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Abstract

Title: Environmental demand solutions - a study within real-estate business.

Problem statement:
Today, the society stands before a permanent accelerated environmental threat. Companies 
become increasingly over the environmental problems and more companies look over their 
activity and how it influences the environment. Historical the environmental issue has been 
forgotten and it is first during the end of 1990 the environmental issue intensive has been 
noticed. Earlier the environmental work’s high costs was the cause, but now the companies 
realized the weight and the importance of imposing focus on environment commitments and 
sees it, as an investment.

In order to few one surely functioned premises that meets the environmental requirements, is 
it important that both tenant and real-estate owners know each others needs. On the basis of 
the prevailing situation environmental requirement, it is interesting to study how tenant and 
real-estate owners collaborates with each other in order to find sustainable and operational 
development, and how important environment standards on premises is, for tenants respective 
real-estate owners?

Approach: The essay aims to describe from an economic perspective, how a selection big 
company, organizes environmental adaptations of premises, and to explain and analyze, 
possible differences average real-estate owners and tenant.

Method: The authors have chosen a describing design of the essay, and primary - and 
secondary information constitute the bas. The consistently have a qualitative run-up been 
chosen and the reality has been studied through applying interviews. During the process's time 
it has been checked that the essay holds a high validity.

Conclusions: Environmental work has become increasingly integrated, and today the 
company’s sees environment investments, as competitive advantage on the market. The 
majority of big Swedish companies own their buildings, and they see it as a good capital 
investment, and mean lower costs for the company. Facility management has today been 
increased with the aid of added values, so as good service and customer care. The real-estate 
owners take an active interest in the tenant’s activity and works with getups replies, adapted 
to environmental demand solutions. The most common request to environmental demand 
solution is refuse collection and energy efficiency improvement. The tenants consider that 
noises are the factor that is most important to deal with. The tenants' requirements are in front 
that premises will be tailored after the company activity.

The real-estate owners believe that it ahead, will become a bigger request on environmental 
demand solutions and the companies are preparing for future needs. Today, there is also a 
bigger willing to pay for environmental solutions of premises.
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Sammanfattning
Kandidatuppsats, Bygg och Fastighetsprogrammet vid Halmstad Högskola, 
Vårterminen 2008
Författare: Åsa Hultin och Isabelle Thulin
Handledare: Gunnar Wramsby
Titel: Miljöanpassade lösningar - en studie inom fastighetsbranschen

Bakgrund och problem:
Idag står samhället, företag och enskilda individer inför ett ständigt växande miljöhot. Företag 
blir mer och mer införstådda över de miljöproblem som finns och fler företag ser över sin 
verksamhet och hur den påverkar miljön. Historiskt sett har miljöfrågan varit åsidosatt och det 
är först under slutet av 1990-talet som miljöfrågan intensivt har uppmärksammats. Tidigare 
har det varnats för miljöarbetets höga kostnader, men nu har företagen valt att inse vikten och 
betydelsen av att lägga fokus på miljöengagemang och se det som en investering. För att få en 
väl fungerade kontorslokal som uppfyller de miljökrav som ställs, är det viktigt att både 
hyresgäst och fastighetsägare känner till varandras behov och verksamhet. 

Utifrån den rådande situationen gällande miljökrav, är det intressant att studera hur hyresgäst 
och fastighetsägare samarbetar med varandra för att hitta en hållbar och fungerande 
utveckling, samt hur betydelsefulla miljöstandarder på kontorslokaler är, ur ett ekonomiskt 
perspektiv för hyresgäster respektive fastighetsägare? 

Syfte: Uppsatsen syftar till att beskriva hur ett urval stora företag ställer sig till 
miljöanpassningar av kontorslokaler ur ett ekonomiskt perspektiv, samt förklara och analysera 
eventuella skillnader mellan fastighetsägare och hyresgäst.  

Metod: Vikten i uppsatsen är att vara beskrivande, där primär- och sekundärdata utgör 
underlaget. Genomgående har en kvalitativ ansats valts och verkligheten har studerats genom 
att tillämpa intervjuer. Under processens gång har det kontrollerats att uppsatsen håller en hög 
validitet.  

Slutkommentar: Miljöarbete är något som blir mer och mer integrerat i företagens 
verksamheter och företagen ser miljöinvesteringar som konkurrensfördelar på marknaden. 
Flertalet av stora svenska företag äger fastigheter med egna kontorslokaler, då de ser det som 
en god kapitalinvestering, samt innebär lägre kostnader.

Fastighetsförvaltningen har idag utökats med hjälp av mervärden så som god service, 
kundvård och tilläggstjänster. Fastighetsägarna engagerar sig i hyresgästernas verksamhet och 
arbetar med att hitta svar på miljöanpassade lösningar. Den vanligaste miljöanpassade 
lösningen som fastighetsägarna idag erbjuder är avfallshantering och energieffektivisering. 
Hyresgästerna anser att buller är den faktor som är viktigast att åtgärda. Hyresgästernas 
främsta krav är att kontorslokalerna ska vara anpassade efter den verksamhet som bedrivs

Fastighetsägarna tror att det framöver kommer att bli en större efterfrågan på miljöanpassade 
lösningar och förbereder sig idag på att kunna bemöta det kommande behovet. Idag finns det 
även en större betalningsvilja för miljöanpassade lösningar av kontorslokalerna än ett par år 
tillbaka i tiden. 
Nyckelord: miljöanpassade lösningar, fastighetsförvaltning och betalningsvilja.



5

Innehållsförteckning

1. Inledning ............................................................................................................................... 7
1.1. Val av ämnesområde ....................................................................................................... 7
1.2. Bakgrund ......................................................................................................................... 7
1.3. Problemdiskussion .......................................................................................................... 8
1.4. Problemformulering ........................................................................................................ 9
1.5. Syfte ................................................................................................................................ 9
1.6. Målgrupp ......................................................................................................................... 9
1.7. Definitioner ................................................................................................................... 10
1.8. Avgränsningar ............................................................................................................... 10
1.9. Fortsatt disposition ........................................................................................................ 10

2. Metod................................................................................................................................... 12
2.1. Metodansats................................................................................................................... 12
2.2. Val av ansats.................................................................................................................. 12
2.3. Datainsamling................................................................................................................ 12

2.3.1 Sekundärdata........................................................................................................... 12
2.3.2. Primärdata ............................................................................................................. 13

2.4. Val av företag ................................................................................................................ 13
2. 5. Val av respondent......................................................................................................... 13
2.6. Metod för analys............................................................................................................ 14
2.7. Validitet ......................................................................................................................... 15
2.8. Reliabilitet ..................................................................................................................... 15

3. Teoretisk referensram........................................................................................................ 16
3.1. Miljö .............................................................................................................................. 16

3.1.1. Miljöarbete och miljöstrategier ............................................................................. 16
3.1.2 Förbättringsarbete - ISO 14000.............................................................................. 17
3.1.3. Krav på fastigheter................................................................................................. 18

3.2. Hyresbegreppet och kommersiella fastigheter (lokaler) ............................................... 19
3.3. Fastighetsförvaltning..................................................................................................... 19

3.3.1. Den nöjda kunden................................................................................................... 20
3.3.2. Kunderbjudande ..................................................................................................... 20
3.3.3. Kommunikation ...................................................................................................... 21

3.4 Ekonomi ......................................................................................................................... 22
3.4.1. Lönsamhet .............................................................................................................. 22
3.4.2. Hållbar utveckling.................................................................................................. 22
3.4.3. Avkastningsfastigheter ........................................................................................... 22
3.4.4. Underhåll ............................................................................................................... 22
3.4.5. Investering.............................................................................................................. 23
3.4.6. Hyresgästanpassning ............................................................................................. 23

3.5. Sammanfattning teoretisk referensram.......................................................................... 25
Miljö ................................................................................................................................. 25
Fastighetsförvaltning ....................................................................................................... 25
Ekonomi............................................................................................................................ 25

4. Empiri.................................................................................................................................. 27
4.1. Hyresgäster.................................................................................................................... 27

4.1.1. Verksamhet - hyresgäster ....................................................................................... 28
4.1.2. Miljöarbete - hyresgäster ....................................................................................... 29
4.1.3. Hyresgästers syn på fastighetsförvaltning ............................................................. 31
4.1.4. Ekonomi - hyresgäster............................................................................................ 33



6

4.2. Fastighetsägare .............................................................................................................. 34
4.2.1. Verksamhet - fastighetsägare ................................................................................. 34
4.2.2. Miljöarbete - fastighetsägare ................................................................................. 35
4.2.3. Fastighetsförvaltning - fastighetsägare ................................................................. 38
4.2.4. Ekonomi - fastighetsägare...................................................................................... 40

4.3 Hyresgäster med fastighetsägarperspektiv ..................................................................... 42
4.3.1 Verksamhet - hyresgäster med fastighetsägarperspektiv ........................................ 42
4.3.2 Miljöarbete – hyresgäster med fastighetsägarperspektiv ....................................... 43
4.3.3. Fastighetsförvaltning - hyresgäster med fastighetsägarperspektiv ....................... 45
4.3.4. Ekonomi – hyresgäster med fastighetsägarperspektiv ........................................... 46

5. Analys .................................................................................................................................. 48
5.1. Fallföretagens miljöarbete............................................................................................. 48

5.1.1. Krav på fastigheter................................................................................................. 49
5. 2. Kommersiella fastigheter ............................................................................................. 51
5.3. Fallföretagens syn på fastighetsförvaltning................................................................... 51

5.3.1. Nöjda hyresgäster .................................................................................................. 52
5.3.2. Kunderbjudande i fastighetsbranschen.................................................................. 53
5.3.3. Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäst.......................................... 53

5.4.  Fallföretagens ekonomi ................................................................................................ 54
5.4.1. Lönsamhet .............................................................................................................. 54
5.4.2. Hållbar utveckling.................................................................................................. 54
5.3.3. Avkastningsfastigheter ........................................................................................... 55
5.3.4. Underhåll ............................................................................................................... 55
5.4.5. Investering.............................................................................................................. 55
5.4.6. Hyresgästanpassning ............................................................................................. 56

6. Avslutande diskussion........................................................................................................ 57
6.1. Slutdiskussion................................................................................................................ 57
6.2. Slutsats .......................................................................................................................... 58
6.3. Förslag till fortsatt forskning......................................................................................... 59
6.4. Komplikationer.............................................................................................................. 59

Referenser ............................................................................................................................... 60
Figur- och tabellförteckning.................................................................................................. 63
Bilaga 1. Presentation Jones Lang LaSalle .......................................................................... 64
Bilaga 2. Energideklaration och Green Building ................................................................ 65
Bilaga 3. Intervjufrågor fastighetsägare .............................................................................. 66
Bilaga 4.  Intervjufrågor hyresgäster ................................................................................... 68
Bilaga 5. Fastighetstoppen 2007............................................................................................ 70
Ordlista.................................................................................................................................... 71



7

1. Inledning

I kapitlet beskrivs först bakgrunden till uppsatsen, därefter redogörs för den problematik som 
berör ämnet, samt redovisas vald frågeställning. Nästa del i kapitlet sammanfattar syftet som 
följs av vald målgrupp och definitioner. Avslutningsvis redogörs för vilka avgränsningar som 
gjorts, dessutom ges en kort disposition över hur resterande del av uppsatsen är uppbyggd. 

1.1. Val av ämnesområde
Författarna till uppsatsen har varit i kontakt med företag, vilka är verksamma i 
fastighetsbranschen. Utifrån de dialoger som varit, ser författarna att företag arbetar aktivt 
med miljöarbete och att ett intresse från företag finns till att ta reda på efterfrågan av 
miljöanpassade lösningar inom fastighetsförvaltningen. 

1.2. Bakgrund
Idag står samhället, företag och enskilda individer inför ett ständigt växande miljöhot
(Flening, 1999). Historiskt sett har miljöfrågan varit åsidosatt och det är först under slutet av 
1990-talet som miljöfrågan intensivt har uppmärksammats både lokalt och globalt. Globalt 
sett har den största vikten lagts vid den förhöjda växthuseffekten, vilken i sin tur har lett till 
exempelvis varmare vintrar och fler naturkatastrofer. Såväl företag som individ måste ta ett 
ansvar för en hållbar utveckling. 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”                    (Cunningham, 2001 s.37) 

Företag blir mer och mer införstådda över de miljöproblem som finns och fler företag börjar 
nu se över sin verksamhet och hur den påverkar miljön. Ett aktivt miljöarbete kan ses både 
som ett hot och en risk, samtidigt som det kan innebära möjligheter för företaget (Flening, 
1999). De företag som arbetar aktivt med miljöfrågor ses som mer attraktiva. Tidigare har det 
varnats för miljöarbetets höga kostnader, men nu har företagen valt att inse vikten och 
betydelsen av att lägga fokus på miljöengagemang och att se det som en investering. 

Läge och standard på kontorslokaler kan ha en betydande roll, när hyresgäster väljer vart de 
ska placera sin verksamhet. Ett bra inomhusklimat är en förutsättning för att de anställda ska 
kunna prestera bra under en arbetsdag. Faktorer som kan påverka inomhusklimatet kan vara 
ventilation, buller och materialval (Dobers & Wolff, 1995). Ventilation används i byggnader 
för flera olika syften och det vanligaste är för att uppnå ett behagligt inomhusklimat. Då 
bostäder och lokaler använder över 40 % av landets totala energi, är det av vikt att börja se 
över energianvändningen i bostäder och lokaler. 

För fastighetsägarna är det idag viktigt med att hålla hyresgästerna nöjda, då förhållandet 
mellan hyresgäst och fastighetsägare bygger på långsiktiga relationer (Högberg & Högberg, 
2000). Ett mål vid förvaltning av lokaler är att hjälpa hyresgästerna med att förbättra deras 
verksamheter i kontorslokalen. För att få en väl fungerade kontorslokal som uppfyller de 
miljökrav som ställs, är det viktigt att både hyresgäst och fastighetsägare känner till varandras 
krav, vilket ställer krav på kommunikationen. 
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Företagens intressenter så som kunder, ägare, anställda och ibland även allmänheten blir 
alltmer miljökunniga och krävande. Anledningen till varför författarna valt att fördjupa sig i 
detta ämne är att miljön idag har hamnat mer i fokus och har fått en mer central roll i vårt 
samhälle. 

1.3. Problemdiskussion
Miljön är något som berör oss alla och har fått en större betydelse i samhället. Vad som dock 
är det centrala i sammanhanget, är att miljöproblemen även kan påverka företaget och inte 
bara samhället. Företag börjar idag se över sin verksamhet och hur de kan förbättra miljön 
(Flening, 1999). Miljöarbetet kan bygga en grund för företagets varumärke och kan då vara en 
drivkraft för tillväxt. 

Strategiska synvinklar
Historisk sett har fastighetsförvaltning inneburit att erbjuda och underhålla kontorslokaler och 
bostäder (Högberg & Högberg, 2000). På senare tid har de ”mjuka delarna” i form av service 
och kvalitet fått större betydelse i förvaltningen. Idag finns det flera olika incitament för 
företag att arbeta med miljökrav på fastighetsbeståndet. Detta gör det än mer intressant att 
undersöka huruvida fallföretagen ställer krav på sina kontorslokaler. När hyresgästen ställer 
miljökrav är frågan, hur väl kommunikationen fungerar mellan hyresgäst och fastighetsägare.

Fler företag arbetar med vikten av att sätta kunden i fokus för sin verksamhet, då en nöjd kund 
förväntas vara en lönsam kund (Söderlund, 1997). För att sträva efter nöjda kunder är det 
viktigt att fastighetsägaren tar reda på hyresgästens förväntningar och därefter försöker leva 
upp till dem (Högberg & Högberg, 2000). Fastighetsägaren ska även försöka ge sina 
hyresgäster förutsättningar för att följa samhällsutvecklingen, samt ha ett engagemang i det 
som är viktigt för hyresgästens verksamhet.  

Ekonomisk synvinkel
Då företagen arbetar med att se över dess verksamhet och ekonomi är miljö- och 
hållbarhetsredovisningar en viktig faktor. Hur betydelsefull är miljön för företaget ur ett 
ekonomiskt perspektiv?  

Till skillnad från bostadsmarknaden, har lokalmarknaden en fri hyressättning (Högberg & 
Högberg, 2000). Det betyder att hyresnivåerna för kontorslokaler prissätts genom 
marknadsreglerande priser och faktorer som läge, standard och professionell förvaltning. 
Genom att ta reda på hyresgästens förväntningar kan företaget lättare styra sin verksamhet i 
riktningen mot att skapa nöjda kunder och på så sätt påverka den ekonomiska lönsamheten 
(Danielsson, 1995). Kundförväntan byggs upp före utförandet och domineras av hur tjänsten 
ska tillfredsställa hyresgästen. 

Tidigare studier inom ämnet har visat på en stark trend gällande ett större intresse för miljön. 
Ett exempel är Jones Lang LaSalle och CoreNet Globals undersökning från 2007 
”Sustainability Perceptions & Trends in Corporate Real Estate – A Survey”. Denna 
undersökning är en intern undersökning/rapport från Jones Lang LaSalles1 huvudkontor i 
London, vilken påvisar att företag är villiga att anstränga sig för att bidra till en hållbar 

                                                
1 Se presentation Jones Lang LaSalle, bilaga 1
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utveckling. Andra företag arbetar aktivt med förbättrande arbeten gällande miljön, då de 
väljer att certifiera sig enligt ISO-standarderna. Med hänvisning till nedanstående citat, kan 
det konstateras att Sverige är ett land som arbetar aktivt med miljöfrågor. 

”Sverige ligger i topp när det gäller antalet miljöcertifierade företag per miljon invånare.” 
(www.sis.se)

Utifrån den rådande situationen gällande miljökrav och den fria hyressättningen på 
lokalmarkanden, är det intressant att studera hur hyresgäst och fastighetsägare samarbetar 
med varandra för att hitta en hållbar utveckling. Detta faktum, samt resonemanget ovan har 
lett till nedanstående frågeställningar: 

1.4. Problemformulering
Uppsatsen utgår från följande huvudfråga; 

Hur betydelsefull är miljöanpassningar på kontorslokaler ur ett ekonomiskt perspektiv för 
hyresgäster respektive fastighetsägare? 

Andra frågor som berör ovanstående tema kommer även att behandlas: 

 Hur förändras hyresgästens betalningsvilja vid miljöanpassningar? 
 Hur ser lönsamheten ut, både ur hyresgästens och ur fastighetsägarens perspektiv? 
 Hur påverkas investeringsviljan för fastighetsägaren, då hyresgästen ställer högre 

miljökrav? 
 Hur förändras värdetillväxten när miljöanpassning sker? 

1.5. Syfte 
Uppsatsen syftar till att beskriva hur ett urval stora företag ställer sig till miljöanpassningar av 
kontorslokaler ur ett ekonomiskt perspektiv, samt förklara och analysera eventuella skillnader 
och likheter gällande krav på miljöanpassningar mellan fastighetsägare och hyresgäst.  

1.6. Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig till fastighetsförvaltande företag, då miljön har fått en mer central roll i 
dagens samhälle. Den riktar sig även till företag som förespråkar aktivt miljöarbete, samt 
intressenter som har en relation till kommersiella fastigheter. Uppsatsen skrivs utifrån en stark 
trend inom miljöområdet som setts av företag, vilka är aktiva inom fastighetsbranschen.  
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1.7. Definitioner
Författarna kommer under uppsatsens gång ta upp följande begrepp och här följer en kort 
beskrivning om begreppens innebörd. En ordlista med fackbegrepp finns som bilaga2.

 Fastighetsägare - äger bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. 

 Hyresgäst - kallas den som hyr en lägenhet. 

 Inomhusklimat - sammanfattande benämning på fysikaliska faktorer i 
inomhusmiljön, t.ex. temperaturförhållanden, luftrörelse, ljus- och ljudförhållanden. 
Tillsammans med den subjektiva rumsupplevelsen påverkar inomhusklimatet 
människors välbefinnande och hälsa.

 Kommersiella fastigheter - fastigheter med lokal/lokaler där någon form av
affärsverksamhet bedrivs, exempelvis butik eller kontorslokaler. 

 Kontorslokal - lägenhet avsedd för annat än bostad. Till lokaler räknas lägenheter 
avsedd för butik, kontor och lager. Utseendet kan variera beroende på verksamhet. 

 Miljö - miljö har flera betydelser. Inom beteendevetenskapen är miljö en persons 
fysiska och sociala omgivning. Författarna har valt ovanstående definition på miljö.

 Miljöanpassade lösningar - tekniska lösningar som är miljöanpassade och 
miljövänliga.

1.8. Avgränsningar
Det som skall avhandlas i denna uppsats kommer att begränsas till förhållandet mellan 
hyresgäst och fastighetsägare. Inriktningen kommer att vara på kommersiella fastigheter och 
dess kontorslokaler. Författarna har valt att avgränsa problemformuleringen till 
miljöanpassningar för kontorslokalernas inomhusklimat. 

