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Abstract	
  	
  
The real estate industry has a major impact on the environment and faces major challenges if
the existing property stock is to be developed in an ecologically sustainable way. Internal
incentives and growing market demand have resulted in some real estate companies adapting
their strategies to enable both financial and non-financial values. In previous research,
environmental certifications have been discussed as a strategic tool that can support real
estate companies in their efforts to achieve their sustainability goals. Sustainability reporting
has also been highlighted as a tool with the potential to influence corporate short-term actions
in
benefit
of
more
long-term
sustainability
strategies.
The purpose of this study is to investigate how real estate companies discuss sustainable
development of existing properties. The opportunities and challenges with a sustainable
property development are also investigated. The study is based on a qualitative research
involving interviews with representatives from four different real estate companies in
Sweden; Castellum, Klövern, Framtiden Förvaltning and Halmstad Fastighets AB.
The result of this study shows that real estate companies opinions about the topic differs
depending on their geographical location, customer demand and whether they manage
facilities or residential properties. Other contributing factors are whether the companies have
internal interest or incentives about this subject. The result shows that even though
environmental certifications are an expensive and long process, there are still real estate
companies who think of environmental certifications as a major business opportunity. It has
also been shown that sustainability reporting could generate both internal and external values
and that the new legal requirement also may have a positive impact on sustainable
developement within the real estate industry in Sweden.
Keywords: sustainable real estate development, sustainable strategy, sustainability reporting,
environmental certification, CSR
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Sammanfattning	
  
Fastighetsbranschen har en stor inverkan på miljön och står inför stora utmaningar om det
befintliga fastighetsbeståndet skall kunna utvecklas på ett ekologiskt hållbart sätt. Interna
drivkrafter och en växande efterfrågan på marknaden har gjort att en del fastighetsbolag nu
har börjat anpassa sina strategier för att kunna möjliggöra både finansiella och icke-finansiella
värden. I tidigare forskning har miljöcertifieringar diskuterats som ett strategiskt verktyg som
kan stötta fastighetsbolag i arbetet mot att uppnå sina hållbarhetsmål. Även
hållbarhetsredovisning har framhävts som ett verktyg med potentialen att påverka företags
kortsiktiga agerande till förmån för mer långsiktiga hållbarhetsstrategier.
Syftet med den här studien är att undersöka hur fastighetsbolag resonerar kring strategiskt
arbete för en hållbar utveckling av befintliga fastigheter. Det utreds också vilka möjligheter
och utmaningar som en hållbar fastighetsutveckling medför. Studien bygger på en kvalitativ
undersökning där representanter från fyra olika fastighetsbolag; Castellum, Klövern,
Framtiden Förvaltning och Halmstad Fastighets AB, har intervjuats.
Resultatet av studien visar att fastighetsbolag resonerar olika kring ämnet beroende på vilken
geografisk plats de verkar på, hyresgästerna efterfrågan samt om de förvaltar kommersiella
lokaler eller bostadsfastigheter. En annan bidragande faktor är om det finns ett internt intresse
och drivkraft inom fastighetsbolaget gällande dessa frågor. Resultatet visar också att
miljöcertifieringar anses vara en dyr och tidskrävande process att använda, samtidigt som det
finns fastighetsbolag som har insett att användningen av miljöcertifieringar kan medföra
betydande affärsmöjligheter. Det har också visat sig att hållbarhetsredovisning skapar interna
och externa värden för företag och att det nya lagkravet därför kan bidra till ett ökat fokus på
hållbarhetsfrågor inom fastighetsbranschen.
Nyckelord: hållbar fastighetsutveckling, hållbarhetsstrategi, hållbarhetsredovisning,
miljöcertifiering, CSR.
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1.	
  INLEDNING	
  	
  
Kapitlet inleds av en redovisning av bakgrunden till det valda forskningsämnet hållbar
fastighetsutveckling. Därefter förs en diskussion om ämnet med förankring i tidigare
forskning vilket slutligen leder fram till det centrala problem som denna studie syftar att
undersöka. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som valts för studien.

1.1	
  BAKGRUND	
  
Den globala urbaniseringen har lett till att världens städer står för cirka 75 procent av den
totala energiförbrukningen. Fastighetsbranschen har en stor negativ inverkan på miljön och
idag går hela 40 procent av Sveriges totala energiförbrukning åt till driften av bostäder och
lokaler (Naturvårdsverket, 2016). För att motverka miljöproblematiken så behöver det
befintliga fastighetsbeståndet präglas av en hållbar utveckling, vilket kräver innovativa och
handlingskraftiga aktörer som visar vägen. WWF (2016) menar samtidigt att ekonomiska,
ekologiska och sociala aspekter behöver balanseras för att en hållbar utveckling skall kunna
möjliggöras. Trots att fastighetsbranschen har haft en relativt trög utveckling så har det gjorts
framsteg och hållbara fastigheter har börjat växa fram. Enligt World Economic Forum, WEF,
(2016) byggs 40-48 procent av alla kommersiella fastigheter numera som hållbara jämfört
med endast två procent år 2005. Denna siffra förväntas öka och ligga runt 55 procent år 2020.
Hållbart byggande vid nyproduktion är också en av de åtgärder som enligt Brown (2017)
krävs för att minska det totala fastighetsbeståndets miljöpåverkan. Även om det är viktigt att
nya fastigheter byggs på ett hållbart sätt, så uppskattar International Energy Agency (2013) att
befintliga fastigheter kommer utgöra 90 procent av det totala fastighetsbeståndet år 2050. Den
andra huvudsakliga åtgärden som Brown (2017) lyfter fram är därför en hållbar utveckling av
befintliga fastigheter, särskilt med fokus på energieffektiviseringar. WEF (2016) beräknar att
ombyggnationer står för 13 procent av de totala besparingar som görs för att minska
koldioxidutsläppen, vilket innebär att det finns stora utrymmen för fastighetsbolag att
genomföra åtgärder som skapar mer hållbara fastigheter.
Ett ökat intresse och ny kunskap kring hållbar utveckling i allmänhet har lett till att även
fastighetsbranschen har börjat fokusera mer på dessa frågor. En del fastighetsbolag har därför
börjat anpassa sina strategier för att kunna erbjuda hållbara fastigheter till marknaden. Enligt
World Economic Forum (2016) kan fastighetsbolag genom en sådan anpassning erhålla både
finansiella och icke-finansiella värden. Med en hållbar fastighetsutveckling följer dock flera
utmaningar för fastighetsbolagen. Dels kan det vara svårt att se lönsamheten för investeringar
i främst bostadsfastigheter, då många energieffektiviseringsåtgärder inte kan finansieras
genom höjda hyresavgifter (Boverket & Statens energimyndighet, 2013). Vad gäller
kommersiella lokaler så finns det utrymme för en friare hyressättning, men möjligheten till
stora investeringar försvåras då den framtida användningen av fastigheten generellt kan vara
mer osäker. En långsiktig förvaltning och stabila relationer mellan fastighetsägare och
hyresgäster kan däremot göra det lättare att hitta finansieringslösningar som gynnar den
hållbara utvecklingen av sådana fastigheter (ibid.). Dessa faktorer bland många andra gör att
fastighetsbolag styrs av olika förutsättningar och intressen, därmed kan det också finnas stora
skillnader i hur olika fastighetsbolag väljer att driva det strategiska arbetet kring hållbar
fastighetsutveckling.

1.2	
  PROBLEMDISKUSSION	
  
Epstein & Rejc (2014) menar att frågan om huruvida företag skall ta hänsyn till hållbarhet och
miljöpåverkan inte längre är ett ämne för diskussion. Detta eftersom att hållbarhetsarbetet
antas kunna skapa finansiella värden och att det därför har blivit en allt viktigare del i många
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företags verksamhet. Företagens samhällsansvar och hållbarhetsarbete beskrivs ofta i
begreppet CSR som Carroll & Shabana (2010) menar kan bidra till både mindre
miljöpåverkan och bättre lönsamhet till företagen. Utmaningen med ett aktivt
hållbarhetsarbete är enligt Epstein & Rejc (2014) hur frågor kring företagens ekonomiska,
ekologiska och sociala påverkan på omgivningen skall integreras i verksamheten, då många
beslut tenderar att fattas utifrån snäva finansiella målsättningar. Diskussionen bör därför
handla om vilka åtgärder som företag skall vidta för att på ett effektivt sätt utvecklas mer
ekologiskt hållbart och samtidigt uppnå bättre lönsamhet. Enligt Epstein & Rejc (2014) kan
en viktig åtgärd vara att ta fram en hållbarhetsstrategi för hur finansiella och icke-finansiella
målsättningar skall uppnås. Det strategiska arbetet i ett företag kan dock anses vara något
abstrakt då Merchant & Van der Stede (2007) menar att företag kan sägas arbeta strategiskt
utan att för den delen ha en uttalad strategi. De menar att det strategiska arbetet ter sig genom
ett konsekvent beslutsfattande och genom aktiviteter som syftar till att stärka företagets
konkurrenskraft, exempelvis genom differentiering gentemot konkurrenterna. Dessa beslut
och aktiviteter behöver enligt Bonn & Fisher (2011) även präglas av ett proaktivt agerande
och påverka företagskulturen så att alla strävar efter att uppnå företaget visioner. Att sätta
miljömål samt följa upp och rapportera arbetet menar Ammenberg (2012) även är en viktig
del för att konkretisera det strategiska arbetet för en hållbar utveckling.
Utformningen av Årsredovisningslagen 1995 innebar att företag blev tvungna att årligen
redovisa sina finansiella prestationer för allmänheten och idag är det en del i många företags
externa kommunikation med dess intressenter. Nyligen har det även kommit en
hållbarhetsredovisningslag som omfattar cirka 1600 företag i Sverige (Regeringen, 2016).
Eccles & Krzus (2010) argumenterar för att en extern redovisning som innefattar ekonomiska,
ekologiska och sociala prestationer har potentialen att påverka företags kortsiktiga agerande
till förmån för de mer långsiktiga hållbarhetsstrategierna. Frostenson, Grafström & Windell
(2013) säger också att hållbarhetsredovisningen bör ses som ett internt styrverktyg som kan
bidra med stöttning till företagens hållbarhetsarbete.
Det finns forskning kring hur hållbarhetsarbete kan skapa värden till företag och hur strategier
används för att uppnå en hållbar utveckling av företagens verksamhet. Vi har dock haft svårt
att finna någon forskning som applicerar detta på fastighetsbranschen. Chegut, Eichholtz &
Kok (2014) menar att de finansiella följderna av en hållbar fastighetsutveckling inte har
kunnat fastställas i tidigare forskning, men att kopplingen blir allt viktigare i takt med att
efterfrågan och kraven på hållbara fastigheter ökar. Brown (2017) har gjort en
doktorsavhandling där han bland annat undersöker hur miljöcertifieringar av fastigheter kan
användas som ett verktyg för fastighetsbolagen att uppnå sina miljömål. Han menar att det är
ett viktigt forskningsområde och att det kan skapa finansiella och icke-finansiella värden till
fastighetsbolag. Vi ser att det finns ett forskningsgap på om miljöcertifieringar och
hållbarhetsredovisningar kan appliceras i fastighetsbolagens strategiska arbete för att uppnå
både lönsamhet och en hållbar utveckling av befintliga fastigheter.

1.3	
  PROBLEMFORMULERING	
  
Hur resonerar fastighetsbolag kring strategiskt arbete för en hållbar utveckling av befintliga
fastigheter?

1.4	
  SYFTE	
  
Studien syftar till att undersöka hur fastighetsbolag resonerar kring strategiskt arbete för
hållbar utveckling av befintliga fastigheter. Vi vill även skapa en förståelse vilka möjligheter
och utmaningar som finns med hållbar fastighetsutveckling.
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1.5	
  AVGRÄNSNINGAR	
  
Begreppet hållbarhet innefattar områden inom de ekonomiska, ekologiska och sociala
perspektiven. Den här studiens fokus ligger på aktiviteter som gemensamt skapar ekonomiska
och ekologiska värden för fastighetsbolag. Det sociala perspektivet beskrivs därför kortfattat i
den teoretiska referensramen under kapitlet om CSR men lämnas därefter utan större fokus.
I bakgrunden nämns det att behovet av åtgärder för att minska fastighetsbranschens totala
miljöpåverkan är som störst i befintliga fastigheter. Vi kommer därför inte beröra hållbar
utveckling i samband med nyproduktion utan fokuserar endast på befintliga fastigheter.

	
  
1.6	
  DEFINITIONER	
  
Hållbar utveckling: “Tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtlandkommissionen, 1987).
Hållbar fastighetsutveckling: Renoveringar, ombyggnationer och andra åtgärder i befintliga
fastigheter som leder till minskad miljöpåverkan såsom energieffektiviseringar, användning
av förnybara energikällor, hållbara materialval etcetera.
Hållbarhetsredovisningslag: Ny lag som innebär att företag med en omsättning på minst 40
miljoner euro och 250 anställda måste redovisa sitt hållbarhetsarbete.
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2.	
  TEORETISK	
  REFERENSRAM	
  	
  
Kapitlet är indelat i tre områden och inleds med en diskussion kring det etablerade begreppet
Corporate Social Responsibility. Det andra området berör strategi för hållbarhet och har
även fokus på mål, uppföljning och hållbarhetsredovisning. I det tredje området beskrivs
innebörden av hållbara fastigheter för att sedan förklara miljöcertifieringar som ett
potentiellt strategiskt verktyg. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska
referensramen.

2.1	
  CORPORATE	
  SOCIAL	
  RESPONSIBILITY	
  
Corporate Social Responsibility, CSR, innebär att företagen tar ansvar för den påverkan de
har på samhället. Det finns ingen gemensam definition på vad socialt ansvarstagande betyder.
EU kommissionen (2001) har definierat begreppet enligt följande; ”ansvarsfulla företag gör
mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i sin
verksamhet och i sin samverkan med intressenterna”. Tanken att företagen har ett visst ansvar
gentemot samhället har funnits länge men det är mer på senare tid som begreppet CSR har fått
ett rejält uppsving och är nu populärt i hela världen (Carroll & Shabana 2010). Det finns flera
liknande eller kompletterande begrepp med CSR såsom hållbarhet, corporate citizenship och
corporate responsibility. Alla begreppen diskuterar frågor gällande företagets ansvar gentemot
samhället och miljön men eftersom inget av begreppen har en enhetlig definition skapas en
förvirring kring vad som ryms i respektive begrepp och dess omfattning (Carroll & Shabana,
2010; Frostenson et al., 2013). Under 2011 förenklade EU kommissionen sin definition av
CSR och beskrev det istället som “the responsibility of enterprises for their impacts on
society”.
Begreppet är uppdelat i de tre ansvarsområdena ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Enligt
Grönkvist (2009) innebär det ekonomiska perspektivet att företag ska drivas i syfte att tjäna så
mycket pengar som möjligt för att trygga företagets finansiella ställning och för att kunna ge
avkastning till sina aktieägare. I det sociala perspektivet är det människan som står i fokus och
företaget ska drivas på ett långsiktigt stabilt sätt så att människans behov uppfylls. Det
ekologiska perspektivet har fokus på att skydda miljön och att användandet av energi och
naturresurser sker så effektivt som möjligt (Grankvist 2009).
Enligt den undersökning som Grafström, Göthberg & Windell (2008) gjort råder det delade
meningar om huruvida CSR är lönsamt eller inte. En del menar på att det inte finns någon
koppling mellan CSR och lönsamhet och att det istället för CSR är företagets vinstintresse
som får företaget att tänka långsiktigt. Carroll & Shabana (2010) räknar upp ett flertal
argument från flera decennier tillbaka om varför företag då inte skulle fokusera på CSR.
Argumenten var att frågor om samhället inte rör affärsmän då de inte är rustade för aktiviteter
utanför företagets lönsamhetsfokus och att företagsledningens ansvar istället är att maximera
företagets vinster för dess ägare och aktieägare. På senare tid har det skrivits mer positivt om
varför företag bör arbeta med CSR, vilket tyder på att åsikterna har förändrats med tiden. Den
undersökning som Grafström et al. (2008) har gjort visar också att det finns forskning som
påvisar en positiv koppling och att många företag väljer att motivera sitt samhällsansvar
utifrån lönsamhetsargument. Burke & Logsdon (1996) menar att fokus på CSR lönar sig, både
för företaget, för dess intressenter och för samhället. De menar på att detta främst beror på de
ökade konkurrensförhållanden som skett och att det därmed kan anses vara en
konkurrensfördel för företag att arbeta med CSR.
Carroll & Shabana (2010) menar att arbetet med CSR börjar genom att företaget ser ett
långsiktigt intresse för att ta ansvar för samhället och miljö samt att de ser potential till
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ekonomiska vinster. De menar att det krävs att åtgärder vidtas i tid eftersom det är mindre
kostsamt att förutse och planera för framtiden istället för att vidta åtgärder först när problem
uppstår. Ytterligare ett argument som Carroll & Shabana nämner är att företagens ska stödja
CSR för att allmänheten gör det, och då visar företaget att de bryr sig om sina anställda,
samhället och andra intressenter. Både Burke & Logson (1996) och Grafström et, al, (2008)
menar på att eftersom det är svårt att mäta samhällsansvar kan det också vara svårt att
empiriskt bevisa om det finns något positivt samband mellan CSR och finansiella resultat eller
om det är andra faktorer som påverkar företagets lönsamhet. Blomé (2012) menar att för lite
forskning kring fastighetsbolagens samhällsansvar har gjorts. Han diskuterar en CSR-modell
som har brister i att den inte utvärderade samhällsansvaret ur ett ekonomiskt perspektiv. En
förklaring till forskningsgapet menar han är svårigheterna i att få fram detaljer om vilka
faktorer det är som påverkar företagets ekonomiska data. Vidare menar han att
fastighetsbolagens initiativ gentemot samhället är viktiga men att mer forskning krävs för att
kunna redovisa ett rättvist resultat.
Enligt Grönkvist (2009) kommer begreppet CSR att ersättas med begreppet hållbarhet
eftersom det inte kan missförstås på samma sätt. Dessutom innehåller det alla tre perspektiv;
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Brundtlandkommissionen kallar begreppet för
hållbar utveckling och även de menar på att samtliga tre ansvarsområdet inkluderas i
begreppet. Vidare i detta arbete är det begreppet hållbarhet som kommer att användas.

2.2	
  STRATEGI	
  
Användandet av strategier hjälper företag att definiera hur arbetet skall utformas och resurser
användas för att de uppsatta målen skall kunna uppnås (Merchant & Van der Stede, 2007).
Genom strategier kan företaget säkerställa att fokus hamnar på sådana aktiviteter som
företaget gör bäst och särskilt inom områden där de är som mest konkurrenskraftiga.
Exempelvis kan företag strategiskt differentiera sig gentemot sina konkurrenter genom att
välja att utveckla innovativa eller högkvalitativa produkter, eller erbjuda en särskild form av
kundanpassning. Många företag arbetar fram formella strategier och skriver ner dessa utifrån
en särskild systematik. Företag kan dock arbeta utifrån en eller flera strategier utan att
nödvändigtvis ha uttalat eller skrivit ner dessa specifikt. Merchant & Van der Stede (2007)
menar att företag som är konsekventa i sina aktiviteter och sitt beslutsfattande kan sägas
arbeta utifrån en särskild strategi.

