativt hög grad. Tabell 10 visar att de 

privatägda fastighetsföretagen upplever en något högre press av de lagar som finns än de 

kommunalägda företagen. 

 

De kommunala fastighetsföretagen följer de miljölagar som finns uppförda i miljöbalken 

(“Krav på energihushållning enligt miljöbalken,” n.d.) enligt tabell 9 och känner till stor del 

Tabell 8 Medvetenhet. 

Hur viktigt är det att öka hyresgästernas medvetenhet angående energiförbrukning? 

Företagsgrupp Antal 

svarande 

Medelvärde  
1. Inte alls viktigt 

5. Väldigt viktig 

Median 

1. Inte alls viktigt 

5. Väldigt viktigt 

Kommunala Större 42 4,64 5 

Privata Större 35 4,51 5 

Kommunala Mindre 41 4,63 5 

Privata Mindre 27 4,37 5 

Totalt 145 4,54  

Tabell 9 Lagarnas påverkan. 

Hur mycket styr lagar när företaget utför energiinvesteringar? 

Företagsgrupp Antal 

svarande 

Medelvärde  
1. Inte alls - 5. I hög grad 

Median 

1. Inte alls - 5. I hög grad 

Kommunala Större 42 3,14 3 

Privata Större 35 3,51 4 

Kommunala Mindre 41 3,34 3 

Privata Mindre 26 3,62 4 

Totalt 144 3,40  

Tabell 10 Tvång. 

Känner ni er tvingade av de miljölagar som finns? 

Företagsgrupp Antal 

svarande 

Medelvärde  
1. Inte alls - 5. I hög grad 

Median 

1. Inte alls - 5. I hög grad 

Kommunala Större 42 3,07 3 

Privata Större 36 3,19 3 

Kommunala Mindre 41 3,10 3 

Privata Mindre 27 3,30 3 

Totalt 146 3,17  
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ett visst tvång inför de lagarna enligt tabell 10. Trots att de kommunala fastighetsföretagen 

känner att lagarna är av tvingande art påverkar dessa lagar oftast inte deras beslut att 

energiinvestera. De privata fastighetsföretagen känner också ett visst tvång inför de lagar som 

finns enligt tabell 10 och dessa lagar styr i relativt hög grad deras beslut när de utför sina 

energiinvesteringar som påvisas i tabell 9. Tabellerna visar tydligt vad Zaleska-Jonsson et al 

(2012) anser i sin forskning. Om fler lagar existerat samt ökade subventioner till 

fastighetsföretagen hade företagen i högre mån blivit mer styrda av politiska bestämmelser 

menar Zaleska-Jonsson et al (2012). På det sättet skulle den tvingande isomorfismen som 

Stanger et al (2013) berättade om påverkat företagets legitimitet automatiskt. Samtidigt skulle 

enligt Zaleska-Jonsson et al (2012) fastighetsföretagen via subventioner få hjälp att komma 

igång med att arbeta med miljö- och energieffektiva frågor. Fastighetsföretagen skulle även 

lättare kunna öka medvetenheten ytterligare bland sina intressenter. 

4.4 Lönsamhet 

 

Även om svenska fastighetsföretag enligt Marrewijk (2003) och Díez-Martín et al (2013) vill 

skapa legitimitet, eller som Zaleska-Jonsson et al (2012) anser, arbeta efter politiska beslut, 

finns det andra motiv fastighetsföretagen har med sina energiinvesteringar. De svenska 

fastighetsföretagen har tagit till sig och anser att lönsamhet är en viktig aspekt att ta vara på 

vid utförandet av energibesparande åtgärder enligt tabell 11. Fastighetsföretagen anser i det 

stora hela att de gynnas lönsamhetsmässigt av energiinvesteringarna de utför.  

Detta kan delvis bero på, enligt Thompson och Ke (2012) att företagen vill bemöta primära 

intressenter som till exempel aktieägare utgör. Tidigare fanns det en skillnad mellan 

kommunala- och privata fastighetsföretag. Skillnaden bestod i stor del att endast de privata 

fastighetsföretagen skulle agera lönsamhetsmässigt. I och med den nya lagen (Lag (2010:879) 

om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, 2010) ska både kommunala- och privata 

fastighetsföretag agera inom lönsamma aspekter. Tabell 11 påvisar att de större privata 

fastighetsföretagen anser till hög grad att lönsamheten är viktig medan de mindre privata 

anser till relativt hög grad att lönsamheten är viktig. De kommunalägda fastighetsföretagen 

anser till lika hög grad att lönsamheten är viktig som de privata fastighetsföretagen, vilket 

påvisar att lagen om affärsmässigt drivande har haft effekt.  

Den tidigare forskningen där bland andra Verbeeck och Hens (2004), Entrop et al (2010) och 

Tommerup och Svendsen (2005) visar att energiinvesteringar endast har positiva effekter på 

 

Tabell 11 Lönsamhetens påverkan. 

Är lönsamhet viktig när företaget utför energiinvesteringar?  