1.9. Fortsatt disposition
Kapitel 2 – Metod
I kapitlet skildras författarnas metodiska tillvägagångssätt som används för att samla in och 
bearbeta information. Här återfinns svaret på hur datainsamling, fallföretag och respondenter 
har behandlats och valts ut. Avslutningsvis prövas studien utifrån det vetenskapliga synsättet 
validitet. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram
I kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för den kommande analysen. Tillräcklig 
kunskap ska ges för att möjliggöra en analys av verkligheten.   

                                                
2 Se bilaga 3. Ordlista
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Kapitel 4 – Empiri
I kapitlet redogörs de empiriska studier som gjort med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen. Empirin redogör för de svar som fram kommit via intervjuer med de olika 
fallföretagen. 

Kapitel 5 – Analys 
Kapitlet innehåller den analys som författarna har kommit fram till vid sammanställningen av 
den teoretiska referensramen och de empiriska studierna. Utfallet baseras på det urval av 
fallföretag som gjorts. 

Kapitel 6 – Avslutande diskussion
Kapitlet ger en avslutande sammanfattning av det resultat som nåtts utifrån frågeställningen 
och ger förslag på vidare forskning inom ämnet. 

Bilagor 

Ordlista 
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2. Metod

I kapitlet skildras författarnas metodiska tillvägagångssätt, som används för att samla in och 
bearbeta information. Här återfinns svaret på hur datainsamling, fallföretag och 
respondenter har behandlats och valts ut. Avslutningsvis prövas studien utifrån det 
vetenskapliga synsättet validitet. 

2.1. Metodansats
Metodansatsen anger vilka tillvägagångssätt som kan användas för att beskriva verkligheten. 
Enligt Jacobsen (2002) finns det flera olika arbetssätt för hur datainsamling kan ske, vidare 
bör en informationssökning göras för att skapa en förståelse av verkligheten. 

Vid uppsatsarbete måste ställning tas till om det ska vara en kvalitativ eller kvantitativ ansats. 
Val av metod avgör i vilken form information ska samlas in. Vid kvantitativ metodansats 
samlas data in i form av siffror och i den kvalitativa metoden utmärks datan i ord. Det 
förekommer stora skillnader mellan de två olika metodansatserna. Den kvantitativa metoden 
är inte passande eller mottaglig för att ny data framkommer under studien, jämfört med den 
kvalitativa metoden som är mer öppen och flexibel.  

2.2. Val av ansats
Jacobsen (2002) påpekar att ansatsen bör utgå ifrån om problemformuleringen är beskrivande 
eller förklarande. Skillnaderna mellan de två ansatserna, är att den beskrivande fokuserar på 
att skildra olikheter och likheter vid en given tidpunkt, medan den förklarande klargör varför 
dessa olikheter och likheter uppstår. I denna uppsats är den beskrivande ansatsen mest lämplig 
för författarnas valda problemområde.

Vid granskning av fallföretagen har författarna utgått från en intensiv uppläggning. Den 
kännetecknas av att undersökningen går på djupet med ett mindre antal enheter vilket är 
motsatt till det extensiva upplägget där en bredare undersökning görs (Jacobsen, 2002). 
Avsikten med att författarna har valt det intensiva upplägget, är för att få fullständig bild som 
möjligt av en situation, ett fenomen eller en händelse. 

2.3. Datainsamling
För datainsamling finns två olika typer av huvudgrupper; primär- och sekundärdatainsamling. 
Vid insamling av primärdata samlas ny information in och vid sekundärdata utnyttjas redan 
insamlat material (Arbnor & Bjerke, 1992).  Författarna har valt att använda sig av båda dessa 
tekniker i uppsatsen.

2.3.1 Sekundärdata
Sekundärdata är den information som inte är insamlad direkt från källan. Informationen 
baseras på data som har samlats in för att belysa en annan problemställning än den som 
författarna valt. Den sekundärdata som författarna har använt sig av, är inte direkt anpassad 
till den valda problemställningen, men täcker ändå delar av ämnesområdet. Vid insamlingen 
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av sekundärdata har författarna haft ett kritiskt synsätt, då denna information är 
andrahandsinformation (Jacobsen, 2002).

Författarnas sekundärdata har stått till grund i forskningen, och gett en djupare förståelse 
inom ämnesområdet. De använda sekundärdata till denna uppsats består av böcker, lagrum, 
internetsidor, årsredovisningar från 2006 och 2007 samt tidigare studier.

Sökord som författarna använt sig av för att hitta sekundärdata till denna studie är: hyresgäst, 
miljö, nöjd kund, kommersiella fastigheter, investering, lönsamhet och betalningsvilja. 

2.3.2. Primärdata
Enligt Jacobsen (2002) består primärdata av information som samlats in och är skräddarsydd 
för det specifika problemet. Genom kvalitativa intervjuer skapas primärdata och exempel på 
dessa kan vara besöksintervjuer, telefonintervjuer eller e-mailkontakt.

Fördelen med primärdata är att författarna har utgått från problemställningen och utifrån 
denna samlat in aktuell information. Intervjuerna med fallföretagen har gett utrymme för en 
öppen dialog mellan författarna och dess respondenter.
  

2.4. Val av företag 
Urvalsprocessen började med att studera stora företag, vilka har flera stora kontorslokaler 
eller har ett stort fastighetsbestånd. Därefter studerades tidigare gjorda studier inom ämnet, 
dels för att ta reda på vad som tidigare undersökts och dels för att se vad dessa studier givit för 
resultat. Utöver detta har de tidigare uppsatserna i ämnet granskats, för att säkerställa att 
författarnas studie var nytänkande. Efterforskningen ledde fram till ett urval av företag inom 
olika verksamhetsområden, alla med flertalet stora kontorslokaler eller med stort 
fastighetsbestånd. 

Vid val av fastighetsägare har författarna använt sig av Fastighetsnytts ”fastighetstoppen 
2007” där de mest omskriva/omtalade fastighetsägarna nämndes.

2. 5. Val av respondent
Valet av fallföretag baseras utifrån möjligheten att reflektera över de empiriska delarna i 
studien. Vid urvalet av respondent har författarna varit i kontakt med fallföretagen, vilka har 
vidarebefordrat till rätt intervjuperson. Utöver intervjumaterialet har informationen 
kompletterats med hjälp av företagens årsredovisningar och hemsidor. 

Intervjupersoner på de olika fallföretagen är; 

Fastighetsägare
Anna Claesson, Miljösamordnare Wihlborgs fastigheter
Patrik Persson, Miljösamordnare Wallenstam
Thomas Stohr, Förvaltare Vasakronan
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Hyresgäster
Cecilia Bengtsson, Miljöingenjör Volvo Technology
Erik Franzén, Fastighetschef Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)
Mikael Wasell, Management Support Astra Zeneca

Hyresgäster med fastighetsägarperspektiv
Anders Albrektsson, Fastighetschef Newsec/Folksam
Patrik Lund, Uthyrningsansvarig NCC Property Development

Uppsatsen bygger på att granska och analysera svaren som framkommit genom intervjuerna, 
samt att jämföra resultaten fastighetsägare mot hyresgäst.

Först formulerades syftet med intervjuerna och vilka områden som var intressanta att beröra, 
utifrån den valda problemformuleringen. Därefter arbetades en intervjumall fram med flertalet 
frågor, som författarna kunde utgå ifrån under intervjuerna. Den slutgiltiga intervjumallen 
skickades till respondenten i god tid innan intervjuerna. Intervjuerna med Wallenstam, 
Vasakronan, Volvo Technology och NCC Property Development genomfördes genom 
personligt möte och resterande via telefon och e-mailkontakt. Efter intervjuerna, 
sammanställdes materialet för att därefter bearbetas och utifrån de teoretiska perspektiven nå 
fram till ett slutgiltigt resultat. Ett kritiskt förhållningssätt har varit viktigt under hela 
processen. Därav spelades intervjuerna in på diktafoner, för att i efterhand kunna säkerställa 
svaren som författarna fått av respondenterna.

2.6. Metod för analys
Vid analysen sammanställs teori och empiri. Empirin består av resultatet av de intervjuer som 
genomförts med respondenterna. Utöver intervjumaterialet har informationen kompletterats 
med hjälp av företagens årsredovisningar och hemsidor. Den teoretiska delen består av tre 
huvudkategorier; miljö, fastighetsförvaltning och ekonomi. Därefter analyseras empiri och 
teori utifrån problemställningen.

Verkligheten kan angripas med hjälp av olika strategier, som fungerar som hjälpmedel vid 
analys av det verkliga resultatet. Valet sker mellan den induktiva och den deduktiva ansatsen. 
Vid användning av båda metoderna benämns det som abduktion och kan ses som ett samspel 
mellan teori och empiri för att nå fram till en analys (Alvesson & Sköldberg, 1994). Att 
använda en öppen ansats sammanbinds ofta med den kvalitativa metoden, som i sin tur är 
förknippad med den deduktiva ansatsen (Jacobsen, 2002). Vid deduktiv ansats sker 
datainsamlingen nästan helt utan förväntningar, den går ”från teori till empiri”. På detta sätt 
skapas först förväntningar om hur världen ser ut och därefter samlas empiri in. Efter 
insamlingen dras slutsatsen om hur väl empirin stämmer överens med teorin.

Kritiken mot den deduktiva ansatsen är att datainsamlingen delvis kan begränsas genom att 
endast information som ger stöd åt empirin används (Jacobsen, 2002).

Författarna har valt att tillämpa den abduktiva ansatsen, då det sker ett samspel mellan teori 
och empiri. Först studerades tillgänglig information gällande miljöredovisning, ISO-
standards, tillgängliga lagar, och miljöinvesteringar och därpå granskades hur väl 
fallföretagen arbetar med detta. Här valde författarna att använda den deduktiva ansatsen, det 



15

vill säga från teori till empiri, då det finns mycket teori/fakta inom ämnena. När det gäller 
betalningsvilja, hyresanpassningar och fastighetsförvaltning användes den induktiva ansatsen, 
att gå från empiri till teori, eftersom författarna vill veta hur fallföretagen praktiserar dessa 
faktorer i verkligheten. 

2.7. Validitet
Validitet står för giltighet och relevans, vilket innebär att det begrepp som mäts, är det 
begrepp som avser att mätas (Jacobsen, 2002). Det är viktigt att begreppet som mäts uppfattas 
som relevant och att det som mäts är giltigt för en, såväl som flera. 

Den insamlade datan bör ifrågasättas så att en hög validitet upprätthålls. Validitet är en 
bedömning på, om de slutsatser som skapats från en undersökning hänger ihop eller inte 
(Bryman & Bell, 2003).

Författarnas granskning av såväl teori som empiri kräver att den insamlade informationen har 
en hög validitet för det aktuella problemet. Validitet kan delas upp i två delar, intern och 
extern giltighet och relevans (Jacobsen, 2002). Den interna informationen svarar på frågan 
”om vi mäter det vi tror oss mäta?”. Den externa informationen svarar på frågan ”om det 
resultat vi fått fram av urvalet är giltigt?”. 

Genom hela den empiriska studien har frågorna ovan ställts, för att styrka studiens interna och 
externa giltighet och relevans. Vid insamlandet av sekundärdata har validiteten i 
informationen beaktats, så att den lever upp till de krav som ställs för att datainsamlingen ska 
anses lämplig. Vid den primära datainsamlingen har författarna valt att använda flera 
respondenter, vilket ger en högre grad av giltighet och relevans än om enbart en intervju 
genomförts.

2.8. Reliabilitet 
Författarna har valt att inte studera uppsatsens reliabilitet, då detta inte är relevant vid en 
kvalitativ ansats. Reliabilitet står för tillförlitlighet, enligt detta avses att studien som gjorts, 
måste gå att lita på det vill säga, att om studien görs om ska den kunna uppvisa samma 
resultat.(Jacobsen, 2002). 
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3. Teoretisk referensram

I kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för den kommande analysen. Tillräcklig 
kunskap ska ges för att möjliggöra en analys av verkligheten.

3.1. Miljö
Miljöbalkens övergripande mål är att främja för en hållbar utveckling (Miljöbalken 1:1).  
Samhället står idag inför ständigt växande miljöhot. Historiskt sett har miljöfrågan varit 
åsidosatt och det är först under slutet av 90-talet som miljöfrågan har uppmärksammats. I 
miljöbalken har den centrala svenska miljölagstiftningen samlats för att bli ett gemensamt 
regelverk. Angående resurshållningen står det i miljöbalken att alla som utför åtgärder eller 
bedriver verksamhet ska hushålla med energin, utnyttja återanvändning/återvinning och i 
första hand använda förnybar energi (Flenning, 1999). 

Den största påverkan på miljön är den som sker indirekt genom människans reaktioner på 
miljöfrågor (Flenning, 1999).  Människans ökande konsumtion ökar belastningen på 
begränsade naturresurser samtidigt som miljöinformationen blir mer tillgänglig och leder till 
ett ökat engagemang från allmänheten och myndigheter. 

3.1.1. Miljöarbete och miljöstrategier
Enligt Verket för Näringsutveckling (NUTEK) skapar ett aktivt miljöarbete förtroende hos 
marknaden, vilket kan leda till förbättrade kontakter med kunderna, leverantörer och 
samhället runt omkring. Företagets miljöarbete leder ofta till kostnadsinsparingar till exempel 
i transport, avfall, minskad energiförbrukning och framförallt en minskad miljöpåverkan. För 
medarbetarna kan miljöarbetet leda till ökat engagemang och stolthet, vilket kan påverka 
miljöarbetet ännu mer. NUTEK har samlat erfarenheter från forskning och praktiskt arbete 
med hållbar utveckling och har säkerställt ett statistiskt samband mellan miljöarbete och 
lönsamhet. 

Miljöarbetet kan, enligt NUTEK (2004), variera i omfattning och ambitionsnivå mellan olika 
företag. Olika miljöstrategier kan användas för att få en bättre uppfattning om hur miljöarbetet 
ser ut och vilka effekter som kan förväntas vid olika typer av miljöarbete. Miljöstrategierna 
har olika mål, förhållningssätt, drivkrafter och resultat. Enligt NUTEK kan miljöarbetet vara 
ett strategiskt val för att ligga före konkurrenterna och förbättra företagets konkurrenskraft 
eller vara ett resultat av ett yttre tryck. De fyra miljöstrategierna som NUTEK använder sig av 
är;

Miljöstrategi Mål Viktigaste drivkrafterna 
för miljöarbetet

Ekonomiska effekter i 
företaget

Utsläppsinriktad minska företagets 
direkta utsläpp

lagstiftning små

Processinriktad minska företagets 
egen miljöpåverkan

lagkrav
konkreta kundkrav
framtida kundkrav
bättre image

minskade kostnader
bättre image
ökat värde på företaget
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Produktinriktad minska företagets 
indirekta 
miljöpåverkan

konkreta kundkrav 
framtida kundkrav 
bättre image

ökad försäljning
bättre image 
ökat värde på företaget

Hållbarhetsinriktad företag med denna 
inställning vill vara 
en del av den 
samhälleliga 
omställningen till ett 
hållbart samhälle

eget engagemang minskade kostnader
ökad försäljning
bättre image 
ökade risker

Tabell 1 Studie ”Det hållbara miljöarbetet” av NUTEK, 2004. Tabellen har inget tidsperspektiv.

Det process- och hållbarhetsinriktade miljöarbete ger ofta mindre kostnader (NUTEK, 2004). 
När det gäller att minska kostnaderna är det produktinriktade miljöarbetet inte lika 
framgångsrikt Det kan bero på att företaget i ett tidigare skede redan minskat kostnaderna. Det 
positiva med produktinriktade miljöarbeten är att försäljningen ökar. Den hållbarhetsinriktade 
miljöstrategin är framgångsrik när det gäller ökad försäljning och minskade kostnader, men då 
har företaget tagit en större risk. 

Resultat av ett miljöarbete
Skanska har genomfört en studie på två hundra fastighetsbolag i syfte att ”ta tempen” på 
fastighetsbranschen gällande klimatfrågan (studie: fastighetsbranschen och klimatfrågan, 
2006). Studien påvisar att 86 procent av fastighetsbolagen idag ser att val av energikälla för 
uppvärmning är den viktigaste aspekten när de själva kan se en koppling mellan sin bransch 
och klimatfrågan. Klimatfrågan är viktig både ekonomiskt och miljömässigt. Närmare 70 
procent av de tillfrågade säger att klimatfrågan redan idag påverkar deras 
investeringsstrategier vid nybyggnation och renoveringar. 

Den vanligaste miljövänliga lösningen som hyresgäster erbjuds är sophantering enligt 
Skanskas studie ”Fastighetsbranschen och klimatfrågan” (2006). Materialval av hög kvalitet 
och energibesparande lösningar är andra önskemål från hyresgäster, som fastighetsbolagen 
ser. Två tredjedelar av fastighetsbolagen ser att det finns en efterfrågan på hållbara byggnader. 
På frågan om hyresgästerna efterfrågar miljövänliga lösningar svarar bara 36 procent ja och 
57 procent, att deras hyresgäster inte efterfrågar mer miljövänliga lösningar 

3.1.2 Förbättringsarbete - ISO 14000
Miljöarbetet är ett dynamiskt verksamhetsområde, där exempelvis arbetet med internationell 
standardisering och där området ”miljöledningssystem och miljöverktyg” har fått särskild 
tyngd och genomslagkraft (Piper, Ryding & Henriksson 2004). Detta arbete påbörjades 1993 
och leds av en teknisk kommitté, ISO TC 207. Standarderna som arbetats fram kallas 14000-
serien. Ett viktigt begrepp inom ISO 14000 är ständig förbättring, vilket ska leda till kravet att 
miljöledningsarbetet successivt ska förbättra miljöprestandan.

I vår korta miljöhistoria, är det få begrepp som har fått, ett så snabbt genomslag som 
miljöledning, enligt Piper, Ryding & Henriksson (2004). På kort tid har ett stort antal företag 
och organisationer (ca 70 000st) runt om i världen infört och certifierat miljöledningssystem. 
ISO 14000- serien innehåller idag 25 standarder, vägledning samt tekniska rapporter. Ett 



18

miljöarbete i enlighet med ISO 14000-serien är en garanti för att ett rationellt arbete. Det leder 
till en minskad påverkan på miljön och till minskade kostnader.

3.1.3. Krav på fastigheter
Nedan följer definitioner på krav som ställs på fastigheter:

Ventilation – byggnader
Ventilation används i byggnader för flera olika syften. Den vanligaste orsaken vid användning 
av ventilation är för att uppnå ett behagligt och acceptabelt inomhusklimat. Ur 
ventilationssynpunkt är det en stor skillnad mellan bostäder och lokaler. För lokaler krävs 
normalt mycket större luftflöden, då de ska ta ande om både luftflöde och värmeöverskott 
(www.ne.se).

Buller
Buller är oönskat ljud som ofta uppkommer i industriella processer enligt Dobers & Wolff 
(1995). Långvarig exponering för buller kan orsaka hörsel- och röstproblem men kan även 
leda till andra skador, såsom förhöjt blodtryck, minskad slagvolym, ökad muskelspänning, 
utsöndring av stresshormoner, minskad blodcirkulation i fingrarna och störd nattsömn. 

Material
Det finns ca 40000 olika materialprodukter på marknaden, dock är det ingen som i detalj 
känner till deras hälso- och miljöeffekter eller hur de kan reagera i kombination med varandra 
eller exempelvis med fukt (www.hyredgasternasriksforbund.se). Byggnadsforskare anser att 
det inte finns dåliga byggnadsmaterial i Sverige utan endast dåliga konstruktioner, där felaktig 
hantering kan leda till miljöproblem. Ett exempel på detta kan vara linoleumgolv, som vid 
olämpliga städmetoder kan ge upphov till oönskade emissioner (Dobers & Wolff, 1995). De 
stora byggbolagen arbetar aktivt med att minska uppkomsten av byggavfall och har 
sorteringssystem för att öka återvinning och återanvändning. 

Energianvändning
Enligt Dobers & Wolff (1995) används över 40 % av landets totala energi för bostäder och 
lokaler. Av dessa 40 % går tre fjärdedelar av energin åt till att värma upp eller kyla ner husen. 
Mycket har gjorts för att förbättra husens effektivitet när det gäller energianvändning, 
exempelvis genom tilläggsisolering för att få ner energiförbrukningen. Trots att den totala 
energianvändningen per kvadratmeter har minskat, har elförbrukningen ökat kraftigt under det 
senaste decenniet.  

”Hur vi bygger och bor har stor betydelse i arbetet mot klimatförändringen. Företagens 
insatser för energieffektivisering och användande av byggmaterial som är bra för miljön är 
avgörande i den fortsatta omställningen. Ett näringsliv i framkant ger Sverige möjligheter till 
miljöteknikexport och behövs för att vi ska axla rollen som ledande förebild på 
klimatområdet, Andreas Carlgren”.                    (www.byggabodialogen.se)
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3.2. Hyresbegreppet och kommersiella fastigheter (lokaler)
Enligt jordabalken (JB) definieras hyra som upplåtelse av nyttjanderätt, som sker genom avtal 
till hus eller del av hus mot ersättning. Upplåtelse av nyttjanderätt innebär en begränsad rätt, 
det vill säga rätt att nyttja del av fastighet men att äganderätten behålls av fastighetsägaren. 
Krav som ställs på nyttjanderätten, är att den ska vara lokaliserad, skall hänföra sig till ett 
bestämt utrymme i byggnaden samt att upplåtelsen ska ske mot ersättning. 