2.2.1	
  HÅLLBARHETSSTRATEGI	
  	
  
Att omvandla företag i en hållbar riktning är en lång process som kräver kontinuerligt arbete
och engagemang från företagets ledning (Bonn & Fisher, 2011). Epstein & Rejc (2014) menar
att företag har olika motiv till varför de arbetar med hållbarhet och att företag genomgår olika
faser i sitt hållbarhetsarbete. Dels kan det vara nya lagar och regler som tvingar företaget till
att anpassa sin verksamhet och upprätta en miljöpolicy utifrån de nya förutsättningarna. Ett
motiv till att utveckla sin hållbarhetsstrategi ytterligare är för att företaget inser att arbetet
med hållbarhetsfrågor skapar konkurrensfördelar. Effektivare resursförbrukning och metoder
som livscykelanalyser leder till att företagets kostnader och miljöpåverkan kan minskas. Det
tredje motivet bygger på att företag ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och långsiktig
ekonomisk tillväxt. I den slutliga fasen integrerar företaget ekonomiska, ekologiska och
sociala faktorer fullt ut i organisationen och alla investeringar och beslut fattas utifrån ett
hållbarhetsfokus, vilket kan bidra till att förbättra företagets långsiktiga lönsamhet (Epstein &
Rejc, 2014).
För att ett företag skall få större effekt på sitt hållbarhetsarbete menar flera forskare att
företaget bör integrera en långsiktig hållbarhetsstrategi. Epstein & Rejc (2014) har visat att
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implementeringen av hållbarhetsstrategier är som mest effektiva när direktiven kommer från
företagens ledning. Fokuset på hållbarhetsfrågor behöver genomsyra företagets strategi och
beslutsfattande på alla nivåer, från översta ledningen i en koncern ända ner till den operativa
verksamheten. Det är även en viktig förutsättning för att identifiering, mätning och
rapportering av företagets miljöpåverkan skall kunna genomföras. En framgångsrik
hållbarhetsstrategi bör spegla företagets vision för att kunna påverka företagskulturen så att
alla delar i företaget strävar mot samma mål gällande hållbarhetsfrågor (Bonn & Fisher 2011).
Epstein & Rejc (2014) menar att steget mot att införa hållbarhetsarbete i ett företag startar
med att företagsledningen tar initiativet till att uttala nya visioner eller utveckla en
hållbarhetsstrategi som företaget skall arbeta utefter. När ledningen har bestämt att en sådan
utveckling skall ske är första steget att identifiera företagets nuvarande miljöpåverkan och
inom vilka områden som företaget har störst möjligheter att utföra förbättringsåtgärder. Det
behövs också fastställas vilka resurser som finns till förfogande för att kunna genomföra de
åtgärder som behövs för att nå de uppsatta målen. Först efter att företaget har identifierat sin
position och bestämt vilka problemområden som skall prioriteras kan en hållbarhetsstrategi
formuleras. En sådan strategi innefattar vanligtvis de värderingar, åtaganden och
målsättningar som företaget skall integrera i sin organisation (Epstein & Rejc 2014). Bonn
och Fisher (2011) menar på att nyckeln till en framgångsrik hållbarhetsstrategi inkluderar
både ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.
För att förenkla upprättandet av mål samt utföra, mäta och utvärdera miljöarbetet kan företag
använda sig av ett miljöledningssystem (Ammenberg, 2012). ISO, som ansvarar för olika
typer av standarder som företag kan följa i sitt strategiska arbete, har upprättat fem steg för att
vägleda företag till ett framgångsrikt miljöarbete. I steg ett skall en miljöpolicy upprättas där
företaget redogör för hur aktuell lagstiftning skall hanteras, vilka delar i verksamheten som
har en negativ inverkan på miljön, samt vilka förbättringar som har gjorts och skall göras. I
steg två skall företaget utföra en genomgående planering av verksamheten. Detta innebär att
införa rutiner och bestämma hur miljöfrågor skall hanteras. Därefter skall företaget sätta upp
miljömål och ta fram ett program för hur målen skall uppnås. I steg tre införs programmet och
arbetet med att uppnå de uppsatta miljömålen påbörjas. Här innefattas bland annat att utbilda
personalen inom miljöfrågor, kommunicera miljöpolicyn och miljöarbetet både internt och till
externa intressenter, samt att styra verksamheten i en hållbar riktning. I steg fyra skall
företaget följa upp och utvärdera hur arbetet mot miljömålen har gått. Övervakning och
redovisning av resultat är en viktig del i miljöarbetet. I steg fem är det ledningens uppgift att
analysera utvärderingen och utföra förbättringsåtgärder för att se till så att företaget ständigt
förbättras (Swedish Standards Institute, 2017).

2.2.2	
  MÅL	
  
Många företag har både finansiella och icke-finansiella mål, som sätts upp på kort eller lång
sikt. De finansiella målen rör bland annat företagets lönsamhet, resultat, kostnader,
försäljning, etcetera. Eftersom dessa mål mäts i siffror är de enkla att utvärdera för att kunna
se hur väl företaget har lyckats med att uppnå målen (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Enligt
Grönkvist (2009) är en annan fördel med de finansiella målen att de ofta sätts på kortare sikt
vilket gör de mer överblickbara. Icke-finansiella mål berör företagets omgivning såsom miljö,
kunder och personal. Dessa mål är ofta mer långsiktiga vilket gör dem svårare att utvärdera
och de ger sällan någon betydande lönsamhet på kort sikt (Ax et al., 2009).
Enligt Epstein & Rejc (2014) kräver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete att företaget sätter
upp en kombination av ekonomiska, ekologiska och sociala mål. De menar dock att
ekonomiska, ekologiska och sociala målsättningar kan konkurrera om företagets resurser på
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kort sikt, men att en samverkan av dessa tre bidrar till att öka den långsiktiga lönsamheten.
Richer de Forges (2014) menar att en balans av dessa målsättningar kan effektivisera
företagens hållbarhetsarbete. Grönkvist (2009) och Richer de Forges (2014) menar att det kan
vara en utmaning för företagen att se hur de långsiktigt hållbara projekten skall vara
lönsamma eftersom de kräver stora investeringar som genererar lönsamhet först på längre sikt.
Många företag vill ha en snabb avkastning och därför menar Grönkvist (2009) att företag ofta
tenderar att fokusera på de finansiella och kortsiktiga målen snarare än de icke-finansiella och
långsiktiga. Enligt Blomé (2012) så handlar hållbarhetsarbetet mer om att skapa långsiktiga
strategiska fördelar till företaget snarare än kortsiktig lönsamhet.
I takt med att allmänheten har blivit mer medvetna om de rådande miljöproblemen har dock
intresset för de icke-finansiella målen ökat. Ax et al. (2009) menar att en bidragande faktor till
detta är för att det finns svagheter med de prestationer som de finansiella målen bygger på.
Dessa svagheter anses vara att de finansiella prestationerna baseras på redan inträffade
händelser istället för att fokusera på framtiden vilket också ofta leder till ett kortsiktigt
agerande då styrningen följer den externa redovisningens perioder. Finansiella prestationer
ger för lite information om vad som skapar framtida värde och de inkluderar inte aspekter
med företagets omvärld (Ax, et al., 2009).
Enligt Ammenberg (2012) så är arbetet med att upprätta miljömål en central del i ett företags
hållbarhetsarbete och en viktig förutsättning för att företaget skall bli framgångsrikt. Med
förankring i företagets miljöpolicy bör konkreta och mätbara mål sättas upp dels för hela
företaget, men också för enskilda sektioner inom företaget. När målen sätts upp är det viktigt
att ta hänsyn till rådande lagar, företagets nuvarande miljöpåverkan, tekniska och
affärsmässiga möjligheter samt externa intressenters behov och önskemål. Ammenberg
(2012) menar dock att det i praktiken förekommer vissa problem med miljömålen. Som
exempel ges att företag kan ha svårigheter med att bestämma vilka mål som är mest relevanta
att arbeta med och att det kan vara svårt att hitta nya områden inom vilka företaget kan
minska sin miljöpåverkan.
	
  2.2.3	
  UPPFÖLJNING	
  	
  

En viktig del i det strategiska arbetet är att följa upp och utvärdera hur företaget ligger till i
förhållande till de uppställda målen (Ammenberg, 2012). Abrahamsson & Johansson (2013)
menar att ett alltför stort fokus på de finansiella målen vid uppföljningen kan leda till att mer
långsiktiga investeringar aldrig genomförs. För ett lyckat hållbarhetsarbete menar
Ammenberg (2012) att det därför är viktigt att företaget kontinuerligt mäter hur deras
miljöpåverkan utvecklas med tiden. Detta gäller särskilt för företag som arbetar efter
standardiserade miljöledningssystem som ställer kravet på ständig förbättring i
hållbarhetsarbetet. Uppföljningen kan exempelvis innefatta mätning av total
energiförbrukning eller energiförbrukning per produkt.
	
  2.2.4.	
  HÅLLBARHETSREDOVISNING 	
  

Ett sätt att utvärdera och kommunicera sitt hållbarhetsarbete är genom en extern
hållbarhetsredovisning. Enligt Frostenson et. al (2013) har hållbarhetsredovisningar de senaste
åren kommit att bli ett av de vanligaste verktygen för företag att rapportera och styra sitt
hållbarhetsarbete. Arbetet med hållbarhetsredovisningar har lett till att frågor gällande hållbar
utveckling har fått större fokus i företagen. En av anledningarna till att företag har börjat
redovisa sitt hållbarhetsarbete är att det har kommit en ny hållbarhetslag (Regeringen, 2016).
Epstein & Rejc (2014) menar att en anledning till att många företag frivilligt väljer att arbeta
fram en hållbarhetsredovisning är för den ger information till potentiella investerare,
aktieägare, hyresgäster och andra intressenter om hur företaget aktivt tar samhällsansvar och
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hanterar eventuella risker. Kommunikationen av hållbarhetsarbetet är också värdefull
eftersom den skapar transparens vilket kan bygga upp ett förtroende mellan företaget och dess
intressenter. Ytterligare en fördel med hållbarhetsredovisningen är enligt Epstein & Rejc
(2014) att den kan ha potentialen att stimulera företagsledningen till att ta hållbara beslut.
Även Frostenson, et, al (2013) menar att hållbarhetsredovisa internt leder till att företag
beslutar om vilka frågor som ska prioriteras och vem i företaget som skall utföra dem.
Slaper & Hall (2011) skriver att metoden Triple bottom line utvecklades i syfte att stödja
hållbarhetsarbetet och innebär att de ekonomiska, ekologiska och sociala prestationerna skall
integreras i samma redovisningsrapport. De menar att det kan vara svårt att mäta i vilken grad
ett företag befinner sig i hållbarhetsarbetet och att hållbarhetsredovisningen då kan fungera
som ett verktyg för företag att fastställa hur de ligger till i arbetet med att uppnå
hållbarhetsmålen. Även Eccles & Krzus (2010) menar att företag bör redovisa sina finansiella
och icke-finansiella prestationer i ett och samma dokument och att en sådan integrerad rapport
har potentialen att påverka både företagens och investerarnas agerande. Detta genom att en
del av fokuset flyttas från de kortsiktiga finansiella målen till företagens långsiktiga
hållbarhetsstrategier. Målet med hållbarhetsredovisning bör enligt Epstein & Rejc (2014) vara
att förbättra företagets hållbarhetsarbete och lönsamhet för att de sedan skall kunna rapportera
förbättrade prestationer internt och externt. Genom att också inkludera miljöcertifieringar i sin
hållbarhetsredovisning signalerar företaget till dess investerare, intressenter och övriga
omgivningen att de tar sitt hållbarhetsarbete på allvar, vilket gör att företaget bygger upp ett
positivt rykte (Epstein & Rejc, 2014). Adams & Frost (2008) har i sin studie kommit fram till
att det huvudsakliga motivet till att börja hållbarhetsredovisa är för att stärka företagets
affärer, snarare än ett moraliskt ansvarstagande. Enligt Borglund, Frostenson & Windell
(2010) finns det dock en risk att företag genom hållbarhetsredovisningen försöker skapa en
bild utåt av att det läggs stort fokus på frågor kring hållbarhet, men att arbetet i själva verket
inte får lika stor uppmärksamhet internt i företaget.
Enligt Frostenson et. al (2013) är de vanligaste riktlinjerna för hållbarhetsredovisning de som
den ideella organisationen Global Reporting Initiative (GRI) har tagit fram. Intressenter runt
om i världen har enats om det innehåll i GRI:s ramverk som omfattar både generellt och
branschspecifikt innehåll (GRI, 2006). Att företag redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI:s
riktlinjer gör det också möjligt att jämföra olika företags prestationer med varandra. Denna
redovisningsstandard inkluderar också att företagen redovisar för vilka strategier och
ledningssystem de använder sig av vilket också tydliggör vilka frågor som är viktiga för dem
och vart deras prioriteringar ligger. Genom att företagen redovisar sitt ekologiska
ansvarstagande framgår det också vilka mål företaget har och hur de skall uppnås. Att
hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer kan därmed ses som ett internt styrverktyg för
företagets hållbarhetsarbete (Frostenson, et al 2013)

2.3	
  HÅLLBARA	
  FASTIGHETER	
  	
  
En hållbar byggnad är synonymt med begreppet grön byggnad, men innebörden av dessa
begrepp och av vad som skall räknas som en hållbar byggnad är dock tvetydig. En vanlig
definition är att byggnaden skall vara miljöcertifierad enligt något av de etablerade system
som finns på marknaden (Institutet för värdering av fastigheter och SFF, 2015). Detta
eftersom hållbara byggnader ofta likställs med sådana egenskaper som mäts i samband med
en certifiering, även om det inte är en nödvändig förutsättning. United States Environmental
Protection Agency, (2016) listar en rad faktorer som utmärker en hållbar byggnad; effektiv
förbrukning av el och vatten, förnybara energikällor, miljövänliga materialval, låga mängder
avfall och utsläpp i samband med ny- och ombyggnation, hög kvalitet på innemiljön samt att
byggnaden bidrar till en hållbar utveckling. För att mäta graden av miljöpåverkan under hela
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en byggnads livstid så kan en livscykelanalys användas. Detta verktyg mäter byggnadens
miljöpåverkan från produktionen av det inbyggda materialet genom bygg- och driftfasen till
den slutgiltiga rivningen av byggnaden (Boverket, 2015).
World Economic Forum (2016) nämner en rad värden som hållbara fastigheter skapar. De
menar att ekologiskt hållbara fastigheter kan leda till fler potentiella investerare, högre
fastighetsvärde, ökad uthyrningsgrad och nya affärsmöjligheter för fastighetsbolagen.
Dessutom är ekologiskt hållbara byggnader mindre känsliga för ändrade miljölagar och de
kan också vara mer motståndskraftiga mot stora förändringar i exempelvis energipriser. (ibid.)
Blomé (2012) och Brown (2017) menar också att företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare
vilket kan locka till sig kompetent arbetskraft. Enligt Blomé (2012) så kan dessutom hållbara
fastigheter kan skapa bättre relationer med hyresgästerna, men han menar att det samtidigt
kan vara dyrt för fastighetsbolag att anpassa sig till en mer hållbar förvaltning.
Chegut, Eichholtz & Kok (2014) menar att en förutsättning för hållbara byggnader är att
fastighetsbolagen har tillgång till bättre teknik och kunskap jämfört med vad som krävs för
konventionella byggnader. De anser att utbudet av hållbara byggnader på marknaden kommer
att styras av hur kostnader för hållbart byggande och miljövänligt material förändras samt hur
nya teknik och kunskap utvecklas. De nämner också att utbudet av miljöcertifierade
byggnader kommer styras av signaler om prishöjningar hos andra miljöcertifierade
byggnader. Även om många av dagens befintliga byggnader är byggda utan betydande fokus
på hållbarhet i form av energiförbrukning och materialval så anser Capeluto & Ben-Avraham
(2016) att det fortfarande finns potential till att utföra renoveringar i syfte att minska
byggnaders miljöpåverkan och på så sätt bidra till att nationella och företags hållbarhetsmål
uppnås. En del byggnader är dock av den karaktären att de är svåra att bygga om och därför
begränsas också möjligheterna att utföra de nödvändiga åtgärder som krävs för att byggnaden
skall kunna anses som hållbar och erhålla en miljöcertifiering (Capeluto & Ben-Avraham,
2016).

2.3.1	
  MILJÖCERTIFIERING	
  AV	
  BYGGNADER	
  
2.3.1.1	
  Olika	
  typer	
  av	
  miljöcertifieringar	
  
En miljöcertifiering fungerar som ett kvitto på att en byggnad har uppnått en viss grad av
hållbar miljöprestanda. Sweden Green Building Council (SGBC) är en ideell organisation
som verkar för en hållbar utveckling av byggnader och ägs av medlemmarna som består av
mer än 300 svenska företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggnad. SGBC
ansvarar för ett flertal olika certifieringssystem och förespråkar certifiering av byggnader som
ett verktyg för företag att nå uppsatta mål inom ramen för hållbarhetsarbetet (SGBC, 2017a).
Det var en enligt Brown (2017) en förändrad syn på miljöledning inom den svenska
fastighetsbranschen som ledde till grundandet av SGBC och den ökade populariteten för
miljöcertifieringar och livscykelanalyser av byggnader. Han menar precis som SGBC att
miljöcertifieringar tillsammans med analyser av byggnaders miljöpåverkan under hela deras
livscykler kan vara viktiga verktyg för företag som strävar efter att uppnå sina hållbarhetsmål.
De vanligaste miljöcertifieringssystemen som används på den svenska marknaden presenteras
av SGBC (2017b) enligt nedan:
Miljöbyggnad
Certifieringen Miljöbyggnad är anpassad efter den svenska fastighetsmarknaden och är den
vanligaste metoden för miljöcertifiering av byggnader i Sverige. Vid bedömningen av
byggnadens prestanda analyseras energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval.
Miljöbyggnad kan appliceras på både nya och befintliga byggnader och beroende på vilka
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kvaliteter som byggnaden uppnår så kan betyget Brons, Silver eller Guld erhållas. En av
fördelarna med Miljöbyggnad är att den är billig och lätt att använda.
GreenBuilding
GreenBuilding är framtagen för företag och organisationer som förvaltar lokaler och bostäder
och syftar främst till att främja energieffektiviseringar i byggnaden. För att erhålla
certifieringen så krävs det att energianvändningen minskar med åtminstone 25 procent jämfört
med tidigare eller att energianvändningen blir 25 procent lägre än vad Boverkets byggregler
kräver vid nybyggnation.
BREEAM
BREEAM är ett certifieringssystem som togs fram i Storbritannien och har blivit ett av de
mest använda i världen när det kommer till kontor och kommersiella lokaler. BREEAM SE
har tagits fram som ett nationellt system för Sverige och är anpassat efter svenska regler och
standarder.
LEED
LEED är en annan typ av miljöcertifiering som togs fram i USA och används idag runt om i
hela världen. LEED mäter miljöprestandan ur ett mycket brett perspektiv och används för
många typer av byggnader, såsom bostäder, kommersiella- och offentliga lokaler samt hela
stadsdelar. Systemet är tillämpbart på både nya och befintliga byggnader.
Trots att uppmärksamheten och intresset kring miljöcertifieringar har vuxit sig mycket
starkare på senare tid så är det fortfarande endast en bråkdel av den totala mängden byggnader
som erhållit någon typ av miljöcertifiering. Det blir dock allt viktigare, särskilt för
kommersiella fastighetsägare, att miljöcertifiera sina byggnader och det är framförallt de
internationellt erkända systemen BREEAM och LEED som används av dessa aktörer
(Boverket, 2015). Enligt Cole & Valdebonito (2013) är det den växande efterfrågan på
standardiserade verktyg som dessutom är etablerade på den internationella
fastighetsmarknaden som gjort att användningen av dessa certifieringar har ökat världen över.
De menar att internationella miljöcertifieringar är ett medel för stora fastighetsbolag att
attrahera utländska fastighetsinvesterare. När det kommer till befintliga byggnader så menar
Brown (2017) att det finns en avsaknad av motivation hos fastighetsbolagen att utföra
renoveringsåtgärder som leder till miljöcertifieringar. Detta trots att den nationella
miljöcertifieringen Miljöbyggnad har visat sig vara värdeskapande för fastighetsbolag som
förvaltar flerfamiljshus och som strävar efter både finansiella och icke-finansiella
målsättningar.
2.3.1.2	
  Värden	
  som	
  miljöcertifieringar	
  skapar	
  
Browns empiriska studie (2017) visar att det finns tre typer av värdeskapande aktiviteter som
företag behöver utföra för att uppnå en miljöcertifiering (EC) av en byggnad. Dessa är EC
measures, EC process och EC certification. Han påpekar att dessa aktiviteter skapar direkta
icke-finansiella värden, vilka i sin tur även leder till att företagens finansiella resultat kan
förbättras.
EC measures skapar värde till företaget genom de specifika förbättringsåtgärder som måste
göras för att byggnaden ska uppnå certifieringen. Exempelvis så medför åtgärder inom
energieffektivisering att behovet av energi i byggnaden minskar vilket i sin tur leder till lägre
energikostnader. Användningen av miljövänligt material samt bättre inomhusmiljö bidrar till
att tillfredsställa önskvärda hyresgästers kontraktsvillkor vilket kan generera ökade
hyresintäkter till företaget. EC process är det stöd som certifieringsverktyget ger i form av att
förbättra och effektivisera utvecklingsprocesserna. Förbättrade processer leder till att fler
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utomstående aktörer integreras i utvecklingsprojekten och den generella kvaliteten i
byggprocessen ökar, vilket i sin tur medför lägre driftkostnader både vid nybyggnationer och
renoveringar. EC certification omfattar de värden som skapas av att byggnaden erhåller själva
certifieringen från en utomstående objektiv aktör, vilket företaget kan använda i sin externa
kommunikation som ett bevis på den förbättrade miljöprestandan i byggnaden. Enligt Brown
(2017) skapar miljöcertifieringen i sig flera icke-finansiella värden för företaget. Det kan
locka till sig duktiga arbetstagare som motiveras till att använda sin kreativitet och
utomstående investerare får en bättre uppfattning om företaget som varumärke. En
miljöcertifiering skulle även kunna vara värdehöjande för fastigheten.