Företagsgrupp Antal 

svarande 

Medelvärde  
1. Inte alls - 5. Till hög grad 

Median 

1. Inte alls - 5. Till hög grad 

Kommunala Större 42 4,33 4 

Privata Större 36 4,69 5 

Kommunala Mindre 40 4,3 4 

Privata Mindre 27 4,19 4 

Totalt 145 4,38  
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lönsamheten och samtidigt på miljön. Detta verkar fastighetsföretagen ha insett och genom att 

fokusera på bra lönsamhet finns det en chans av de företag som inte investerar att via den 

imiterande isomorfismen, som Stanger et al (2013) berättade om, imitera de positiva 

aspekterna av de företag som jobbar med dessa frågor. Díez-Martín et al (2013) påvisar i sin 

forskning att de företag som har en bra lönsamhet har även fått det på grund av bra legitimitet. 

Fortsätter utvecklingen på det här viset och fastighetsföretagen kontinuerligt energiinvesterar 

kommer företagen enligt Díez-Martín et al (2013) få legitimitet och samtidigt utföra en bra 

tjänst inför samhället i framtiden. 

Över lag verkar lönsamhet vara ett väldigt starkt motiv till energiinvesteringar enligt de 

Svenska fastighetsföretagen. 

4.5 Energibesparande investeringar 

Zaleska-Jonsson et al (2012) berättar om de beslut regeringen har tagit angående 

nybyggnationer. Dessa ska utföras med direktiven nära noll-energibyggnader. Detta betyder 

att byggnader ska bli energieffektiva och via solceller ska byggnader producera lika mycket 

energi som de använder (Vägen till nära-nollenergibyggnader, 2012).  

Produktionskostnaden att uppföra en nybyggnation är enligt Bonde och Song (2013) en dyr 

investering. Zaleska-Jonsson et al (2012) påvisar att det är dyrare att bygga ett lågenergihus 

än ett vanligt hus och därmed kan företagen förbise detta miljötänk. Dock räknar Zaleska-

Jonsson et al (2012) upp ett flertal positiva faktorer angående fastigheternas 

energiinvesteringar som bland annat innebär mindre miljöpåverkan och mindre känslighet 

inför energiprisförändringar samt lägre underhållskostnader. 

 

Tabell 12 påvisar att de flesta fastighetsföretag i Sverige tillämpar miljömedvetenhet kring 

ny-, till-, och ombyggnationer i relativt hög till hög grad. Detta påvisar att Zaleska-Jonsson et 

als (2012) forskning kring fastighetsföretagens avstånd från dyra investeringar i 

miljömedvetenhet kring lågenergihus, inte har stor betydelse. Dock har fastighetsföretagen 

anammat de positiva aspekterna av Zaleska-Jonsson et als (2012) forskning där mindre 

miljöpåverkan och lägre underhållskostnader har betydelse för företagens beslut.  

Fastighetsföretagen i Sverige har en stark vilja att värna om miljön och ta sitt ansvar för 

samhället på den punkten. Detta hör samman med det som framkommer i tabell 1 att de 

svenska fastighetsföretagen värderar miljö- och energieffektivitetsfrågor högt samt det faktum 

att företagen verkar ha insett vikten av att energiinvesteringar ger lönsamhet enligt tabell 11. 

Att företagen tillämpar energiinvesteringar vid nybyggnationer är dock kopplat till vad 

Tabell 12 Ny-, till- och ombyggnationer. 

Till vilken grad tillämpar ni energi- och miljöfrågor vid ny- till- och ombyggnader? 

Företagsgrupp Antal 

svarande 

Medelvärde  
1. Inte alls - 5. I hög grad 

Median 

1. Inte alls - 5. I hög grad 

Kommunala Större 41 4,51 5 

Privata Större 35 4,37 4 

Kommunala Mindre 40 4,43 5 

Privata Mindre 26 4,23 4 

Totalt 142 4,39  
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Zaleska-Jonsson et al (2012) berättade om angående de nya direktiven från regeringen om 

nära noll-energibyggnader att fastighetsföretagen bör bygga energieffektivt. Dock finns inte 

samma krav vid till- och ombyggnationer. Det finns ett intresse för fastighetsföretagen att 

anamma energiinvesteringar över lag vid ny- till och ombyggnationer i Sverige, vilket påvisar 

en bra utveckling inför framtiden. 

Verbeeck och Hens (2004) och Entrop et al (2010) har i sin forskning påvisat att 

energimässiga investeringar är lönsamma rent ekonomiskt. Kostnaden att energiinvestera på 

kort sikt är hög, men på längre sikt lönsam. Sett till byggnadernas och investeringarnas 

livslängd anser Entrop et al (2010) och Tommerup och Svendsen (2005) att investeringarna är 

billiga i förhållandet till den sikt de är tänkt att verka på.  

 

Tabell 13 påvisar att de svenska fastighetsföretagen gör sina energiinvesteringar i snitt på 5-

10 år, vilket kan anses som ett relativt kort tidshorisont med hänvisning till Entrop et als 

(2010) forskning kring takisolering som betalade av sig på 12 år enligt figur 7. 

Tommerup och Svendsens (2005) forskning visade att fastighetsföretagare ofta anser att 

energiinvesteringarna ur kostnadssynpunkt är väldigt dyra. Tabell 12 påvisar att företagen 

arbetar efter miljömedvetenhet genom energi och miljöfrågor vid ny- till och ombyggnationer. 

Enligt tabell 13 kan en förklaring framkomma till varför Tommerup och Svendsen (2005) 

påvisar att fastighetsföretagarna tycker att energiinvesteringarna uppfattas som kostsamma.  