I reglerna om hyreslagstiftningen skiljs lokaler och bostäder från varandra. Enligt 12:1 3st JB 
existerar bostadshyra om lägenheten helt eller till en inte oväsentlig del är upplåten för 
bostadsändamål, i övriga fall är det lokalhyra. I jordabalken står det att lagstiftningen är 
tvingande till hyresgästernas förmån om inget annat anges (12:1 5st JB). Vid lokaler är antalet 
tvingande regler mindre, än vid fall där bostadshyra utgår (Victorin, 2003). Reglerna kring 
hyresnivån för lokalhyresförhållanden grundar sig på att marknadshyran ska vara styrande. 
Vid hyresnivåsättning tas hänsyn till lokaler som i grova drag är likvärdiga med avseende på 
typ av lokal, läge, storlek och standard. 

Vid lokalhyresförhållanden är reglerna till övervägande del dispositiva. Vid tillträdet ansvarar 
fastighetsägaren för att lägenheten skall vara full användbar för den tilltänka ändamålet. 
Under hyrestiden har fastighetsägaren ansvar för att lokalen hålls i detta skick (15 § JB). Att 
lokalen försämras genom normal användning under hyrestiden ansvarar inte hyresgästen för, 
däremot skador som uppkommer utöver normal förslitning ansvar hyresgästen för (Victorin, 
2003). Enligt jordabalkens 24 paragraf skall hyresgästen vårda lokalen väl, men måste ha 
fastighetsägarens godkännande för att göra förändringar i lokalen.

Fram till 1990-talet var det stora vakanser på lokalhyresmarknaden, men idag har den 
situationen förändrats. Detta beror bland annat på att den privata och offentliga sektorn börjat 
effektiviserat sina lokalbehov. En konsekvens av detta kan vara att hyresnivåerna har hållits 
nere. Enligt Högberg & Högberg (2000) har det blivit en större spridning på hyresnivåerna 
och att läget då har kommit att spela en större avgörande roll. Läget kan komma att slå 
igenom direkt på hyresnivåerna, eftersom det råder fri hyressättning på lokalmarknaden. Förr 
var konkurrensen om hyresgästen till en början stor och ledde till priskrig om hyresnivåerna 
på den lokala marknaden, men idag har andra faktorer som läge, service och professionell 
förvaltning fått en större betydelse och har inverkan på hyressättningen. 

3.3. Fastighetsförvaltning
”Förvaltning är en serviceverksamhet som innebär att ge service till de människor som bor 
eller arbetar i de fastigheter som förvaltningsorganisationen har ansvar för, på ett sätt som 
maximerar värdet för kunderna.”              (Högberg & Högberg, 2000 s.81)

Vid förvaltning av kontorslokaler innebär förvaltningen att hjälpa hyresgästen med att 
maximera dennes affär (Högberg & Högberg, 2000). I stort innebär detta att 
kärnverksamheten i fastighetsförvaltningen inte längre är att bygga hus, förvalta och 
underhålla fastigheterna utan är istället att vårda de hyresgäster som fastighetsägaren har.
Fastighetsägaren får självklart inte glömma bort den vardagliga drift och skötseln av 
fastigheten, men att den utförs utifrån hyresgästens önskemål och prioriteringar. För att 
behålla sina hyresgäster är det viktigt att fastighetsägaren maximerar värdet för dem, så att de 
inte flyttar till konkurrenten. 
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Företagen kommer att ha ett begränsat antal hyresrelationer under sin livstid och därför är det 
viktigt att ”köpa in sig” hos en fastighetsägare som är villig att satsa på just dem som 
hyresgäst (Högberg & Högberg, 2000). Detta kan till exempel vara att ge hyresgästen 
förutsättningar för att hänga med i samhällsutvecklingen (exempelvis miljöfrågor), ha ett 
långsiktigt engagemang i företagets verksamhet samt ge en förbättrad kvalitet på hyreslokaler.  
Idag finns det en större vilja att ta till sig sina hyresgästers åsikter och att skapa en 
organisation, vilken stödjer och underlättar de värdeskapande processerna. Fastighetsägarna 
skaffar sig alltmer kunskap och blir duktigare på att lyssna av kundernas behov.

3.3.1. Den nöjda kunden 
Eriksson & Åkermans (1999) definition på nöjd hyresgäst är en hyresgäst med godtagbar eller 
tillfredställande upplevelse av företagets erbjudande. Det är viktigt att företag har en bra 
helhetssyn och en bra förståelse för hyresgästerna för att kunna skapa goda relationer. Goda 
relationer är värdefulla både ur ekonomiska och strategiska synvinklar.  Det handlar i stor 
grad om att göra affärer; lönsamhet för fastighetsägaren och ett bra hyresavtal för hyresgästen. 
Samtidigt är det viktigt att de båda parterna känner förtroende för varandra, vilket är 
förutsättningen för ett långsiktigt samarbete.  Ett företags övergripande mål, enligt det 
traditionella synsättet, har alltid varit att ge vinst. Att arbeta med kundorientering handlar om 
att lyssna på kunds behov och förväntningar. Vidare är det ibland bra att ta bort delar i 
kunderbjudandet som inte ger ökat värde och arbeta med de kunder som företaget anser är 
lönsamma.

För hyresgästen är det viktigt att fastighetsägaren värdesätter just dem och deras behov och 
önskemål (Högberg & Högberg, 2000).  Allt fler företag arbetar med vikten av att sätta 
kunden i fokus för sin verksamhet, då en nöjd kund förväntas vara en lönsam kund för 
företaget (Söderlund, 1997). För att sträva efter att ha nöjda hyresgäster, är det viktigt att ta 
reda på kundens förväntningar och därefter försöka leva upp till dem. Fastighetsägaren ska 
även försöka ge sina hyresgäster förutsättningar för att följa samhällsutvecklingen, samt ha ett 
engagemang i det som är viktigt för hyresgästens verksamhet (Högberg & Högberg, 2000).  

Relationsmarkandsföring handlar om att stärka befintliga kundrelationer och minska 
företagets kundomsättningar, för att på lång sikt ha en ökad lönsamhet (Eriksson & Åkerman, 
1999). Genom att företaget känner till hyresgästens behov, har en öppen och regelbunden 
kontakt samt ett samspel, vill de skapa bästa lösningen på problem för hyresgästen. Målet är 
ett högt kundupplevt värde och engagerande hyresgäster. Hyresgästernas förväntningar och 
deras nöjdhet påverkar företagens arbete med att ständigt skapa nöjda kunder. För att förklara 
kundens tillfredsställelse, utgår Eriksson & Åkerman från hyresgästens förväntningar före 
köp/avtal och jämför det sedan med deras bedömning av utfallet. Om utfallet överträffar 
hyresgästens förväntningar före köp/avtal, blir tillfredsställelsen hög. Ju längre en hyresgäst 
stannar hos fastighetsägaren, desto mer intäkter genererar hyresgästen enligt Söderlund 
(1997). 

3.3.2. Kunderbjudande
Ordet kunderbjudande, som används inom fastighetsförvaltningen, fokuserar på vad 
hyresgästen erbjuds (Högberg & Högberg, 2000). Kunderbjudande är ett samlat begrepp för 
vad fastighetsägaren kan ge sin hyresgäst i form av kunskap, service och varor. 
Utgångspunkten för kunderbjudandet är den befintliga fastigheten och för att fastighetsägaren 
ska slå ut sina konkurrenter, måste attraktiva erbjudande skapas i form av lägen, standarder 
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och service. För att skapa dessa attraktiva kunderbjudanden är det viktigt att göra en analys av 
hyresgästernas situation, behov och önskemål. Då det är önskvärt med lönsamma affärer, 
måste det finnas en överensstämmelse mellan vilka resurser, kompetens och kundbas 
fastighetsägaren har och vilka kunderbjudanden som de åstadkommer. Fastighetsägare och 
hyresgäst har samma mål; en långvarig och positiv hyresrelation. Tillsammans vårdar de en 
gemensam tillgång i form av fastigheten. Investeringar från företaget eller från hyresgästen 
påverkar fastighetens värde. 

Figur 1Kunderbjudandet utgår från företagets kompetens och kundbas (Högberg & Högberg, 2000).

Enligt Grönroos (2002) köper inte kunden en vara/tjänst, utan istället fördelarna som denna 
erbjuder. Tjänsten ses som den service som kunden uppfattar i kunderbjudandet och som 
skapar värde. I den hårda konkurrenssituation som idag finns, räcker det inte att erbjuda 
kärnprodukten/tjänsten utan företaget måste tillhandahålla en god service och fler fördelar för 
att skapa ett värde hos kunden. Graden av återköp är basen i lönsamheten (Eriksson & 
Åkerman, 1999). Ibland kan den olönsamma produkten i kunderbjudandet vara nödvändig för 
att företaget ska ha kvar kunden överhuvudtaget.

3.3.3. Kommunikation
Kommunikation är grunden för alla företag och för dess verksamhet enligt Falkheimer & 
Heide (2007). Idag lägger moderna företag mycket energi och pengar på att stärka sitt 
varumärke, vilket kan vara av konkurrensskäl, då varumärke är svårare att kopiera än en 
produkt. 

Förmågan att skapa förtroende är, enligt Ertzgaard (2004), en förutsättning för värdeskapande 
och förtroendefulla relationer. Författaren anser att många företag saknar tydligt 
kommunicerande strategier för att uppnå dessa relationer. Förmågan att förstå och kunna 
kommunicera med sina kunder är en viktig kompetens. Det som skiljer en framgångsrik 
relation från en misslyckad, är företagets förmåga att se och tolka kunderna, kommunicera för 
att bli förstådd och företagets förmåga att själva värdera sitt agerande. En långsiktig relation 
eftersträvas då den leder till bättre planering och att resurserna kan användas effektivare. 
Enligt Ertzgaard utgör värde och förtroende de viktigaste kriterierna för en affärsrelation. 
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3.4 Ekonomi

3.4.1. Lönsamhet
Lönsamhet utgör basen för företagets överlevnad och det är viktigt för företaget att skilja på 
lönsamhet på lång respektive kort sikt enligt Ax et al. (2005). På kort sikt kan företag välja att 
vidta eller inte vidta vissa handlingar som påverkar lönsamheten, men vilka på längre sikt 
istället kan påverka lönsamheten negativt. Lönsamhet bör enligt Ax et al. ha ett längre 
tidsperspektiv för att nå uppsatta mål. 

3.4.2. Hållbar utveckling
Johansson & Skoog (2007) säger att under de senast 20 åren har synen förändrats vad gäller 
värdeskapande inom organisationer. Samhället har ett längre tidsperspektiv än den enskilda 
individen. Det som inte går att mäta i kronor; exempelvis att miljöanpassa företaget och på så 
sätt värna om miljön, utgör ofta en viktig del av beslutsunderlaget och för den slutgiltiga 
bedömningen. 

3.4.3. Avkastningsfastigheter
Det finns flera olika sorters företag, vilka äger avkastningsfastigheter, exempelvis 
byggföretag, fastighetsförvaltande företag, försäkringsbolag, banker och privatpersoner 
(Fastighetsnomenklatur, 2006). Flera av ägarna kan i sin tur, kan delas in i statliga, 
kommunala och privatägda. De gemensamma nämnarna för samtliga ägare, är att 
investeringen i fastigheter är ett långsiktigt beslut och där grundinvesteringen är betydande 
och nyttjandeperioden är lång. Fastighetsföretagen kan delas in i två kategorier; det 
kapitalförvaltande företag där fastigheterna i första hand ses som ett placeringsalternativ eller 
företag vilka äger fastigheter som en produktionsresurs, för att hyra ut lokaler och bostäder på 
marknaden.

För att ta reda på om en fastighetsinvestering kan leva upp till företagets angivna mål, krävs 
både ekonomisk och teknisk information (Fastighetsnomenklatur, 2006). De ekonomiska 
målen kan beskrivas som operativa och finansiella eller kvalitativt och kvantitativt. Exempel 
på kvalitativa mål som har kvantifierats är andel nöjda kunder, tid mellan felanmälan och 
åtgärd, etcetera. Kvantitativa finansiella mål är exempelvis; räntabilitet, soliditet samt 
likviditet.

Fastighetsinvesteringar är varaktiga, lägesknutna och långsiktiga och varje 
fastighetsinvestering är en egen enhet i företaget (Fastighetsnomenklatur, 2006). Detta gör att 
ekonomisk information på företagsnivå bör kompletteras med ekonomiska analyser på 
fastighetsnivå. De fastighetsföretag som är av betydelse har utvecklat styrsystem med en 
detaljeringsnivå på områdes-, fastighets- eller i enstaka fall byggnadsnivå. 

3.4.4. Underhåll 
”Underhåll är en åtgärd för att bibehålla en byggnads ursprungliga funktion, medan 
investering är en åtgärd för att öka byggnadens värde” (Fastighetsnomenklatur, 2006, s. 304)

På lokalhyresmarknaden är hyran satt till marknadspris och risken för vakanser är större. 
Fastighetsnomenklatur (2006) anser att det i sin tur påverkar underhållsinsatserna, som 
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vanligtvis bestäms av hyresgästerna i form av hyresgästanpassningar. På grund av att företag 
idag har ett ökat förändringstryck, har kontorslokaler en benägenhet att få en kortare 
ekonomisk livslängd. Det betyder att det blir kortare perioderna för utbyten i avseende 
gällande hyresgästanpassningar och där behovet av investeringar bedöms i relation till 
byggandens ålder och hyresgästomsättning. Utöver detta bedöms även dess potential, vilket 
finns i planer och andra dokument som visar vad som är rimligt att använda fastigheten till. 
Viktigt i detta sammanhang är att en prognos för investering ska följas av en analys för 
ökande inbetalningar eller minskade utbetalningar. Investeringarna ingår inte i driftnettot men 
utgör en utbetalning som nuvärdesberäknas för att få fram ett avkastningsvärde. 

Då fastigheter är bestående och omvärlden förändras allt snabbare, blir kraven på 
anpassningar av fastigheterna hårdare från kunderna (Fastighetsnomenklatur, 2006). Detta i 
sin tur leder till att investeringar i befintliga byggnader, reinvesteringar, kan komma att bli 
nödvändiga för att kunna attrahera nya hyresgäster. I varje investeringssituation finns flera 
olika alternativ att ta hänsyn till och för att avgöra vilket alternativ som är mest lönsamt 
prognostiseras samtliga betalningskonsekvenser. De nuvärdesberäknas med gällande 
avkastningskrav och den åtgärd som har högst nuvärde ska väljas och exempel på detta kan 
vara miljökrav och förändrad kostnad av råvaror, exempelvis energi.

3.4.5. Investering
”Det gemensamma för alla investeringar är framförallt att det krävs kapital för att 
genomföra dem och att de ger konsekvenser som sträcker sig över flera år”             

                 (Ljung & Högberg, 1996 s.8)

Ljung & Högberg (1996) definierar investering som; en kapitalsatsning som ger 
betalningskonsekvenser under en längre tid. Uttrycket ”under en längre tid” visar på att 
betalningskonsekvenserna är utbredda över en så lång tid att tidsdimensionen måste beaktas, 
när konsekvenserna ska utvärderas. Långsiktiga satsningarna som investeringarna utgör 
grunden för att ett företag på sikt ska kunna driva och utveckla sin verksamhet. Enligt 
författarna hör investeringar ofta ihop med förändringar av verksamheten, exempelvis att 
modernisera verksamheten. Investeringsbedömning är därför ett viktigt inslag i de flesta 
former av planering och beslutsfattande som förekommer inom företag.

Lönsamhet kan studeras på kundnivå, där kunder jämförs på hur lönsamma de är för företaget 
(Söderlund, 1997). Företagets kunder kan delas in i två olika grupper; de ”rätta” kunderna och 
de kunder som är ”fel”.  Den ena gruppen utgörs av ”rätt” hyresgäst, en hyresgäst som 
företaget kan bearbeta på ett lönsamt sätt, medan den hyresgäst som är ”fel” har behov som 
företaget inte kan tillfredställa på ett lönsamt sätt. Söderlund påpekar vidare att de hyresgäster 
som är ”fel” tar för mycket resurser i anspråk och att företaget bör aktivt försöka hitta nya 
lönsamma kunder. Innan kunderna kan delas upp i lönsamma och inte lönsamma, måste 
kundlönsamhet definieras av företaget. Hyresgästerna kan vara lönsam på olika sätt och 
behöver inte alltid leverera stora intäkter.

3.4.6. Hyresgästanpassning
Hyresgästanpassning kräver en speciell form av investeringsanalys enligt 
Fastighetsnomenklatur (2006). I relationen med hyresgäster, uppkommer flera önskemål att 
lokalen ska anpassas efter hyresgästen. I vissa fall kan det vara nödvändigt att anpassa för att 
kunna hyra ut kontorslokalen. Det handlar då om att minimera kostnaden för önskad åtgärd 
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om hyran redan är given. I investeringsanalysen presenteras den hyra som hyresgästen ska 
betala för att under kontraktstiden, betala av hela investeringen, samt hur restvärdet ska 
beaktas. 

Betalningsvilja
Enligt Hultkrantz & Nilsson (2004) finns det ingen absolut måttstock som kan användas för 
att mäta en individs nytta av ett visst alternativ. Istället kan den marginella 
substitutionskvoten (MRS) tas fram. Detta är ett mått som mäter hur mycket av en nyttighet 
den enskilde är beredd att avstå från för att få mer av en annan vara/produkt/tjänst. 

Det kompenserande överskottet
Sättet att mäta betalningsviljan enligt Hultkrantz & Nilsson (2004), ger information om vilken 
betalning som krävs för att kompensera individen för förändringen. Om förändringen som 
sker är negativ för individen, exempelvis en miljöförsämring, kallas detta för 
ersättningskravet. Efter kompenserad betalning kommer individen vara lika nöjd som tidigare 
trots att miljön har försämrats. Måttet utgår från att nyttonivån ska vara densamma som före 
förändringen.

Det likvärdiga överskottet
Mäter vilken betalning som skulle ge samma ökning eller minskning av nyttan som 
förändringen från det ena till det andra alternativet (Hultkrantz & Nilsson, 2004). Om den 
förändring som inträffar återigen är negativ för individen kallas detta för betalningsviljan för 
att undvika miljöförsämringen. Efter denna likvärdiga betalning hamnar individen på en lägre 
nyttonivå, trots att individen undgått miljöförsämringen, istället har individen nu en lägre 
inkomst. Nyttonivån efter förändringen är med andra ord konstant.

Ekonomisk analys kan vara monetär, det vill säga penningmässig eller icke-monetär 
(Söderbaum, 1993). Icke-monetära effekter kan vara av flera olika slag, exempelvis, sociala, 
hälsomässiga och ekologiska. Enligt vad som tidigare nämnts finns det fördelar med att skilja 
dessa olika effekter åt. Söderbaum anser att icke-monetära effekter bör lyftas fram och inte 
bara indirekt via ett pris i kronor. I en marknadsekonomi som den svenska, väljer en rad 
entreprenör och företagare systematiskt att producera och marknadsföra de varor och tjänster 
som förväntas ge monetär vinst. Investeringsprojekt studeras systematiskt med avseende på 
förväntad monetär vinst, bland annat för att företagens överlevnad enligt gällande lagar och 
andra spelregler handlar om prestationer i monetära avseenden. På detta sätt gäller att redan 
pågående aktiviteter och verksamheter främst granskas med avseende på penningmässiga 
aspekter, såsom frågan om vinsten är godtagbar jämfört med föreliggande alternativ.
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3.5. Sammanfattning teoretisk referensram

Miljö 
Enligt Miljöbalkens 1 § 1 kap, är det övergripande målet att främja för en hållbar utveckling. 
Idag står samhället inför ständigt växande miljöhot och enligt Flenning (1999) är den största 
påverkan på miljön, den som sker indirekt genom människans reaktioner på miljöfrågor. 
Människans ökande konsumtion ökar belastningen på begränsade naturresurser samtidigt som 
miljöinformationen blir mer tillgänglig och leder till ett ökat engagemang från allmänheten 
och myndigheter. 

Enligt Verket för Näringsutveckling (NUTEK) skapar ett aktivt miljöarbete förtroende hos 
marknaden, vilket kan leda till förbättrade kontakter med kunderna, leverantörer och 
samhället runt omkring. I en studie om klimatfrågan inom fastighetsbranschen, gjord av 
Skanska, påvisas det att klimatfrågan är viktig både ekonomiskt och miljömässigt. 
Miljöarbetet är ett dynamiskt verksamhetsområde och ett exempel är arbetet med 
internationell standardisering, där standardserien 14000 arbetas fram. Ett viktigt begrepp inom 
ISO 14000 är ständig förbättring, vilket ska leda till kravet att miljöledningsarbetet successivt 
förbättrare miljöprestandan (Piper, Ryding & Henriksson 2004). Ett miljöarbete i enlighet 
med ISO 14000-serien är en garanti för att ett rationellt arbete; minskad miljöpåverkan och 
minskade kostnader.