2.4	
  SAMMANFATTNING	
  AV	
  DEN	
  TEORETISKA	
  REFERENSRAMEN	
  

Figur 2. Sammanfattning av den teoretiska referensramen konstruerad av författarna
I den teoretiska referensramen förs med hjälp av tidigare forskning en diskussion om vilka
strategiska verktyg som fastighetsbolag kan använda för att effektivisera arbetet med hållbar
utveckling av befintliga fastigheter. Att sätta upp finansiella och icke-finansiella mål, som i
den här studien benämns hållbarhetsmål, anses vara ett viktigt verktyg för att företaget skall
veta vart de skall sträva och vilka prioriteringar som skall göras. Flera forskare menar också
att en strategi där arbetet definieras är en förutsättning för att företagens hållbarhetsmål inte
bara skall förbli mål, utan också omsättas till verklighet. Två andra verktyg som kan stötta
hållbarhetsarbetet är hållbarhetsredovisningar och miljöcertifieringar av fastigheter.
Hållbarhetsredovisningen kan generera värden till företaget genom att den stärker företaget
internt och kommunicerar företagets hållbarhetsarbete till externa intressenter.
Miljöcertifieringar kan också vara ett kvitto på att företaget arbetar hållbart och ett sätt att
bemöta marknadens efterfrågan på hållbara fastigheter. Fastighetsbolag som arbetar med
dessa strategiska verktyg har enligt teorin potential till att bli mer framgångsrika inom hållbar
fastighetsutveckling.
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3.	
  METOD	
  
I detta kapitel beskrivs hur vi har gått tillväga under uppsatsprocessen. Kapitlet inleds med en
kort beskrivning om ämnesval. Därefter beskrivs val av metod, datainsamling, val av
respondenter och intervjuernas genomförande. Operationaliseringen beskriver hur teorin
tillämpas i de kvalitativa intervjuerna och därefter förs en diskussion om metodkritik.

3.1	
  FÖRFÖRSTÅELSE/VAL	
  AV	
  ÄMNE	
  	
  
Vid valet av forskningsområde kom vi snabbt in på begreppet hållbarhet eftersom det är ett
aktuellt ämne som vi båda dessutom är intresserade av. I kursen Fastighetsförvaltning II kom
vi i kontakt med begreppet inom fastighetsbranschen och insåg båda två att fastighetsbolag
står inför stora utmaningar om denna relativt tröga bransch skall kunna utvecklas i en hållbar
riktning de närmsta åren. Ju mer vi läste på om ämnet desto mer insåg vi att det förutom
många utmaningar även kan finnas stora affärsmöjligheter med att arbeta med en hållbar
fastighetsutveckling för fastighetsbolag. Därför ville vi undersöka hur fastighetsbolagen
arbetar strategiskt med dessa frågor och vad de har för syn på miljöcertifieringar och
hållbarhetsredovisningens potential till att effektivisera hållbarhetsarbetet. Anledningen till att
vi valde att rikta vårt fokus på befintliga fastigheter istället för nyproduktion var för att vi
insåg att det är en större utmaning för fastighetsbranschen och därmed även en större
utmaning för oss själva. Vi utför den här studien utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv då
vi tittar vad fastighetsbolag har för strategi för att styra företaget mot sina uppsatta mål.
Dessutom kommer begreppet hållbarhet från det företagsekonomiska området CSR.

3.2	
  VAL	
  AV	
  METOD	
  
För att få kunskap om ämnet om hur fastighetsbolag arbetar med hållbarhet valde vi att först
samla in lämplig teori utifrån tidigare forskning. För att kunna genomföra intervjuer på ett så
effektivt och givande sätt som möjligt ansåg vi att vår kunskap var viktig för att kunna ställa
relevanta och genomtänkta frågor. Att först samla in teori för att sedan pröva den i praktiken
är enligt Jacobsen (2002) den deduktiva metoden.
Vår problemformulering är explorativ vilket betyder att intervjuerna behöver vara djupgående
för att problemformuleringen skall kunna besvaras. Att ha öppna frågor ger också
intervjupersonen möjlighet att styra intervjun vilket också kan leda till att vi får ytterligare
perspektiv på ämnet som vi inte förutspått innan. Att fokusera på ett fåtal intervjuobjekt och
ställa öppna frågor som ger nyanserade och djupgående svar är enligt Jacobsen (2002) den
kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden är ingående och försöker förklara varför saker
och ting sker. Då vår studie syftar till att ta reda på hur fastighetsbolag resonerar kring ämnet
så blir den kvalitativa metoden mer lämplig. Vi valde därmed bort den kvantitativa metoden
då den ofta genomförs genom frågeformulär med givna svarsalternativ vilket vi anser inte
skulle hjälpa oss att besvara vår problemformulering. Enligt Jacobsen (2002) ska metoden
väljas utefter vilken typ av problemformulering man har, vilket vi gör genom att välja den
mest lämpliga metoden utifrån vår undersökning.

3.3	
  DATAINSAMLING	
  	
  
Vi valde att samla in både primärdata och sekundärdata för att kunna jämföra och analysera
teori med empirisk information. Empirikapitlet består av primärdata då det är information vi
själva samlat in genom muntliga intervjuer med olika fastighetsbolag. Jacobsen (2002)
beskriver primärdata som den data som samlas in för första gången och då forskaren själv går
till den direkta informationskällan. Enligt Jacobsen (2002) kan denna typ av information
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samlas in genom antingen besöks- eller telefonintervjuer. Vår tanke var att genomföra
besöksintervjuer då vi anser att det är lättare och mer givande att prata ansikte mot ansikte än
via telefon. Jacobsen (2002) skriver att den personliga kontakten som människor får genom
att prata ansikte mot ansikte istället för över telefon vanligtvis gör det enklare att
kommunicera öppet. Dessutom är det större risk att intervjupersonen ljuger via en
telefonintervju. Tre av intervjuerna skedde dock via telefon då det passade både oss och
intervjupersonen bättre på grund av geografiskt läge. Teorikapitlet består av sekundärdata då
vi baserar detta på vetenskapliga artiklar, böcker etcetera. Sekundärdata är enligt Jacobsen
(2002) sådan data som är insamlad av någon annan vid ett tidigare tillfälle och i ett annat
syfte.

3.4	
  VAL	
  AV	
  RESPONDENTER	
  
För att underlätta för besöksintervjuer var den första tanken att avgränsa oss till ett geografiskt
område kring Halmstad. Vi insåg dock snabbt att vi även ville intervjua fastighetsbolag som
även verkar på andra marknader för att kunna skapa en bredare bild av fastighetsbranschens
resonemang. Vi bestämde oss för att intervjua de företag som vi trodde skulle skilja sig åt och
därför beslutade vi oss för två typer av företag; kommunala fastighetsbolag som förvaltar
bostäder och börsnoterade privata fastighetsbolag som förvaltar kommersiella lokaler. Vi
tänkte att om det finns några skillnader och likheter i de underliggande faktorerna som
påverkar hur olika typer av fastighetsbolag resonerar kring och arbetar med hållbar
fastighetsutveckling så skulle det bli tydligare i denna sammansättningen av intervjuobjekt.
Nackdelen med att inkludera så pass olika typer av företag i studien är svårigheten i att göra
jämförelser emellan företagen eftersom privata och kommunala fastighetsbolag ofta arbetar
utifrån olika typer av intressen. Resonemangen skiljer sig även åt beroende på om företagen
förvaltar bostäder eller kommersiella lokaler. Valet av olika urvalsgrupper ger oss alltså fler
perspektiv från branschen på ämnet hållbar fastighetsutveckling, men innebär samtidigt att
företagens olika förutsättningar behöver tas i beaktande vid analys av resultatet vilket
påverkar möjligheten att göra direkta jämförelser.
Efter research på olika fastighetsbolags webbsidor så kontaktade vi de personer som utifrån
sin roll i företaget verkade kunna svara utförligt på frågor angående ämnet hållbar
fastighetsutveckling. Urval av respondenter utifrån deras intresse och kunskaper kan enligt
Jacobsen (2002) vara ett sätt att få mycket och korrekt information. Svårigheten med ett
sådant urvalskriterium är att veta i förväg hur goda informationskällor personerna är. Urvalet
föll på två kommunala bolag, Halmstad Fastighets AB och Framtiden Förvaltning och två
privata bolag Castellum och Klövern. På Halmstad Fastighets AB kontaktade vi Ulf Eriksson
som är Fastighetsutvecklingschef och på Framtiden AB Ulf Östermark som är Forskning- och
utvecklingschef. Robert Carlsson på Castellum är Hållbarhetssamordnare och ansvarig för
Stockholmsregionen. Gällande Klövern var vi osäkra på vem vi skulle kontakta och valde
därför att ringa affärsenhetschefen i Halmstad, Carl-Johan Berthilsson. Eftersom han var
bortrest svarade kollegan och Cecilia Nohlström som har rollen som Förvaltningsassistent.
Hon ville gärna ställa upp på intervju och berättade att eftersom Klöverns kontor i Halmstad
är så pass litet så har de ingen särskild miljöansvarig. Hennes svar skulle stämma bra överens
med Berthilssons eftersom båda arbetar med övergripande frågor och driver enheten
tillsammans. Under intervjun med Nohlström beslutades det att vi också skulle kontakta
Klöverns Miljöchef Thomas Blomlöf. Vi såg det som en bra möjlighet att få två perspektiv
inom samma företag för att se hur resonemangen kan tänkas skilja sig åt mellan olika enheter
samt olika intervjupersoner beroende på vilken roll de har i företaget. Vi anser att vi fått en
bra bredd och variation på våra intervjuobjekt och att det därmed var tillräckligt att intervjua
representanter från dessa fyra fastighetsbolag.
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3.5	
  INTERVJUERNAS	
  GENOMFÖRANDE	
  
Intervjuerna med Eriksson på Halmstad Fastighets AB och Nohlström på Klövern skedde
genom besöksintervju på respektives kontor i Halmstad. Eriksson har endast varit anställd på
HFAB i cirka sex månader vilket han ansåg kunde påverka hans svar då insynen i företaget
kan vara något begränsad. Han visste till exempel inte alltid varför vissa beslut hade fattats
och kunde inte alltid besvara frågorna på ett utförligt sätt. Efter att Nohlström tipsat oss om
Klöverns miljöchef Blomlöf, som sitter i Kista, bokade vi en telefonintervju med honom.
Östermark på Framtiden AB ville gärna ställa upp på intervju men föreslog telefonintervju på
grund av full kalender vilket gjorde det svårt för honom att boka in ett möte. Carlsson på
Castellum sitter på kontoret i Sundsvall och föreslog på grund av geografiskt avstånd antingen
att intervjun skulle genomföras via Skype eller telefon. Efter ett misslyckat försök med att få
igång Skype så föll det till slut på telefonintervju. Vi frågade Carlsson om han trodde att hans
svar skulle vara representativa för hela Castellum vilken han gjorde.
Vi genomförde intervjuer med öppna frågor för att de intervjuade personerna skulle kunna ge
så utförliga svar som möjligt. Detta gör att vi inte tror att fler intervjuer med respondenter
inom samma urvalsgrupper hade gett oss mycket mer varierande svar. Detta stämmer också
överens med vad Jacobsen (2002) säger om att en mättnadspunkt för ny information vid
denna typ av intervjuer kan uppnås, vilket gör att ett större antal intervjuer inte nödvändigtvis
behöver ge ny information. Däremot om vi hade intervjuat företag inom en annan
urvalsgrupp, exempelvis privat fastighetsbolag som förvaltar bostadsfastigheter eller
kommunalt bolag som förvaltar kommersiella fastigheter så kunde svaren ha blivit
annorlunda.
Vi utformade en intervjuguide med huvudfrågor och följdfrågor att ha som underlag till
intervjuerna. Beroende på hur diskussionen utvecklade sig så behövde vi inte ställa alla
förbestämda följdfrågor. Vi använde alltså intervjuguiden som en utgångspunkt men följde
den inte till punkt och pricka. En sådan intervjuguide är enligt Bryman & Bell (2011) en
semistrukturerad intervju och den ger utrymme för intervjupersonerna att prata fritt om ämnet.
En nackdel med att ge intervjupersonerna så stor möjlighet att påverka intervjun gör att den
drar åt det håll de själva vill och att de gärna pratar mer om sådant som de är intresserade av
eller arbetar mycket med. Detta har vi i efterhand märkt bidrar till att intervjuerna skiljer sig åt
och att alla svar därmed inte blir helt jämförbara. Även om vi uteslutit sådant som kommit
fram under intervjuerna som vi ansett icke relevant kunde det ha effektiviserat intervjuerna
genom att vara mer styrande. Det kunde också ha gjort de olika intervjuerna mer jämförbara
om vi varit ännu tydligare med vad vi ville ha fram för information. Dock ville vi låta dem
prata fritt för att få fram så mycket information som möjligt och också se hur de olika
företagens resonemang kring hållbarhetsfrågor skiljer sig åt, vilket inte är säkert att vi hade
kunnat göra om vi hade varit mer styrande.
Vi spelade in samtliga intervjuer vilket innebar att vi kunde fokusera på att hålla uppe en
livfull diskussion istället för att vara tvungna att föra anteckningar av allt som sades.
Inspelningen underlättade även transkriberingen då vi kunde gå tillbaka och lyssna på
intervjuerna igen och vi eliminerade därmed risken för att vårt minne skulle snedvrida eller
utelämna vissa svar. Att transkribera intervjuerna är också ett sätt att öka reliabiliteten för den
kvalitativa ansatsen.

3.5	
  OPERATIONALISERING	
  	
  
Med utgångspunkt i den teoretiska referensram som ligger till grund för den här studien så har
vi utformat en intervjuguide och tillämpat denna på våra kvalitativa intervjuer. Den valda
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intervjuguiden syftar till att ge oss en förståelse för företagens uppfattningar om hållbar
utveckling av befintliga fastigheter och hjälper oss därmed att uppnå den här studiens syfte.
Tidigare forskning diskuterar hur utformningen av företagens mål och strategier kan bidra till
ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Därför väljer vi att ställa frågan: Hur sätter ni mål för
hållbar utveckling av era fastigheter? Vi ställer också följdfrågor gällande kortsiktiga och
långsiktiga mål samt om de anser att hållbarhetsmålen samverkar med de finansiella målen,
då detta diskuteras i teorin. För att få en förståelse för hur företagen arbetar strategiskt för att
målen skall uppnås så ställer vi frågan: ”har ni utformat någon hållbarhetsstrategi för
företaget för att uppnå era hållbarhetsmål?”.
Två verktyg som tas upp i den teoretiska referensramen som diskuteras kunna ha potential till
att öka fokuset på hållbarhetsarbete är miljöcertifieringar och hållbarhetsredovisning. För att
få reda på vad respektive företag tycker om miljöcertifieringar ställer vi den öppna frågan:
Vad har ni för syn på miljöcertifieringar? Forskare menar att det finns flera olika anledningar
till varför företag bör redovisa sitt hållbarhetsarbete. Följande fråga blir därför relevant;
arbetar ni med hållbarhetsredovisning?

3.6	
  METODKRITIK	
  
3.6.1	
  VALIDITET	
  OCH	
  RELIABILITET	
  	
  
Frågorna är utformade utefter den teoretiska referensramen vilket innebär att vi frågade
intervjupersonerna om sådant som studien syftar till att undersöka. Enligt Jacobsen (2002) är
det viktigt för undersökningens giltighet att validiteten är hög, dvs att vi undersöker det som
vi skall undersöka. Uppgifternas giltighet beror därför på vem som är informationskällan
(ibid.). Då vi valt att intervjua den person inom respektive fastighetsbolag som mest troligt
har bredast kunskap och uppfattning om hur företaget hanterar miljöfrågor,
fastighetsutveckling etcetera så blir vårt urval av respondenter relevant vilket stärker
validiteten av undersökningen. Till vilken grad respondenternas svar är representativt för hur
respektive företag verkligen arbetar kan dock påverkas av den företagsroll de har. Att vi valde
att intervjua sådana personer som har ett stort intresse för dessa frågor kan därmed göra att vi
bara får ett perspektiv på ämnet och att svaren hade blivit annorlunda om vi intervjuat någon
med en annan roll i företaget.
Inför intervjuerna fick respondenterna tillgång till vår intervjuguide för att de skulle kunna
förbereda sig i förväg och därmed kunna lämna tydliga och genomtänkta svar. Enligt
Jacobsen (2002) stärker en planerad intervju reliabiliteten genom att intervjupersonen har
möjlighet att förbereda sig i förväg. Även att genomföra intervjuerna på plats ansikte mot
ansikte stärker reliabiliteten då det är större chans att intervjupersonen är ärlig med sina svar.
Vi ser dock att det skulle kunna finnas en risk i att låta intervjupersonen ha möjlighet att
förbereda sig i förväg då det skulle kunna innebära att denne förbereder sig på vilka svar som
skall ges, dvs vilka svar de vill ge. Att ställa spontana oförberedda frågor ger mindre utrymme
för att påhittade svar som förskönar sanningen, vilket därför kan ge mer ärliga svar. Vi såg
dock ingen anledning i att misstänka att intervjupersonen inte skulle vilja vara ärlig så vi
valde att lita på att det är positivt att låta dem förbereda sig i förväg.
Vi har försökt ställa frågorna så öppet och objektivt som möjligt för att inte påverka
intervjupersonen att lämna oriktiga svar. Risken finns dock att intervjupersonen lägger in
personliga åsikter och att alla svar därför inte blir representativa för företaget. Vid de tillfällen
detta uppstod var respondenten noga med att förtydliga att det var dennes egen åsikt.
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3.7	
  GENERALISERBARHET	
  
Resultaten från en kvalitativ studie kan enligt Jacobsen (2002) vara svåra att generalisera
eftersom ett så litet urval respondenter har intervjuats. Då ett litet urval intervjuats kan även
sammansättningen av respondenter påverka, vilket innebär en svårighet i att avgöra hur stor
del av slumpen som har haft inverkan på studiens resultat. Även om det alltså är svårt att
utifrån intervjuerna i den här studien dra generella slutsatser och applicera dem på hela
fastighetsbranschen, så går det att se indikationer och mönster som stärker möjligheten till att
göra en viss generalisering. I den här studien har vissa tydliga skillnader mellan de privata och
kommunala fastighetsbolagens resonemang kring ämnet kunnat fastställas, vilka även kan
tänkas gälla för övriga fastighetsbranschen. Då vi har intervjuat två företag som verkar i stora
delar av landet och som därmed har en god kännedom om skillnader mellan olika städer, så
ökar också möjligheten att konstatera att det geografiska läget är en starkt bidragande faktor
till marknadens efterfrågan på hållbara fastigheter.
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4.	
  EMPIRI	
  
I detta kapitel kommer empirin från intervjuerna att presenteras. Varje intervju är indelad i
fem
områden;
strategi
för
hållbar
fastighetsutveckling,
mål,
uppföljning,
hållbarhetsredovisning och miljöcertifieringar.