En tidshorisont på 5-10 år kan vara alltför kortsiktigt i investeringssynpunkt inom 

fastighetsbranschen enligt figur 7. Enligt Entrop et al (2010) behövs en längre tidshorisont för 

att skapa lönsamhet med energiinvesteringarna, då dessa ska verka i ett långsiktigt perspektiv. 

Entrop et al (2010) och Tommerup och Svendsen (2005) har i forskning även räknat ut att en 

byggnad kan ha en livslängd på runt 30 år, vilket visar hur lång tid en byggnad kan ha att 

betala av sig på. 

Användandet av investeringsmodeller ger enligt Entrop et al (2010) en grund för företagen att 

utgå ifrån. Denna grund påvisar om investeringarna överhuvudtaget kan vara lönsamma eller 

inte. Hillier (2013) förklarar att investeringsmodellerna tar hänsyn till förväntat årlig 

avkastning. De svenska fastighetsföretagen förväntar sig avkastning på de energibesparande 

Tabell 13 Energiinvesteringarnas tidshorisont.  

På vilken tidshorisont görs de energibesparande investeringarna? 
 

Företagsgr

upp 

Antal 

svarande 

1-5 år 5-10 år 10-20 år 20-30 år 30-40 år 40+ år Median 

Kommunala 

Större 

63 15 26 12 4 2 4 5-10 år 

Privata 

Större 

42 8 18 8 4 2 2 5-10 år 

Kommunala 

Mindre 

56 9 23 16 6 1 1 5-10 år 

Privata 

Mindre 

40 9 19 6 3 1 2 5-10 år 

Totalt 201 41 86 42 17 6 9  
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investeringarna inom en tidshorisont mellan 5-10 år. Denna tidshorisont kan enligt Entrop et 

al (2010) göra det svårt för fastighetsföretagen att uppnå ett positivt resultat (NPV>0), 

(IRR>WACC). Entrop et al (2010) anser även att tidshorisonten på 5-10 år är för kort då 

investeringen inte hinner återbetalas på den förväntade ekonomiska livslängden enligt 

återbetalningsmetoden. 

Cirka 50 procent av de svenska fastighetsföretagen använder sig av investeringsmodeller. De 

vanligaste investeringsmodellerna är enligt Sandahl och Sjögren (2003) och Brunzell et al 

(2013) nuvärdesmetoden (Net Present Value, NPV), internräntemetoden (Internal Rate of 

Return, IRR) och återbetalningsmetoden (Payback method). Enligt Sandahl och Sjögren 

(2003) är återbetalningsmetoden en av de mest använda investeringsmodellerna. Detta faktum 

stämmer även in på de Svenska fastighetsföretagen då även de använder sig av 

återbetalningsmetoden i större utsträckning än övriga modeller enligt tabell 14. 

Sandahl och Sjögren (2003) och Brunzell et al (2013) anser att investeringsmodeller är ett bra 

verktyg att tillgå vid investeringarnas lönsamhetsberäkningar. Om de svenska 

fastighetsföretagen i större utsträckning ökade användandet av investeringsmodeller skulle 

syftet med investeringen utvecklas som då skulle ge en tydligare bild för företagen att göra 

sina energiinvesteringar på. En längre tidshorisont enligt tabell 13 skulle även påvisa att 

energibesparande investeringarna inte är så pass kostsamma som Tommerup och Svendsens 

(2006) förklarar att fastighetsägarna tycker. Entrop et al (2010) anser att ett syfte med 

investeringsmodellerna är att påvisa en mer rättvis uträkning angående investeringens 

lönsamhet. De svenska fastighetsföretagen kan enbart vinna på att utöka användandet av 

investeringsmodeller. Entrop et al (2010) vill åberopa att energiinvesteringar på byggnader 

har enligt forskning enbart goda förutsättningar inför framtiden. 

 

 

Tabell 14 Investeringsmodell. 

Vilken investeringsmodell använder ni vid energiinvesteringar? 

Företagsgr

upp 

Antal 

svarande 

Nuvärdesmetoden 

Net Present Value 

Internräntemetoden 

Internal Rate of 

Return  

Återbetalnings-

metoden 

Payback Method 

Annan 

modell 

Kommunala 

Större 

27 3 1 17 6 

Privata 

Större 

21 0 4 13 4 

Kommunala 

Mindre 

23 2 1 9 11 

Privata 

Mindre 

16 5 0 6 6 

Totalt 87 10 6 45 27 
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5. Slutsats 

I detta kapitel kommer slutsatser dras för att tolka uppsatsens resultat på ett bredare plan och 

därmed ge en djupare förståelse kring resultatet. Uppdelning sker via de olika motiven för att 

skapa tydlighet kring varje motiv. Följt av energiinvesteringsrubrik samt en 

sammanfattningsrubrik. 

Syftet med uppsatsen var att belysa vilka av de politiska, lönsamhetsmässiga och legitima 

motiv som hade starkast påverkan för de svenska företagens beslut angående 

energibesparande investeringar. Syftet skulle även klargöra om de primära intressenterna 

såsom hyresgästerna hade någon påverkan för fastighetsföretagens beslut. Även 

omsättningsmässiga skillnader undersöktes samt om det fanns någon skillnad mellan 

kommunal- och privatägda fastighetsföretag. 