Fastighetsförvaltning 
Hyresrelationerna för företag är oftast begränsade till ett fåtal under dess livstid, då 
hyresrelationer ofta är långvariga (Högberg & Högberg, 2000). För att en långsiktig 
hyresrelation ska fungera, är det viktigt att fastighetsägaren har ett engagemang i företagets 
verksamhet, ger förutsättningar för att följa samhällsutvecklingen och erbjuda hyresgästen 
olika mervärden. För att skapa goda hyresrelationer påpekar Eriksson & Åkerman (1999) att 
det är viktigt att fastighetsägaren har en bra förståelse för hyresgästerna, då goda relationer är 
värdefulla både ekonomiskt och strategiskt. Det är viktigt att båda parterna känner förtroende 
för varandra, vilket är en förutsättning för långsiktigt samarbete. 

För hyresgästen är det viktigt att fastighetsägaren värdesätter just dem och deras behov och 
önskemål (Högberg & Högberg, 2000).  Enligt Söderlund (1997) börjar allt fler företag arbeta 
med vikten av att sätta kunden i fokus för sin verksamhet, då en nöjd kund förväntas vara en 
lönsam kund för företaget. Inom fastighetsförvaltningen innebär kunderbjudandet vad 
hyresgästen erbjuds i form av kunnande, service och varor (Högberg & Högberg, 2000). 
Utgångspunkten för kunderbjudandet är den befintliga fastigheten och för att fastighetsägaren 
ska slå ut sina konkurrenter måste attraktiva erbjudande skapas i form av lägen, standarder 
och service.

Ekonomi 
För företagets överlevnad utgör lönsamheten basen, vilket är viktigt att skilja på lång 
respektive kort sikt (Ax et al, 2005). För att uppnå företagets uppsatta mål bör lönsamheten ha 
ett längre tidsperspektiv. Även det som inte går att mäta i kronor; exempelvis att miljöanpassa 
företaget och på så sätt värna om miljön, utgör ofta en viktig del av beslutsunderlaget och för 
den slutgiltiga bedömningen (Johansson & Skoog, 2007).
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Det finns flera olika sorters företag som äger avkastningsfastigheter, exempelvis byggföretag, 
fastighetsförvaltande företag, försäkringsbolag, banker och privatpersoner 
(Fastighetsnomenklatur, 2006). Det gemensamma är att investeringar i fastigheter är ett 
långsiktigt beslut, grundinvesteringen är betydande och nyttjandeperioden är lång. Hyran på 
lokalhyresmarknaden är satt till marknadspris och risken för vakanser är större än på 
bostadsmarknaden. Idag finns de ett ökat förändringstryck och det medför att kontorslokaler 
har en benägenhet att få en kortare ekonomisk livslängd.

”Underhåll är en åtgärd för att bibehålla en byggnads ursprungliga funktion, medan 
investering är en åtgärd för att öka byggnadens värde” (Fastighetsnomenklatur, 2006, s. 304)

Då fastigheter är bestående och omvärlden förändras allt snabbare, blir kraven på 
anpassningar av fastigheterna hårdare från kunderna (Fastighetsnomenklatur, 2006). Detta i 
sin tur leder till att investeringar i befintliga byggnader, reinvesteringar, kan komma att bli 
nödvändiga för att kunna attrahera nya hyresgäster. I relationen med hyresgäster, uppkommer 
flera önskemål att lokalen ska anpassas efter hyresgästen. I vissa fall kan det vara nödvändigt 
att anpassa för att kunna hyra ut kontorslokalen.



27

4. Empiri

I kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för den kommande analysen. Tillräcklig 
kunskap ska ges för att möjliggöra en analys av verkligheten. 

Författarna har valt att dela upp fallföretagen i tre kategorier; hyresgäster, fastighetsägare och 
hyresgäster med fastighetsägarperspektiv. Anledningen till varför kategorin ”hyresgäster med 
fastighetsägarperspektiv” används, är för att dessa fallföretag är antingen verksamma inom 
fastighetsbranschen eller att de själva äger sina kontorslokaler. Genom att presentera 
fallföretag inom varje kategori, kommer eventuella likheter och skillnader mellan företagen 
att kunna urskiljas. De intervjuer som författarna har gjort redovisas i fullständig version, som 
bilagor. 

Empirin är uppbyggd på så sätt, att varje kategori kommer att beskrivas utifrån fyra olika 
områden; verksamhet, miljö, fastighetsförvaltning och ekonomi. Informationen nedan är 
hämtad från genomförda intervjuer med fallföretagen och har kompletterats med information 
från fallföretagens årsredovisningar från 2006-2007. 

Intervjupersoner på de olika fallföretagen är; 
Hyresgäster
Cecilia Bengtsson, Miljöingenjör Volvo Technology
Erik Franzén, Fastighetschef Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)
Mikael Wasell, Management Support Astra Zeneca

Fastighetsägare
Anna Claesson, Miljösamordnare Wihlborgs fastigheter
Patrik Persson, Miljösamordnare Wallenstam
Thomas Stohr, Förvaltare Vasakronan

Hyresgäst med fastighetsägarperspektiv
Anders Albrektsson, Fastighetschef Newsec/Folksam
Patrik Lund, Uthyrningsansvarig NCC Property Development

4.1. Hyresgäster
I kategorin hyresgäster har fyra fallföretag intervjuats, med utgångspunkt från 
hyresgästperspektivet och frågan; vilka miljökrav ställer Ni på era kontorslokaler?

Volvo har egna fastighetsförvaltare som sköter delar av fastighetsskötseln. Astra Zeneca äger 
till stor del sina egna kontorslokaler, men hyr även kontorsyta av andra fastighetsägare. 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) hyr sina kontorslokaler av bland annat KB 
Europahuset Building AB. 
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4.1.1. Verksamhet - hyresgäster
Volvo Technology
Volvo Technology utvecklar ny teknologi och affärslösningar för Volvokoncernens bolag.  
Idag har de sin kontorsverksamhet (ca 9 500 kvm) ute på Norra Älvstranden i Göteborg och 
hyr kontorslokalerna av Norra Älvstranden AB. Volvo Technology har valt att lägga sin 
kontorsverksamhet ute på Norra Älvstranden, där miljön är mer modern, kommunikationerna 
är bättre och andra företag, vars verksamhet är inriktad på teknik och utveckling finns i 
området. Det är ett område som är i ständig förändring. 

Norra Älvstranden AB har sitt kontor i samma byggnad, vilket gör att de finns mycket nära 
och är tillgängliga när eventuella frågor eller problem dyker upp. Inom Volvo finns det även 
fastighetsansvariga, som sköter kommunikationerna och andra fastighetsbestyr. Inom 
koncernen finns ett internt serviceföretag som tar hand om viss service, till exempel 
avfallshantering. 

Astra Zeneca
Astra Zeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag, med ett brett sortiment av 
läkemedel inom många viktiga medicinska områden. Företaget är framgångsrikt inom 
forskning och utveckling av receptbelagda läkemedel och enligt dem finns det fortfarande ett 
stort grundläggande behov av hälsovård, vilket gynnar branschens framtida 
tillväxtmöjligheter. Astra Zeneca är verksamma i över 100 länder och i Sverige äger och 
förvaltar de själva 263 000 kvm kontorsyta. Kontorsverksamhet är belägen i Mölndal och 
Södertälje. Förutom de kontorslokaler som de själva äger, hyr de ca 10 000 kvm kontorsyta av 
andra fastighetsägare. 

”Med en stark forskning som grund och vår breda affärsmässiga kompetens satsar vi på 
hållbar utveckling av vår verksamhet och att leverera ett flöde av nya läkemedel som ger ett 
positivt bidrag till patienternas liv och skapar värden för våra aktieägare och samhället i 
stort.”                                          (Astra Zenecas årsredovisning 2006, s.1)

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)
SCA är ett världsomfattande konsumetvaru- och pappersföretag, vilka utvecklar, producerar 
och marknadsför bland annat personliga hygienprodukter, förpackningslösningar och sågade 
trävaror. De skapar värde genom konsumenternas behov, regional närvaro och en effektiv 
produktion. Huvudmarknaderna är Europa och Nordamerika, men de har även en stark 
position i andra världsdelar och där fortsatt expansion fortgår.  Exempel på SCAs varumärken 
är Libero, Libresse och Edet och produkterna når dagligen hundratals miljoner människor 
världen över. De flesta av produkterna består till största del av förnybara och 
återvinningsmaterial. 

”För SCA är hållbarhetsfrågorna på intet sätt nya. Hållbarhet är sedan länge en integrerad 
del av vår verksamhet och vi var tidigt ute med initiativ som koncernmålet från 2001 om att 
minska koldioxidutsläppen, att investera i ”grön el” och certifiera våra skogar. Vi tror att en 
medveten inställning till hållbarhetsfrågor minskar vår risk och bygger långsiktig 
konkurrenskraft. De investeringar vi gör för att förbättra energieffektiviteten och minska 
inverkan på miljön görs med ett långsiktigt perspektiv.”        (SCAs årsredovisning 2007, s. 4)
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4.1.2. Miljöarbete - hyresgäster
Volvo Technology
På Volvo Technology arbetas det utifrån tre kärnvärden; kvalitet, säkerhet och miljö. Det 
finns en uttalad miljöpolicy för hur arbetet ska gå till och miljön ska finnas med i det dagliga 
arbetet. De är certifierade enligt ISO-standarder och tittar konsekvent på sina handlingar som 
påverkar miljön och vilka konsekvenser detta medför. Inom hela Volvos verksamhet finns det 
mycket som påverkar direkt på miljön, exempelvis avgaserna från bilarna. Volvo Technology 
säger att de arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder och hittar ofta svaren i det dagliga 
arbetet. Miljöfrågor och miljöarbete har ändrats över tiden. Volvokoncernen arbetar mycket 
med miljöfrågor på produktsidan och det görs livscykelanalyser för att se vilka alternativ som 
ska väljas för att passa till miljön. Volvo Technology säger att de börjar få bättre koll på 
arbetsmiljöfrågorna och bland annat arbetar de med att se över vilka föroreningar som finns i 
deras kontorslokaler, gör luftmätningar och har även en databas med olika 
säkerhetsföreskrifter. 

Volvo Technology tycker det är viktigt att medarbetarna känner till miljöarbetet. All 
nyanställd personal i Volvokoncernen, utbildas i miljöarbete och den är anpassad utefter 
arbetsuppgifter. De anser att det är viktigt att dela av med sig av kunskaperna inom 
koncernen, då Volvo är ett globalt företag. Därför görs det kontinuerliga uppföljningar på hur 
de påverkar miljön, både för att det finns lagar och bestämmelser som säger detta, men även 
för att de själva ska kunna redovisa det i årsredovisningen. Där anges uppgifter om 
kemikalieanvändning, energianvändning och utsläpp i luft och vatten. När det gäller arbetet 
med miljöfrågor tittar Volvo Technology även på konkurrenternas arbete och det pratas 
mycket om hur de ska kommunicera ut sitt miljöbudskap. 

För sex år sedan uppfördes en energiutmaning mot alla Volvos produktionsenheter för att 
minska energianvändningen med 50 %. Det har följts upp från och med 2003, och visar hur 
mycket energi varje produktionsenhet använder per år. Idag görs en energikartläggning av 
Volvo Technologys kontorslokaler, för att se hur mycket energi som används för exempelvis 
ventilation, belysning och kontorsutrustning. Volvo Technology köper grön el och har avtal 
med Vattenfall. Vissa enheter inom Volvokoncernen har även tittat på att bygga egna 
vindkraftsverk. Volvo Technology anser att pengar inte har någon betydande roll vid 
miljöarbete, utan istället vill de visa sitt stora miljöengagemang.

Astra Zeneca
Astra Zeneca har utarbetade policys för bland annat arbetsmiljö, miljö och energiförbrukning, 
detta är något som de anser är mycket viktigt och satsar mycket pengar på. De tar sitt 
miljöarbete på stort allvar och känner även att de har tagit ett större ansvar de senaste åren, 
vilket har lett till fler satsningar på både miljöarbete och miljöengagemang.

När det gäller miljöanpassade lösningar arbetar Astra Zeneca aktivt med materialval, men 
framför allt arbetar de med energiförbrukning och utsläpp. Anledningen är att de vet med sig 
att deras största effekt på miljön ligger inom de specifika områdena. Ett exempel på att de 
ständigt vill förbättra energiförbrukningen, kan vara att de valt att justera klimatet i 
kontorslokalerna genom att installera ljusdeckare.
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Det som har legat till grund för ökad satsning och större ansvar på miljön, säger Astra Zeneca 
bero på mesta dels ökad medvetenhet. Astra Zeneca säger att det är viktigt att förstå att vi inte 
behöver göra av med mer, än vad som krävs och miljön är något som alla kan göra något för 
att förbättra. Då Astra Zeneca är ett globalt företag, är det viktigt att visa att de står och verkar 
för en bättre miljö.

Astra Zeneca anser att de inte blir påverkade av konkurrenter eftersom miljö och miljöarbete 
är något som genomsyrar hela organisationen., dock säger Astra Zeneca att önskemål från 
intressenter, så som kunder, media och medarbetare spelar en viktig roll. Anledningen till 
detta, ser Astra Zeneca är för att markanden hela tiden ökar sitt medvetande gällande miljön.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)
SCA har sin grund i skogbruk, och miljöfrågorna har alltid varit en naturlig del av 
verksamheten. Sedan lång tid, har det funnits en miljöpolicy och sedan några år tillbaka har 
den skrivits om till en så kallad hållbarhetspolicy. Policyn gäller för hela SCA-koncernen, och 
inkluderar även sociala och ekonomiska aspekter. Alla parametrar är viktiga för att företaget 
ska förbli livskraftigt, hållbart och lönsamt. I praktiken innebär det att SCA har åtagit sig att 
alltid ha dessa frågeställningar i medvetandet både i det dagliga arbetet och i projekt. SCA är 
även certifierade enligt ISO14001.

SCA säger att det som ligger störst fokus i världen just nu, är den globala uppvärmningen. 
Med hjälp av ’Carbon Footprint’ kan företag  mäta och se hur mycket de påverkar miljön, det 
vill säga, hur stort bidrag till globala koldioxidnivån företaget lämnar, främst genom sitt 
användande av energi (både mängd och källor). SCA anser att detta är ett sätt att få 
miljöpåverkan mer greppbar. Sedan lång tid arbetar SCA mycket aktivt för att minska sitt 
beroende av fossila kolkällor. Givetvis arbetar de även med att minska annan miljöpåverkan, 
exempelvis genom att kontinuerligt minska utsläpp i vatten, samt att göra produkterna lättare, 
med hjälp av bättre och effektivare material. Från tidigt 90-tal har SCA arbetat med att 
systematiskt tillämpa livscykelanalysverktyget i sitt miljöarbete och kan på så sätt, se var i 
produktionskedjan som de har störst miljöpåverkan och följaktligen var de i första hand bör 
lägga sina ansträngningar för att minska den. I takt med att miljöfrågorna fått mer fokus i den 
allmänna debatten, har SCA arbetat än mer intensivt trots att miljöfrågorna alltid haft hög 
prioritet på företaget.

SCA anser att de inte blir speciellt påverkade av konkurrenter gällande miljöarbete, utan 
påverkas mer när det gäller andra konkurrensmedel, så som normal produktutveckling och 
prissättning. När andelen etiska investerare ökar, blir det ännu viktigare för SCA att arbeta 
aktivt med hållbarhetsfrågor. På samma sätt är det naturligtvis ytterst viktigt att kunder och 
konsumenter uppfattar SCA som ett företag som är seriösa i sitt arbete och att de därigenom 
bidrar till att förbättra den miljö som vi alla lever i. 

SCAs fastighetsägare har dock inte gjort några miljöanpassade lösningar för SCAs räkning, 
utan erbjuder enbart de vanliga åtgärderna, så som sophämtning och energieffektivisering
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Hur viktigt är det att kontorslokaler uppfyller kraven för följande faktorer? 
Värdera följande faktorer i tabellen utifrån vad Ni anser är viktigt. 5 är mycket viktigt och 1 
är oväsentligt.

Faktorer Volvo 
Technology

Astra 
Zeneca 

SCA

Buller
5 4 4

Energianvändning
5 5 5

Materialval
2 3 3

Avfallshantering
3 4 3

Ventilation
3 5 5

Tabell 2 Faktorer som är viktiga för hyresgäster vid nyttjande av kontorslokaler

Enligt Volvo Technology är buller och energianvändningen ständigt aktuellt. Medarbetarna 
förutsätter att ventilation och avfall ska fungera, därför arbetar de inte aktivt med 
avfallshantering. För Volvo Technology ligger fokus idag på energianvändningen och det är 
något som de aktivt försöker att påverka. 

Astra Zeneca anser att energianvändningen och ventilationen är betydelsefylla faktorer, men 
att de övriga faktorerna även de är viktiga.

SCA anser att energianvändningen och ventilationen är de viktigaste faktorerna, följt av buller 
som även det är en viktig faktor.

4.1.3. Hyresgästers syn på fastighetsförvaltning 
Volvo Technology 
Då Volvo Technology flyttade sin kontorsverksamhet till Norra Älvstranden, anpassades 
lokalerna utefter de behov som fanns och kravet på kontorslandskap. Några andra specifika 
krav har de inte ställt på deras kontorslokaler. Med jämna mellanrum görs anpassningar för att 
motverka det buller som förekommer i fastigheten. Volvo Technology tycker att Norra 
Älvstranden AB, som fastighetsägare, är mycket tillmötesgående och hjälper gärna till. 
Fastighetsägaren har själv kommit med förslag/egna initiativ om att se i fall ventilationen kan 
förbättras. Som ett exempel på detta stängdes all ventilation av under en helg. Detta var för att 
se vilka effekter det skulle kunna ge och om det var rimlig temperatur på måndag morgon då 
första personen kom till lokalen. Enligt Volvo Technology har fastighetsägaren ett stort 
engagemang och vilja att bry sig om deras verksamhet. 
Volvo Technology anser sig vara en bra och pålitlig hyresgäst. Norra Älvstranden AB har 
tillgodosett deras önskemål och har själva varit aktiva med att komma med förslag. En bra 
hyresrelation kännetecknas av att det finns en öppenhet, att kommunikation fungerar snabbt 
och att hyresgästen kan föra fram sina problem och funderingar. Fastighetsägaren ska, enligt 
Volvo Technology, vara hjälpsamma och kontinuerligt ge rapporter/information om vad som 
kommer att hända framöver. Ett bra kunderbjudande ska fungera smärtfritt och det ska inte 
vara några problem med drift och underhåll. 
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När det gäller val av material är detta styrt och det är en inredningsarkitekt som ansvarar för 
detta tillsammans med Volvos fastighetsansvarig.

”Ofta är vi på Volvo så uppe i våra produkter och glömmer ofta våra kontorslokaler. Vi har 
börjat inse idag, att vi inte har haft med kontorslokalerna när det gäller miljöarbetet, utan 
bara fokuserat på produktprocesserna och produktionsanläggningarna. Vi har börjat med 
standbyeffekterna och det har börjat efterfrågas mer om miljön.”

           (Cecilia Bengtsson, 2008-04-02)

Astra Zeneca
Eftersom Astra Zeneca själva äger och förvaltar stora delar av sina kontorslokaler i Sverige, 
kan de själva vara med och påverka utformningen i stor grad. De ställer krav både på de egna 
kontorslokalerna samt de som de hyr av andra fastighetsägare gällande ytor, klimat, akustik, 
ventilation med mera. Fastighetsägarna till de kontorslokaler, som Astra Zeneca hyr, är 
tillmötesgående när det ställs krav på att anpassa lokalerna efter de behov och önskemål som 
Astra Zeneca har. De ställer inte riktigt samma standardkrav på de kontorslokaler som hyrs, 
jämfört med de krav som de ställer på de egna fastigheterna.

När ny- eller ombyggnationer ska göras ställer Astra Zeneca krav på materialval och på 
energiförbrukningen. Arkitekten får då ett rumsprogram, för de olika specifika 
arbetsplatserna, med olika krav som ska uppfyllas. Astra Zeneca gör ständigt förändringar för 
att effektivisera kontorsutrymmena och för att anpassa efter den tänkta verksamheten och 
energibesparingarna . 

”Eftersom vi, Astra Zeneca, äger fastigheterna har vi ett stort intresse att se att vår personal 
och verksamhet fungerar mycket väl i våra fastigheter.”