4.1	
  INTERVJU	
  MED	
  ROBERT	
  CARLSSON,	
  HÅLLBARHETSANSVARIG	
  PÅ	
  CASTELLUM	
  	
  
31 mars, 2017
Castellum är ett börsnoterat fastighetsbolag som finns på 20 orter i Sverige och Danmark.
Deras fastighetsbestånd är värt drygt 70 miljarder kronor och de har cirka 400 medarbetare.
Castellum är inriktat på kommersiella fastigheter såsom lokaler, lager, butiker och logistik
men har också ett fåtal bostadslägenheter (Castellum, 2017)
Robert Carlsson som vi har intervjuat är hållbarhetsansvarig för regionen Stockholm,
Sundsvall och Gävle. Han berättar att han tidigare arbetade på fastighetsbolaget Norrporten
som för ungefär ett år sedan blev uppköpta av Castellum och att han i och med det följde med
till Castellum. Carlssons arbetsuppgifter på Castellum är delvis att hålla ihop det
hållbarhetsarbete företaget driver, se till att det som ska göras blir gjort och att de uppsatta
målen nås. Han är ett stöd för de andra delarna i företaget i deras miljöarbete vilket gör att han
arbetar med alla möjliga frågor gällande miljö såsom avfallsmaterial, energi,
miljöcertifieringar etc. Carlsson arbetar också halvtid på koncernnivå. Det arbetet gäller större
gemensamma frågor för hela koncernen och innebär bland annat att ta fram mål och policys.
Carlsson berättar att han just nu håller på att driva arbetet med att implementera ISO 14001
certifieringen så att det ska gälla hela Castellum.
Strategi för hållbar fastighetsutveckling
Enligt Carlsson arbetar Castellum med hållbar fastighetsutveckling för att de tror på tillväxt
och att det skall vara nyttigt för deras affärer. Han säger att företaget har en vision om att vara
ett hållbart fastighetsbolag och att det är ganska förankrat i organisationen. Han förklarar att
det finns en hållbarhetspolicy framtagen av ledningen som visar vägen för vad företaget
tycker är viktigt och vad de skall fokusera sitt arbete på. De har inte direkt någon nedskriven
hållbarhetsstrategi som kommuniceras ut till alla i företaget men han menar att alla måste ta
hänsyn till den policy och de mål som finns. När företagets hållbarhetsmål är satta görs det en
analys om det behövs till exempel utbildning, mer pengar, mer resurser eller mer tid för att
målen skall kunna uppnås. Sedan görs en handlingsplan för hur arbetet skall gå till, till
exempel vad de ska göra för att energiförbrukningen skall sänkas osv. Castellum tror på att
hållbarhetsarbetet skall generera lönsamhet och attrahera nya hyresgäster men också behålla
de hyresgäster som de redan har. “Vi gör ju inte det här bara för att vara snälla mot miljön,
även om det självklart är en drivkraft det också. Men det måste ju ändå gå hand i hand med
våra affärer annars kommer vi inte kunna göra något”. Carlsson säger att Castellums största
fokus inom det här området är att minska energiförbrukningen och öka antalet
miljöcertifierade byggnader. Han förklarar också att företaget har börjat titta på fler projekt
som rör solenergi och att kalkylerna för sådana investeringar börjar bli intressanta tack vare
sjunkande priser; “det luktar sol lång väg” säger Carlsson.
Carlsson menar att även deras hyresgäster triggar dem till att driva hållbarhetsarbetet framåt.
De företag som ligger i framkant och efterfrågar detta är främst försäkringsbolag, banker och
internationella företag. Större företag har oftast mer resurser och särskilda personer som
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jobbar med de här frågorna menar han. Men även myndigheter som polis och domstolar
ställer ganska höga krav. Carlsson säger att det enda som skulle kunna stoppa Castellum från
att fortsätta utveckla sitt hållbarhetsarbete är om hyresgästerna inte skulle värdesätta det.
Eftersom det är ett stort fokus på hållbarhet från olika håll just nu så tror han dock att det
ligger långt borta; ”Jag tror hellre att det kommer bli ett A- och ett B-lag. Att de
fastighetsägare som satsar på det här kommer att ha en nivå högre och sen finns det då
fastighetsägare som inte satsar på det här och då kommer dem få en annan typ av
hyresgäster”. Han tror att hållbarhetsarbetet är något som stärker företagets konkurrenskraft
och skapar attraktivitet som arbetsgivare.
Mål
Carlsson menar att en viktig del i hållbarhetsarbetet är arbetet med mål; “Att sätta mål är ett
effektivt sätt att ta sig an saker man vill ska ske. Det blir tydligt och hela organisationen vet
vad som gäller. Att sätta mål, mäta och följa upp dem, utse människor som blir ansvariga och
ge dem resurser och befogenhet att utföra arbetet är ett effektivt sätt att nå resultat”. För det
mesta sätts målen för hållbarhet på längre sikt men bryts ner i delmål på årsbasis för att
underlätta uppföljningen. Om målet gäller något som de är osäkra på eller något nytt kan
målet sättas på kortare tid. Castellums miljömål är ofta kombinerade med ekonomiska mål
men de har också en del miljömål som inte är direkt kopplade till ekonomi. Målet för att
minska energiförbrukningen är ett långsiktigt mål på tio år som företaget har arbetat fram
själva. På tio år ska hela koncernen Castellum minska sin energiförbrukning med 15 procent
vilket också innebär att de ska spara 1,5 procent per år. Ett annat mål de har är att 50 procent
av deras fastighetsbestånd ska vara miljöcertifierat till år 2025. För att uppnå det målet har de
i år ett mål på att certifiera 25 fastigheter. Exempel på andra miljömål de har är att minska
vatten och att alla fastigheter skall vara miljöinventerade. Sen har de också mål på att minska
koldioxidutsläppen men det är något Carlsson menar kommer som en följd av att minska
energiförbrukningen.
Uppföljning
Carlsson säger att just energiförbrukning är ett enkelt mål att jobba med eftersom det är enkelt
att mäta och följa upp. Målet om minskad energiförbrukning följs upp varje månad och varje
kvartal görs det en miniavstämning som rapporteras in till ledningen om hur de ligger till.
Denna avstämning görs för att se om de behöver anstränga sig ytterligare för att uppnå målen
eller om det ser bra ut. Miljöcertifieringar följs upp på årsbasis eftersom det är längre
processer och tar längre tid. För att stämma av att de har chans att nå målet om att certifiera
25 fastigheter i år kontrollerar de att de har ungefär 25 - 30 certifieringar igång samtidigt.
Miljöcertifieringar
Castellum arbetar med miljöcertifieringar av deras fastigheter och detta beror dels på egna
drivkrafter internt men också för att en del hyresgäster ställer de kraven. Castellum har använt
sig av alla fyra miljöcertifieringssystem som nämns i detta arbete. Det har tagits beslut på att
stora ombyggnationer liksom nybyggnationer ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld. I
övrigt är det BREEAM In-Use som används. När Norrporten beslutade för att använda sig av
BREEAM In-Use så hade de gjort en inventering av sitt fastighetsbestånd och kom fram till
att det systemet passade dem och deras fastighetsbestånd bäst. Carlsson säger att Castellum
fortsatte att använda sig av BREEAM In-Use på befintliga fastigheter. Han tror att det är mer
värdefullt för företagets internationella hyresgäster att deras lokaler blir certifierade enligt
BREEAM eller LEED eftersom dessa certifieringar är välkända utomlands. Kunskapen om
den svenska standarden Miljöbyggnad kan därmed vara begränsad men Carlsson poängterar
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ändå att Miljöbyggnad håller en så pass hög klass att den ändå är värdeskapande även för
internationella hyresgäster. Det händer att kunderna har krav eller önskemål om en specifik
certifiering för att tillgodose sin egen miljöpolicy. Antingen försöker Castellum då hänvisa
kunden till en fastighet som är certifierad enligt den önskade standarden eller så
miljöcertifieras fastigheten enligt det system som kunden efterfrågar.
Enligt Carlsson är inte systemet Miljöbyggnad så enkelt som det först var tänkt. Det har blivit
mycket tunga dokument och det är ganska svårt att få ett bra betyg. Enligt honom skiljer det
sig gentemot de utländska systemen genom att fastigheten måste få bra betyg på samtliga 15
indikatorer för att få ett bra totalbetyg och att det därmed inte går att fallera på något område.
Att det är så pass krångligt och kostsamt kan enligt Carlsson vara en bidragande faktor till att
det inte varit så mycket miljöcertifieringar i Sverige. Många företag tycker att det är för dyrt
och omständigt.
Vidare berättar Carlsson att det har blivit populärt att bygga utifrån kraven i något
miljöcertifieringssystem men att välja att inte utföra själva certifieringen. Det här beror på att
företagen kan spara både tid att pengar och en del tycker kanske att det räcker att kunna säga
att fastigheten uppfyller de kraven trots att fastigheten inte fått en stämpel. Han tycker dock
att det är lite väl kortsiktigt tänk och betonar att Castellum inte gör så. Carlsson menar att
eftersom certifieringen ger fastigheten en kvalitetsstämpel utifrån en granskning från tredje
part så kan det ge andra fördelar; “det är väl en sak att kunna säga att man bygger enligt det
men en annan sak att kunna certifiera och visa det”. På frågan om certifieringen medför
några värden för fastigheten svarar Carlsson att de ibland kan tappa hyresgäster om
byggnaden inte miljöcertifieras i samband med stora ombyggnationer eller att företaget inte
ens får lämna något anbud vid nybyggnation. Personligen tror Carlsson att en miljöcertifiering
skulle kunna höja fastighetens värde. Han tillägger; “jag tror att det finns lite för lite exempel
på vad det kostar och inte kostar och sådär. Många pekar ju på att värdena går upp gällande
sånt här. Ofta är de ju driftsnålare, låg energiförbrukning och sådär, det är ju ofta bra
fastigheter”. Han nämner också att det finns en del gröna pengar som de inte hade kommit åt
om de inte hade miljöcertifierat byggnader, eftersom certifieringen är ett kvitto på att de har
byggt hållbart. Carlsson beskriver gröna pengar som att investerare, oftast internationella
sådana, lånar ut pengar till fastighetsbolagen som de kan investera i hållbara fastigheter.
Carlsson menar att det som främst styr vilka fastigheter som certifieras är där kunderna
efterfrågar det. Det finns också en prioriteringsordning från företagets sida men den innebär
inte alltid att företaget tar sig an de sämsta fastigheterna först. Han säger att det kan bli för
avancerat och kostsamt och att pengarna då kanske gör större nytta någon annanstans. På
frågan om miljöcertifieringar kan vara ett sätt att få en tom lokal uthyrd svarar Carlsson att
han absolut tror det och att de mest troligt då tar beslutet att miljöcertifiera den fastigheten.
Särskilt om den har ett bra läge i en attraktiv stad där miljöcertifieringar är vanliga. Han
hänvisar också till Norrporten där man frågade sig vilka hyresgäster som skulle kunna ställa
krav på miljöcertifieringar inom en femårsperiod och då kom de fram till att myndigheter och
liknande troligtvis skulle göra det. Då valde Norrporten att miljöcertifiera sådana byggnader i
förebyggande syfte. Carlsson påpekar att det geografiska läget har stor betydelse för om
kunderna efterfrågar miljöcertifieringar. För ungefär tre år sedan kunde företaget vara först
med miljöcertifieringar i städer såsom Sundsvall, Luleå och Umeå, men han säger att det idag
har kommit längre, framförallt i storstäderna.
Hållbarhetsredovisning
Castellum hållbarhetsredovisar sitt arbete enligt GRI och Carlsson tror att de har gjort det
sedan cirka fyra tillbaka. Anledningen till att de använder sig av GRI är enligt Carlsson för att
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det är det mest kända systemet som används just nu. Castellum började redovisa sitt
hållbarhetsarbete redan innan de hade köpt upp Norrporten och därmed innan Carlsson
började arbeta på Castellum. Han säger att det är möjligt att Castellum har någon aktieägare
som har krävt det men det vet han inte säkert. Nu menar han att de är så stora att de ändå
skulle ha påverkats av den nya lagen.
Anledningen till att företaget hållbarhetsredovisar menar Carlsson är för att det kan stärka
företaget internt att visa att de är duktiga på de här frågorna men också för att det kan vara
värdefullt externt. För ett börsbolag är hållbarhetsredovisningen ett sätt att sammanfatta och
visa hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor och vilka förbättringar som genomförts.
Carlsson säger dock att hållbarhetsredovisningen kräver mycket jobb och tid och han är
osäker på hur många av de externa intressenterna som egentligen läser igenom den. Castellum
har sin hållbarhetsredovisning som ett index i den vanliga årsredovisningen och syftet är att
integrera den ännu mer i den befintliga redovisningen. När vi nämner att det verkar som att
det blir allt viktigare för företag att visa på transparens så svarar Carlsson: “exakt och det är
viktigt för oss för vi är med i en massa benchmarketundersökningar och så vidare och då är
det ju superviktigt att hållbarhetsredovisningen tar fram allt och att den är öppen och ärlig.
Att man också kanske skyltar med de utvecklingspunkter man har och inte bara visar att vi
har sänkt den här förbrukningen utan är det något som är lite jobbigt så ska man ta fram det
också”.
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Klövern är ett fastighetsbolag som är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Företaget finns på 15
olika orter i Sverige mellan Malmö och Sollefteå. Fastighetsbeståndet är inriktat på
kommersiella lokaler och fastigheterna förvaltas av egna medarbetare. Totalt har Klövern
cirka 450 fastigheter och majoriteten består av kontorslokaler men de förvaltar även en del
lokaler för företag och organisationer inom vård, utbildning och detaljhandel. De tillgodoser
även en del lokaler till företag inom industri och lager. Den 31 mars i år uppgick
fastigheternas värde till 40,4 miljarder kronor och hyresvärdet till 3,5 miljarder kronor
(Klövern, 2017).
Vi har intervjuat Klöverns miljöchef Thomas Blomlöf. Thomas sitter i Kista men är miljöchef
för hela företaget och han stöttar verksamheten i alla typer av miljöfrågor. Han beskriver sina
arbetsuppgifter som mycket varierande och ger exempel på att det handlar om allt från
hållbarhetsredovisningar, till miljöcertifieringar, gröna hyresavtal, förorenad mark vid
byggnation och allt däremellan.
Strategi för hållbar fastighetsutveckling
Blomlöf menar att Klöverns största påverkan på miljön är hur de värmer upp sina fastigheter
och att det är där som företaget lägger störst fokus. Han kallar inte deras arbete för hållbar
utveckling men han förklarar hur de arbetar med energisparåtgärder genom att sätta upp mål
för att minska energianvändningen. Blomlöf säger att det inte finns någon nedskriven strategi
för hur hållbarhetsmålen skall nås men att de arbetar utifrån målen och fastigheternas enskilda
handlingsplaner hela tiden. Han säger att hela organisation vet vad som gäller då målen rör
hela företaget. “Jag tror nog mycket att nyckeln är att vi sätter målen nedifrån, de sätter ju
målen själva ihop i sina grupper. Det blir ju deras mål, de äger ju målen själva och sen följer
vi ju från centralt håll upp dessa månadsvis och kvartalsvis.” Blomlöf säger dock att olika
enheter i företaget bidrar olika mycket till att de gemensamma målen uppfylls.
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Blomlöf menar att det finns mycket pengar att spara i samband med energisparåtgärder. Han
ger ett exempel på att varje sparad krona för driften motsvarar ungefär tre kronor för intäkter
vid uthyrning och att det därför är en så bra hävstångseffekt på att få ner de. När vi frågar om
det finns någon ytterligare drivkraft till att arbeta med hållbar utveckling av företagets
fastigheter svarar Blomlöf att det kan skapa någon form av mjuka mervärden. En del i
uthyrningsprocessen blir att berätta för hyresgäster hur de arbetar för att minska
förbrukningen och hur de arbetar med exempelvis miljöklassificering och att det skapar
mervärden för båda parter. Blomlöf ger ett exempel på när de beslutade sig för att investera i
grön el trots att det kostade företaget en halv miljon kronor extra. Blomlöf menar att sådana
projekt kostar extra i början men han tror att de får tillbaka det i deras förvaltning på längre
sikt. Det var också en viktig del i förklaringsmodellen till hyresgäster som har gröna
hyresavtal, då krävs investeringar i grön el. Just nu förs en liknande diskussion i företaget om
att satsa på grön fjärrvärme. Blomlöf säger att det innebär högre kostnader men tror ändå att
de kommer komma fram till att det är värdefullt både för företaget, hyresgästerna och miljön.
Han tycker dock att Klövern kan bli bättre på att marknadsföra sådana här aktiviteter som kan
anses vara attraktiva utåt.
Klövern har gjort en del investeringar i solenergi på befintliga fastigheter med hjälp av statligt
bidrag vilket ger kalkyler som lönar sig på sex till sju år år. Utan bidrag blir tiden istället 10 15 år och för att företaget skall börja satsa mer och göra det lönsamt så tror Blomlöf att de
skulle behöva lägga mer resurser på marknadsföring och visa att att Klövern satsar på
solenergi. Blomlöf ser personligen stora möjligheter med att satsa på en långsiktig strategi och
marknadsföring; “Jag tror ju att våra fastigheter kommer ha mycket solceller på sig
framöver. Det här är framtiden på olika sätt. Vi märker ju frågan, om fem år ser det kanske
helt annorlunda ut (...). Då tror jag vi kan bygga ännu större solceller för att kanske till och
med bli lite energileverantör.”. Han säger dock att branschen är ganska trög i frågan men att
att Klövern håller koll på konkurrenter och nedåtgående priser för att se vad som är möjligt att
göra. Det är också väldigt viktigt att hitta fastigheter med rätt förutsättningar som till exempel
stora tak och ett högt internt energibehov, menar Blomlöf.
Blomlöf säger att ett hinder för hållbar fastighetsutveckling kan vara att nödvändiga åtgärder
behöver samordnas med att man får en ny uthyrning. Han ger som exempel att det har varit
tillfällen då man räknat med att få hyra ut och därför gjort åtgärder, men sen ändå inte lyckats
hyra ut lokalen. Väldigt stora investeringar kräver också mycket kapital och när rätt tillfälle
för åtgärder i fastigheten då dyker upp så kanske inte pengarna alltid finns för tillfället. Ett
annat hinder är enligt Blomlöf att det ibland finns rent tekniska svårigheter med att utföra de
energieffektiviseringsåtgärder som man vill göra, exempelvis i kulturskyddade fastigheter.
Mål
Blomlöf förklarar att de har satt upp två mål för miljö, två mål för socialt och två mål för
ekonomi. Förra året fick de lite kritik av deras revisorer att deras mål inte följde en röd tråd
och därför har de nu valt att minimera antalet mål, men planen är att utöka antalet mål efter
hand. Målen gäller för hela Klövern och de är nu inne på sitt nionde år med fokus på energi
och värmeförsörjning. Först hade de ett femårigt mål som innebar att de skulle spara 20
procent av energianvändningen och efter att ha uppfyllt det målet sattes ett nytt treårigt mål
där 12 procent skulle sparas, även det uppfylldes. Nu är de inne på sitt andra år på nästa tre års
period där målet är att spara 6 procent. Värmemålen sätts upp genom att varje unik fastighet
undersöks av en tekniker som räknar på vad som kan göras med respektive fastighet för att
minska värmeförbrukningen. Sen läggs målen ihop för respektive enhet, per region och så
bildas ett gemensamt mål för hela Klövern. De har inget mål på hur många fastigheter som
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skall miljöcertifieras varje år men de skriver i sin hållbarhetsredovisning hur många
miljöcertifierade fastigheter de har och hur stor andel av ytan det är. Direktiven är att alla nya
byggnader skall certifieras på något vis.
Uppföljning
Klövern följer centralt upp varje enhets arbete varje månad och kvartal. Han säger att de är på
varje enhet för att de skall triggas och känna att det är någon som kontrollerar att de verkligen
arbetar med målen.
Miljöcertifieringar
Största initiativet till att miljöcertifiera en fastighet tycker Blomlöf kommer ifrån dem själva.
Det är oftast Klövern som lyfter frågan först och att hyresgästen sedan hänger på men enligt
honom borde hyresgästerna ha synpunkter gällande miljöcertifieringar lite oftare. ”Jag tycker
att hyresgästerna skulle vara lite mer krävande för det ger ju ännu mer underlag till min
verksamhet och till miljöfrågorna”. Han menar att detta troligtvis beror på att en så liten del
av hyresgästens omsättning går till deras hyra, och en ännu mindre del går till uppvärmning
för den lokal de hyr. Frågan om uppvärmning och energiförbrukning blir därmed ganska liten
och oviktig ekonomiskt sett för hyresgästen. Det som skulle kunna påverka att hyresgästen
ställer krav är om denne själv har ett energi-, miljö- eller hållbarhetstänk. Detta börjar dock
komma mer och mer menar Blomlöf. De flesta kunder som kräver en miljöcertifierad
fastighet är oftast banker, staten, myndigheter eller internationella företag. Han menar dock
på att för få hyresgäster ställer krav och att en del kunder, främst statliga och kommunala,
som egentligen är skyldiga att kräva det inte alltid gör det. ”Man kan också förvånas över att
vi har konsultbolag som jobbar med frågan men som ändå inte ställer krav på oss”. Däremot
menar han på att det är betydligt vanligare att hyresgäster i storstäder som Stockholm och
universitetsstäder som Uppsala, Linköping och Norrköping ställer krav än i andra mindre
städer. Om en hyresgäst har krav på en specifik miljöcertifiering så ser Klövern till att anpassa
den fastigheten utefter det systemet. Han ger exempel på en EU-myndighet som han menar
hade väldigt höga krav. Fastigheten de skulle hyra var redan certifierad med Greenbuilding
men för att kunna hyra ut till kunden så blev de tvungna att utföra åtgärder så att byggnaden
kunde certifieras med BREEAM. De har också certifierat Ericssons lokaler med LEED vilket
han tror beror på att de är ett internationellt företag och att de då kan ställa samma krav till
fastighetsägare överallt i världen. Dessa certifieringar ger även poäng för mer spektakulära
ekologiska tjänster i fastigheterna, som till exempel solceller på taken.
Klövern har länge använt sig av systemet Greenbuilding men har nu börjat använda
Miljöbyggnad istället. Anledningen till att de har bytt system är för att Greenbuilding endast
ser till energiförbrukningen och Blomlöf erkänner att de har några fastigheter som varit
certifierade men som tappat sin certifiering för att de inte längre uppfyller kraven vid den
årliga återrapporteringen. Oavsett vilket system som används så tar en miljöcertifiering
mycket tid och då anser de att det finns andra system som är bättre. En certifiering enligt
Miljöbyggnad kostar några hundra tusen kronor vilket blir en betydligt högre kostnad är för
Greenbuilding som kostar mellan tjugo och trettio tusen kronor, enligt Blomlöf. Vidare
berättar han att de märker av en större efterfrågan på certifieringar enligt Miljöbyggnad. Han
uppfattar också att branschkollegor tycker samma som dem angående valet av att byta från
Greenbuilding till Miljöcertifiering. Förutom att miljöcertifieringar sänker driftkostnaderna
för en fastighet så är det också värdeskapande för marknadsföringen menar Blomlöf. Han har
också ställt frågan till finansavdelningen om en miljöcertifiering kan öka fastighetsvärdet,
något som de inte har lyckats se något samband mellan ännu. Blomlöf säger dock att
fastighetsbolaget Vasakronan hävdar att de kan sälja sina LEED-certifierade fastigheter till ett
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högre pris, men påpekar att det kan bero på vilken marknad och vilken typ av fastigheter det
gäller.
Hållbarhetsredovisning
Klövern har redovisat sitt hållbarhetsarbete i tre år. Blomlöf berättar hur han såg tendenserna
av att en ny lag skulle komma och att de är så pass stora att de skulle omfattas av lagen. De
ansåg att det va smart att börja redan då för att träna på att hållbarhetsredovisa. Klöverns
revisorer gjorde en analys över hållbarhetsredovisningen för vad som kunde förbättras och nu
redovisar Klövern enligt den nya GRI-standarden. Han säger också att det främst var på grund
av att de förutsåg lagen som de började för tre år sedan, men att de tidigare hade en
sammanfattning om företagets hållbarhetsarbete i den vanliga årsredovisningen.
Blomlöf tror absolut att den nya hållbarhetsredovsningen skapar värde till företaget; “Det här
har vi med jättemycket i vår försäljningsprocess, exempelvis i offerter och förhandlingar. Vi
använder det också mycket internt för att visa vart vi är och vad vi gör inom bolaget. Så vi
har absolut marknadsföringsnytta av den. det är därför vi lägger mycket jobb på det.”
Blomlöf menar att företaget kommer att använda hållbarhetsredovisningen ännu mer internt
för att utbilda och motivera personalen till att tänka mer hållbart och visa att det arbete de
lägger ner faktiskt ger effekt. Han tror också att begreppet hållbarhet blir mer paketerat och
greppbart för alla i företaget.
Blomlöf menar att företaget skulle kunna köpa bra och sälja dåliga fastigheter och på så vis
visa att miljömålen har uppfyllts. Däremot säger han att de i hållbarhetsredovisningen har
infört en tabell som visar de fastigheter som har funnits i beståndet de senaste tre åren, alltså
fastigheter som de varken har köpt eller sålt. Detta är för att fastigheterna då blir mer
jämförbara och att man kan uppvisa resultat på att energin för både värme och el verkligen har
gått ner vilket bevisar att målen har gett effekt.
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11 april, 2017