Det finns i stort sett ett enhetligt utförande av fastighetsföretagens motiv till 

energieffektiviseringsfrågor. Miljöfrågor blir viktigare för samhället generellt och även 

fastighetsföretagen har insett vikten att jobba med dessa frågor och värderar dem väldigt högt.   

5.1 Kommunala fastighetsföretagen 
Tabell 15 Rangordning av motiv hos de kommunalägda. 

Sammanställning och rangordning av de motiv de kommunalägda fastighetsföretagen 

har vid energiinvesteringar. 

Rangordning 1-4 

Motiv 

Medelvärde 

1-5 skala 

 

Företagsgrupp 

 

 

Lönsamhet 

 

Legitimitet 

 

Politik 

 

Hyresgäster 

Kommunala större 1.  4,33 2.  3,32 3.  3,14 4.  2,40 

Kommunala mindre 1.  4,3 2.  3,51 3.  3,34 4.  2,56 

 

De kommunala fastighetsföretagen delades upp i två grupper. Den ena gruppen bestod av de 

större företagen med en omsättning högre än 130 miljoner SEK. De mindre företagen hade en 

omsättning mellan 11 – 130 miljoner SEK. De kommunala fastighetsföretagen ansåg till lika 

stor del att motiven till deras beslut om energiinvestering hade procentuellt ungefär lika stor 

påverkan på dem. Enligt tabell 15 har de kommunala företagen en gemensam rangordning vad 

gäller motiven oberoende omsättningsmässiga skillnader. 

5.1.1 Lönsamhet  

Det starkaste motivet för de kommunala fastighetsföretagen när de utför energiinvesteringar 

är lönsamhet. De kommunala företagen skulle enligt (Lag (2002:102) om allmännyttiga 

bostadsföretag) tidigare inte styras med vinstsyfte. I och med den nya lagen (Lag (2010:879) 

om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, 2010) har de kommunala 

fastighetsföretagen insett det ett flertal forskare är eniga om. Forskare som Zaleska-Jonsson et 

al (2012), Verbeeck och Hens (2004), Entrop et al (2010) och Tommerup och Svendsen 
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(2005) är enhetliga i sin åsikt och påpekar att lönsamheten påverkas i positiv bemärkelse hos 

fastighetsföretagen i och med energiinvesteringarna på längre sikt.  

5.1.2 Legitimitet 

Det andra motivet för de svenska kommunala fastighetsföretagens energiinvesteringsbeslut är 

att skapa legitimitet. Díez-Martín et al (2013) anser att legitimitet är nödvändig för ett företags 

överlevnad och för att skapa en bra lönsamhet även på lång sikt. För att skapa legitimitet bör 

företaget som Aaltonen (2013) uttrycker det möta samhällets normer och gränser. Då 

hållbarhetsfrågor har ökat inom samhället har enligt Lanis och Richardson (2013) legitimitet 

kopplats ihop med CSR-relaterade frågor såsom energieffektiva åtgärder. De kommunala 

fastighetsföretagen har insett detta då de värderar miljö och energieffektiviseringsfrågor till 

hög grad. Detta intresse av miljöfrågor kan bland annat bero på den imiterande isomorfismen. 

Detta gör det enligt Aaltonen (2013) lättare för företag att anpassa sig inom samhället som 

förhoppningsvis väcker intresse för företag att fortsätta arbeta med CSR-frågor. Díez-Martín 

et al (2013) menar att större företag har ett ökat fokus på sig från omgivningen. Inom den 

kommunala fastighetsbranschen kan ett exempel vara Gavlegårdarna (Gavlegårdarna,” n.d.) 

som är det framträdande fastighetsföretaget i Gävle. De har ett enormt fokus från 

omgivningen och skulle Gavlegårdarna (Gavlegårdarna,” n.d.)  inte bemöta sina intressenter 

via bland annat miljörelaterade frågor kan de, som O’Donovan (2002) anser, lätt förlora 

legitimiteten, vilket är svårt att återfå då. 

Att de kommunala fastighetsföretagen, oberoende omsättning, anser att legitimitet är ett 

viktigt motiv till energiinvesteringar är inte förvånande. De kommunala fastighetsföretagen är 

ofta kommunens stöttepelare som har fokus på sig att tillhandahålla bostäder åt befolkningen. 

Finns det inga bostäder försvåras det för allmänheten att bosätta sig i kommunen. Detta gör 

kommunens fastighetsföretag tydligt blottade för omgivningen och då kommunens rykte bör 

uppehållas är det viktigt för de kommunala fastighetsföretagen att skapa legitimitet. 

5.1.3 Politik 

Politik är inte ett riktigt lika starkt motiv till energiinvesteringar som lönsamhet och 

legitimitet är för de kommunala fastighetsföretagen. De kommunala fastighetsföretagen följer 

de lagar som finns uppförda i miljöbalken (“Krav på energihushållning enligt miljöbalken,” 

n.d.). De anser ändå inte att just miljölagarna gör att de satsar på energiinvesteringar. Enligt 

forskning är både lönsamhet och företagets legitimitet ett viktigare motiv. Även fast dessa 

motiv är tillräckligt bra skulle Zaleska-Jonsson et als (2012) förslag till ökade lagar och 

subventioner öka fastighetsföretagens motivation att via politik tvingas att arbeta med 

miljöfrågor. Desto fler företag skulle på så sätt motiveras mer politiskt och utvecklas inom 

området. 