(Mikael Wasell, Astra Zeneca 2008-04-07)

Astra Zeneca har valt ut ett antal fastighetsägare, vilka de tecknat hyresavtal med. Alla 
fastighetsägare som de har avtal med, har skyldighet att följa Astra Zenecas krav och 
standarder, bland annat när det gäller miljöfrågor. Det är viktigt att fastighetsägaren har ett 
mervärde att erbjuda, utöver att tillhandahålla kontorslokaler. En bra hyresrelation mellan 
fastighetsägare och hyresgästen kännetecknas av bra kommunikation.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)
Idag hyr SCA sina kontorslokaler av KB Europahuset Building AB.  De är relativt nöjda med 
sina kontorslokaler, dock hade de önskat att kontorslokalerna var lite mer flexibla, då de idag 
har ”cellkontor”, samt att det fanns fler konferensrum och utbildningsrum. SCAs krav på 
kontorslokalerna är att de ska vara ändamålsanpassade och att de ger en god arbetsmiljö. 
Fastighetsägaren har inte erbjudit SCA att anpassa kontorslokalerna utefter deras verksamhet. 
Vidare har fastighetsägaren inte erbjudit miljöanpassade lösningar, så som 
energieffektivisering eller utvidgad avfallshantering. SCA säger dock att det finns en öppen 
och aktiv dialog mellan dem och deras fastighetsägare, då de regelbundet träffas för att 
diskutera olika saker. 
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4.1.4. Ekonomi - hyresgäster
Volvo Technology 
I och med att miljön är ett av Volvo Technologys kärnvärden, är det godtagbart att det kostar. 
Volvo Technology kan efterfråga miljölösningar, då de känner till/vet om att de ger ett högre 
miljövärde och betalar då gärna för det. De förstår att detta kan ses som ovanligt, speciellt när 
de talar med andra företag, men Volvo Technology är beredda att betala extra för miljön om 
det ger något tillbaka, exempelvis i form av energibesparingar.

Vid investeringar gör Volvo Technology livscykelkalkyler, för att se hur konsekvenserna blir 
av ett visst handlingsalternativ. De anser att det är onödigt att stirra sig blind på om 
investeringen är lönsam efter ett eller två år och att det är viktigt att ha ett långsiktigt 
perspektiv. Även investeringskalkyler görs innan viktiga beslut fattas. Kostnaderna för miljön 
har ökat för Volvo Technology de senast åren, dels på grund av att kostnaderna för 
miljöpåverkan har ökat, men även för att energikostnaderna ökat. Volvo Technology anser 
därför att det gör än mer lönsamt att göra investeringar, för att motverka höjda kostnad. Alla 
miljöinvesteringar som görs, ska rapporteras in till huvudkontoret för att på så sätt kunna följa 
upp vad varje specifikt Volvo förgrening har gjort för att förbättra miljön.

Astra Zeneca
Astra Zeneca anser att det är lönsamt att satsa på miljön. Med tanke på att de 
energibesparingar som görs, gynnar både miljön och deras egen energibudget. De medger att 
kostnaderna för miljöarbete har ökat deras investeringsbudgetar, men samtidigt minskat på 
deras energiförbrukning och säger vidare att miljökostnaderna är något som har ökat med åren 
och framför allt vid nyinvesteringar.

Ur ekonomisk synvinkel påverkar miljöarbetet inte Astra Zeneca på stort, utan är ett val de 
själva har gjort och kostnader som de räknar med deras budgetar. Miljöarbete ska därav ses på 
långsikt och vara en investering för framtiden.

Vid krav gällande miljöanpassade lösningar för kontorslokaler, säger Astra Zeneca att de inte 
efterfrågar något speciellt. Om det är så att de skulle vilja anpassa sina kontorslokaler, är de 
beredda på att betala mer för att få sina önskemål uppfyllda. Astra Zeneca påpekar samtidigt 
att det är betydligt lättare att vara med och påverka och få in miljöaspekten vid nybyggnation.
Gällande hållbar utveckling det vill säga, att hushålla med mänskliga och materiella resurser 
på lång sikt, anser Astra Zeneca att hållbar utveckling främst beror på personal och 
medarbetar och därav är det viktigt att se till att även de mår bra och satsas på.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)
SCA anser att det dels är lönsamt att satsa på miljöinvesteringar men, även nödvändigt för 
fortsatt existens. Ur affärsmässig synvinkel är det högst relevant att inte bara arbeta aktivt 
med miljöfrågorna, utan dessutom gärna ligga i framkant. De säger vidare att 
milöengagemang i vissa fall kan det vara nödvändigt för att behålla eller få affärer. Dock 
säger SCA att det inte får leda till att produkterna blir så dyra, att konsumenterna köper 
billigare produkter som har en större negativ effekt på miljö.

I takt med bättre system och intrimmade rutiner och riktlinjer, minskar miljökostnaderna 
relativt produktionsnivåerna, men i slutändan beror det på vilken ambitionsnivå företaget 
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strävar efter att nå. Tydligt är dock att SCA idag satsar mer ekonomiska resurser på 
miljöarbete, än de gjort tidigare. 

SCA säger att miljöinvesteringar ska ses både på kort- och långsikt. Det kommer alltid att 
finnas akuta problem som måste lösas, men eftersom strävan är att vara ett hållbart företag så 
måste de alltid blicka långt fram för att se vart de är på väg. Vid nyinvesteringar väljer SCA 
att investera med hänsyn till miljön, om investeringen är av sådan art att den kan ha en 
miljöpåverkan. Gällande miljöanpassade lösningar på kontorslokalerna säger SCA att i 
hyresförhandlingar ingår många parametrar och det är svårt att säga vad som leder till vilken 
prissättning.

4.2. Fastighetsägare
I kategorin fastighetsägare har Wallenstam, Vasakronan och Wihlborgs Fastigheter 
intervjuats, med utgångspunkt från fastighetsägarperspektivet och frågan; vilka miljökrav 
ställer era hyresgäster på de kontorslokaler som de hyr och vad har Ni för miljöanpassade 
lösningar att erbjuda hyresgästen i förvaltningsskedet?

4.2.1. Verksamhet - fastighetsägare
Wallenstam
Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Göteborg och
Helsingborg. Wallenstam är uppdelat i tre olika inriktningar; kommersiella fastigheter, 
bostäder och nyproduktion inklusive ombyggnation. Tanken bakom Wallenstams profilering 
är; att med fokus på kvalitet, trygghet och hållbar tillväxt utveckla fastigheter för ett hållbart 
boende och företagande. Av det kommersiella fastighetsbeståndet, är cirka 90 procent beläget 
i Göteborgsregionen. Regelbundet genomförs olika undersökningar bland hyresgästerna för 
att få fram viktig information om marknaden och hyresgästerna. Nöjd-Kund-Index är en 
betydelsefull del i deras kundvårdsarbete. För Wallenstam är varumärket viktigt och i mötet 
med hyresgästerna kommuniceras kärnvärdena konsekvent för att skapa en tydlig bild av 
Wallenstam. Verksamheten styrs med utgångspunkt från kärnvärdena:

 Ansvar för utveckling 
 Respekt för människa och miljö
 Engagemang för boendet

Hållbarhetsstrategi 
”Wallenstam ska verka för långsiktig hållbarhet för människor och företag. Handlingsplaner 
ska finnas för att minska miljöbelastningen. Wallenstam ska minska energiförbrukningen 
samt bli självförsörjande på miljövänlig el genom egen produktion.” 

(Wallenstams årsredovisning, 2007, s.24)

Vasakronan
Vasakronan är ett av de ledande fasighetsföretagen, med inriktning på kontorslokaler och 
butiker i Sveriges fem mest expansiva storstäder, Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och 
Uppsala. Företagets inriktning är att långsiktigt äga, förvalta och komplettera 
fastighetsbeståndet och därför har de valt att agera på marknader med störst tillväxtpotential
och värdemässig hävstång över tiden. I centrala Göteborg är Vasakronan den största aktören 
på kontorsmarknaden och har idag 25 stycken kommersiella fastigheter. För Vasakronan är en 
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stark image viktig för relationerna med befintliga hyresgäster och för att finna nya 
hyresgäster. Målet är att bygga långsiktig lojalitet och att Vasakronan ska vara 
fastighetsmarknadens mest välkända varumärke. 

”Att arbeta med hållbar utveckling har varit en av Vasakronans grundvärderingar sedan 
bildandet. Målet är att både skapa lönsamhet och agera ansvarsfullt ur ett 
samhällsperspektiv. De senaste årens ökande insikt om klimatfrågan, och allt större krav från 
kunder och intressenter på ansvarstagande företag, är självklart viktiga drivkrafter.” 

(Vasakronans årsredovisning, 2007, s.3)

Wihlborgs Fastigheter (Wihlborgs)
Wihlborgs är ett fastighetsbolag i Öresundsregionen med fokus på kommersiella fastigheter. 
Fastighetsbeståndet är koncentrerat till väl utvalda delmarknader i Östersundsregionens 
starkaste orter; Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Wihlborgs anser att de på så sätt 
kan utveckla fastighetsbeståndet och med en effektiv och flexibel förvaltning dra till sig nya 
hyresgäster. Fastighetsbolaget arbetar med fastighetsförvaltning samt transaktioner och 
projektutveckling. Vid transaktioner och projektutveckling skapar de ett värde genom att 
förvärva och förädla fastigheter, vilka vid ett senare tillfälle säljs vidare till andra förvaltare. 
För att behålla den ledande positionen som Wihlborgs idag har anser de att de måste bearbeta 
hyresmarknaden aktivt för att få nya kunder och för att stärka det varumärke som de idag har. 
Wihlborgs vill vara hyresgästens förstahandsval.

”En annan utmaning är miljön som får allt större utrymme i både vårt och våra kunders 
medvetande. Vi arbetar aktivt med miljövänliga alternativ och reducerad energiförbrukning 
och har för detta rankats som Sveriges bästa fastighetsbolag i Folksam/Newsecs 
Klimatindex.”        (Wihlborgs Fastigheter årsredovisning 2007, s.3)

4.2.2. Miljöarbete - fastighetsägare
Wallenstam
Wallenstam har en gammal miljöpolicy, som håller på att skrivas om till en hållbarhets 
strategi. Under processens gång finns det information på hemsidan och i årsredovisningen, där 
det går att läsa den befintliga policyn. Inom Wallenstam är nytänkande på frammarsch, så 
som ändring av logotypen och att sätta kunden i fokus. Wallenstam är väldigt 
kundfokuserade, och en av de ursprungliga anledningarna till detta numera är ett så viktigt 
område, var den höga vakansen de hade för ca 3år sedan. 

Wallenstam är inte certifierat enligt ISO 14000, men arbetar utifrån den modellen. De 
använder ISOs riktlinjer som verktyg och uppfyller kraven, vilket gör att de i framtiden har 
möjlighet att certifiera sig om intresse finns. I dagsläget finns inga planer på att certifiera sig.

Wallenstam har ett eget elbolag och äger tre vindkraftverk, vilket ingår i deras koncept för en 
hållbar utveckling. De säger sig vilja gå från fastighetsägare och förvaltare till 
samhällsutvecklare. Wallenstam har även valt att installera elmätare i bostadslägenheterna, för 
att på så sätt låta sina hyresgäster vara med och påverka, samt förändra sin förbrukning.

Vid nybyggnation använder sig Wallenstam av BASTA -kraven och byggvarudeklarationer, 
och ser till att även underentreprenörer följer dessa krav. Gällande energideklaration anser 
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Wallenstam sig själva som aktiva och har en anställd som enbart sysslar med att ses över 
fastigheterna. Personen i fråga ser över referensvärdena och hur de stämmer överens med 
utsatta värden. Wallenstam tar sedan fram 15-20 förslag på åtgärder, som ses över 
tillsammans med en energiexpert.

Vasakronan
Vasakronan anser att de är en av ledande fastighetsägarna inom miljöområdet och säger sig 
vilja fortsätta hålla den positionen. De har på börjat en ordentligt utvidgad sophantering och 
ser även till att kunna erbjuda sina hyresgäster kompost. Vasakronan har en miljöpolicy som 
lätt finns tillgänglig både externt och internt. Vasakronan genomgår miljörevision och är 
certifierade enligt ISO 14000.

Miljöengagemanget och miljöarbetet har varierat under åren, vid starten 1993 ansåg 
Vasakronan att det var mycket viktigt, därefter gick det tillbaka något, men under 2000-talet 
har det blivit en central punkt igen. 

Vasakronan anser sig inte bli påverkade av konkurrenter och tycker sig ligga i framkant inom 
branschen. De försöker få sina hyresgäster att bli mer miljömedvetna gällande materialval, 
exempelvis genom att plastmatta byts ut mot klinker. På bygg, VVS och el använder 
Vasakronan listor som visar vilka material som de använder sig av och som hyresgästerna får 
välja ifrån. Vasakronan anser att deras största miljöbov är energin och de försöker minska 
energianvändningen med 1%/år. Detta sköts genom energibesparingsprogram, exempelvis 
samarbete med Göteborgenergi, där ständig uppkoppling gör att de kan styra klimatet i 
lokalerna, så kallat prognosstyrt system.

Vasakronan säger att deras hyresgäster känner till deras miljöarbete bland annat genom 
sophanteringen. Vasakronan påpekar dessutom att de har en aktiv kunddialog, som innebär att 
de gör besök och möter hyresgästen i lokalen, minst en gång om året. Intresset för 
miljöanpassade lösningar är mycket olika, eftersom vissa företag ligger längre fram än andra. 
Många kunder jobbar själva aktivt med miljö och vill därav veta att Vasakronan lever upp till 
samma krav.

Wihlborgs Fastigheter 
Wihlborgs miljöarbete är målinriktat, långsiktigt, en strategisk fråga och miljöfrågorna ska 
integreras i det dagliga arbetet. Verksamheten ska bedrivas resurseffektivt och Wihlborgs 
arbetar aktivt med att minska företagets påverkan på miljön, bland annat genom att minska 
energiförbrukningen och att välja de produkter/varor som belastar miljön minst. Wihlborgs 
har ett miljömål och det är att de ska spara 2%/år på värme oh elanvändningen. 

”Den senaste tidens fokus på miljöfrågor, och framför allt koldioxidutsläpp, är något vi tar 
på stort allvar. Med miljö som en integrerad del i övrig verksamhet, arbetar vi ständigt med 
miljöförbättrande åtgärder. Vårt långsiktiga miljömål t.o.m. 2009 är att minska el- och 
värmeförbrukningen med sex procent i våra fastigheter.”

(Wihlborgs Fastigheters årsredovisning 2007, s.5)

Wihlborgs säger att miljöarbete alltid är en fråga om miljö och ekonomi, men att de lägger 
stort arbete och engagemang på dessa frågor.  Att arbeta med hållbar affärsutveckling är för 
Wihlborgs att vara medvetna om deras påverkan på miljön (ekologisk hållbarhet), utan att 
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bortse från hälsoaspekter och mänskliga behov (social hållbarhet). De vill säkerställa sin 
resursanvändning så effektivt som möjligt. Idag är inte Wihlborgs certifierade enligt ISO 
14000-standarderna, men de arbetar utifrån modellen och använder verktygen som riktlinjer 
för sin verksamhet. Under de senaste åren har det hänt mycket och miljöarbetet inom 
Wihlborgs har utvecklats. De tror att miljökraven kommer att bli fler och hårdare framöver 
och myndigheter och hyresgäster kommer förmodligen att ställa högre krav framöver. 
Konkurrenter har även en betydande roll när det gäller miljöarbetet. 

För att kommunicera ut miljöarbetet till hyresgästerna skickas det kontinuerligt ut miljöbrev 
till alla hyresgäster. Detta är för att skapa en öppen dialog mellan Wihlborgs och deras 
hyresgäster, när det gäller miljöarbete och miljöfrågor. 

Det ställs höga krav på att alla medarbetare ska ges miljörelaterad information i det dagliga 
arbetet. För att underlätta och driva miljöarbetet finns en arbetsgrupp bestående av 
representanter från både fastighetsförvaltning och affärsutveckling.  Arbetsgruppen ansvarar 
inför koncernledningen för att projektmålen nås inom fastställda ramar. Medarbetares 
kunskap och kompetens gällande miljön utvecklas fortlöpande. En miljödatabas har utvecklats 
inom Wihlborgs med information om miljöfarliga ämnen i varje fastighet. Wihlborgs 
redovisar sitt miljöarbete till Folksam/Newsecs Klimatindex. Syftet med undersökningen är 
att mäta och redovisa företagens koldioxidutsläpp samt åtgärder för att minska dessa utsläpp. 

Hur viktigt är det att kontorslokaler uppfyller kraven för följande faktorer? 
Värdera följande faktorer i tabellen utifrån vad Ni anser är viktigt. 5 är mycket viktigt och 1 
är oväsentligt.

Faktorer Vasakronan Wallenstam Wihlborgs 
Fastigheter

Buller
4 5 5

Energianvändning
5 5 5

Materialval
5 5 5

Avfallshantering
5 5 5

Ventilation
5 5 5

Tabell 3 Faktorer som fastighetsägare anser vara viktiga vid nyttjande av kontorslokaler. 

Vid uthyrning av kontorslokaler försöker Vasakronan att få med alla aspekter så långt som det 
är möjligt. När det gäller energianvändning ska lokalen vara energi- och miljövänlig, men de 
kan aldrig råda över hyresgästens elenergianvändning. 

Anledningen till varför Wallenstam sätter högsta prioritet på alla faktorer är att hyresgästerna 
ställer krav och att de vill tillgodose de önskemål och behov som finns. Ventilationen är 
mycket viktig, både för vistelse och för prestationsförmågan.

Wihlborgs anser att alla faktorer är viktiga och att de går hand i hand med varandra. Finns det 
en bra fungerande ventilation i lokalerna är bullret mindre förekommande. Har företaget gjort 
ett bra materialval påverkar det även energianvändningen. 
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4.2.3. Fastighetsförvaltning - fastighetsägare
Wallenstam
Wallenstam har egna fastighetsförvaltare som ser till fastigheterna, men när det gäller
fastighetsskötseln utförs detta på entreprenad av Wallenstams partners, som består av noga 
utvalda leverantörer. Enligt Wallenstam är det viktigt att leverantörerna till fastighetsskötseln 
har samma synsätt gällande servicen. Förvaltningsarbetet ska utgå från kundens behov och det 
finns handlingsplaner för hur målen ska uppnås inom kvalitet, trygghet, socialt ansvar och 
ekonomi. Hyresgästen ska känna sig trygg i sitt boende och detta är en viktig fråga för 
företaget.

”Nöjda, trygga hyresgäster bor kvar och ökar trivseln i området. Nu tar Wallenstam ett 
krafttag för att bli ännu mer lyhörda för hyresgästens önskemål. Trygghet står högt på 
önskelistan.”                     (Wallenstams årsredovisning, 2007 s.23) 

Wallenstam hjälper gärna till vid förfrågningar om att anpassa lokalerna efter hyresgästens 
verksamhet och till att förbättra arbetsmiljön. Idag är efterfrågan på miljöanpassade lösningar 
inte så stor, men de är säkra på att det kommer att komma inom en snar framtid. Wallenstam 
är förberedd på detta och har ställt sig frågan; hur de ska agera och bemöta hyresgästerna på 
bästa sätt. De är förvånade över att det inte är större tryck utifrån än vad det idag är och de 
anser att det är viktigt att hjälpa hyresgästerna att tänka klimaträtt och upplysa om alternativ. 
På frågan om de upplyser sina hyresgäster till möjligheten att energieffektivisera svarar de att 
det är mycket upp till kunden att själv göra det aktiva arbetet. Hyresgästerna betalar en 
kallhyra, vilket betyder att hyresgästen själv står för själva elförbrukningen. På detta sätt, är 
det upp till hyresgästerna att själva börja tänka på energiförbrukningen och vilka åtgärder som 
de kan göra. 

Enligt Wallenstam kännetecknas en bra kommunikation av en bra dialog, nära kontakt och 
kontinuerlig information till hyresgästerna. De erbjuder sina hyresgäster olika mervärden, 
vilket kan vara allt från en ”handy-man” till att erbjuda kaffemaskiner och städning i 
lokalerna. Ett attraktivt kunderbjudande ska vara flexibelt, tillgängligt, tilltalande och anpassat 
efter kundens behov. ”Vi vill ha långsiktiga relationer och där målet är att vara nära 
hyresgästen, känna kunden och veta vad de vill, (Patrik Persson, Wallenstam 2008-04-02)”. 

Vid önskemål, så som renovering och ombyggnationer från hyresgästen, ställer gärna 
Wallenstam upp. De vill helst själva sköta arbetet så att det blir kvalitetsmässigt korrekt utfört 
och så att lokalerna kan återanvändas vid eventuella nya hyresgäster. Självklart vill de 
tillmötesgå sina hyresgäster så långt det går, men ibland måste det kompromissas när det 
gäller kostnaderna.

Vasakronan
Vasakronans strategi är att fokusera på att få nöjda hyresgäster, genom att ha en nära 
kunddialog, erbjuda kundanpassade tjänster och att ha ett starkt varumärke. 
Fastighetsbeståndet förvaltas av Vasakronans egen driftpersonal, för att på så sätt hålla en 
närmare kundkontakt och för att bättre kunna bemöta hyresgästens behov och önskemål. Vid 
eventuella problem med fastighetsservicen och där arbetet förväntas ta mer än en halvtimma, 
anlitas en utomstående entreprenör. Nöjda kunder är grunden för att skapa långsiktig 
lönsamhet. I kundvårdsarbetet ingår det att arbeta mycket systematiskt med fastighetsservice, 
klagomålshantering, kommunikation och lokalanpassningar. För att en öppen kunddialog ska 
fungera, har de kundansvariga medarbetarna en kontinuerlig dialog med hyresgästen. Varje år 
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genomförs en måldialog där kundens framtidsplaner diskuteras och hur samarbetet med 
Vasakronan kan förbättras. Vasakronan anser att olika mätningar och öppna dialoger med 
hyresgästerna lägger grunden för ständiga förbättringar och bland annat används 
fastighetsbranschens Nöjd-Kund-Index-mätning.      