Cecilia Nohlström arbetar som förvaltningsassistent på Klöverns minsta enhet som är belägen
i Halmstad. Hon säger att på de flesta orterna som Klövern verkar på så har de anställda ofta
olika ansvarsområden men eftersom att Halmstad är en så liten enhet så är hon och kollegan,
som är affärsenhetschef, inblandade i alla frågor som berör fastighetsförvaltning och har
därför en övergripande bild av verksamheten. Nohlström har varit på företaget i 5 år och
arbetar med allt från kundkontakt till att skriva hyresavtal, stämma av budget och följa upp
energiförbrukningen.
Hållbarhetsstrategi
På frågan om Klövern har en hållbarhetsstrategi för hela företaget så säger Nohlström att de
har en miljöpolicy som alla skall arbeta utifrån. Policyn säger att de skall uppfylla eller
överträffa lagstiftning och myndighetskrav inom miljö och att hållbar utveckling ska
genomsyra allt arbete inom bolaget. Nohlström säger att det finns en ambition i företaget att
de skall arbeta med den typen av frågor men tror också att fokuset på hållbarhetsarbetet
varierar mellan Klöverns olika enheter; “Organisation handlar ju om vilka människor det
finns i organisationen och finns den kompetensen och det intresset så jobbar man ju såklart
mer med det”. Hon skulle inte säga att hållbarhet genomsyrar allt arbete som de gör på
enheten i Halmstad men att det tänket ändå kan finnas med i bakhuvudet och att de också
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jobbar hyfsat hållbart per automatik när det uppenbart är mer lönsamt. Nohlström tror att
långa processer, kortsiktiga kostnader och behovet av att tillgodogöra sig ny kunskap kan göra
att man inte tar hållbarhetsarbetet ett steg längre.
Nohlström säger att Halmstad-enheten arbetar med hållbar fastighetsutveckling i samband
med nyproduktion och att man för tillfället driver ett byggprojekt som skall uppnå en LEEDcertifiering. Nohlström vill inte säga att de har något fokus på hållbarhet rörande det befintliga
fastighetsbeståndet men menar samtidigt att man kan utföra åtgärder som sänker
driftkostnaderna och framhäver att krav från kunder är en stor faktor till vilka fastigheter som
utvecklas hållbart. Hon menar att kunder är väldigt olika och att de flesta av deras
företagskunder är relativt små och därför inte ställer krav på att deras lokaler skall utvecklas
hållbart eller miljöcertifieras. Samtidigt ser Nohlström tendenser till ökad efterfrågan från
vissa kunder; “det kan finnas större koncerner och lite mer kunskapsintensiva företag och de
har ofta mer policys och ekonomiska muskler att jobba fram de kraven”. Som exempel
nämner hon vissa kunder som vill att de tar fram statistik över lokalens koldioxidutsläpp och
värmeförbrukning eller efterfrågar gröna hyresavtal. Gröna hyresavtal är ett ganska enkelt
förfarande att handskas med menar hon. Nohlström tror också att utvecklingen med hållbara
fastigheter och exempelvis miljöcertifieringar kommer att gå framåt, även i Halmstad men att
det kommer gå olika snabbt beroende på vem som har intresset och ser lönsamheten i det samt
hur kundernas efterfrågan utvecklar sig. Även i takt med att hållbart material blir billigare och
konkurrerar ut sämre material, att man exempelvis börjar titta mer på processerna hur material
tillverkas och transporteras.
Mål
Klövern har ett antal miljömål som säger att företagets energiförbrukning skall minskas för
varje år. Målen på energiförbrukning är satta för varje enskild fastighet och har sedan slagits
ihop per företagsenhet. Ett mål går ut på att värmeförbrukningen skall minska med sex
procent och ett annat att elförbrukningen skall minska med åtta procent inom en treårsperiod.
Hon säger att varje enhet i företaget har sina egna mål att sträva efter men att resultatet
påverkar hela företaget och att det därmed blir extra viktigt.
Nohlström menar att svårigheten för börsnoterade företag är att man styrs av kortsiktiga
finansiella mål eftersom att man måste uppvisa bra resultat varje kvartal för aktieägarna. Hon
tror att det skulle kunna vara en sak som bromsar den hållbara utvecklingen något.
Uppföljning
För att se till att målen uppnås så säger Nohlström att man i företaget jobbar mycket med
uppföljning av fastigheternas energiförbrukning. När det exempelvis gäller värme så läser
företaget av alla värmemätare en gång per månad. En del mätare skickar ut datan digitalt men
oftast är det någon som läser av mätaren manuellt. Alla avläsningar förs in i ett energisystem
och sedan analyseras alla mätare; för värme, el och vatten. De mätare som avviker mer än tio
procent går de igenom och kollar vilka åtgärder som behöver utföras för att se till så att
värmeförbrukningen blir lägre än året dessförinnan. All energiförbrukning följs även upp och
utvärderas centralt i företaget. Det första året sänkte Halmstad-enheten sin värmeförbrukning
med en procent och elförbrukningen med två procent och de har två år kvar på sig att nå
målen.
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Miljöcertifieringar
Nohlström säger att de har direktiv från Klöverns ledning att nyproducerade fastigheter skall
miljöcertifieras på ett eller annat sätt och Halmstad-enheten har som sagt ett pågående
byggnadsprojekt som skall LEED-certifieras. Men de har inte jobbat med miljöcertifieringar i
några befintliga byggnader. Enligt Nohlström är bristen på efterfrågan från företagets
hyresgäster en av anledningarna. Hyresnivån, standard och kvalitet är det som prioriteras av
kunderna, frågan om certifiering kan dyka upp ifrån större kunder men det är i slutändan inte
något som avgör om de vill skriva hyreskontrakt eller inte säger hon. Nohlström tror att den
marknad som företaget verkar på har stor betydelse för hur mycket kunderna påverkar
utförandet av miljöcertifieringar och att hon inte märkt av det intresset i Halmstad. Som
exempel nämner hon företagen Ericsson och Tele2 som har sina lokaler i Kista och som är
stora kunder till Klövern med hyresförhandlingar som kan vara i ett år; “då kan våra
hyresgäster i sin tur dels ställa kraven och sen kan de också använda det i sina
årsredovisningar eller sina kommunikationer med sina kunder att de sitter i miljöklassade
lokaler och driver ett bra miljöarbete”.
Nohlström menar vidare att den ekonomiska nyttan måste vara tillräckligt stor för att det skall
vara värt att lägga ner tid och arbete på det. Hon säger också att det krävs väldigt mycket
beräkningar för att se om det blir lönsamt och bara det arbetet innebär kostnader. Det krävs
också kunskap om vilka åtgärder som krävs av de olika certifieringarna. Även hos de stora
byggföretagen som Klövern samarbetar med i samband med projekt där byggnader skall
miljöcertifieras så upplever hon att det finns svårigheter att göra beräkningar. De kan till
exempel behöva hyra in utomstående konsulter för att beräkna vilka fönster eller
fasadmaterial som skall användas. Nohlström säger att det är möjligt att de hade tittat mer på
miljöcertifieringar om de hade haft mer kunskap och intresse för det.
Hållbarhetsredovisning
Klövern har börjat redovisa sitt hållbarhetsarbete och Nohlström säger att varje enhet hjälper
till att samla in data, bland annat med hjälp av ett energiuppföljningsprogram. Hon anser att
det kräver både tid, pengar och arbete men säger ändå att hållbarhetsredovisningen absolut
medför ett värde till företaget. Förutom att det kan vara bra utåt sett mot intressenterna att visa
hur man jobbar med hållbarhetsfrågor så har hon och alla andra på Klövern den i bakhuvudet
och bara det tror hon kan öka personalens medvetenhet om företagets värdegrund. Nohlström
säger att i samband med att en fastighet har en hög energiförbrukning och åtgärder behöver
utföras så är det främst kostnaderna och företagets miljömål som hon tänker på och tar hänsyn
till, inte själva hållbarhetsredovisningen. Däremot så menar hon att företaget enligt
miljömålen skall bli bättre för varje år och att sådana resultat visar sig i redovisningen.

4.4	
  INTERVJU	
  MED	
  ULF	
  ÖSTERMARK	
  PÅ	
  FRAMTIDEN	
  FÖRVALTNING	
  	
  
6 april, 2017
Koncernen Framtiden är Sveriges största bostadsaktör och har tre stora dotterbolag. Framtiden
är en kommunal verksamhet och har därför en politisk styrelse. Fastighetsbeståndet består av
bostäder och ett fåtal lokaler i bottenvåningar. Framtidens tre stora mål i affärsplanen just nu
handlar om att bygga betydligt fler bostäder eftersom det är bostadsbrist i Sverige, volymen
skall ökas och hyrorna ska hållas rimliga. Det andra målet är att renovera varsamt och det
tredje målet är att göra sociala satsningar i sex utsatta områden i Göteborg.
Ulf Östermark som vi har intervjuat arbetar som forskning- och utvecklingschef med
inriktning på ekologisk hållbarhet på Framtiden. Östermarks arbetsuppgifter innebär bland
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annat att avgöra vilka framtidsfrågor som kommer vara viktiga för företaget, hitta möjligheter
eller förutspå de utmaningar som kan komma.
Strategi för hållbar fastighetsutveckling
Göteborgs kommun har länge haft en vision om ett hållbart Göteborg. Anledningen till att
Framtiden AB arbetar med hållbar utveckling av sina befintliga fastigheter är för att de har
krav på sig från företagets politiska styrelse och kommunen. Östermark ser inga direkta
hinder för hållbarhetsarbetet men han förklarar att det finns målkonflikter, som kanske kan bli
ett hinder. Att renovera varsamt kan i första momentet innebära att sänka energiförbrukningen
genom att förbättra de system som finns i fastigheterna. Nästa moment kan vara åtgärder som
att byta ut system och sätta in ett mer effektivt system för värmeåtervinning och så vidare.
“Men nästa steg efter det då börjar det handla om att man ska jobba med klimatskalet, alltså
väggar, fönster, tak och då börjar det plötsligt kosta väldigt mycket pengar och samtidigt
finns det då ett politiskt mål att renovera varsamt och se upp med hyreshöjningar. Dessutom
räknas det inte som en standardhöjning av lägenheten att isolera fasaden så det får man ju
inte lov att höja hyran för. Men någonstans skall ju de pengarna det kostar att göra ett bättre
klimatskal tas”. Att den ekonomiska hållbarheten utmanas vid en sådan målkonflikt behöver
inte betyda att hållbarhetstanken utmanas men däremot blir det en utmaning att omvandla den
i praktiken och istället fatta beslut som är både ekonomiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.
Östermark säger att det ofta kan bli kostsamt i någon ände och att det ibland är svåra
avväganden att göra. Enligt Östermark har målkonflikten ett syfte och det är den som gör att
kommunala fastighetsbolag skiljer sig från de privata. Det gjordes en utredning där det
konstaterades att om inte de allmännyttiga bolagen i Göteborg skiljer sig från och gör något
annorlunda än de privata bolagen så finns ingen anledning att kommunen skall äga dem. En
koncern startades och fick uppdrag av kommunen hur de skulle arbeta för att staden skulle
utvecklas för medborgarna.
Östermark menar att en kombination av de tre perspektiven behövs för ett framgångsrikt
hållbarhetsarbete. Hur prioriteringen skall ske bedöms övergripande av politikerna i
kommunen. För Framtiden AB är det sociala perspektivet det som för tillfället bedöms som
mest viktigt och som därmed får störst fokus. Det anses att för få människor har möjlighet att
klara av de ökade boendekostnader som riskerar att bli vid nybyggnationer och renoveringar
av stora miljonprojekthus. Enligt Östermark väger de sociala aspekterna och den ekonomiska
aspekten för hyresgästerna väldigt tungt. “De ekologiska aspekterna finns kvar men nämns
oftare i bisatsningarna än i huvudsatsningarna”. Den stora avvägningen görs ofta från fall till
fall menar Östermark. En personlig åsikt som Östermark tillägger är att det ekologiska
hållbarhetstänket har arbetats in i verksamheten så att lägsta nivån har höjts oerhört mycket.
Det finns exempelvis finns en stor och aktiv miljöförvaltning, ett miljöprogram samt program
för miljöanpassat byggande som sätter hårda grundkrav för nyproduktion men också för
ombyggnation. Detta gör att den ekologiska aspekten inte får lika stort fokus som för ungefär
fem till tio år sedan. Om det ekologiska perspektivet säger han: ”Det ekologiska kan man inte
riktigt förhandla bort för vi har inte mer än ett jordklot så vi måste inpassa oss i den ramen”.
Det ekonomiska perspektivet beskriver han som ett verktyg för att få ekvationen att gå ihop.
Östermark säger att det strategiska arbetet går ut på att knyta ihop hela kedjan;
hållbarhetsredovisningen kopplas ihop med de uppsatta hållbarhetsmålen som skall spegla hur
företagets målkonflikter hanteras och det skall visas hur målen konkretiseras, hur åtgärder och
uppföljning utförs och sedan skall detta sättas in i verksamhetsstyrningen igen. Han förklarar
att hållbarhetsarbetet i alla tre dimensionerna är så väl integrerat i koncernens verksamheter
att detta inte längre är en särfråga. De tre dotterbolagen är varsitt aktiebolag med varsin
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styrelse, affärsplan, struktur och rapporteringskrav. Det handlar om hur koncernbolaget
förhåller sig till dotterbolagen och vice versa. Just nu har alla bolagen i koncernen samma
vision om att renovera varsamt men dotterbolagen ges möjlighet att pröva olika metoder, så
den frågan har angripits lite olika mellan bolagen. Östermark menar att det kan finnas vissa
fördelar med att ha en hård styrning där alla bolag sägs åt vad de skall göra, men att det å
andra sidan kan vara en strategisk tanke med att ge dotterbolagen större handlingsutrymme.
På så vis kan bolagen testa att genomföra projekt genom olika handlingssätt och sedan lär sig
hela koncernen genom utvärderingar vilka metoder som har varit mest framgångsrika.
Östermark säger att nybyggnationer sker genom en hårdare styrning men i samband med alla
andra dimensioner såsom renoveringar och satsningar i de socialt utsatta områdena så har
dotterbolagen fått större handlingsutrymmen.
Mål
Framtiden tar först fram målsättningar utifrån de hållbara satsningarna de vill göra och sen
görs en analys över hur mycket pengar det skulle kosta att genomföra dem. De politiska
målen sätts från början utan hänsyn till kostnader men för att projekten ska bli genomförbara
måste det även tas hänsyn till den ekonomiska aspekten och det är där målkonflikten uppstår.
De ekologiska målen kopplas främst till energi och lagkrav och där har fokuset varit längst
tid. En mängd förarbeten görs om vilka energieffektiviseringsåtgärder som skall prioriteras
kommande period och sedan görs en utredning om hur mycket pengar investeringarna skulle
kosta och hur återbetalningstiden ser ut.
De ekologiska hållbarhetsmålen är enligt Östermark betydligt mer långsiktiga än de sociala
eftersom de har arbetat med den ekologiska hållbarheten mycket längre. Östermark vill dock
påpeka att det nu är de sociala målen som står i centrum på företaget, även om fokus på de
den ekologiska aspekten hela tiden finns med. Framtiden har ett energieffektiviseringsmål
som innebär att energiförbrukningen skall minskas med en procent om året.
Uppföljning
Framtiden följer upp sina mål beroende på vilken typ av mål det är, vanligtvis varje kvartal
men ibland på årsbasis.
Miljöcertifieringar
Framtiden AB certifierar inte sina fastigheter enligt något miljöcertifieringssystem. Ett av
dotterbolagen har tidigare använt sig av miljömärkningen Svanen vid nyproduktion men
sedan bolaget slog ihop sin byggverksamhet relativt nyligen bestämdes det att alla skulle enas
om en och samma standard. Eftersom Svanens riktlinjer innebar en för stor skillnad gentemot
hur de andra dotterbolagen tidigare byggt beslutades det istället att kommunens program för
miljöanpassat byggande skulle bli den gemensamma standarden för bolaget. Östermark tror
att Svanenmärkningen innebar en för dyr process i förhållande till deras mål om att bygga
billiga bostäder som människor har råd att bo i. Exempel på en målkonflikt var huruvida
företaget skulle jobba med miljöcertifieringar eller inte. Efter att ha funderat på hur mycket
det skulle tillföra för hyresgästerna att lägga på ytterligare en kostnad och ytterligare krav
beslutades det att ta bort den fördyrande faktorn. Östermark säger att Framtiden inte verkar på
en marknad där miljöcertifierade fastigheter skulle kunna fungera som ett säljargument, till
exempel som på en marknad för bostadsrätter. Han kan personligen inte heller se att den extra
kostnaden som en eventuell miljöcertifiering medför skulle innebära något positivt för deras
hyresgäster. Snarare går den emot det mål som företaget har att hålla nere hyran och bygga
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fler bostäder till rimliga priser. Programmet för miljöanpassat byggande ansågs helt enkelt ha
en tillräckligt hög ambitionsnivå.
Östermark säger att Framtiden är så pass stora och har de resurserna att de kan formulera en
minst lika bra väg att gå utan att behöva anpassa sig till system som någon part utifrån har
tagit fram. Men även om Framtiden har valt ett annat tillvägagångssätt så anser han att det är
värdefullt att det finns standardiserade miljöcertifieringar för normalstora företag att förhålla
sig till. Även om det kan finnas svårigheter som gör att man väljer bort miljöcertifieringar så
säger Östermark att det kan bidra till en långsiktig positiv spiral för hållbarhetsfrågor att
företag kan välja att ta till sig systemen och visa att man uppfyller särskilda ekologiska krav.
Hållbarhetsredovisning
Östermark hänvisar till den nya lagen och säger att det är självklart att hela koncernen nu ska
hållbarhetsredovisa sitt arbete. Något av dotterbolagen har gjort det i nästan tio år medan
något annat började nyligen. Tidigare har dotterbolagen gjort egna hållbarhetsredovisningar
vilket lett till att ambitionsnivåerna har varierat. Östermark förklarar att de från och med i år
planerar att göra en gemensam hållbarhetsredovisning för hela koncernen men att det tar tid
att styra ihop eftersom alla tre dotterbolagen är så pass stora. Exakt hur de kommer att
hållbarhetsredovisa har de ännu inte bestämt men Östermark säger att de antagligen kommer
att utgå ifrån GRI:s grunder men möjligtvis göra vissa avsteg.
Enligt Östermark så finns det två perspektiv på hur hållbarhetsredovisningen skapar värde.
Dels säger han att den genererar en väldigt positiv arbetsprocess internt då ett antal viktiga
frågor aktiveras och människor i företaget knyts samman så att de kan arbeta synkroniserat.
Han säger också att det skapar värde externt då alla kommunens verksamheter kan styras och
synkroniseras genom användningen av GRI:s nyckeltal. Det är också lättare att få en
överblick över kommunen som koncern och se hur de olika verksamheterna drar åt samma
håll. Östermark är osäker på om hållbarhetsredovisningen kan användas för att göra
jämförelser mellan de kommunala bolagen i Göteborg men han tror att om man lägger ihop
verksamheterna så möjliggör det jämförelse med andra kommuner och regioner i landet.
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Halmstad Fastighets AB (HFAB) är ett aktiebolag som är helägt av Halmstads kommun och
även den största aktören på den lokala fastighetsmarknaden. HFAB fokuserar främst på
bostäder och äger och förvaltar idag cirka 9 800 hyresrätter och har även ca 300 lokaler i
Halmstad.
Ulf Eriksson är chef över avdelningen fastighetsutveckling som skall fungera som en
stödfunktion till linjeorganisationen. Avdelningens arbete innefattar allt från nyproduktion
och förnyelseprojekt till planerat underhåll och energifrågor. Just nu har företag ett stort fokus
på nyproduktion men Eriksson säger att man även har ett väldigt stort bestånd av fastigheter
från 50- och 60-talet som nu är i behov av renoveringar. Rollen som fastighetsutvecklingschef
innebär att hålla ihop gruppen och se till att få gjort det som företaget vill att de skall göra.
Eriksson säger också att hållbarhetsfrågor ligger på hans avdelning men att de inte är så
specificerade. HFAB har ingen särskild sektion som jobbar enbart med hållbarhetsfrågor,
däremot har de tre personer som arbetar med energifrågor och där faller en del av det
ekologiska hållbarhetsarbetet in.
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Strategi för hållbar fastighetsutveckling
På frågan om hur HFAB arbetar med hållbar utveckling av befintliga fastigheter så säger
Eriksson att det finns en hel del lagkrav och förordningar som de måste hantera vid alla
ombyggnationer. Utöver lagkraven så jobbar de även med något som heter SundaHus som
innebär att miljöcertifierat material byggs in i husen. Stort fokus ligger även på
energieffektiviseringsåtgärder i samband med renoveringar. De största ekonomiska
möjligheterna med en hållbar fastighetsutveckling är enligt Eriksson en minskad
energiförbrukning för att kunna generera en avkastning på investeringen. Han påpekar att det
bland annat beror på att det är enkelt att göra avkastningskalkyler för energirelaterade
investeringar, alltså att det är lätt att mäta den minskade energiförbrukningen och den
ekonomiska vinningen. Vid materialval är det svårare att greppa investeringens avkastning
om man väljer ett miljövänligt material framför något annat.
Eriksson säger att företaget har en strategi för hållbarhet men kan inte svara på exakt hur den
lyder. Företaget jobbar utifrån ett antal olika nedskrivna policys, varav en berör just
hållbarhet. På frågan om personalen förväntas ha ett hållbarhetstänk utifrån miljöpolicyn så
svarar han att företaget drar alla policys en gång om året för hela personalen i samband med
personalmöten och går igenom eventuella ändringar. Eriksson säger att miljöpolicyn
kommuniceras ut genom företagets intranät och att alla bör veta om vad som gäller. Eriksson
poängterar att HFAB följer lagkrav och har en godtagbar nivå när det gäller ekologisk
hållbarhet men att man inte har valt att gå “all in” och ta på sig hela jobbet med till exempel
miljöcertifieringar av byggnader, de marknadsför sig inte på det sättet. Han tror att alla på
företaget har hållbarhetsfrågorna i bakhuvudet och att det därför finns med i det dagliga
arbetet, men att de exempelvis inte använder sig av något miljöledningssystem för att följa sitt
arbete. Eriksson säger att företaget inte ser någon vinning med ett ISO-certifierat
miljöledningssystem eller liknande.
Mål
HFAB har satt upp ett långsiktigt mål som innebär att företaget skall nå en genomsnittlig
energiförbrukning för hela fastighetsbeståndet på 85 kWh/kvm år 2030. Det långsiktiga målet
bryts i sin tur ner till delmål på en ettårsperiod. När målet sattes för cirka 10 år sedan låg
snittet på 150 kWh/kvm och idag har den sjunkit till 104. Eriksson säger att det är ett mål
företaget jobbar mycket med och att all nyproduktion som utförs ligger betydligt lägre än 85
kWh/kvm, vilket betyder att varje ny byggnad bidrar till en lägre snittförbrukning. På frågan
vad som görs med de befintliga byggnaderna för att nå energimålen så svarar Eriksson att det
finns många åtgärder som utförs; bland annat vattensparåtgärder, ersättning av frånluftssystem
med FTX-system, installation av frånluftsvärmepumpar och ibland även övergång till
bergvärme och solenergi. På frågan om de ser någon lönsamhet för investeringar i solenergi så
säger Eriksson att det varierar, men att de nyligen hade ett projekt som de inte kunde
genomföra då återbetalningstiden skulle överstiga 13 år. Han berättar också att HFAB av
olika anledningar inte kunnat söka ekonomiskt stöd för sådana investeringar. Vi frågar om
företaget har några miljömål som berör områden utöver energi och Eriksson säger att de även
tar hänsyn till material och inomhusmiljö men att det inte är ett lika stort fokus. Han uttrycker
det som att det inte görs några stora utredningar på varje materialval utan att de istället går på
erfarenhet av vilka material som håller längst och så vidare.
Uppföljning
På frågan hur företaget följer upp målen svarar Eriksson att de har tre personer som enbart
jobbar med energi- och installationsfrågor och att de har väldigt bra uppföljning där. Eriksson
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förklarar att energiförbrukningen följs upp kontinuerligt och att det en gång i månaden görs
avläsningar på alla mätare i fastigheterna. De har en anställd som arbetar med att studera och
ifrågasätta alla mätvärden och ha koll på hur kostnader och förbrukning utvecklar sig.
Miljöcertifieringar
HFAB har inga miljöcertifierade fastigheter i sitt bestånd. På frågan om fokus ändå kan läggas
på energi, materialval och inomhusklimat som är huvudfaktorerna för Miljöbyggnad så säger
Eriksson att vid ombyggnationer så vägs exempelvis frågor kring inomhusklimat alltid in. De
skulle gärna vilja sätta in FTX-system i de flesta lägenheter men det medför också ett större
ingrepp i lägenheten för hyresgästen och då får fördelar och nackdelar vägas in.
Vi nämner att det kan finnas en del företag som väljer att arbeta utifrån de krav som de olika
miljöcertifieringarna ställer men att de väljer bort själva stämpeln på grund av kostnaden att
låta en tredje part kontrollera och genomföra certifieringen. Eriksson säger att HFAB
troligtvis är i en liknande situation. Han tror inte att de är rädda för att certifiera nya
byggnader men han ser inte riktigt vad det skulle generera för värden tillbaka till företaget.
Eriksson hänvisar till egna erfarenheter inom ett annat privat fastighetsbolag som valde att
genomföra certifieringar enligt GreenBuilding på två fastigheter och säger att det var en
väldigt lång och krävande process som också innebar stora kostnader. Han är osäker på om
den investeringen gav någon avkastning tillbaka och påpekar också svårigheterna med att
mäta om det är en stämpel som påverkar fastighetens värde vid en försäljning eller om det är
andra faktorer som har drivit upp försäljningspriset. Om certifieringen däremot bidrar till att
hyran kan höjas eller om det kan påvisas att försäljningspriset ökar så skapar det värde för
fastighetsägaren. Eriksson tror dock att synsättet skiljer sig en del mellan kommunala och
privata bolag eftersom kommunala inte riktigt har samma fokus på maximal avkastning utan
kan jobba mer aktivt med miljöfrågor utan att ha full ekonomisk stöttning för det.
Eriksson beskriver sina egna tankar om miljöcertifieringar; “Om man är en kommersiell
fastighetsägare och hyr ut lokaler så finns det ju idag en efterfrågan från intressenter som vill
hyra lokaler för att de själva skall kunna leva upp till sina miljömål och sin certifiering och
som därför vill hyra en viss typ utav lokaler. Men vi är ju inte där när det gäller bostäder
riktigt”. Han säger också att i en marknad som Halmstad där det är brist på bostäder så är
miljöcertifierade lägenheter inte det som människor efterfrågar eller ställer som krav.
Hållbarhetsredovisning
HFAB redovisar inte sitt hållbarhetsarbete och Eriksson vet inte riktigt anledningen till varför.
Han säger dock att de planerar göra sin första i år.
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5.	
  ANALYS	
  