Att de kommunala fastighetsföretagen anser att politik är ett mindre starkt motiv kring 

energibesparande investeringar kan bero på att kommunerna själva påverkar politiken inom 

kommunen. Detta gör att de beslut de kommunala fastighetsföretagen utför är enligt direktiv 

från kommunen. Dock är det förvånande att de kommunalägda fastighetsföretagen inte 

värderar politiska motiv till energiinvesteringar högre då de som statligt ägda bör följa de 

politiska lagarna till punkt och pricka. 
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5.1.4 Hyresgäster 

Det sista motivet till de kommunala fastighetsföretagens energiinvesteringar är påverkan från 

hyresgästerna. Det är först och främst viktigt för ett företag att ta reda på vilka som är dess 

primära intressenter enligt Clulow (2005). På så sätt får företagen lättare förståelse hur dessa 

intressenter påverkar företagens beslut. Hyresgäster är en självklar primär intressent för 

fastighetsföretagen vilket även Jahansoozi (2006) påpekar. 

De mindre kommunala fastighetsföretagen anser att hyresgäster har en större påverkan 

angående motiven till energiinvesteringarna än de större kommunala fastighetsföretagen har. 

Detta beror i stor del på att de mindre företagen har en större andel hyresgäster som betalar 

sina energikostnader själva, än vad de större kommunala fastighetsföretagen har. Perrini och 

Tencati (2006) anser att det är viktigt att göra intressenterna delaktiga i företagens olika beslut 

för att skapa en bra relation. Hyresgästerna inom de mindre kommunala fastighetsföretagen 

har en större delaktighet och påverkar fastighetsföretagen med sina energiinvesteringar. Detta 

beror till stor del på att de mindre kommunala fastighetsföretagen har en större andel av 

hyresgäster som betalar sin energiförbrukning på egen hand, vilket gör det viktigare för 

hyresgästerna att vara med och påverka företagens beslut till energiinvesteringar. Brounen 

och Kok (2011) anser att om hyresgästerna får en större påverkan inom företagen kan de 

lättare skapa legitimitet, som också påverkar lönsamheten. 

Det finns enligt Banfi et al (2008) en tendens till ökade hyreshöjningar när fastighetsföretag 

utför energieffektiva investeringar. Detta speglar sig framförallt inom de mindre kommunala 

fastighetsföretagen. Dock anser Verbeeck och Hens (2004), Entrop et al (2010) och 

Tommerup och Svendsen (2005) att investeringarna är lönsamma och sparar energikostnader 

på sikt. Även om hyreshöjningarna påverkar hyran anser fastighetsföretagen att hyresgästerna 

gynnas i form av lägre kostnader beroende på energieffektiviteten. Detta resonemang riktar 

sig då främst till det som tidigare sagts att de hyresgäster som betalar sin egen 

energiförbrukning gynnas när även de kan vara delaktiga i energieffektiviseringen. De större 

kommunala företagen anser dock att de energiinvesteringar de utför inte påverkar 

hyresgästernas hyra mer än brukligt. 

Enligt Brounen och Kok (2011) finns det bra skäl för företagen att utveckla medvetenheten 

hos intressenterna och på så sätt göra de mer delaktiga i deras beslut. De kommunala 

fastighetsföretagen anser att hyresgästerna inte utgör det starkaste motivet till 

energiinvesteringar. Dock arbetar de kommunala fastighetsföretagen starkt med att utveckla 

hyresgästernas medvetenhet att minska energiförbrukningen för att på så sätt öka 

energieffektiviteten. 
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5.2 Privata fastighetsföretagen 
Tabell 16 Rangordning av motiv hos de privatägda. 

Sammanställning och rangordning av de motiv de privatägda fastighetsföretagen har vid 

energiinvesteringar. 

Rangordning 1-4 

Motiv 

Medelvärde 

1-5 skala 

 

Företagsgrupp 

 

 

Lönsamhet 

 

Politik 

 

Legitimitet 

 

Hyresgäster 

Privata större 1.  4,69 2.  3,51 3.  3,17 4.  2,58 

Privata mindre 1.  4,19 2.  3,62 3.  3,12 4.  2,70 

 

De privata fastighetsföretagen delades upp i två grupper. Den ena gruppen bestod av de större 

företagen med en omsättning högre än 70 miljoner SEK. De mindre företagen hade en 

omsättning mellan 11 – 70 miljoner SEK. De privata fastighetsföretagen har en något 

annorlunda åsikt över vilka motiv som har den starkaste påverkan till 

energiinvesteringsbesluten än de kommunala har. Dock har de privata liksom de kommunala 

procentuellt lika stor påverkan över motiven. Rangordningen över motiven för de privata 

fastighetsföretagen följer enligt tabell 16 samma spår oberoende omsättning. 