Fastighetsförvaltningen är kärnverksamheten och det viktigaste för Vasakronan, men det är 
viktigt att även kunna erbjuda hyresgästen mervärden i olika former. Vasakronan Service 
Partner är Vasakronans helägda servicebolag, vilka erbjuder hyresgästen behovsanpassade 
lösningar så som telefoni, städning, restaurang och reception. Detta har blivit ett viktigt 
komplement till kärnverksamheten, då kringtjänster ofta efterfrågas av kunder. Tjänsterna 
utvecklas utifrån hyresgästens behov och marknadsutvecklingen.     

När det gäller miljöanpassning av kontorslokaler är efterfrågan varierande enligt Vasakronan. 
Nya hyresgäster ser oftast bara de befintliga kontorslokalerna och ställer inga krav därutöver. 
Ibland är hyresgästen med och frågar och vill ha rådgivning om lämpligt materialval, så att 
det passar in med företagets image/profil. Vasakronans vanligaste miljöanpassningar som de 
erbjuder är sophantering och därefter energieffektiviserade lösningar och ventilation. Även 
krav på klimatet i kontorslokalerna är viktiga. Alla fastigheter har genomgått en energianalys 
där olika brister har identifierats. Vid ombyggnation/renovering försöker Vasakronan göra 
detta så energieffektivt som möjligt. Det är viktigt att tänka på, att när en kontorslokal 
anpassas efter hyresgästens behov och önskemål, ska den även fungera/vara anpassad för 
nästkommande hyresgäst. När hyresgästen kommer och säger att de vill ändra eller ha 
uppfräschning av kontorslokalerna, är frågan hur kostnaden ska fördelas. Frågan är om 
kostnaden ska ses som en engångssumma eller om den ska läggas till på hyran. Är det ett 
alternativ som Vasakronan tycker är lämpligt kan även de vara med och finansiera. Enligt 
Vasakronan är fastighetsbranschen i ständig förändring och det är viktigt att fastighetsägare 
håller sig uppdaterade, annars går hyresgästen till konkurrenten.          

För Vasakronan kännetecknas en bra hyresrelation av tillgänglighet och närhet till 
hyresgästen. En öppen dialog är viktigt och de försöker själva vara hyresgästernas kund. Det 
är viktigt att lyssna på de behov och förväntningar som finns och utifrån dessa hitta anpassade 
lösningar.  För att behålla långvariga relationer, anser Vasakronan att det är viktigt att visa sig 
och vara nära hyresgästerna. För att eftersträva detta, sköter de själva fastighetsservicen men 
anlitar utomstående entreprenörer när arbetet kräver det.   

”Med fokus på hyresmarkanden utgör kundrelationen den mest kritiska framgångsfaktorn. En 
kortvarig hyresrelation är oftast olönsam då det är kostsamt att byta hyresgäst. Genom nöjda 
kunder strävar Vasakronan efter att skapa långvariga relationer.” 

(Vasakronans årsredovisning 2007, s.2)

Wihlborgs Fastigheter 
För att Wihlborgs ska fortsätta vara det ledande fastighetsbolaget i Östersundsregionen anser 
de att det är viktigt att de stärker kundrelationerna genom ett aktivt engagemang och en hög 
servicegrad för att hyresförhållandena ska vara långvariga. All fastighetsförvaltning sker med 
egen personal för att finnas nära hyresgästerna för att snabbt kunna bemöta deras 
förväntningar och krav. Medarbetarnas kompetens och engagemang är avgörande för 
företagets utveckling och kvaliteten på de tjänster som kunderna erbjuds. 
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”Vår ledande position i Öresundregionen tillsammans med vår aktiva förvaltning och 
finansiella styrka ger oss unika möjligheter att utveckla vårt fastighetsbestånd och därmed 
näringslivsstrukturen i regionen eftersom bra lokaler är viktigt för näringslivets utveckling. 
Något som såväl vi som samhället tjänar på.”

(Wihlborgs Fastigheters årsredovisning 2007, s.2)

Wihlborgs affärsmodell är att skapa värden för hyresgästerna och att göra dem nöjda. För att 
lyckas som hyresvärd, anser Wihlborgs att de måste engagera sig i sina hyresgäster och dess 
verksamhet samt de behov som de har. De säger att de idag är långt ifrån den traditionella 
bilden av fastighetsförvaltning. Det är en självklarhet för dem att de ska lösa hyresgästernas 
lokalproblem och det innebär att tillsammans med hyresgästen diskuterar fram lämplig 
lösning efter just deras verksamhet. För att Wihlborgs på bästa sätt ska möta hyresgästernas 
krav och behov, är verksamheten koncentrerad till kommersiella fastigheter i 
Öresundsregionen. 

Idag finns det en efterfrågan på miljöanpassade lösningar från hyresgästerna, men den är 
varierande beroende på typ av hyresgäst enligt Wihlborgs. Det efterfråga idag, men 
Wihlborgs tror att det kommer att efterfrågas ännu mer längre fram i tiden. De främsta 
miljöanpassade lösningarna inom fastighetsförvaltningen som Wihlborgs erbjuder sina 
hyresgäster är energieffektivisering och avfallshantering. Tillsammans med hyresgästerna går 
de igenom lokalernas energianvändning och försöker hitta lösningar till 
energieffektiviseringar. De flesta hyresgästerna betalar en kallhyra, vilket betyder att 
hyresgästen själv betalar för den faktiska energianvändningen. Vid större om- och 
nybyggnationer samt vid renoveringar arbetar Wihlborgs med miljöprogram och detta ska ses 
som en naturlig del i miljöarbetet och en miljöinventering görs alltid vid fastighetsköp. 
   
Stora delar av Wihlborgs fastighetsskötsel, exempelvis trädgård och städning läggs ut på 
entreprenad. Alla underentreprenörer och leverantörer får vid anbudsstadiet en checklista att 
fylla i, där bland annat miljöfrågor tas upp. Eftersom Wihlborgs påverkar miljön indirekt via 
sina externa underentreprenörer och leverantörer, ställs även krav på att dessa har erforderliga 
miljörutiner.
Anbudsgivarna samlar då poäng utifrån checklistan, vilka sedan beaktas vid upphandlingen. 
Wihlborgs ställer krav på att det ska finnas ett miljöengagemang hos den upphandlande 
parten, men påpekar att detta kan variera mellan olika företag. De eftersträvar miljöanpassade 
lösningar vid all upphandling av produkter och tjänster hos entreprenörer och leverantörer

4.2.4. Ekonomi - fastighetsägare
Wallenstam
Wallenstam anser det viktigt att satsa på miljön och tror att om de inte investerar för 
miljöanpassningar, är de inte längre med på banan och inte längre intressanta för marknaden. 
Wallenstam säger att det är viktigt att se miljöarbetet som en lång process, vilket inte 
förändras över en natt, utan kommer att pågå och fortlöpa under lång tid.  Investeringar för att 
förbättra miljön är något som de satsar och tror på. Wallenstam har flera anställda som jobbar 
med både miljö och energi och de ser att det är viktigt att samarbeta mot en god utveckling 
och att ha en fungerande arbetsmiljö. 

Wallenstam anser att vissa kunder är mer krävande än andra, vid exempelvis omförhandlingar 
och nyinflyttningar. Wallenstam vill gärna tillgodose sina hyresgästers önskemål gällande 
fastigheten, men med önskemålen ökar även kostnaderna. Dock säger Wallenstam att de finns 
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de kunder som vill ha det bästa och att det är ekonomin styr i slutändan. Gällande 
betalningsviljan ifrån hyresgästerna, ser Wallenstam att det finns en tendens åt att vilja 
miljöanpassa och att då även betala mer. De ser även att läge och standard, spelar en central 
roll för betalningsvilja, ju mer centralt desto mer kostar kontorslokalerna. Wallenstam 
tillägger att kraven och förväntningarna är högre från hyresgäster som hyr mer centralt 
belägna kontorslokaler. 

Wallenstams mål är självklart att tjäna pengar. Wallenstam både köper, förvaltar, vårdar samt 
rustar upp sina kontorslokaler. Efter ca 15år bukar de välja att sälja sina fastigheter och anser 
därför att deras fastigheter både kan ses som förvaltningsfastigheter och 
avkastningsfastigheter. 

Vasakronan
Vasakronan anser att miljöarbete ska ses på långsikt och därav är det ekonomiskt lönsamt, 
dock medger Vasakronan att det är kostsamt att investera i miljöarbete och på miljöfrågor, 
men att det i långa loppet är vinstgivande. 

Gällande lönsamma och icke-lönsamma kunder anser Vasakronan att det finns lönsamma och 
mindre lönsamma hyresgäster. Vasakronan ser alltid till, att ta en ekonomiskutvärdering på 
den kommande hyresgästen för att veta att de klarar av att betala hyra. Vasakronan säger 
vidare att de inte vill neka en kund en lokal, men att de är noga med att påpeka om det finns 
anmärkningar på kunden vill gärna prata med företaget/personerna innan

Vasakronan påtalar att hyresgästerna aldrig vill betala mer än vad de anser rimligt. De ser 
ingen större ökad betalningsvilja för att anpassa kontorslokalerna till miljön och ser att 
hyresgästerna alltid hellre väljer det billigare alternativet när det gäller miljöanpassade 
lösningar. Om det mot förmodan skulle vara så att hyresgästen efterfrågar miljöanpassningar, 
är det oftast de nya yngre företagen. Vasakronan anser dock att läge och standard kan 
påverkar hyresgästens betalningsvilja. 

Vasakronan ser inga skillnader i betalningsvilja mellan svenska och utländska hyresgäster, 
men vid investeringar och köp, säger Vasakronan att utländska investerare är något mer 
krävande och vill ha utförlig information om, exempelvis marken som bygganden står på.

Wihlborgs Fastigheter 
Att satsa på miljöarbetet anser Wihlborgs är lönsamt och investeringarna ska ses långsiktigt. 
Idag har Wihlborgs en medarbetare som är miljösamordnare och har ansvaret för allt som har 
med miljön att göra. Miljöarbetet har fått en större plats inom företaget på senare år och de 
anser att de är långt fram gällande miljöarbetet. Miljöarbete är, som tidigare har nämnts, alltid 
en fråga om miljö och ekonomi. Miljösamordnare säger att det inte är några större problem 
med att få igenom projekt/arbeten som har med miljön att göra. En sak som påvisar 
Wihlborgs miljöarbete är att en tjänstebilspolicy har arbetats fram, vilken endast tillåter 
miljöbilar. Det betyder att alla servicebilar ska bytas ut mot miljöbilar. Wihlborgs påvisar att 
de är villiga att satsa pengar för att värna om miljön. Från och med år 2009 skall all el enbart 
köpas som är ”el med bra miljöval” från Vattenfall. 

Alla miljöinvesteringar som görs måste ses på lång sikt enligt Wihlborgs. De poängterar även 
att alla miljöinvesteringar inte behöver ses i kronor utan även i andra variabler, till exempel 
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hur mycket koldioxidutsläppen minskar under ett år. När det gäller energieffektiviseringar i 
kontorslokaler brukar de tillsammans med hyresgästen sätta sig ner och diskutera fram bästa 
lösning och ofta delar de då på investeringskostanden. För hyresgästens del syns resultat av 
energieffektiviseringen snabbt, då de får en minskad energiförbrukning och kostnaden 
minskar. Det syns inte lika mycket för Wihlborgs som är fastighetsägare, men de vill vara 
med och påverka att den totala energiförbrukningen för fastigheten minskar. 

Wihlborgs tycker att de ser att vissa hyresgäster är villiga att betala mer för att få 
miljöanpassade lösningar i deras kontorslokaler. De ser att hyresgästerna är beredda på att 
betala mer för en miljövänlig lösning, om hyresgästen vet att valet är mer miljövänligt. 
Wihlborgs tror att hyresgästernas betalningsvilja angående miljöanpassade lösningar kommer 
att öka i framtiden. 

Om en hyresgäst önskar/ställer krav på miljöanpassade lösningar, försöker Wihlborgs att 
tillgodose dessa önskningar så länge det är rimliga. En dialog är viktig med hyresgästen och 
de försöker hitta lösningar som är anpassade utefter hyresgästens krav och på lokalernas 
utformning. Det är inte alltid att det går att tillgodose kraven till 100 procent, men de försöker 
alltid att hitta den bästa lösningen tillsammans med hyresgästen. 

4.3 Hyresgäster med fastighetsägarperspektiv
I kategorin hyresgäster med fastighetsägarperspektiv har NCC Property Development och 
Folksam/Newsec intervjuats, med utgångsfrågan: vilka miljökrav ställer Ni på era 
kontorslokaler? 

NCC Property Development arbetar med fastighetsutveckling och har även inblick i vad 
hyresgäster kan ställa för krav på kontorslokaler. Ytterliggare ett fallföretag, 
Folksam/Newsec, har intervjuats. Anledningen till att detta fallföretag kategoriseras som 
hyresgäst med fastighetsägarperspektiv, är på grund av deras stora egenägda bestånd av 
kontorslokaler. 

4.3.1 Verksamhet - hyresgäster med fastighetsägarperspektiv
NCC Property Development
NCC Property Development är ett av Nordens ledande företag inom fastighetsutveckling, det 
vill säga från idéstadium till försäljning av ett projekt. De utvecklar och säljer kommersiella 
fastigheter i Norden och de olika projekten genomförs i samarbete med NCC-koncernens 
konstruktionsenheter. Verksamheten är uppdelad i tre olika regioner; Stockholm, Göteborg 
och Malmö/Lund. Tidigare ägde NCC Property Development olika förvaltningsfastigheter, 
men när de inte längre stämde överens med avkastningskraven, beslutades det att samtliga 
fastigheter skulle säljas. Enligt företaget binds mycket kapital under en längre tidsperiod, 
vilket medfört att de istället valt att identifiera och utveckla olika affärsmöjligheter, från 
projektering till färdig fastighet med hyresgäster. Fastigheten säljs egentligen dagen innan 
byggandet påbörjas och ägaren tar sedan över vid förvaltningsskedet. På så sätt fördelas de 
olika risker som finns. NCC ägde tidigare den fastighet, som NCC Property Development 
idag har sin kontorsverksamhet i, men sedan ett par år tillbaka är det Vasakronan som äger 
fastigheten. 
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”NCC är en samhällsbyggare som tar sitt samhällsansvar på olika nivåer, bland annat genom 
att vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete till energiområdet. Det är där vi, som bygg- och 
fastighetsutvecklingsföretag, kan göra den största insatsen i samhället.”

(NCCs årsredovisning 2007, s. 2)

Folksam/Newsec 
Folksam är ett kundägt bolag, vars verksamhet bedrivs inom försäkringar och sparande. Allt 
som Folksam gör styrs av värderingarna; trygghet, engagemang, medmänsklighet och 
professionalism. Företagets vision är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där 
individen känner trygghet. 

”Varför är det så viktigt med miljöfrågor för oss på Folksam/Newsec? Jo, vi lever i en känslig 
värld, full av gifter och andra hot, och känner att det är vårt ansvar att göra allt vi kan för att 
värna om miljön. Därför ställer vi hårda miljökrav på oss själva och de leverantörer som 
reparerar våra kunders skador. Det sparar vi också pengar på.”

                                   (www.Folksam.se 2008-05-01)

Newsec erbjuder tjänster som analys/värdering av fastigheter, strategisk rådgivning, 
genomförande av fastighetstransaktioner och förvaltning av fastigheter. Deras verksamhet 
riktar sig till fastighetsinvesterare, fastighetsägare och lokalanvändare. Idag är Newsecs 
marknad Norden och Baltikum. Inom Newsec finns det medarbetare, vilka arbetar med lokal-
och fastighetsfrågor för företag som inte har fastigheter som sin kärnverksamhet. 
Förändringar i verksamheten eller omförhandling av hyreskontrakt är typiska frågor som då är 
aktuella. Det är viktigt att översynen av lokalfrågorna leder till förändringar vilka baseras på 
hur verksamheten drivs och kommer att drivas, samt de krav verksamheten ställer på 
lokalernas och arbetsplatsernas utformning och miljö.

4.3.2 Miljöarbete – hyresgäster med fastighetsägarperspektiv
NCC Property Development
NCC Property Development innehar en utarbetad miljöpolicy, där de har identifierat de 
miljöaspekter som finns, för att sedan kunna fokusera på hur verksamheten påverkar miljön. 
De anser att på så sätt kan de förbereda och skapa förutsättningarna för en miljövänlig 
förvaltning, men det är upp till fastighetsägaren sen att erbjuda mer miljöanpassade tjänster 
till hyresgästerna. NCC Property Development säger vidare att miljöarbetet är något som har 
funnits inom företaget hela tiden, men borde marknadsföras bättre till allmänheten. Miljö, etik 
och socialt ansvar kommer att integreras i en gemensam syn och medvetenheten i samhället 
vilket gör att lägstanivån gällande miljön, hela tidens höjs. Under hösten 2000 blev NCC 
Property Development i Sverige miljöcertifierade enligt ISO 14001.

NCC Property Development arbetar med att förmedla information gällande miljöarbete till 
medarbetare, leverantörer, hyresgäster och köpare. De anser att fokus på miljöarbete är 
cyklist, ett tag är det extremt viktigt och sedan faller det i glömska, för att därefter komma 
igen. När det gäller miljöfrågor anser de sig själva ligga långt fram i arbetet. NCC Property 
Development arbetar med utveckling och har på så sätt möjlighet att tänka cyklist och välja 
material både i produktionsskedet och senare i förvaltningsskedet och det ligger i NCC 
Property Developments linje att arbeta med miljövänligt byggnadsmaterial. De påtalar vidare 
att miljöarbetet tenderar att över gå till att bli en hygienfaktor, där marknadsföringen för 
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miljöarbete inte har så stor tyngdpunkt eftersom det är en självklarhet att arbeta med 
miljöfrågor. NCC Property Development säger att Green Building är ett intressant arbetssätt, 
vilket borde marknadsföras mer än vad det gör. Idag är det relativt nytt och är än så länge inte 
fullt integrerat i deras verksamhet, men kan komma att bli framöver. NCC Property 
Development har byggt två olika GreenBuilding-certifierade kontorsprojekt i Sverige, ett i 
Malmö och ett i Stockholm. Enligt NCC Property Development ser hyresgästerna Green 
Building som mer positivt ur energibesparingssynpunkt, då de får en minskad 
energiförbrukningsmängd. 

Folksam/Newsec
Folksam/Newsec arbetar aktivt för att minska sin påverkan på miljön, med anledning av 
företagets interna krav, hyresgästernas krav samt omvärldens krav. Folksam/Newsec har en 
övergripande miljöpolicy, där huvudtanken är att de ska minska sin påverkan på miljön så 
långt det är möjligt. Folksam/Newsec har en stor förbrukning av fjärrvärme och el, och det är 
även inom dessa områden de vill minska sina effekter på miljön. Dessutom ser de över och 
konverterar oljeuppvärmda fastigheter till att värmas upp med pellets istället. Folksam är inte 
certifierade enligt ISO 14000. 

Enligt Folksam/Newsec har tyngden på miljöfrågor ökat under de senaste åren, vilket har lett 
till större fokus på bland annat, energiförbrukningen och sophantering. De anser dock inte att 
de blir påverkade av konkurrenter eller media, gällande sitt miljöarbete. Folksam/Newsec 
medger att de har varit dåliga på att informera om sitt miljöarbete, men att de ska bli bättre på 
den punkten och på att få ut information genom bland annat utskick till hyresgäster.

Folksam/Newsec gör inga speciella miljöanpassningar, utan erbjuder standardlösningar som 
exempelvis sophantering. Trots det ser Folksam/Newsec att det finns viss efterfrågan på 
miljöanpassade lösningar, då främst inom arbetsmiljön, med bland annat bättre ventilation. 
Folksam/Newsec har påbörjat energideklaration och där med även vilka åtgärder som ska 
förbättras. Gällande Green Building känner de till konceptet men är inte partner, i dagsläget. 

Hur viktigt är det att kontorslokaler uppfyller kraven för följande faktorer? 
Värdera följande faktorer i tabellen utifrån vad Ni anser är viktigt. 5 är mycket viktigt och 1 
är oväsentligt.

Faktorer NCC Property 
Development

Folksam/Newsec

Buller
5 4

Energianvändning
5 3

Materialval
5 4

Avfallshantering
5 3

Ventilation
5 5

Tabell 4 Faktorer som är viktiga för hyresgäster med fastighetsägarperspektiv, vid nyttjande av kontorslokaler
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Ventilation är en viktig fråga och där ställer hyresgästerna höga krav, enligt NCC Property 
Development. Energianvändning är även en viktig faktor och de anser att kallhyra 
(hyresgästen betalar den faktiska hyran, energianvändningen) är ett sätt att motivera 
hyresgästen att arbeta med att minska energiförbrukningen.  Avfallshanteringen anser NCC 
Property Development är en hygienfaktor, som många förväntar sig ska fungera. 

Folksam/Newsec anser att den viktigaste faktorn i kontorslokaler är ventilationen. De övriga 
faktorerna är även de viktiga för att skapa en god arbetsmiljö för dem som arbetar i
kontorslokalerna. 