I detta kapitel kommer resultatet från de olika intervjupersonerna att analyseras, jämföras
samt kopplas till den teoretiska referensramen. Analysen är indelad i samma områden som
empiriavsnittet.

5.1	
  STRATEGI	
  FÖR	
  HÅLLBAR	
  FASTIGHETSUTVECKLING	
  
Det mest grundläggande motivet till att företag börjar arbeta med hållbarhetsfrågor är enligt
Epstein & Rejc (2014) för att förhålla sig till nya lagar och regler. Varken Carlsson på
Castellum eller Blomlöf på Klövern pratar dock om hållbar fastighetsutveckling som något
som företagen är tvingade till, utan framhäver istället de affärsmässiga fördelarna som
hållbarhetsarbetet medför. Castellum tror på tillväxt, att hållbarhetsarbetet skall vara nyttigt
för deras affärer och generera lönsamhet. Även Blomlöf menar att det finns mycket pengar att
spara i samband med energieffektiviseringar. Trots att projekten kräver större kostnader i
början så tror han på att Klövern får tillbaka det i sin långsiktiga förvaltning. Det här motivet
till att arbeta med hållbarhet förklaras av Epstein & Rejc (2014) som att företagen ser att en
effektivare resursförbrukning och minskade kostnader skapar konkurrensfördelar. Både
Carlsson och Blomlöf pratar även om att kunderna är en stark drivkraft till att utveckla
företagens hållbarhetsarbete. Enligt Merchant & Van der Stede (2007) vill en del företag
strategiskt differentiera sig från sina konkurrenter genom att exempelvis erbjuda innovativa
produkter eller en särskild nivå av kundanpassning. Detta är en förklaring som passar in på
både Castellums och Klöverns arbetssätt. Carlsson säger att hållbar fastighetsutveckling dels
är ett sätt att locka nya hyresgäster, men också att det blir mer attraktivt för befintliga
hyresgäster att stanna kvar i lokalerna. Även Blomlöf menar att det är ett värdefullt medel i
uthyrningsprocessen, särskilt mot kunder som själva värderar hållbarhetsfrågor eller som
efterfrågar gröna hyresavtal. Att både Castellum och Klövern arbetar strategiskt kring
hållbarhetsfrågor för att stärka sin konkurrenskraft och möjliggöra långsiktigt fördelaktiga
relationer med sina intressenter speglar sig i sättet som företaget sätter sina hållbarhetsmål,
vilka verktyg som används och hur de kommunicerar externt.
Något som bör belysas är att samtliga intervjupersoner framhäver kundernas efterfrågan inte
bara som en drivkraft, utan även som en viktig förutsättning för att en hållbar
fastighetsutveckling skall kunna möjliggöras. Vilken marknad och geografisk plats som
företagen verkar på spelar därmed en avgörande roll för vilken typ av kundbehov som
behöver tillgodoses. De kunder som konsekvent lyfts fram som de som efterfrågar hållbara
fastigheter och miljöcertifieringar är stora och kunskapsintensiva företagskunder som är
verksamma i storstäder, exempelvis banker, försäkringsbolag, myndigheter och internationella
företag. Den typen av kunder har ofta egna hållbarhetspolicys att ta hänsyn till och tillräckligt
med resurser för att kunna efterfråga eller till och med kräva hållbara fastigheter från
fastighetsbolagen. Men vad händer om man vänder på det? Blir det då stora och
kunskapsintensiva fastighetsbolag med mycket resurser som har möjligheten att erbjuda
hållbara fastigheter till kunder och därmed tillgodose deras behov? Castellum och Klövern är
båda stora börsnoterade företag som fokuserar på kommersiella lokaler i små och stora städer
och märker av en betydligt större efterfrågan i storstäder. Båda företagen har dels mycket
resurser att utnyttja, men förmodligen även den rätta kompetensen i form av särskilt
hållbarhetsansvariga personer som skall fokusera på det strategiska hållbarhetsarbetet. Men
även på marknader för kommersiella lokaler där det finns stora statliga och privata kunder, så
tenderar efterfrågan på hållbara fastigheter att vara bristfällig. Blomlöf hävdar till och med att
sådana aktörer som har krav på sig att efterfråga hållbara fastigheter inte alltid gör det. Han
menar att en större efterfrågan hade gett mer underlag för fastighetsbolag att utveckla sitt
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miljöarbete. Bristande efterfrågan på hållbara fastigheter i Halmstad är också en av
förklaringarna till att Klöverns enhet i Halmstad inte fokuserar på hållbar utveckling av det
befintliga fastighetsbeståndet, mer än vad som sker per automatik.
På marknaden för hyresbostäder så menar Östermark på Framtiden och Eriksson på HFAB att
det inte är många hyresgäster som prioriterar att deras lägenheter skall vara ekologiskt
hållbara. De människor som eventuellt ändå efterfrågar det har jämfört med lokalhyresgäster
en väldigt liten möjlighet att ställa de kraven på sina hyresvärdar. Detta gäller särskilt på en
marknad som präglas av bostadsbrist då många människor är nöjda över att ens ha en bostad.
För Framtiden och HFAB som förvaltar hyresbostäder så finns det därför inte samma typ av
kundfokuserad drivkraft att arbeta med hållbar fastighetsutveckling. Däremot kan dessa
företag sägas ha ett bredare samhällsansvar och även en ekonomisk drivkraft att exempelvis
sänka energiförbrukningen i fastigheter. Både Östermark och Eriksson har i diskussionerna
som förts genom intervjuerna dock haft svårt att utelämna det sociala perspektivet på
hållbarhet, vilket indikerar att de som kommunala fastighetsbolag har ett stort fokus på att
försöka tillgodose det stora behovet av bostäder som alla människor har råd att bo kvar och
bosätta sig i. Östermark framhäver satsningar i socialt utsatta områden som ett viktigt mål för
Framtiden just nu och han menar att det för varje investeringsbeslut som skall fattas uppstår
målkonflikter mellan de tre perspektiven inom hållbarhet. Dessa målkonflikter innebär att det
ibland kan vara svårt att som ett kommunalt fastighetsbolag motivera investeringar för en
bättre miljöprestanda i bostadshyreshus. Dels så kan en del åtgärder inte finansieras genom
hyreshöjningar rent juridiskt, samtidigt kan det också finnas politiska direktiv om att renovera
varsamt för att undvika stora hyreshöjningar för hyresgästerna. Men även om Framtiden och
HFAB främst har fokus på det sociala perspektivet så menar Östermark att de ekologiska
aspekterna aldrig kan förhandlas bort, att de alltid vägs in i projekten även om det kan vara i
form av bisatsningar.
Samtliga av de fyra fastighetsbolag som har intervjuats har en hållbarhetspolicy som tagits
fram av ledningen, vilka skall ge riktlinjer för hur företagen skall arbeta med
hållbarhetsfrågor. Detta är även första steget i ISO:s riktlinjer för ett strategiskt
hållbarhetsarbete. Ingen av intervjupersonerna säger att deras företag har en nedskriven
strategi som säger mer konkret hur hållbarhetsarbetet skall utföras, men som Merchant & Van
der Stede (2007) menar kan arbetet ändå anses strategiskt så länge företagen är konsekventa i
sina aktiviteter och sitt beslutsfattande. Carlsson berättar att Castellum har valt att fokusera
sitt hållbarhetsarbete på energieffektiviseringar och miljöcertifieringar. Enligt Blomlöf så
ligger Klöverns allra största hållbarhetsfokus på energieffektiviseringar. De arbetar också med
miljöcertifieringar men dessa har ännu inte kopplats till målen för hur de befintliga
fastigheterna skall utvecklas. Eriksson berättar att HFAB arbetar med Sundahus som innebär
att material som är hållbart ur ett livscykelperspektiv byggs in i fastigheterna. Utöver det så
fokuserar företaget även på energieffektiviseringar vid ombyggnationer. Framtiden har för
tillfället direktiven att renovera varsamt men Östermark säger att det ekologiska
hållbarhetstänket har arbetats in i verksamheten under en längre period och företaget jobbar
både med en aktiv miljöförvaltning och program för miljöanpassat byggande. Att samtliga
företag har valt vilka områden inom hållbar fastighetsutveckling som de skall fokusera och
lägga mest resurser på tyder på ett konsekvent handlande och beslutsfattande.
Något de alla intervjuade företagen arbetar med är att sätta upp miljömål och ta fram planer
för hur målen ska uppnås, vilket kan ses som att de uppfyller det andra steget i ISO:s
riktlinjer. Men för att uppnå ett fulländat hållbarhetsarbete så menar Epstein & Rejc (2014) att
ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer måste integreras fullt ut i företaget samt ha
inverkan på alla de beslut och investeringar som genomförs. Detta förutsätter en
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verksamhetsstyrning enligt ISO:s tredje steg som innefattar utbildning av personalen inom
miljöfrågor samt kommunikation av policys och miljöarbetet både internt och externt. Utifrån
en begränsad inblick i hur de undersökta företagen kommunicerar hållbarhetsarbetet internt
mellan olika nivåer, så verkar det ändå finnas ett mönster med att de anställda förväntas arbeta
och fatta beslut utifrån dessa framtagna policys och målsättningar. Castellum har en vision om
att vara ett hållbart fastighetsbolag och Carlsson menar att tankesättet är ganska integrerat i
företaget där alla måste ta hänsyn till policyn och de miljömål som satts upp. Blomlöf på
Klövern framhäver företagets miljömål som en viktig nyckel till att hela företagets
gemensamma hållbarhetsarbete skall drivas framåt. Även Eriksson på HFAB pratar om en
hållbarhetspolicy som kommuniceras genom intranätet och presenteras årsvis för personalen.
Men kan det förutsättas att alla anställda skall ha ett konsekvent hållbarhetstänk enbart utifrån
dessa policys och mål? Enligt Bonn & Fisher (2011) så är omställningen till ett hållbart
företag en lång process som kräver kontinuerligt arbete och engagemang. Samtidigt menar de
att en framgångsrik hållbarhetsstrategi behöver påverka företagskulturen för att alla delar i
företaget skall kunna synkroniseras och sträva efter samma mål. Blomlöf är medveten om att
olika enheter inom Klövern bidrar olika mycket till att hållbarhetsmålen uppnås. Nohlström
på Klövern Halmstad säger exempelvis att deras enhet inte fokuserar på hållbar utveckling av
deras befintliga fastighetsbestånd, vilket ger en indikation på att det strategiska och det
operativa arbetet på olika nivåer i stora företag inte alltid går hand i hand. Som Nohlström
uttrycker det så handlar organisation om vilka människor som finns och deras personliga
preferenser. Det är delvis utifrån personalens egna kunskap och intresse som det avgörs hur
mycket tid och arbete som läggs ned på ett område. Halmstad är Klöverns minsta enhet med
endast två anställda och Nohlström menar att de inte besitter samma kompetens angående
hållbarhetsfrågor som en större enhet där man har mer uppdelade ansvarsområden. Utbildning
och kommunikation uppifrån, som även Epstein & Rejc (2014) menar är en viktig
förutsättning för att initiativet till ett mer hållbart företag skall få full effekt, skulle därför
kunna vara desto viktigare för att sådana små företagsenheter skall involveras fullt ut i
företagets ambitioner om att bli mer hållbara. Frågan är också om en nedskriven
hållbarhetsstrategi med mer konkreta riktlinjer för hur beslut skall fattas och åtgärder utföras
skulle kunna få ännu större effekt på hållbarhetsarbetet i alla nivåer och delar i företagen.
Östermark på Framtiden säger att det kan vara fördelaktigt med en sådan hård styrning där
människor får direktiv uppifrån för hur de skall agera. Han argumenterar däremot också för att
det finns strategiska fördelar med att låta varje enhet få ett eget handlingsutrymme där olika
tillvägagångssätt prövas för att sedan utvärdera vilka som har varit mest framgångsrika och
lära sig utav det. Framtiden har utifrån Göteborgs vision om att bli en hållbar stad arbetat med
de ekologiska hållbarhetsfrågorna under en lång period och hållbarhetstänket verkar vara väl
integrerat i hela organisationen. Koncernens dotterbolag är alla stora enheter med mycket
resurser och att ge dem handlingsutrymme kan mycket väl vara värdefullt då de får möjlighet
att testa olika vägar och därmed lära av varandra. För företag som Klövern som har mindre
enheter där det är färre anställda med övergripande ansvarsområden, finns det dock en risk att
fritt handlingsutrymme leder till ett betydligt mindre fokus på hållbarhetsarbetet om inte de
enskilda individerna har ett särskilt intresse för dessa frågor.
Blomé (2012) och Brown (2017) menar att företag som arbetar med hållbarhetsfrågor kan bli
en attraktiv arbetsgivare för kompetent arbetskraft som värderar den typen av fokus, vilket
även Carlsson påpekar är en viktig målsättning för Castellum. Carlsson, Blomlöf och
Östermark är alla specialiserade på hållbarhetsfrågor inom respektive företag och genom
sättet som de kommunicerar i intervjuerna så märks det att de har ett starkt intresse för ämnet.
Men förutom det så förmedlar de även en övertygelse om att hållbarhetsarbetet är nyttigt för
deras intressenter och för samhället, vilket i sin tur även skapar mervärden och framtida
möjligheter för deras företag. Carroll & Shabana (2010) menar att initiativet till att utveckla
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hållbarhetsarbetet inleds genom att företaget ser en långsiktig affärsmöjlighet med att ta
ansvar för samhället och miljön. De säger också att det kan uppstå ekonomiska fördelar med
att försöka förutse och planera inför framtida förändrade förutsättningar. Även om HFAB inte
har någon särskild avdelning som är specialiserad på hållbarhet och Eriksson säger att HFAB
inte marknadsför sig som ett hållbart företag, så finns det inget som säger att de inte arbetar
med frågorna. Tvärt om så görs det satsningar även där. Men för att kunna gå hela vägen i det
strategiska arbetet så tyder resultatet från intervjuerna på att kompetens inom
hållbarhetsområdet och interna drivkrafter är faktorer som påverkar. Carlsson på Castellum
berättar om när Norrporten frågade sig vilka som skulle börja efterfråga miljöcertifierade
fastigheter inom en femårsperiod. Företaget kom fram till att myndigheter förmodligen skulle
börja ställa de kraven vilket ledde till att fastigheter där sådana hyresgäster befann sig
miljöcertifierades, så att hyreskontrakt skulle kunna säkras även framtiden. På ett liknande
sätt förklarar Blomlöf på Klövern nu att han märker av en ökad efterfrågan på solenergi och
att solceller troligtvis kommer bekläda fastigheter i en betydligt större utsträckning om några
år. Blomlöf ser personligen affärsmöjligheter med att som företag ligga i framkant och satsa
på en långsiktig strategi för att i framtiden till och med kunna bli leverantörer av solenergi.
Fastighetsbolag som ser ett samband mellan hållbarhet och långsiktig ekonomisk tillväxt och
agerar proaktivt för att ta sig an sådana typer av möjligheter kan enligt Carroll & Shabana’s
(2010) och Epstein & Rejc’s (2014) teorier kunna bli konkurrenskraftiga på längre sikt.
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  MÅL	
  