5.2.1 Lönsamhet 

Det starkaste motivet för de privata fastighetsföretagen när de utför energiinvesteringar är 

enligt tabell 16 lönsamhet. De privata fastighetsföretagen påverkas inte direkt av den nya 

lagen (Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, 2010) då den riktas 

till de kommunala fastighetsföretagen. Dock påverkas marknadsläget och konkurrensen då 

fastighetsföretagen arbetar efter samma grunder. Den långsiktiga vinningen på 

energibesparande investeringar är stor enligt Zaleska-Jonsson et al (2012), Verbeeck och 

Hens (2004), Entrop et al (2010) och Tommerup och Svendsen (2005). De privata 

fastighetsföretagen kan som Thompson och Ke (2012) menar ha en vilja att bemöta sina 

investerare som till exempel aktieägare. Genom lönsamhet kan fastighetsföretaget skapa värde 

för dessa viktiga intressenter. Däremot utförs de energibesparande investeringarna hos de 

privata fastighetsföretagen på en kort tidshorisont i snitt mellan 5-10 år och kan därmed ses 

som olönsamma och kortsiktiga enligt Entrop et al (2010). Ändå anser de privata 

fastighetsföretagen, framförallt tydligt de större företagen, att lönsamhet utgör det viktigaste 

motivet till fastighetsföretagens energiinvesteringar. 

5.2.2 Politik 

De privata fastighetsföretagen anser att politiska lagar och direktiv är motivet till 

energiinvesteringarna efter lönsamhetsmotivet. De lagar som finns i miljöbalken (“Krav på 

energihushållning enligt miljöbalken,”) anses viktiga att tillgodose. Stefan Attefalls (“Låt oss 

få ställa tuffa miljökrav på nya hus,” n.d.) förslag kring förbud att ställa miljökrav på 

fastigheterna för att påskynda uppväxten av bostäder är ett av många förslag till lagar som 

fastighetsföretag kan hålla sig till. Bonde och Song (2013) kontrar Attefalls budskap och 

anser att energieffektiva fastigheter är dyrare samt tar längre tid att uppföra. De privata 
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fastighetsföretagen anser, trots Bonde och Songs (2013) budskap, att regeringens lagar är 

viktiga att följa. Även om de privata fastighetsföretagen värderar miljöfrågor högt anser de att 

dessa lagar och regler utgör ett högre motiv än vad legitimitet gör. I stort sett anser de privata 

fastighetsföretagen att de miljölagar som finns motiverar dem till energiinvesteringarna. 

Brounen och Kok (2011) anser däremot att det saknas lagar som styr fastighetsföretagen i 

tydligare bemärkelser som i sin tur skulle skapa automatisk legitimitet via tvingande 

isomorfism som Stanger et al (2013) berättade om. 

5.2.3 Legitimitet 

Legitimitet är dock inte en lika viktig faktor för de privata fastighetsföretagen som för de 

kommunalägda. De privata fastighetsföretagen anser att omgivningens syn på företaget endast 

har en viss påverkan på företagens beslut. Aaltonen (2013) berättar att legitimitet är viktigt att 

uppnå för att omgivningen ska få en bra helhetsbild på företaget. Lanis och Richardson (2013) 

anser att CSR och legitimitet hör ihop. Dahlsrud (2008) anser att CSR har många dimensioner 

beroende på företaget och dess kultur. De privata fastighetsföretagen har inte tagit till sig 

innebörden av legitimitet. Det kan bero på att bostadsföretag har en annorlunda typ av 

intressenter än vad företag i andra branscher har. Precis som Dahlsrud (2008) också menar har 

olika företag olika inställningar till vad CSR innebär för just det specifika företaget. Dock 

finns ett engagemang inom miljö- och energieffektiviseringsfrågor hos de privata 

fastighetsföretagen, men inte på samma höga nivå som hos de kommunala företagen. Även 

om de privata fastighetsföretagen är relativt medvetna om miljöfrågor upplever de inte samma 

press inför att skapa legitimitet som de kommunala fastighetsföretagen gör. Det råder enligt 

Stefan Attefalls (“Låt oss få ställa tuffa miljökrav på nya hus,” n.d.)  en bostadsbrist i 

samhället som gör att de privata fastighetsföretagens legitimitet kommer i skymundan. Både 

de kommunala och de privatägda fastighetsföretagen har lätt att få hyresgäster. De privatägda 

fastighetsföretagen anser inte att legitimitet är ett lika viktigt motiv som de kommunalägda 

företagen. Framförallt de större privata fastighetsföretagen inriktar sig på lönsamhet som 

motiv i första hand. 

5.2.4 Hyresgäster 

De privata fastighetsföretagen anser att hyresgästerna är det minsta motivet inför 

energiinvesteringarna. Lanis och Richardson (2013) berättade om det sociala kontraktet som 

finns mellan företaget och samhället. Clulow (2005) anser att det är viktigt för företag att 

skapa bra relationer med sina intressenter. De privata fastighetsföretagen, oberoende 

omsättning, verkar inte skapa denna viktiga kontakt med hyresgästerna gällande 

energiinvesteringarna. Dessa företag anser att hyresgästerna har en låg påverkan på de 

privatägdas beslut kring energiinvesteringar enligt tabell 16. Dock har de privata 

fastighetsföretagen liksom de mindre kommunala fastighetsföretagen en högre andel som 

anser att hyresgästerna styr i jämförelse med de större kommunala fastighetsföretagen. Detta 

kan bero på att dessa företag har en större andel av hyresgäster som betalar sin egen 

energiförbrukning, vilket gör dem mer delaktiga i beslutsfrågor. Den övervägande andelen av 

hyresgäster betalar dock inte sin egen energiförbrukning och därför blir hyresgästerna inte 

delaktiga på samma sätt. De större privata fastighetsföretagen speglar vad Banfi et al (2008) 

ansåg om att energiinvesteringarna tenderar att öka hyran för hyresgästerna. Även om hyran 

hos de större privata fastighetsföretagen ökar anser de att både hyresgäster och företagen 
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gynnas av energiinvesteringarna. De kan gynnas av vad Zaleska-Jonsson et al (2012) säger 

bland annat genom lägre underhållskostnader. Brounen och Kok (2011) ansåg vikten av att 