4.3.3. Fastighetsförvaltning - hyresgäster med fastighetsägarperspektiv 
NCC Property Development
Det har gått två hyresförhandlingsperioder sedan Vasakronan tog över ägandet av de 
kontorslokaler som NCC Property Development idag har sin verksamhet i. I samband med 
nya omförhandlingar av hyresavtalet genomfördes ombyggnation och uppfräschning av 
kontorslokalerna. Det var NCC som ansvarade och genomförde ombyggnationen och enligt 
dem var det ett sätt att hålla nere hyran. När det gäller att välja byggnadsmaterial är NCC 
Property Development angelägna om, att välja material som är miljöanpassade. 

”Jag tycker att miljöarbetet tenderar att gå att bli en hygienfaktor mer och mer, både för 
våran del och för hyresgästerna. Jag själv personligen tycker inte att det är en 
marknadsfördel att argumentera för miljöarbete, då jag räknar med att det ska ingå. Ett 
sådant arbete ska företag ha, det finns andra mervärden som vi istället kan sälja i så fall. Det 
finns flera olika variationer och Green Building är ett alternativ/exempel.” 

(Patrik Lund, NCC Property Development AB 2008-04-02)

NCC Property Development anser att en bra hyresrelation kännetecknas av en bra 
kommunikation och att hyresgästen är nöjd från kontraktsskrivning och vidare under 
hyrestiden. Att relationen är viktig kan ha betydelse för framtida hyresrelationer då ryktet 
sprids från hyresgäster till eventuella hyresgäster. 

För NCC Property Development är det viktigt att kunna erbjuda kunden något mer än själva 
kärntjänsten, då i form av mervärde. När de själva i sin verksamhet arbetar med 
fastighetsutveckling, erbjuder de i vissa av sina fastigheter, merservice i form av restaurang 
och gym. De anser att det i fastigheten ska vara ljust även utanför kontorstid, allt för att de 
anställda ska känna sig trygga. Hyresgästen ska själv kunna göra aktiva val över vad de vill 
ska ingå i hyran och exempel på mervärden kan vara gemensam reception, städning och 
restaurang. Enligt NCC Property Development måste en fastighetsägare erbjuda kunden 
mervärden, för att kunna ta ut en högre hyra och för att behålla sina hyresgäster. 

”Om vi kan höja servicen kan vi även ta ut en högre marknadshyra. Ett exempel är Nordstan i 
här i Göteborg där vi har en restaurang i fastigheten. Vi vill kunna attrahera de kunder som 
söker denna service. Genom restaurangen kan vi erbjuda frukostkorgar, smörgåsar, catering 
och även att hyresgästerna kan laga mat tillsammans med sina kunder. Vi vill erbjuda en 
helhet som kan attrahera kunden och då erbjuder vi även ett gym i fastigheten. Det är 
marknadsrelaterat men just nu värderas denna service väldigt högt.” 

(Patrik Lund, NCC Property Development AB 2008-04-02)
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Folksam/Newsec
För Folksam/Newsec är fastighetsförvaltning både att vårda fastighetsbeståndet och att 
bemöta hyresgästerna utifrån deras behov och önskemål. I fastighetsförvaltningen är det 
största arbetet service och kundvård. För att behålla de hyresgäster som de har idag, arbetar de 
mycket med service, lyssnar på hyresgästernas önskemål och behov och att använder
marknadsanpassade hyror. En bra hyresrelation kännetecknas av att den är långvarig och 
stabil, i de flesta situationerna. Folksam/Newsec säger att kommunikationen till hyresgästerna 
är bra, men att den alltid kan bli bättre. Genom att lyssna och ta till sig hyresgästens önskemål 
och synpunkter bemöter Folksam/Newsec sina hyresgästers behov och förväntningar. Då 
problem uppstår försöker de alltid snabbt och på bästa sätt lösa problemen, allt för att ha nöjda 
hyresgäster. Vad som ska ingå i ett attraktivt kunderbjudande säger Folksam/Newsec beror på 
kunden.

Folksam/Newsec säger att hyresgästerna ställer olika krav på kontorslokalerna och att läge, 
hyra och standard är vanliga krav som förekommer. Vid förfrågningar från hyresgästen att 
anpassa kontorslokalerna efter just deras verksamhet ställer Folksam/Newsec upp. Vid 
renoveringar och kontorsanpassningar är det oftast fastighetsägaren som har ansvaret. 
Miljöfrågorna påverkar verksamheten och vid renoveringar. 

4.3.4. Ekonomi – hyresgäster med fastighetsägarperspektiv
NCC Property Development
NCC Property Development säger att de inte får ekonomin att gå ihop vid rena ombyggnads-
och renoveringsprojekt, då de har höga avkastningskrav. Hävarmen är för liten för att bara 
renovera fastigheten, och för att NCC Property Development ska åta sig jobbet bör även 
tillbyggnader eller dylikt göras i samband med renoveringsprojektet. De tillägger vidare att 
det finns andra som är bättre än dem, på att få det ekonomiskt lönsamt. 

NCC Property Development säger att det är stora skillnader på betalningsviljan, när det gäller 
läge och standard. I deras fastighetsutvecklingsverksamhet har de två olika kunder: 
hyresgästen och fastighetsägaren. De påpekar att det inte kan byggas mer än vad 
hyresgästerna efterfrågar och kan betala för. När det gäller fastighetsägare ser de till 
alternativanvändningen, det vill säga att lokalen måste kunna fungera till andra hyresgäster 
efter det att befintlig hyresgäst flyttar ut. NCC Property Development säger därför att de 
måste lägga sig på en nivå där det finns en återanvändningsmöjlighet, både i fysisk 
utformning och av ytskikt

Det finns olika värderingsgrunder när det gäller fastigheter. NCC Property Development har 
nyligen sålt en fastighet i Göteborg till en schweizisk bank. Överlag anses utländska 
köpareställare, ha/ställa högre krav än svenska företag, när det gäller miljön, samt krav på 
uppföljning av miljö, teknik och den långsiktiga förvaltningen. Ett exempel är att den 
schweiziska banken har ställt krav på att fjärrvärme måste installeras och de har även etiska 
krav och miljökrav från sina investerare hemma i Schweiz. Anledningen till att utländska 
investerare ställer höga krav tror NCC Property Development beror på att de är rädda för att 
hamna i miljöskandaler, samt att de inte känner till svenska lagar, regler och standarder.
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Folksam/Newsec
Folksam/Newsec anser att det är lönsamt att satsa och investera för miljövänligare alternativ. 
De ekonomiska resurserna för Folksam/Newsecs miljöarbete har ökat om de jämför med 
tidigare år och Folksam/Newsec anser att miljöarbetet ska ses både på kort och på längre sikt, 
där de anser att miljöinvesteringar kan bli en konkurrensfördel i framtiden, därav ska en 
miljöinvestering ses som något positivt. När Folksam/Newsec gör nyinvesteringar, är det 
viktigt att ta hänsyn till miljö exempelvis val av material.

Gällande betalningsviljan anser Folksam/Newsec att det är hyran och läget som påverkar och 
avgör vad kunden är beredd att betala. De säger att de är beredda på att tillgodose kundens 
krav på lokalanpassningar, förutsatt att kunden är villig att betala en högre lokalhyra. Däremot 
är de tveksamma till om hyresgästen är villiga att betala mer i hyra, för att få miljöanpassade 
lösningar på kontorslokalerna, och säger att de inte märkt någon större efterfrågan i den 
riktningen.

Syftet med Folksam/Newsecs fastigheter är att se dem som kapitalförvaltningar, en 
investering.
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5. Analys 

Kapitlet innehåller den analys som författarna har kommit fram till vid sammanställningen av 
den teoretiska referensramen och de empiriska studierna. Utfallet baseras på det urval av 
fallföretag som gjorts. 

5.1. Fallföretagens miljöarbete
Miljöbalkens övergripande mål är att främja för en hållbar utveckling (Miljöbalken 1:1).  
Samhället står idag inför ständigt växande miljöhot. Historiskt sett har miljöfrågan varit 
åsidosatt och det är först nu som miljöfrågan har uppmärksammats. Fallföretagen inser att 
miljöfrågan har blivit mer aktuell. Astra Zeneca anser att marknaden hela tiden ökar sitt 
medvetande gällande miljöfrågor och samtidigt säger NCC Property Development att lägsta 
nivån för miljökraven hela tiden höjs, ju mer miljömedvetna hyresgästerna blir.

Miljöstrategier
Enligt NUTEK (Verket för Näringsutveckling) kan miljöarbete vara ett strategisk val för att 
ligga före konkurrenterna och förbättra företagets konkurrenskraft eller vara ett resultat av ett 
yttre tryck. Fallföretagen ser sin miljöstrategi som processinriktad med komplement från den 
hållbarhetsinriktade strategin.  

Miljöstrategi Mål Viktigaste drivkrafterna 
för miljöarbetet

Ekonomiska effekter i 
företaget

Processinriktad minska företagets 
egen miljöpåverkan

lagkrav
konkreta kundkrav
framtida kundkrav
bättre image

minskade kostnader
bättre image
ökat värde på företaget

Hållbarhetsinriktad företag med denna 
inställning vill vara 
en del av den 
samhälleliga 
omställningen till ett 
hållbart samhälle

eget engagemang minskade kostnader
ökad försäljning
bättre image 
ökade risker

Tabell 5 Fallföretagens miljöstrategier 

Det process- och hållbarhetsinriktade miljöarbete ger ofta mindre kostnader. Wihlborgs säger 
att verksamheten ska bedrivas resurseffektivt och att de arbetar aktivt med att minska 
företagets påverkan på miljön.

Det som kan ses kritsikt på tabell 1, är att enbart positiva aspekter nämns, vilket det inte alltid 
behöver göra. En naturlig del i att genomföra en miljöanpassad produktion medför oftast 
ökade kostnader. Det är viktigt att ta hänsyn till tidsperspektivet, då miljöarbetet till en början 
är kostsamt, men att det i gengäld kommer att medföra kostandsbesparingar framöver. 

Enligt Skanskas studie ”Fastighetsbranschen och klimatfrågan” är sophanteringen den 
vanligaste miljöanpassade lösningen som fastighetsägare erbjuder hyresgästerna. De 
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fastighetsägare som i denna studie har intervjuats erbjuder sophantering som en miljöanpassad 
lösning.  Enligt studien framkommer även att material och energibesparingsåtgärder är 
önskemål från hyresgästerna. Fastighetsägarna i denna uppsats säger liknande, att de ser en 
efterfrågan på framförallt energibesparingsåtgärder. 

5.1.1. Krav på fastigheter
Kraven som fastighetsägare ställer på sina fastigheter, är förhållandevis lika. Alla företagen 
arbetar utifrån krav, så som BASTA-kraven3. Fastighetsägarna vill få med alla aspekter så 
långt som det är möjligt. Anledningen till varför Wallenstam sätter högsta prioritet på alla 
faktorer, beror på att hyresgästerna ställer krav och att de vill tillgodose de önskemål och 
behov som finns. Wihlborgs anser att alla faktorer är viktiga och att de går hand i hand. Finns 
det en bra fungerande ventilation i lokalerna är bullret mindre förekommande och har 
företaget gjort bra materialval, påverkar det även energianvändningen. Folksam/Newsec anser 
att den viktigaste faktorn i kontorslokaler är ventilationen. De övriga faktorerna är även de 
viktiga för att skapa en god arbetsmiljö för dem som arbetar i kontorslokalerna. De belyser 
dock att ventilationen är mycket viktig, både för vistelse och för prestationsförmågan.

Följande faktorer är värderade av fastighetsägarna, där 5 är mycket viktigt och 1 är 
oväsentligt.

Tabell 6 Fastighetsägarnas rangordning av faktorer som anses vara viktiga vid nyttjande av kontorslokaler. 

Hyresgästerna har lite andra krav på sina kontorslokaler och anser att energianvändningen är 
det som är viktigast och som de har möjlighet att påverka. Enligt Volvo Technology är buller 
och energianvändningen ständigt aktuellt, då medarbetarna förutsätter att ventilation och 
avfall ska fungera. SCA anser att energianvändningen är av störst vikt, men säger precis som 
Astra Zeneca att därefter är det ventilationen som har störst betydelse.

                                                
3 En lista på särskilt farliga ämnen i byggprocessen, vilka byggbranschen syftar till att avveckla. 

Faktorer Vasakronan Wallenstam Wihlborgs 
Fastigheter

Buller 4 5 5

Energianvändning 5 5 5

Materialval 5
5 5

Avfallshantering 5 5 5

Ventilation 5 5 5
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Följande faktorer är värderade av hyresgästerna, där 5 är mycket viktigt och 1 är oväsentligt.

Faktorer
Volvo 

Technology
Astra Zeneca SCA

Buller
5 1 4

Energianvändning
5 4 5

Materialval
2 3 3

Avfallshantering
3 2 3

Ventilation
3 5 5

Tabell 7 Hyresgästernas rangordning av faktorer som anses vara viktiga vid nyttjande av kontorslokaler. 

Följande faktorer är värderade av hyresgäster med fastighetsägarperspektiv, där 5 är mycket 
viktigt och 1 är oväsentligt.

Faktorer NCC Property 
Development

Folksam/Newsec

Buller
5 4

Energianvändning
5 3

Materialval
5 4

Avfallshantering
5 3

Ventilation
5 5

Tabell 8 Hyresgäster med fastighetsägarperspektiv rangordning av faktorer, vilka anses vara viktiga vid 
utnyttjade av kontorslokaler. 

5.1.2. Miljö - förbättringsarbete 

Miljöledningssystem, så som ISO 14001, är ett verktyg för ett organiserat miljöarbete. Det 
bygger på en ständig process – att planera, att genomföra, att följa upp och att förbättra 
arbetet. Ett viktigt syfte med ledningssystem är att bedriva ett förutseende och förebyggande 
arbete som resulterar i att verksamheten blir rationell, kostnadseffektiv och gradvis minskar 
sin belastning på miljön (Piper, Ryding & Henriksson 2004).

Följande fallföretag är certifierade enligt ISO 14000;
Vasakronan
SCA
Volvo Technology
NCC Property Development
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Vasakronan anser att de är en av ledande fastighetsägarna inom miljöområdet och säger sig 
vilja fortsätta hålla den positionen och är därav certifierade enligt ISO 14000. Volvo 
Technology säger att de är certifierade enligt ISO-standarder och de tittar konsekvent på sina 
handlingar, vilka både påverkar och ger konsekvenser.

Wallenstam, Wihlborgs, Folksam/Newsec och Astra Zeneca har valt att inte vara certifierade 
enligt ISO-standard och förklarar bland annat så här; 
Wallenstam är inte certifierat enligt ISO 14000, men arbetar utifrån den modellen. De 
använder deras riktlinjer som verktyg och uppfyller kraven så att de i framtiden har möjlighet 
att certifiera sig om intresse finns. Likaså Wihlborgs arbetar utifrån modellen och använder 
verktygen som riktlinjer för deras verksamhet, för möjlig certifiering. 

Samtliga företag har en miljöpolicy som de utgår och arbetar ifrån. Bland annat SCA säger att 
de sedan lång tid, har haft en miljöpolicy och sedan några år tillbaka har den skrivits om till 
en så kallad hållbarhetspolicy. Policyn gäller för hela SCA-koncernen, och inkluderar även 
sociala och ekonomiska aspekter. SCA säger att alla parametrar är viktiga för att företaget ska 
förbli livskraftigt, hållbart och lönsamt. Folksam/Newsec har en övergripande miljöpolicy, där 
huvudtanken är att de ska minska sin påverkan på miljön så långt det är möjligt.

5. 2. Kommersiella fastigheter
De fallföretag som i intervjuats, förvaltar kommersiella fastigheter eller hyr kontorslokaler, 
vilka är belägna i kommersiella fastigheter.  Vid hyresnivåsättning av lokaler, grundar sig 
lokalhyresförhållanden på att marknadshyran ska vara styrande (Victorin, 2003). Det innebär 
att hänsyn tas till likvärdiga lokaler, läge, storlek och standard vid prissättning av lokalhyran. 
Fastighetsägarna är överens om att läge, storlek och standard har betydelse för hur stor hyran 
på lokalen är. De hyresgäster som vill ha ett bättre läge, är ofta beredda på att betala lite extra 
för läget, exempelvis kontorslokaler belägna inne i centrum.

Idag har situationen på vakansgraden på lokalhyresmarknaden förändrats, jämfört med 1990-
talet. Enligt Högberg & Högberg (2000) har spridningen på hyresnivåerna blivit större och att 
läget har kommit att ha en mer central betydelse. Wallenstam och Vasakronan redovisar i sina 
årsredovisningar från 2007 på sjunkande vakansgrader på lokalhyresmarknaden.  

5.3. Fallföretagens syn på fastighetsförvaltning
Samtliga fastighetsägare är ense om att service är det viktigaste för att behålla sina 
hyresgäster när det gäller fastighetsförvaltning. Att lyssna på kundens behov och önskemål är 
förutsättning och utgångspunkt för en fungerande fastighetsförvaltning. Enligt Högberg & 
Högberg (2000) innebär fastighetsförvaltning att ge service till sina hyresgäster på ett sätt som 
maximerar värdet för hyresgästen. En affärsmodell som finns för att skapa värden, är att göra 
hyresgästerna nöjda, vilket bland annat Wihlborgs arbetar med. Kärnverksamheten inom 
fastighetsförvaltningen innebär enligt Högberg & Högberg (2000), att vårda 
hyresgästrelationen och att sköta den vardagliga driften/skötseln av fastigheter. Volvo 
Technology anser att deras fastighetsägare är tillmötesgående, kommer med egna initiativ för 
att förbättra lokalerna och att de skapar värden för dem och deras önskemål. 
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Antalet hyresrelationer under ett företags livstid är begränsat enligt Högberg & Högberg 
(2000). Fastighetsägarna säger vid intervjuerna att det är viktigt att engagera sig i 
hyresgästernas verksamhet och att kunna erbjuda förbättrade lösningar i kontorslokalerna för 
att hyresrelationerna ska bli långvariga. Förbättrade lösningar kan exempelvis vara 
miljöanpassade lösningar som bättre avfallshantering och energieffektivisering. Idag arbetar 
fastighetsägarna aktivt med att identifiera miljöanpassade lösningar och med att kommunicera 
ut detta till hyresgästerna. Enligt Wallenstam är det viktigt att hjälpa hyresgästerna att tänka 
klimaträtt och upplysa dem om olika miljöanpassade lösningar som finns. Vasakronan säger 
att när en kontorslokal ska anpassas efter hyresgästens behov och önskemål eller för att få 
bättre kvalitet, är det viktigt att tänka på att den även ska fungera/vara anpassad för 
nästkommande hyresgäst. Fastighetsägarna ser att hyresgästerna efterfrågar miljöanpassade 
lösningar, men de tror att det framöver kommer att efterfrågas mer. 

De hyresgäster som författarna har intervjuat, ställer eller har ställt krav på sina 
kontorslokaler. Kraven varierar mellan hyresgästerna, men det vanligaste är att 
kontorslokalerna ska vara anpassade efter hyresgästernas verksamheter. Högberg & Högberg 
(2000) påpekar att fastighetsägarna skaffar sig mer och mer kunskap och att de blir allt 
duktigare på att lyssna av kundernas behov. Utefter de behov och önskemål som finns, 
försöker fastighetsägarna hitta bästa lösning för den enskilda hyresgästen. Wihlborgs säger att 
de i största mån, tillsammans med hyresgästen försöker hitta den bästa lösningen på de 
problem som finns och som de vill åtgärda. Astra Zeneca ställer bland annat krav på klimat, 
akustik och ventilation. De fastighetsägare som Astra Zeneca tecknar hyresavtal med, har 
skyldighet att följa Astra Zenecas krav och standarder, exempelvis miljöfrågor. När 
författarna frågade hyresgästerna om vilka faktorer som de ställer högst krav på, var buller 
den viktigaste faktorn. Den vanligaste miljöanpassade lösningen som de intervjuade 
hyresgästerna erbjuds är avfallshantering. SCA säger dock att deras fastighetsägare inte har 
erbjudit miljöanpassade lösningar, så som energieffektivisering eller utvidgad 
avfallshantering. 

5.3.1. Nöjda hyresgäster
Hyresrelationerna mellan hyresgäst och fastighetsägare är i de flesta fall långvariga, vilket 
både fastighetsägarna och hyresgästerna är överens om. En bra hyresrelation är viktig för både 
parterna, både ur ekonomiska och strategiska infallsvinklar enligt Eriksson & Åkerman 
(1999). De anser vidare att det är viktigt att stärka befintliga kundrelationer och att minska 
företagets kundomsättningar. Fastighetsägarna är överens om att nöjda hyresgäster utgör 
grunden för en bra och långvarig relation. För Vasakronan är nöjda kunder grunden för att 
skapa långsiktig lönsamhet och enligt Söderlund (1997) förväntas en nöjd hyresgäst förväntas 
vara en lönsam hyresgäst för fastighetsägaren. Ju längre hyresrelationen är, desto mer intäkter 
genererar hyresgästen till fastighetsägaren. För att behålla de hyresgäster som 
Folksam/Newsec idag har, är service och kundvård det viktigaste arbetet för dem. 
Wallenstam, Vasakronan och Wihlborgs påpekar att varumärket och image är viktig för 
relationerna med befintliga hyresgäster och för att finna nya hyresgäster. Enligt Vasakronan är 
nöjda kunder grunden för att skapa långsiktig lönsamhet. NCC Property Development anser 
att det vid hyresrelationer är viktigt med nöjda kunder, en bra kommunikation och att 
relationen är långsiktig för att uppnå bästa resultat för båda parter. 