	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  	
  

	
  

	
  

	
  

Enligt Ammenberg (2012) så är arbetet med att upprätta miljömål en central del i ett företags
hållbarhetsarbete och det är också något som samtliga av de intervjuade företagen arbetar
mycket med på ett eller annat sätt. Carlsson på Castellum menar att så länge människor i
organisationen ges rätt resurser och utrymme så är målsättningar ett effektivt verktyg för att få
arbete utfört. Det vanligaste miljömålet för fastighetsbolag är att minska den totala
energiförbrukningen i fastigheterna, något som alla intervjupersoner svarar att de arbetar med.
En effektivare energiförbrukning genererar direkt minskade driftkostnader. Det indikerar att
företagen motiveras mer att arbeta med de miljömål som direkt är kopplade till lönsamhet.
Även om det är gynnsamt för miljön att fastighetsbolagen minskar sin energiförbrukning så är
den största drivkraften alltså att företagen ser ekonomiska vinster i det. WEF (2016) menar att
det också skapar värde för hyresgästerna då de kan få lägre energikostnader om dessa är direkt
kopplade till hyresavgiften. Blomlöf på Klövern anser dock att många hyresgäster inte är så
krävande som de borde vara när det gäller att utföra energieffektiviseringsåtgärder. Detta
menar han beror på att lokalens energiförbrukning utgör en så liten del av många hyresgästers
kostnader att det för dem blir en mindre viktig ekonomisk fråga. De kunder som ställer krav
på att sådana åtgärder skall utföras är de som har en egen hållbarhetspolicy att ta hänsyn till
eller på ett annat sätt har intresse för frågan.
Även om det tydligt framgår att de ekonomiska faktorerna är mycket viktiga för att företagen
skall vilja bedriva hållbarhetsarbete så uttrycker flera av intervjupersonerna att de också har
miljömål som inte är direkt kopplade till ekonomi. Carlsson ger exempel på mål som innebär
att alla fastigheter skall vara miljöinventerade samt att vattenförbrukning och
koldioxidutsläpp skall minskas. Frågan är om det är möjligt att sätta miljömål som inte är
kopplade till ekonomi på något sätt. Epstein & Rejc (2014) menar nämligen att ett lyckat
hållbarhetsarbete kräver att ekonomiska, ekologiska och sociala målsättningar sätts upp och
att dessa behöver samverkas för att företaget skall uppnå långsiktig lönsamhet. Det miljömål
Castellum har som innebär att 50 procent av fastighetsbeståndet ska vara certifierat till år
2025 anser dem är ett miljömål som inte är direkt styrt av den finansiella lönsamheten. Enligt
Ammenberg (2012) så skall dock uppsatta miljömål ta hänsyn till företagets affärsmässiga
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möjligheter vilket kan vara en förklaring till att Castellum har mål för miljöcertifieringar.
Carlsson och Blomlöf menar att Castellum och Klövern ibland kan vara tvungna att certifiera
en fastighet för att kunna få den uthyrd och även om en miljöcertifiering innebär stora
kostnader genererar det indirekt intäkter till fastighetsbolagen i form av mer fördelaktiga
hyresavtal med hyresgästerna. Carlsson tror också att en miljöcertifiering kan vara
värdehöjande för fastigheten och Blomlöf menar att andra bolag inom branschen
argumenterar för det, vilket gör att dessa miljömål ändå har en koppling till företagens
ekonomi. Detta kan bero på att samtliga fastighetsbolag, oavsett om de är kommunala eller
privata, drivs av ett affärsmässigt syfte att tjäna pengar. Epstein & Rejc (2014) menar dock att
ekonomiska, ekologiska och sociala målsättningar kan konkurrera om företagets resurser på
kort sikt. Detta är något som Östermark på Framtiden också menar när han flertalet gånger
återkommer till de målkonflikter som uppstår mellan de ekonomiska, ekologiska och sociala
perspektiven. Han menar att målen sätts genom att företaget tar fram målsättningar utifrån de
satsningar de vill göra i diverse område och sedan görs analyser på hur mycket resurser som
krävs för att genomföra de olika satsningarna. Denna målkonflikt verkar utifrån intervjuerna
främst gälla de kommunala bolagen som förvaltar bostäder. Detta kan bero på att de till
skillnad från de privata bolagen har större krav på sig att göra sociala satsningar. De
kommunala bolagen får sin budget från den politiska styrelsen till skillnad från de privata
bolagen som i princip själva kan välja hur resurserna skall fördelas. Östermark säger att den
största delen av resurserna just nu skall användas för att uppnå de sociala målen, vilket gör att
de ekologiska målen kommer i andra hand.
Alla fastighetsbolagen har satt upp miljömål på olika lång sikt, men vad som anses vara ett
långsiktigt mål skiljer sig åt mellan bolagen och kan vara allt från tre till tio år. Att sätta mer
långsiktiga miljömål och sedan bryta ner dem till delmål på årsbasis visar sig vara en vanlig
metod bland fastighetsbolagen, då alla utan Klövern göra detta. Carlsson menar att delmål
underlättar Castellums uppföljning vilket gör att förbättringsåtgärder kan göras i tid. Klövern
har satt sina miljömål på tre år. Enheten i Halmstad hade exempelvis endast sänkt sin
värmeförbrukning med en procent det första året och har därmed fem procent kvar på
resterande två år. Att bryta ner miljömålet på årsbasis skulle kunna göra att större fokus hade
hamnat på att uppnå två procent första året och därmed fördelat åtgärderna på alla tre år
jämnare. Nohlström på enheten i Halmstad tror också att faktumet att Klövern är ett
börsnoterat företag och därmed styrs av att visa upp kortsiktiga finansiella resultat för
aktieägarna kan bromsa den hållbara utvecklingen något. Detta stämmer överens med vad Ax
et. al (2009) säger om att styrning som följer den externa redovisningens perioder tenderar att
leda till ett kortsiktigt agerande. Att Klövern sätter företagets gemensamma energimål utifrån
varje enskild fastighet bidrar däremot enligt Blomlöf till att varje enhet blir mer motiverade
till att uppnå målen. Nohlström menar precis som Blomlöf att det faktum att målen gäller hela
företaget gör att de lägger mer fokus på dem.
Samtliga fastighetsbolag har mål på att sänka energiförbrukningen, men om det gäller det
totala eller endast det befintliga fastighetsbeståndet kan vara svårt att utläsa genom att titta på
det övergripande målet. Eriksson på HFAB säger exempelvis att nybyggnationer till stor del
bidrar till att den totala energiförbrukningen minskar eftersom dessa får en betydligt lägre
energiförbrukning än det totala genomsnittet. Han förklarar att HFAB gör flera typer av
åtgärder för att effektivisera energiförbrukningen även i de befintliga fastigheterna, men för
att visa på att betydande förbättringsåtgärder faktiskt vidtas så skulle mål för enbart det
befintliga fastighetsbeståndet kunna öka företagets transparens ytterligare. Enligt Blomlöf på
Klövern så skulle målen för energieffektiviseringar kunna uppnås genom att sälja sämre och
köpa bättre fastigheter. Genom att Klövern visar i en särskild tabell i sin
hållbarhetsredovisning hur arbetet har gett effekt för de fastigheter som de har haft i sitt
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bestånd de senaste tre åren så visas däremot en mer rättvis bild av resultatet. Förutom
Castellum som har mål på miljöcertifieringar så saknar de andra företagen några konkreta mål
som driver dem till att bygga in hållbart material i de befintliga fastigheterna. Eriksson
nämner att materialval ofta baseras på tidigare erfarenheter och att det sällan görs några stora
utredningar på vilket material som är mest lämpligt. Om det hade funnits mål på att använda
miljövänligt material i samband med renoveringar och ombyggnationer så kanske mindre
fokus hamnat på tidigare erfarenheter och mer på att hitta nya hållbara lösningar. Ammenberg
(2012) menar att det kan vara svårt för företag att bestämma vilka mål som är mest relevanta
att arbeta med. Frågan är om en mall inom branschen eller ytterligare lagkrav för vilka
åtgärder som skall prioriteras hade väglett fastighetsbolagen att sätta ännu fler hållbarhetsmål.

5.3	
  UPPFÖLJNING	
  	
  
Samtliga studerade företag i den här studien anser att det är viktigt att följa upp sitt arbete för
att kunna ha koll på att de ligger rätt utifrån de uppsatta målen. Detta är det fjärde steget i
ISO:s riktlinjer och enligt Ammenberg (2012) en viktig del i det strategiska hållbarhetsarbetet
för att målen skall kunna uppnås. Fastighetsbolagen följer upp sin energiförbrukning varje
månad och eller kvartal, Att fastighetsbolagen gör en större avstämning varje kvartal är för att
kontrollera så de ligger rätt till i förhållande till målen så att de inte har för mycket arbete kvar
i slutet på perioden. Blomlöf menar att Klövern kontrollerar energiförbrukningen från centralt
håll för att få varje enhet att sträva efter att uppvisa bättre resultat. Även Nohlström på
enheten i Halmstad menar att övervakningen centralt gör att de följer upp och redovisar sitt
arbete. Castellums mål för miljöcertifieringar är ett annat exempel på hur arbetet kontinuerligt
följs upp. De har analyserat vad som krävs för att uppnå målet för miljöcertifieringar och
utifrån det kontrolleras att ungefär 25 - 30 projekt hålls igång samtidigt.
Att fastighetsbolagen sätter mål på sådana prestationer som är enkla att mäta och tydligt visar
på lönsamma resultat framgår genom att största fokuset är på att minska energiförbrukningen.
Det kan vara en förklaring till att mål som är svåra att mäta och koppla direkt till lönsamhet,
som till exempel hållbart materialval, är mindre förekommande. Enligt Grafström et al. (2008)
kan det vara svårt att mäta hur samhällsansvar har ett samband med finansiella resultat, vilket
kan förklara fastighetsbolagens val av miljömål. Hade det varit lättare att mäta de finansiella
resultaten och funnits mer konkreta bevis på att hållbarhetsarbetet är lönsamt hade kanske
fastighetsbolagen arbetat mot fler miljömål. Trots svårigheter att mäta kopplingen mellan
hållbarhet och finansiella resultat så ansåg Burke & Logsdon redan 1996 att arbetet med
hållbarhetsfrågor lönar sig för företagen eftersom det skapar konkurrensfördelar.
Hållbarhetsarbetet är på många sätt fortfarande svårt att mäta men Carlssons och Blomlöfs
övertygelse om att det genererar värde till Castellums och Klöverns långsiktiga förvaltning
gör att de arbetar strategiskt med miljöcertifieringar och liknande frågor.

5.4	
  HÅLLBARHETSREDOVISNING	
  
HFAB omfattas inte av den nya hållbarhetsredovisningslagen eftersom att de har mindre än
250 anställda, men däremot är Castellum, Klövern och Framtiden alla så pass stora att de nu
måste börja redovisa sitt hållbarhetsarbete. Castellum började för ungefär fyra år sedan och
Klövern är nu inne på sin tredje hållbarhetsredovisning. Det var ungefär vid samma tidpunkt
som Frostenson et. al (2013) skrev att hållbarhetsredovisningar hade börjat bli ett populärt
verktyg för företag som vill rapportera sina framgångar inom ramen för hållbarhetsarbetet.
Blomlöf säger att han förutsåg att det skulle komma en lag som Klövern skulle omfattas av,
vilket gjorde att företaget då började hållbarhetsredovisa i syfte att lära sig att göra den på ett
effektivt sätt innan lagen träder i kraft. En sådan förmåga att kunna förutse förändrade
förutsättningar på marknaden ger en indikation på att hållbarhetsfokuserade företag ofta ligger
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i framkant med sitt strategiska arbete. Att hållbarhetsredovisningen är ett mycket aktuellt
verktyg som många fastighetsbolag nu håller på att införa visar sig tydligt genom
intervjuerna. Eriksson visste inte om det ingick i HFAB:s planer men det framkom senare att
företaget kommer att göra sin första hållbarhetsredovisning i slutet av det här året. Även
Framtiden planerar nu att göra en gemensam hållbarhetsredovisning för hela koncernen för
första gången, även om ett av dotterbolagen har gjort det i nästan tio år. Både Castellum och
Klövern använder sig av riktlinjerna som är framtagna av GRI och även Framtiden överväger
denna standard men med vissa avvikelser. Det är också denna metod som Frostenson et, al
(2013) menar är den vanligaste. Detta stämmer överens med vad Slaper & Hall (2011) och
Eccles & Krzus (2010) menar att de ekonomiska, ekologiska och sociala prestationerna skall
integreras i samma dokument för att kunna få en påverkan på företags och investerares
agerande.
Trots den nya lagen så har några av fastighetsbolagen alltså frivilligt valt att börja redovisa sitt
hållbarhetsarbete. Samtliga intervjupersoner som hållbarhetsredovisar tycker att
hållbarhetsredovisningen är både tids- och resurskrävande men menar ändå att den genererar
positiva värden både internt och externt för företaget. Epstein & Rejc (2014) förklarar att den
ger information till företagets intressenter hur hållbarhetsfrågor hanteras, vilket kan inge ett
värdefullt förtroende mellan parterna. De menar också att det är ett bra sätt att redovisa
eventuella miljöcertifieringar som har utförts. På samma sätt menar Carlsson, Blomlöf och
Östermark att hållbarhetsredovisningen är ett viktigt medel i den externa kommunikationen.
Carlsson menar att det för ett börsbolag som Castellum är ett sätt att kunna visa hur
hållbarhetsarbetet fungerar och vilka förbättringar som genomförs, även om han är osäker på
hur många som faktiskt läser den. Även Blomlöf är övertygad om att den skapar värde för
Klövern då den används flitigt som marknadsföring i deras försäljningsprocess. Östermark
framhäver också flera värden som det skapar externt för Framtiden, men han talar inte om
hållbarhetsredovisningen som ett marknadsföringsmedel på samma sätt som Carlsson och
Blomlöf. Istället menar han att den skapar en överblick över kommunens alla verksamheter
och underlättar en effektivare styrning av dessa så att de lättare kan dra åt samma håll. Det är
möjligt att även Framtiden erhåller marknadsföringsvärden genom detta verktyg, men
Östermarks resonemang visar återigen att det finns en skillnad mellan hur kommunala och
privata fastighetsbolag ser på behovet av att attrahera externa intressenter. Däremot menar
Östermark att hållbarhetsredovisningen kan vara ett sätt att göra jämförelser mellan hur
Göteborgs kommun sköter sitt hållbarhetsarbete i förhållande till andra kommuner i landet.
Där skulle det kunna finnas ett värde med att visa sig som en attraktiv stad gentemot både
näringsidkare och andra aktörer som en kommun kan tänkas värdesätta. Carlsson resonerar på
ett liknande sätt vad gäller möjligheten att jämföra sig med andra företag. Han säger att
Castellum deltar i benchmarketundersökningar vilket innebär att de jämför sina prestationer
med andra fastighetsbolag för att sedan kunna utvärdera hur hållbarhetsarbetet skall
förbättras. Carlsson menar därför att det är ännu viktigare för Castellum att
hållbarhetsredovisningen är transparent, att den alltså inte bara visar det som företaget är bra
på utan också dess utmaningar. Detta är även något som Epstein & Rejc (2014) menar är en
förutsättning för ökat förtroende från företagets intressenter. Slaper & Hall (2011) menar att
hållbarhetsredovisningen kan vara ett verktyg för företag att fastställa hur de ligger till i
hållbarhetsarbetet för att veta vilka områden som kan förbättras. Detta kan alltså inte bara
användas internt, utan även externt genom jämförelser med andra hållbarhetsfokuserade
fastighetsbolag.
Ett annat motiv till att frivilligt börja redovisa sitt hållbarhetsarbete verkar vara att den kan
skapa interna värden till företaget. Enligt Frostenson et al. (2013) bör
hållbarhetsredovisningen ses som ett styrverktyg som kan användas i arbetet med att uppnå de
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uppsatta hållbarhetsmålen. Detta är något som även Castellum, Klövern och Framtiden anser
då samtliga framhäver att hållbarhetsredovisningen stärker företagets interna arbetsprocesser
då den visar alla anställda vad som görs och hur arbetet ger effekt. Nohlström på Klöverns
enhet i Halmstad säger att det främst är kostnader och miljömålen som hon har i tanken när
exempelvis energieffektiviseringsåtgärder behöver göras, och inte företagets gemensamma
hållbarhetsredovisning. Däremot är hon övertygad om att den bidrar till att öka de anställdas
medvetenhet och förståelse för företagets värderingar. Samtidigt menar Blomlöf att Klövern
planerar att använda hållbarhetsredovisningen ännu mer internt i syfte att utbilda och motivera
personalen till att fokusera mer på hållbara lösningar. Att HFAB inte har valt att redovisa sitt
hållbarhetsarbete tidigare skulle kunna hänga ihop med att de inte heller har arbetat fullt ut
strategiskt med dessa frågor och att man inte marknadsför sig som ett hållbart fastighetsbolag.
Detta kan bero på att de verkar på en marknad där det inte är lika värdefullt. Det finns dock en
möjlighet att företagets nuvarande initiativ till att införa hållbarhetsredovisningen skulle
kunna ge företaget ett större helhetsfokus på hållbarhetfrågorna. Frostenson et al. (2013)
menar nämligen att arbetet med hållbarhetsredovisningar har resulterat i att frågor kring
hållbar utveckling har blivit viktigare i många företag. Även Östermark har sett att
hållbarhetsredovisningen aktiverar viktiga hållbarhetsfrågor i Framtidens organisation, vilket
har fört samman människor och fått företagets olika enheter att arbeta mer synkroniserat.
Epstein & Rejc (2014) tror att verktyget eventuellt kan stimulera företagsledningen till att ta
hållbara beslut. Hållbarhetsredovisningen skulle därför kunna innebära att HFAB:s
hållbarhetsarbete integreras mer i hela organisationen.