öka medvetenheten hos företagets intressenter är en viktig aspekt att uppnå. De privata 

fastighetsföretagen arbetar i lika hög grad som de kommunala fastighetsföretagen med att öka 

hyresgästernas medvetenhet inför energieffektiva frågor. Även fast hyresgästerna inte styr de 

privata fastighetsföretagens beslut i någon högre grad försöker ändå de privata 

fastighetsföretagen skapa en god relation med hyresgästerna som Lanis och Richardson 

(2013), Clulow (2005) och Jahansoozi (2006) anser vara ett viktigt mål att uppfylla. 

5.3 Energiinvesteringar: 
Efter diskussionen om vilka motiv fastighetsföretagen har när de utför energiinvesteringar, 

kan det vara av intresse att förstå om de i verkligheten utför dessa investeringar vid ny- till 

eller ombyggnationer.  

En skillnad som finns enligt Zaleska-Jonsson et al (2012) är att hos den större andelen av 

fastighetsföretagen uteblev energiinvesteringar tidigare trots ny-till eller ombyggnationer. 

Idag är läget annorlunda och över lag utför fastighetsföretagen dessa investeringar. Detta 

beror delvis på det som Zaleska-Jonsson et al (2012) berättar om att nya direktiv har 

framkommit från regeringen angående nära noll-energibyggnader. Dessa direktiv gör det 

obligatoriskt för fastighetsföretagen att energieffektivisera vid nybyggnationer. Det finns även 

ett större intresse för miljömedvetenhet och energieffektivitetsfrågor mycket beroende på att 

legitimitet och CSR-frågor enligt Lanis och Richardson (2013) har kopplats ihop. Den 

imiterande isomorfismen som Aaltonen (2013) diskuterar om kan också ha påverkat företagen 

till investeringarna. Samt att energiinvesteringar inom lönsamhets- och legitimitetsaspekter 

över lag är positiva enligt Verbeeck och Hens (2004), Entrop et al (2010) och Tommerup och 

Svendsen (2005).  

Att företagen inte energiinvesterar kan bero på vad Tommerup och Svendsen (2005) nämner 

att fastighetsägarna anser dessa investeringar vara kostsamma. För att undkomma detta 

dilemma rekommenderar Entrop et al (2010) investeringsmodeller såsom återbetalnings- eller 

nuvärdesmetoden som påvisar att energiinvesteringar på lång sikt är i lönsamhetsperspektiv 

väldigt ekonomiska.  Enligt Entrop et al (2010) har en byggnad en livslängd på cirka 30 år 

som gör att tidshorisonten av investeringen på en byggnad kan ske på lång tid. De kommunala 

fastighetsföretagen har en tidshorisont på mellan 1-20 år. Procentuellt störst ligger både de 

kommunala- och privata fastighetsföretagen mellan 5-10 år, vilket kan anses som en kort 

tidshorisont. Sandahl och Sjögren (2003) och Brunzell et al (2013) rekommenderar starkt 

användningen av investeringsmodeller. Avsaknaden av investeringsmodeller inom de svenska 

fastighetsföretagen är stor. Endast hälften av fastighetsföretagen använder sig av dessa 

modeller vid sina energiinvesteringsbeslut och får därmed inte tillräcklig kontroll över 

investeringsprocessen och dess lönsamhet.  
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5.4 Sammanställning/slutanalys 

 

Det finns en likhet mellan hur de olika fastighetsföretagen resonerar kring de motiv de har när 

de utför energiinvesteringsåtgärder. Denna likhet är oberoende om det gäller kommunala- 

eller privata fastighetsföretag samt omsättningsmässiga skillnader. Även om motiven skiljer 

sig åt anser alla fastighetsföretagen att lönsamheten är ett enormt viktigt motiv. Detta faktum 

kan delvis förklaras med att den nya affärsmässiga lagen har fått laga kraft. Det är dock 

förvånande då de kommunala fastighetsföretagen som är statligt ägda bör rikta sina 

energiinvesteringsmotiv främst till intressenternas behov och intressen. De har dock 

lönsamhet som den största faktorn angående motivering till energiinvesteringar. Detta bevisar 

att den tidigare gränsen mellan kommunalt och privat fastighetsföretagande har suddats ut. 

 

Motiv att skapa legitimitet för företagen existerar, där även lagar och regler är motiverande 

och vägledande för många. De politiska lagarna kan även påverka energiinvesteringarna med 

tvångsmässiga motiv enligt ett flertal företag. De kommunalägda fastighetsföretagen anser 

dock att legitimitet har en större påverkan på besluten än de privatägda fastighetsföretagen 

har. I jämförelse med de kommunalägda fastighetsföretagen har inte de privatägda företagen 

samma kommunala press på sig angående legitimitet. De privatägda är inte till lika hög grad 

blottade inför samhället. Detta kan vara en orsak till att legitimitet som motiv till 

energiinvesteringar rangordnas lägre hos de privatägda fastighetsföretagen. 