5.5	
  MILJÖCERTIFIERINGAR	
  
Brown (2017) framhäver miljöcertifieringar som ett potentiellt verktyg för fastighetsbolag att
nå uppsatta mål inom ramen för hållbarhetsarbetet. Resultatet från intervjuerna visar dock att
användningen av miljöcertifieringar skiljer sig åt en hel del, främst mellan de privata och de
kommunala bolagen. Den främsta anledningen är att Castellum och Klövern har helt andra
hyresgäster än Framtiden och HFAB. Varken Eriksson eller Östermark som arbetar med
bostäder känner av att det finns en efterfrågan på miljöcertifierade bostäder. Den rådande
bostadsbristen som utgör ett problem även i Halmstad och Göteborg är en av de bidragande
faktorerna till det. Men även om HFAB och Framtiden arbetar med hållbarhetsfrågor på olika
sätt så har ingen av dem heller någon intern drivkraft att arbeta med just miljöcertifieringar.
Eriksson säger att om det hade varit möjligt att finansiera projekten med höjda bostadshyror
så hade det varit mer aktuellt, men som kommunalt fastighetsbolag är inte för stora
hyreshöjningar något önskvärt. Då uppstår det istället sådana konflikter mellan de ekologiska
och sociala målen som Östermark pratar om. Framtiden insåg att miljöcertifieringar skulle
innebära en fördyrande faktor som inte tillför hyresgästerna något vidare värde och valde
därför ett billigare alternativ i form av egna miljöanpassade program som de ansåg var
tillräckligt bra.
Nohlström på Klövern säger att det inte heller på marknaden för kommersiella lokaler i
Halmstad finns någon efterfrågan alls på miljöcertifieringar för befintliga fastigheter, även om
de har börjat arbeta med det i samband med nybyggnationer. Faktumet att Framtiden, HFAB
och Klöverns enhet i Halmstad inte arbetar med detta verktyg stöttar Browns (2017)
påstående om att det finns en avsaknad av motivation hos många fastighetsbolag att försöka
miljöcertifiera befintliga fastigheter. Enligt Carlsson är det däremot allt fler av Castellums
företagskunder som efterfrågar miljöcertifierade fastigheter, även om de som tidigare nämnt
främst utgörs av stora företag i exempelvis Stockholm och andra större städer. Även Blomlöf
på Klövern ser tecken på en ökad efterfrågan i dessa regioner men han önskar också att ännu
fler kunder skulle börja ställa krav, för att på så sätt förstärka fastighetsbolagens drivkraft att
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påbörja sådana projekt. Både Carlsson och Blomlöf menar att de är väldigt måna om att
certifiera fastigheter åt sådana hyresgäster som efterfrågar det eller ställer krav på dem. Även
om det är standarden Miljöbyggnad som i första hand används av både Castellum och
Klövern vid ombyggnationer så är de båda flexibla och anpassar sig efter de hyresgäster som
istället efterfrågar BREEAM eller LEED. Den graden av kundanpassning skulle kunna
förklaras av en medveten differentieringsstrategi med syfte att skapa konkurrensfördelar
gentemot andra fastighetsbolag. Blomlöf berättar att Klövern blev tvungna att omvandla en
GreenBuilding-certifierad fastighet utefter kraven i BREEAM för att kunna knyta till sig en
EU-myndighet till sina lokaler. Samtidigt menar Carlsson att Castellum ibland har förlorat
kunder när en miljöcertifiering i samband med ombyggnationer av olika anledningar inte har
kunnat genomföras. Dessa exempel visar tydligt en av förklaringarna till att Castellum och
Klövern har börjat införa miljöcertifieringar som ett strategiskt verktyg i hållbarhetsarbetet.
Även om kundernas efterfrågan är en viktig faktor så menar Carlsson och Blomlöf att det ofta
är fastighetsbolagen själva som tar initiativet till projekt som innefattar miljöcertifieringar,
vilket tyder på att verktyget är ekonomiskt fördelaktigt för dessa företag att använda.
Anledningen till detta kan också förklaras genom de värdeskapande aktiviteter som Brown
(2017) menar att fastighetsbolagen måste utföra i syfte att uppnå en miljöcertifierad fastighet.
Miljöbyggnad ställer exempelvis krav på en effektiv energiförbrukning och det blir därmed
nödvändigt med åtgärder i befintliga fastigheter. Dessa leder till ett minskat energibehov
vilket också sänker energikostnaderna i slutändan. Ett annat krav som innefattas i
Miljöbyggnad är användningen av miljövänligt material. Åtgärder för att uppnå det kravet kan
tillgodose en del hyresgästers hyresvillkor vilket i sin tur kan medföra att fastighetsbolagen
får högre hyresintäkter. Dessa förbättringsåtgärder som indirekt leder till finansiella värden
benämns av Brown (2017) som EC measures. Både Carlsson och Blomlöf framhäver även
själva certifieringen som något som skapar värde till deras företag. Brown (2017) benämner
denna aktivitet för EC certification och menar att det är en stämpel som kan användas i den
externa kommunikationen för att exempelvis locka till sig utomstående investerare. I
diskussionen med Carlsson om huruvida det är värt att jobba utefter de krav som
miljöcertifieringar ställer utan att erhålla själva certifieringen så resonerar han likadant som
Brown (2017), nämligen att även om en miljöcertifiering medför en kostnad så fungerar
certifieringen som en kvalitetsstämpel som genererar flera värden till företaget. Det mest
tydliga exemplet är att Castellum genom att visa upp miljöcertifierade fastigheter har lyckats
locka till sig gröna pengar från internationella investerare, pengar som de sedan har kunnat
investera i sin verksamhet. Den ökade möjligheten till att locka utländska investerare är också
Cole & Valdebonito’s (2013) förklaring till en allt större användning av de standardiserade
verktygen BREEAM och LEED, eftersom de är stämplar som har etablerats på den
internationella fastighetsmarknaden. Det är dock viktigt att belysa att det återigen är en stor
skillnad mellan de privata och de kommunala bolagen på uppfattningen om
miljöcertifieringar, i det här fallet som ett potentiellt marknadsföringsmedel. Varken
Östermark eller Eriksson pratar nämligen om att det skulle medföra några värden till deras
företag. Östermark säger att om Framtiden hade verkat på en marknad för bostadsrätter så
skulle miljöcertifieringen kunna användas som säljargument till potentiella kunder, men att så
inte är fallet för hyresrätter. Det är också en av anledningarna till att Framtiden valde att
avsluta användandet av certifieringen Svanen för att istället gå sin egen väg med program för
miljöanpassat byggande som företaget själv har tagit fram. Kontroll och betygsättning från en
utomstående part är alltså inte tillräckligt värdeskapande för Framtiden och HFAB för att den
extra kostnaden skall kunna motiveras.
Trots att SGBC (2017b) framhäver Miljöbyggnad som en enkel standard att använda så menar
samtliga intervjupersoner att det finns svårigheter med att använda miljöcertifieringar.
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Carlsson på Castellum menar att Miljöbyggnad är en svårare standard att arbeta med än vad
som var tänkt och att den kräver stora kostnader för att uppnå ett bra betyg. Han tror att det är
faktorer som bidrar till att miljöcertifieringar inte har fått så stor genomslagskraft bland
fastighetsbolag som de har potentialen till. En av de värdeskapande aktiviteter som Brown
(2017) nämner är EC process som innebär att certifieringsverktyget ger stöd till
utvecklingsprocesserna, så att dessa blir effektivare och mindre kostsamma ju fler projekt som
fastighetsbolagen slutför. Att både Castellum och Klövern föredrar att använda samma
certifiering vid alla ombyggnationer skulle kunna innebära att kvaliteten på deras processer
blir både effektivare och billigare för varje gång. Det kan också vara en förklaring till att de
har valt att fokusera på en särskild certifiering vid ombyggnationer. Långa processer och
krävande beräkningar på vilka åtgärder som behövs göras och vad kostnaderna blir är något
som Nohlström på Klöverns enhet i Halmstad framhäver som det största hindret till att
använda miljöcertifieringar. Även Eriksson på HFAB har tidigare erfarenheter av att
miljöcertifiera två fastigheter enligt Greenbuilding som han menar innebar mycket arbete och
stora kostnader. Det har gjort att han idag har svårt att se vad en miljöcertifiering skulle
generera för värden tillbaka till HFAB. Stora kostnader för att implementera
miljöcertifieringar som ett strategiskt verktyg kan vara en anledning till att miljöcertifieringar
inte används i större i utsträckning. Castellum och Klövern som har arbetat med
miljöcertifieringar under flera år har eventuellt fått rullning på processerna och därmed lärt sig
att hantera det på ett effektivare sätt. Det skulle kunna vara en förklaring till att exempelvis
Castellum har ett så stora ambitioner på att fortsätta miljöcertifiera stora delar av deras
befintliga fastighetsbestånd, trots att många i början upplever svårigheter och höga kostnader i
samband med sådana projekt. Ett annat hinder som Eriksson nämner är svårigheten att mäta
om det är miljöcertifieringen eller andra faktorer som bidrar till att höja en fastighets värde.
Carlsson på Castellum och Blomlöf på Klövern menar också att det är svårt att bevisa att en
miljöcertifiering är direkt kopplad till ett ökat fastighetsvärde eftersom det finns för få
exempel på det, men de påpekar att det finns argument inom branschen som tyder på att det
har ett samband. Chegut et al. (2014) menar att det framtida utbudet av miljöcertifierade
fastigheter kommer styras av signaler om prishöjningar från andra projekt på marknaden.
Sådana signaler skulle kunna innebära att fastighetsbolag som idag inte ser någon lönsamhet
med miljöcertifieringar kan komma att ändra sin uppfattning i framtiden.
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6.	
  SLUTSATSER	
  
I detta kapitlet redovisas de slutsatser som författarna har kommit fram till genom studien.
Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.
Utifrån den här studien kan det konstateras att fastighetsbolags resonemang kring hållbar
fastighetsutveckling till stor del präglas av vilken marknad som de verkar på. Fastighetsbolag
styrs mycket av hyresgästernas efterfrågan och där finns det en tydlig skillnad mellan bostäder
och kommersiella lokaler. Privatpersoner kan påverka utbudet av hållbara produkter på många
marknader, men eftersom det råder bostadsbrist så finns det varken någon betydande
efterfrågan på hållbara bostadshus eller någon kundfokuserad drivkraft från fastighetsbolag att
lägga resurser på det för att attrahera bostadsmarknaden. Resultatet visar istället att de som
främst efterfrågar hållbara fastigheter och miljöcertifieringar är företagskunder som själva
värderar hållbarhetsfrågor eller företagskunder som måste ta hänsyn till egna
hållbarhetspolicys. Det geografiska läget spelar också in då majoriteten av dessa aktörer är
myndigheter samt kunskapsintensiva och internationella företag som framförallt verkar i
storstäder.
För fastighetsbolag kan miljöcertifieringar vara ett effektivt strategiskt verktyg för att
attrahera befintliga och nya kunder och därmed även stärka deras konkurrenskraft. Att som
fastighetsbolag arbeta med miljöcertifieringar kan även vara ett sätt att erhålla så kallade
gröna pengar från främst internationella investerare. Oavsett om de studerade
fastighetsbolagen använder sig av miljöcertifieringar eller inte så är respondenterna ändå
positivt inställda till att det finns standarder att använda sig av. Det kan dock finnas skillnader
i hur privata och kommunala fastighetsbolag behöver marknadsföra sitt hållbarhetsarbete. För
de privata fastighetsbolagen Castellum och Klövern så finns det tydliga fördelar med att
kunna visa upp en kvalitetsstämpel på en fastighet externt eller positionera sig som ett hållbart
fastighetsbolag, därför blir etablerade miljöcertifieringar även en viktig del i deras strategi.
Eftersom de kommunala fastighetsbolagen Framtidens och HFAB:s hyresgäster däremot inte
efterfrågar miljöcertifieringar och att det är en kostsam process som varken ger bolagen eller
deras hyresgäster några betydande värden tillbaka, så blir det därmed mer lönsamt för dem att
använda sig av sina egna program för miljöanpassat byggande. Den tydliga skillnaden mellan
de privata och kommunala fastighetsbolagens resonemang angående miljöcertifieringar i den
här studien, innebär att detta sannolikt är ett förhållande som även råder generellt inom
branschen. Ett ytterligare strategiskt verktyg som fastighetsbolag har börjat använda är
hållbarhetsredovisningar. Trots att den nya hållbarhetsredovisningslagen nu tvingar
Castellum, Klövern och Framtiden att lägga resurser på att redovisa sitt hållbarhetsarbete så
menar fastighetsbolagen att den genererar värden tillbaka till företagen. De är övertygade om
att den stärker företagens interna drivkrafter och trots att den måste vara transparent så kan
den även attrahera externa intressenter. Att fastighetsbolagen nu har börjat redovisa sitt
hållbarhetsarbete, oavsett på grund av lagen eller egna initiativ, kan möjligtvis innebära att de
upplevda effekterna av det kommer skapa en positiv spiral inom branschen och få andra
fastighetsbolag som inte omfattas av lagen att göra detsamma.
För att visionen om att bli ett hållbart fastighetsbolag skall blir verklighet så behöver också
frågorna integreras i alla delar av organisationen. Förutom kundernas efterfrågan så krävs det
därför även interna drivkrafter till att lägga resurser på de strategiska verktyg som kan
effektivisera fastighetsbolagens hållbarhetsarbete. Intresse och en långsiktig tro på att
hållbarhet lönar sig är särskilt viktigt eftersom det är svårt att bevisa att hållbar
fastighetsutveckling kan kopplas till finansiella värden. Fastighetsbolagen resonerar kring
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hållbarhetsarbetet utifrån ett lönsamhetsperspektiv, vilket innebär att de som ser lönsamhet
också är de som ser en anledning till att arbeta med det. Indikationer på att miljöcertifieringar
genererar högre fastighetsvärde skulle ge fastighetsbolag mer incitament till att införa det som
ett verktyg i sitt arbete. En effektiv hållbar fastighetsutveckling förutsätter alltså en
kombination av rätt marknad, efterfrågan från kunder, rätt fastighetsbestånd samt interna
drivkrafter. Det finns en möjlighet att de fastighetsbolag som tidigt ser affärsmöjligheter med
att strategiskt arbeta med de här frågorna också är dem som i framtiden kommer vara ledande
aktörer inom hållbar fastighetsutveckling.
En konsekvens av att det sociala perspektivet har uteslutits i den här studien kan vara att
resultatet ger en missvisande bild av hur fastighetsbolagen arbetar med hållbar
fastighetsutveckling. Det är nämligen möjligt att de kommunala bolagen fokuserar mer på
helhetsbegreppet hållbarhet eftersom de har politiska direktiv att lägga mer resurser på
sociala satsningar. Eftersom Castellum och Klövern driver projekt som innefattar
miljöcertifieringar så kan det också verka som att dem arbetar mer med ekologisk hållbar
fastighetsutveckling än Framtiden och HFAB, men miljöcertifieringar är bara ett bland många
verktyg som fastighetsbolag kan använda inom området.

6.1	
  FÖRSLAG	
  TILL	
  FORTSATT	
  FORSKNING	
  	
  
I den här studien har endast två urvalsgrupp undersökts. För att bredda förståelsen ytterligare
så hade det varit givande att också inkludera andras perspektiv på ämnet, så som kommunala
bolag som förvaltar kommersiella fastigheter och privata som förvaltar bostadsfastigheter och
se hur de hade skiljt sig åt.
Det hade också varit intressant att undersöka hur fastighetsbolag utom Sveriges gränser
resonerar kring hållbar utveckling av befintliga fastigheter.
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BILAGOR	
  
BILAGA	
  1.	
  INTERVJUGUIDE	
  	
  	
  
● Vad innebär din roll i företaget?
● Arbetar ni med hållbar utveckling av era befintliga fastigheter?
- Varför/Varför inte?
- Hur gör ni detta?
- Vad ser ni för möjligheter eller eventuella hinder?
● Vad är största anledningen till att ni arbetar med hållbar utveckling av era fastigheter?
- Har ni krav på er från olika håll (vilka isåfall), eller är det endast eget initiativ?
- Ser ni några värden som hållbarhetsarbetet skapar?
● Hur sätter ni mål för hållbar utveckling av era fastigheter?
- Kombinerar ni målen för hållbarhet med ekonomiska mål eller hur ser
hållbarhetsmålen ut?
- Långsiktiga eller kortsiktiga? En kombination?
- Vad gör ni för att uppnå målen?
● Hur arbetar ni strategiskt för att uppnå era hållbarhetsmål? Har ni någon
uttalad/nedskriven hållbarhetsstrategi?
- Hur kommunicerar ni ut strategin i företaget?
● Hur följer ni upp erat hållbarhetsarbete?
● Vad har ni för syn på miljöcertifieringar av byggnader?
- Använder ni någon av de fyra Miljöbyggnad, Greenbuilding, BREEAM och LEED
eller någon annan?
- Har ni uppsatta mål angående hur många byggnader som ni vill miljöcertifiera?
- Anser ni att miljöcertifieringar skapar några värden till företaget?
● Arbetar ni med hållbarhetsredovisning?
- Hur gör ni detta? Någon speciell metod ni använder?
- Varför gör ni detta? Eget initiativ eller krav utifrån?
- Ser ni några värden som detta medför?
● Hur anser ni att hållbar fastighetsutveckling genererar lönsamhet till företaget?
- Ser ni några kopplingar mellan hållbarhetsarbete och finansiell lönsamhet?

Har du något ytterligare du vill tillföra inom dessa områden?
Tack för din medverkan!
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BILAGA	
  2.	
  SAMMANSTÄLLNING	
  AV	
  EMPIRI	
  
Castellum
/Carlsson

Klövern
/Blomlöf

Klövern
/Nohlström

Framtiden
/Östermark

HFAB
/Eriksson

Strategi för
hållbar
fastighetsutveckling

-Vision:
hållbart
fastighetsbola
g-Miljöpolicy
-Ingen
nedskriven
strategi
-Nyttigt för
affärerna
- Attrahera
hyresgäster
-Attraktiv
arbetsgivare
-Hinder: om
hyresgäster
inte
värdesätter

-Miljöpolicy
-Ingen
nedskriven
strategi
-Viktigt i
uthyrningspro
cessen
-Nyttigt för
den
långsiktiga
förvaltningen
-Framtida
möjligheter
med
förnybara
energikällor
-Hinder:
samordnas
med
uthyrningar

-Miljöpolicy
-Fokus på
miljömål
-Varierar
mellan enheter,
lågt i Halmstad
-Personliga
preferenser
-Endast
nyproduktion
-Få hyresgäster
efterfrågar
-Hinder: långa
processer,
kortsiktiga
kostnader,
kunskap

-Kommunen
har en vision
om hållbarhet
-Krav från
politisk
styrelse
-Hinder:
målkonflikter

-Lagkrav &
förordningar
som måste ta
hänsyns till
-Ingen
nedskriven
strategi
-Miljöpolicy
kommunicera
s genom
intranät
-Marknadsför
sig inte som
ett hållbart
fastighetsbolag

Mål

-Effektivt sätt
att nå resultat
-Långsiktiga
mål, delmål
årsbasis
Energimål: 10
år, spara 15
%. -Miljöcertifieringar:
50 % av
beståndet till
2025

-Minskat till
2 miljömål
-Energimål
för varje
fastighet,
enhet och
hela Klövern
-Värmeförbrukning:
spara 6% på 3
år
Elförbrukning
: spara 8 % på
3 år Direktiv för
miljöcertifieringar
vid
nyproduktion
inget mål

-Egna mål
-Klöverns
centrala mål
-Värmeförbrukning:
spara 6% på 3
år
Elförbrukning:
spara 8 % på 3
år

-Långsiktiga
mål
-Mer fokus på
sociala mål än
ekologiska

Långsiktiga
mål, delmål
årsbasis
-Genomsnittlig
energiförbruk
ning på 85
kWh/kvm till
2030
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Uppföljning -Lätt att mäta
energimål
-För att kunna
förbättra och
utvärdera
-Energimål
följs upp per
månad &
kvartal
-Miljöcertifieringar
följs upp per
år. 25-30 skall
vara igång
samtidigt.

-Följer upp
varje enhets
arbete
centralt

-Energiförbrukningen
följs upp varje
månad
-Avvikning i
förbrukning på
10 % kräver
åtgärd
-Förbättra varje
år
-2016 sänktes
värme 1 % och
el 2 %

-Kvartalsvis Vissa mål följs
upp på
årsbasis.

-Energiförbrukninge
n följs upp
månadsvis

Miljöcertifi
eringar

-Miljöbyggnad &
BREEAM
-Eget initiativ
-Krav från
kunder
-Flexibla
enligt
efterfrågan

-Miljöbyggnad
-Mestadels
eget initiativ
-Önskar
större krav
från kunder

-Inga
miljöcertifierin
gar i befintliga
fastigheter
-Få hyresgäster
efterfrågar
-Krävs
beräkningar,
kunskap &
intresse

-Inga
miljöcertifierin
gar
- Ingen
efterfrågan från
kunderna
-Tidigare
SvanenmärktKommunens
egna
miljöprogram

- Miljöcertifierar inte
sina
fastigheter
-Inte värdeskapande för
dem
-Ingen
efterfrågan
från kunderna
-Tar hänsyn
till
materialval
och
inomhusmiljö

Hållbarhets
redovisning

-Sedan 3-4 år
-GRI
-Stärker
företaget
internt
-Visa på
förbättringar
externt
-Viktigt med
transparens
-Tidskrävande
-Innefattas av
nya lagen

-Sedan 3 år
tillbaka.
-Förutsåg en
ny lag
-GRI
-Skapar värde
-Används
internt för
utbildning &
motivation
-Innefattas av
nya lagen

-Sedan 3 år
tillbaka.
-Tidskrävande
& dyrt
-Värdeskapande
-Ökar
personalens
medvetenhet
om företagets
värdegrund

-Hur länge
skiljer sig
mellan
dotterbolagen
-Mest troligt en
gemensam i
slutet av året
-Troligtvis
enligt GRI
-Koncernen
innefattas av
lagen

-Hållbarhetsredovisar för
första gången
-Omfattas
inte av lagen.

-Månadsvis
och
kvartalsvis
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