När det gäller de politiska motiven anser de privata fastighetsföretagen att dessa motiv har en 

större påverkan på energiinvesteringsbesluten. De kommunala fastighetsföretagen är inte lika 

motiverade till sina investeringsbeslut inom politiska aspekter. Detta är en starkt förvånande 

utgång av resultatet då de kommunala fastighetsföretagen som är statligt ägda borde ha ett 

större motiv att följa politiska motiv än de privata fastighetsföretagen har. Till skillnad från de 

kommunalägda fastighetsföretagen styrs indirekt inte de privatägda fastighetsföretagen av 

politik i samma utsträckning. De privatägda fastighetsföretagen har inte samma politiska 

inflytande som de kommunalägda företagen. Det som gör att de privata fastighetsföretagen 

motiverar energiinvesteringar genom politiska motiv högre än de kommunala kan bero på det 

som Stanger et al (2013) ansåg att genom den tvingande isomorfismen känner företagen tvång 

Tabell 17 Sammanställning av rangordning. 

Sammanställning och rangordning av de motiv de kommunalägda och privatägda 

fastighetsföretagen har vid energiinvesteringar. 

Rangordning 1-4 

Motiv 

Medelvärde 

1-5 skala 

 

Företagsgrupp 

 

 

Lönsamhet 

 

Politik 

 

Legitimitet 

 

Hyresgäster 

Kommunala större 1.  4,33 3.  3,15 2.  3,32 4.  2,48 

Privata större 1.  4,69 2.  3,51 3.  3,17 4.  2,58 

Kommunala mindre 1.  4,3 3.  3,34 2.  3,51 4.  2,56 

Privata mindre 1.  4,19 2.  3,62 3.  3,12 4.  2,70 
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inför lagarna. Det kan också bero på att de privata fastighetsföretagen använder lagarna som 

en bra mall till investeringarna. Vilket som än är fallet är politik ett starkt motiv för de 

privatägda fastighetsföretagen till energibesparande investeringar. 

De fastighetsföretag där hyresgästerna betalar sin egen energiförbrukning utgör hyresgästerna 

ett större motiv till investeringarna än företagen där hyresgästerna inte betalar sin egen 

energiförbrukning. Energiinvesteringar kan påverka hyran på olika sätt för ett flertal företag. I 

grund och botten påverkas hyran inte i samma utsträckning som om energiinvesteringarna inte 

skulle ha utförts. Hyreshöjningarna kan även rättfärdigas av att de hyresgäster som betalar sin 

egen energiförbrukning kommer spara kostnader på sikt i och med energiinvesteringarna. 

Den största andelen av de svenska fastighetsföretagen ägnar sig åt energiinvesteringar när de 

utför ny-till eller ombyggnationer. Dock är företagens tidshorisont mellan 5-10 år enligt 

forskning väldigt kortsiktig, då byggnader har en livstid på cirka 30 år. Denna korta 

tidshorisont kan bero på att avsaknaden av investeringsmodeller inom fastighetsföretagen 

förekommer. Då lönsamheten oberoende ägarstruktur anses som det viktigaste motivet till 

energiinvesteringar kan det anses märkligt att dessa investeringsmodeller inte används i större 

utsträckning. För att uppnå lönsamhet bör företagen arbeta efter investeringsmodellerna för att 

lättare kunna beräkna lönsamheten i de investeringar som görs.  

Fastighetsföretagen tar vara på vikten av miljö och energieffektiviseringsfrågor och arbetar 

kontinuerligt med att öka medvetenheten hos sina intressenter såsom hyresgäster och 

investerare. 

I grund och botten finns det en uppåtgående trend inom miljö och 

energieffektiviseringsfrågor. Medvetenheten ökar bland de svenska fastighetsföretagen som i 

större skala blandar in dessa frågor på olika sätt inom företagen. Energieffektiviseringsfrågan 

var enligt tidigare forskning en bortglömd aspekt som bevisligen väckts till liv. Företagen 

anammar energiinvesteringar både via ny- till och ombyggnationer samt genom att öka 

medvetenheten bland sina intressenter. Detta är en positiv utveckling i samhället som gör att 

alla har en ärlig chans att medverka i en bättre miljö idag och i framtiden. 

6. Förslag till fortsatt forskning
Då uppsatsens perspektiv riktas utifrån fastighetsföretagens kan fortsatt forskning vinklas 
från hyresgästernas perspektiv. Tidigare forskning visar på att energiinvesteringar skapar 
lönsamhet inom fastighetsföretagen och motivet lönsamhet ansågs starkast i undersökningen. 
Det framkom även att lönsamheten varierar beroende på vilken energiinvestering som utförs.  
Förslag till fortsatt forskning inom detta område är att undersöka vilka investeringar som är 
lönsamhetsmässigt mest effektiva. Övrig fortsatt forskning skulle kunna fokusera på att 
jämföra hur de kommunala fastighetsföretagens lönsamhet har förändrats med den nya 
affärsmässiga lagen samt göra jämförelser från tidigare år. 
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