Eriksson & Åkerman (1999) säger att arbeta med kundorientering handlar om att lyssna på 
kundens behov och förväntningar. Wallenstam, Vasakronan och Wihlborgs har egen 
driftpersonal som sköter fastigheterna och vilka är ute hos hyresgästerna för att ha en närmare 
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kundkontakt och för att bättre kunna bemöta hyresgästernas behov och önskemål. Genom att 
vara närmare hyresgästen kan relationen blir bättre och mer öppen. Fastighetsförvaltningen 
hos de intervjuade fastighetsägarna utgår utifrån hyresgästernas krav, behov och 
förväntningar. Genom att fastighetsägaren känner till hyresgästens behov, har en öppen och 
regelbunden kontakt samt ett samspel vill de skapa bästa lösningen på problem för 
hyresgästen enligt Eriksson & Åkerman (1999). Målet är ett högt kundupplevt värde och 
engagerande hyresgäster.  Alla fastighetsägare säger att målet är nöjda hyresgäster och utan 
dem, fungerar inte fastighetsförvaltningen. Hyresgästen är grunden för att verksamheten ska 
fungera. På Vasakronan finns det ett antal kundansvariga medarbetare, vilka vardera har 
kontinuerliga dialoger med deras ”egna” hyresgäster. Enligt Högberg & Högberg (2000) är 
det viktigt för hyresgästen att fastighetsägaren värdesätter just dem, deras behov och 
önskemål. Volvo Technology anser att deras behov och önskemål blir bemötta, då deras 
fastighetsägare har ett stort engagemang i Volvo Technologys verksamhet. Även Astra 
Zeneca är nöjda med sina fastighetsägare, vilka är tillmötesgående och lyssnar på Astra 
Zenecas behov och önskemål. 

5.3.2. Kunderbjudande i fastighetsbranschen
Fastighetsägarna är överens om att det är viktigt att erbjuda hyresgästerna mervärden i olika 
former, ett utökat kunderbjudande. Kunderbjudandet varierar mellan fastighetsägarna och kan 
vara allt från att erbjuda hyresgästerna städning, gemensam reception, erbjuda kaffeautomater 
i lokalerna, till att ha en ”handy-man” som fungerar som vaktmästare. Enligt Högberg & 
Högberg (2000) är kunderbjudande ett samlat begrepp för vad fastighetsägaren kan ge sin 
hyresgäst i form av kunnande, service och varor med utgångspunkt i den befintliga 
fastigheten. För Wallenstam ska ett attraktivt kunderbjudande vara flexibelt, tillgängligt, 
tilltalande och anpassat efter hyresgästens behov. Folksam/Newsec säger att vad som ska ingå 
i ett attraktivt kunderbjudande varierar beroende på hyresgäst. Högberg & Högberg (2000) 
säger vidare att det är viktigt att göra en analys av hyresgästernas situation, behov och 
önskemål vid utformandet av kunderbjudandet. Enligt Volvo Technology ska ett attraktiv 
kunderbjudande fungera smärtfritt och att det inte ska vara några problem med drift och 
underhåll. Att fastighetsägaren har ett engagemang i Volvo Technologys kontorslokaler anser 
de positivt. Grönroos (2002) anser att i den hårda konkurrenssituation som idag finns räcker 
det inte att erbjuda kärnprodukten/tjänsten, utan företaget måste tillhandahålla en god service 
och fler fördelar för att skapa ett värde hos kunden. För Vasakronan har behovsanpassade 
lösningar (mervärden) blivit ett viktigt komplement till kärnverksamheten, då kringtjänster 
efterfrågas av deras hyresgäster. Astra Zeneca säger att det är viktigt att fastighetsägaren har 
ett mervärde utöver att tillhandahålla kontorslokalerna.  NCC Property Development anser 
även de, att det är viktigt att mervärden utöver kärntjänsten erbjuds. Då de själva arbetar med 
fastighetsutveckling, erbjuder de i vissa fastigheter merservice i form av restaurang, städning 
och gemensam reception. Enligt NCC Property Development måste en fastighetsägare erbjuda 
hyresgästen mervärden för att kunna ta ut en högre hyra och för att behålla befintliga 
hyresgäster.  

5.3.3. Kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäst
Falkheimer & Heide (2007) anser att grunden för alla företags verksamhet är 
kommunikationen. Förmågan att skapa förtroende är, enligt Ertzgaard (2004), en förutsättning 
för värdeskapande och förtroendefulla relationer. Flertalet av de intervjuade fastighetsägarna 
arbetar mycket med öppna kunddialoger och använder exempelvis Nöjd-Kund-Index-
mätningar för att ta reda på hur hyresgästerna upplever fastighetsägaren, vad som är bra och 
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vad som kan göras bättre. För Vasakronan är en öppen dialog med hyresgästen viktig och de 
försöker själva att vara hyresgästens kund. Folksam/Newsec säger att deras kommunikation 
med hyresgästerna är bra, men att de alltid kan bli bättre på att kommunicera.  Förmågan att 
förstå och kunna kommunicera med sina kunder är en viktig kompetens för företaget. 
Ertzgaard (2004) säger att en långsiktig relation eftersträvas, då den leder till bättre planering 
och resurserna kan användas effektivare. Värde och förtroende utgör de viktigaste kriterierna 
för en affärsrelation. En bra kommunikation enligt Wallenstam kännetecknas av en bra dialog, 
nära kontakt och kontinuerlig information till hyresgästerna. Fastighetsägarna säger att en bra 
dialog med hyresgästerna är viktig för att hyresrelationen ska bli långvarig. För Astra Zeneca 
kännetecknas en bra hyresrelation, av en bra kommunikation mellan fastighetsägare och 
hyresgäst. SCA träffar regelbundet sin fastighetsägare för att ha en dialog och diskutera olika 
saker som kan göras bättre och på så sätt skapa ett värde.        

5.4.  Fallföretagens ekonomi 

5.4.1. Lönsamhet 
Lönsamhet utgör basen för företagets överlevnad och det är viktigt för företaget att skilja på 
lönsamhet på lång och kort sikt Ax et al. (2005). Samtliga fallföretag säger att 
miljöinvesteringar och miljöarbete ska ses både på kort och på lång sikt. På kort sikt, för att 
det alltid finns akuta problem som kan avhjälpas, men framförallt på lång sikt för att företagen 
anser att investeringen kommer ge avkastning längre fram i tiden.

Fastighetsägarna påpekar att miljöarbete och miljöfrågor är kostsamt att investera i, men att i 
det långa loppet är vinstgivande. Miljöarbetet är en lång process, vilket inte förändras över en 
natt, utan kommer att pågå och fortlöpa under lång tid. Wallenstam anser även att det är
viktigt att satsa på miljöanpassningar för att vara attraktiva och tror att om de inte väljer att 
investera i miljöarbete är de inte längre intressanta för marknaden. 

Hyresgästerna lägger tyngden på miljöinvesteringarna i sina produkter, men är överens om att 
miljöarbete är lönsamt. Volvo Technology säger att miljöarbete alltid är lönsamt och att det 
ska få kosta. Astra Zeneca medger att kostnaderna för miljöarbete har ökat deras 
investeringsbudgetar, men samtidigt minskat deras energiförbrukning och säger vidare att 
kostnaderna är något som har ökat med åren och framför allt vid nyinvesteringar.

5.4.2. Hållbar utveckling
Johansson & Skoog (2007) säger att under de senast 20 åren har synen förändrats gällande 
värdeskapande inom organisationer. Samhället har ett längre tidsperspektiv än den enskilda 
individen. Fallföretagen är alla överens om att det är viktigt att integrera alla i processen för 
en hållbar utveckling. Fallföretagen är gemensamt överens om att det är viktigt att informera 
personalen, i förbättringsarbetet. All nyanställd personal i Volvokoncernen, utbildas i 
miljöarbete och den är anpassad utefter arbetsuppgifter. Volvo Technology anser att det är 
viktigt att dela av med sig av kunskaperna inom koncernen och eftersom Volvo är ett globalt 
företag är detta mycket viktigt. Gällande hållbar utveckling det vill säga, att hushålla med 
mänskliga och materiella resurser på lång sikt, anser Astra Zeneca att hållbar utveckling 
främst beror på medarbetarna och därför är det viktigt att se till att även de mår bra och satsas 
på. NCC Property Development arbetar med att förmedla information gällande miljöarbete till 
medarbetare, leverantörer, hyresgäster och köpare. 
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För fastighetsägarna är det viktigt att låta hyresgästerna vara med och påverka för en hållbar 
utveckling. Exempelvis låter Wallenstam installerar elmätare i bostadslägenheterna för att på 
så låta hyresgästerna vara med och påverka, samt förändra sin förbrukning. Vasakronan 
försöker få sina hyresgäster att bli mer miljömedvetna gällande exempelvis materialval, som 
att plastmatta byts ut mot klinker. För att Wihlborgs ska kunna kommunicera ut miljöarbetet 
till hyresgästerna skickas det kontinuerligt ut miljöbrev till alla hyresgäster. Folksam/Newsec 
medger att de har varit dåliga på att informera om sitt miljöarbete, men att de ska bli bättre på 
den punkten och på att få ut information genom exempelvis utskick.

5.3.3. Avkastningsfastigheter
De gemensamma nämnarna för samtliga fastighetsägare, är att investering i fastigheter är ett 
långsiktigt beslut och där grundinvesteringen är betydande och att nyttjandeperioden är lång 
enligt Fastighetsnomenklatur (2006). Wallenstam säger att deras huvudsyfte är att tjäna 
pengar och därför köper, förvaltar, vårdar och rustar de upp sina kontorslokaler. Efter ca 15år 
brukar Wallenstam välja att sälja sina fastigheter och anser därför att deras fastigheter både 
kan ses som förvaltningsfastigheter och avkastningsfastigheter. Folksam/Newsec säger att 
deras fastigheter ska ses som kapitalförvaltningar, det vill säga en investering.

Precis som Folksam/Newsec, har flera av hyresgästerna valt att investera i fastigheter, då de 
ser fastigheten som en gynnsam kapitalplacering. 

5.3.4. Underhåll 
På lokalhyresmarknaden är hyran satt till marknadspris och risken för vakanser är större. 
Fastighetsnomenklatur (2006) anser att det i sin tur påverkar underhållsinsatserna, som 
vanligtvis bestäms av hyresgästerna i form av hyresgästanpassningar. Då fastigheter är 
bestående och omvärlden förändras allt snabbare, blir kraven på anpassningar av fastigheterna 
hårdare från kunderna. Detta i sin tur leder till att investeringar i befintliga byggnader, 
reinvesteringar, kan komma att bli nödvändiga för att kunna attrahera nya hyresgäster. 
Folksam/Newsec anser att de är beredda på att tillgodose kundens krav på lokalanpassningar, 
förutsatt att kunden är villig att betala en högre lokalhyra. 

Fastighetsägarna gör olika budgetar och investeringskalkyler för planeringen av framtida 
underhåll och för framtida investeringar. Detta görs för att prognostisera de framtida 
betalningskonsekvenserna, vilket stämmer överens med Fastighetsnomenklatur (2006).   

5.4.5. Investering
Långsiktiga satsningarna som investeringarna utgör grunden för att ett företag på sikt ska 
kunna driva och utveckla sin verksamhet. Ofta hör investeringar ihop med förändringar av 
verksamheten, exempelvis att modernisera verksamheten. Vasakronan säger att det finns 
lönsamma och mindre lönsamma hyresgäster, vilket även Söderlund (1997) påstår. Dock kan 
lönsamma kunder definieras olika och då är det viktigt att företaget har definierat 
kundlönsamhet innan denna uppdelning sker. Vasakronan ser alltid till, att ta en ekonomisk 
utvärdering på den kommande hyresgästen för att veta att de klarar av att betala hyra. 
Vasakronan säger vidare att de inte vill neka en kund, en lokal, men att de är noga med att 
påpeka om det finns anmärkningar och vill gärna prata med företaget/personerna innan.
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5.4.6. Hyresgästanpassning
I relationen med hyresgäster, uppkommer flera önskemål att lokalen ska anpassas efter 
hyresgästen. I vissa fall kan det vara nödvändigt att anpassa kontorslokalen, för att kunna hyra 
den enligt Fastighetsnomenklatur (2006).  Wallenstam anser att vissa kunder är mer krävande 
än andra, vid exempelvis omförhandlingar och nyinflyttningar. Wallenstam vill gärna 
tillgodose sina hyresgästers önskemål gällande fastigheten, men vid utökade anpassningar 
ökar kostnaderna. Enligt teorin kan det ibland vara nödvändigt att anpassa kontorslokalen för 
att få den uthyrd. Dock säger Wallenstam att de finns de kunder som vill ha topp på allt, både 
inredning och tekniska lösningar, men att det är ekonomin styr i slutändan. Wallenstam 
tillägger att kraven och förväntningarna är högre från hyresgäster som hyr mer centralt 
belägna kontorslokaler. Om en hyresgäst önskar/ställer krav på miljöanpassade lösningar, 
försöker Wihlborgs att tillgodose dessa önskningar så länge det är rimliga. Det är inte alltid att 
det går att tillgodose kraven till 100 procent, men de försöker alltid att hitta den bästa 
lösningen tillsammans med hyresgästen. Gällande miljöanpassade lösningar på 
kontorslokalerna säger SCA att i hyresförhandlingar ingår många parametrar och det är svårt 
att säga vad som leder till vilken prissättning. NCC Property Development har erfarenhet av 
att utländska investerare ställer högre krav på sina kontorslokaler och tror att det beror på att 
de utländska investerarna är rädda för att hamna i miljöskandaler, samt att de inte känner till 
svenska lagar, regler och standarder. 

Betalningsvilja
Det finns ingen absolut måttstock för individens betalningsvilja, enligt Hultkrantz & Nilsson 
(2004). Wallenstam och Wihlborgs ser tendenser åt att hyresgästerna vill miljöanpassa och att 
då även betala mer för kontorslokalerna. Wihlborgs ser att hyresgästerna är beredda på att 
betala något mer för en miljövänlig lösning, om hyresgästen vet att valet är mer miljövänligt. 
Wihlborgs tror även att hyresgästernas betalningsvilja angående miljöanpassade lösningar 
kommer att öka i framtiden. 

Det som skiljer fastighetsägarna åt är att Vasakronan och Folksam/Newsec är tveksamma till 
om hyresgästen är villiga att betala mer i hyra för att få miljöanpassade lösningar på 
kontorslokalerna, och säger att de inte märkt någon större efterfrågan i den riktningen. 
Vasakronan säger att hyresgästerna aldrig vill betala mer. De ser inte heller en ökad 
betalningsvilja för att anpassa kontorslokalerna mot miljön och att hyresgästerna hellre väljer 
det billigare alternativet. Vasakronan ser inga skillnader i betalningsvilja mellan svenska och 
utländska hyresgäster, men vid investeringar och köp, anser Vasakronan att utländska 
investerare är något mer krävande och vill ha utförlig information om, exempelvis marken 
som bygganden står på. NCC Property Development säger sig ha den erfarenheten att 
utländska investerare ställer högre krav på sina kontorslokaler. NCC Property Development 
tror att det beror på att de utländska investerarna är rädda för att hamna i miljöskandaler, samt 
att de inte känner till svenska lagar, regler och standarder. 

Alla fastighetsägarna är överens om att läge och standard påverkar hyresgästens 
betalningsvilja, då det är läget som hyrs. Wallenstam ser att läge och standard, spelar en 
central roll för betalningsvilja, ju mer centralt desto mer kostar även kontorslokalerna. Även 
om det inte går att mäta betalningsviljan, ser fastighetsägarna en tendens på att hyresgästerna 
efterfrågar miljöanpassade lösningar.
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6. Avslutande diskussion

Kapitlet ger en avslutande sammanfattning av det resultat som nåtts utifrån frågeställningen 
och ger förslag på vidare forskning inom ämnet. 

6.1. Slutdiskussion
Syftet med denna uppsats var att beskriva hur ett urval stora företag ställer sig till 
miljöanpassningar av kontorslokaler, samt eventuella skillnader mellan fastighetsägare och 
hyresgäst. 

Fallföretagen arbetar aktivt med miljöfrågor och under de senaste åren har miljöarbetet ökat 
och blivit mer utvecklat. Miljöarbete är något som blir alltmer integrerat i företagens 
verksamheter och företagen ser det som konkurrensfördelar på marknaden. Miljöarbete börjar 
bli en hygienfaktor inom företagen, vilket innebär att miljön ska genomsyra all aktivitet. Då 
samhället blir mer pålästa och medvetna, ser företagen att det är lönsamt att göra 
miljöinvesteringar. 

Idag handlar fastighetsförvaltningen inte bara om att tillhandahålla en kontorslokal åt 
hyresgästerna, utan för att behålla befintliga hyresgäster måste fastighetsägaren erbjuda 
mervärden i form av bland annat god service, kundvård och vissa tilläggstjänster.  Författarna 
ser, efter att ha intervjuat fyra olika fastighetsägare, att de mer och mer arbetar med service 
och olika mervärden för att behålla befintliga hyresgäster och för att attrahera nya. Image och 
varumärke är av stor betydelse idag för fastighetsägarnas position på dagens 
fastighetsmarknad.

Analysen säger att det är viktigt att fastighetsägaren engagerar sig i hyresgästens verksamhet 
samt att erbjuda förbättrade lösningar exempelvis gällande miljön. Författarna ser att 
fastighetsägarna engagerar sig i hyresgästernas verksamhet och att de alla arbetar med att hitta 
svar på miljöanpassade lösningar, allt för att påverka miljön i rätt riktning. Den vanligaste 
miljöanpassade lösningen som de intervjuade fastighetsägarna erbjuder är, avfallshantering 
och energieffektivisering. Framöver tror författarna att dessa, men även andra lösningar, 
kommer att spela en större roll och att efterfrågan på miljöanpassade lösningar kommer att bli 
större. Hyresgästerna ställer idag krav på sina kontorslokaler, men främst på att de ska vara 
anpassade efter den verksamhet som bedrivs i lokalerna. En hyresrelation förväntas vara 
långvarig och för att behålla hyresgästerna måste fastighetsägarna stärka den befintliga 
kontakten. Hyresgästerna anser att ventilation, energianvändning är de viktigaste faktorerna 
som kontorslokaler ska uppfylla, tätt följt av energianvändningen. Författarna tror att erbjuda 
miljöanpassade lösningar till hyresgästerna kan komma att bli en konkurrensfördel för 
fastighetsägaren framöver, då hyresgästen ska byta/förnya hyreskontraktet.

Författarna anser att det kommer bli allt viktigare för fastighetsägarna att kunna erbjuda 
mervärden av olika slag till hyresgästerna. Om konkurrenten erbjuder en bättre service och ett 
bättre kunderbjudande är risken att hyresgästen lämnar fastighetsägaren och byter till 
konkurrenten. Fastighetsägarna säger att kommunikation, mervärde och kundvärden är viktiga 
parametrar för att lyckas med fastighetsförvaltningen, vilket även författarna håller med om.  

Flertalet av fallföretag äger fastigheter med egna kontorslokaler. Anledningen till detta är att 
fallföretagen ser fastigheterna som en god kapitalinvestering, samt att det innebär lägre 
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kostnader. Samtliga fallföretag säger att miljöinvesteringar och miljöarbete ska ses både på 
kort och på lång sikt. På kort sikt, för att det alltid finns akuta problem som kan avhjälpas, 
men framförallt på lång sikt för att företagen anser att investeringen kommer ge avkastning 
längre fram i tiden. Alla fastighetsägarna är överens om att läge och standard påverkar 
hyresgästens betalningsvilja, då det är läget som hyrs.

6.2. Slutsats
Uppsatsen utgår från följande huvudfråga; 

Hur betydelsefull är miljöanpassningar på kontorslokaler ur ett ekonomiskt perspektiv för 
hyresgäster respektive fastighetsägare? 
Hyresgästerna ställer idag krav på sina kontorslokaler, men de främsta kraven är att 
kontorslokalerna ska vara anpassade efter den verksamhet som bedrivs i dem. Därefter ställs 
de krav på ventilation och energieffektivisering i kontorslokalerna, dock skiljer sig kraven 
något beroende på företag och inom vilken bransch de är verksamma inom. Hyresgästernas 
fastighetsägare är olika tillmötesgående när det gäller att erbjuda miljöanpassade lösningar. 
Fastighetsägarna arbetar idag med att hitta lämpliga miljöanpassade lösningar. Idag är 
efterfrågan inte så stor, men de tror att det framöver kommer att bli en större efterfrågan på 
miljöanpassade lösningar. Flertalet av fastighetsägarna förbereder sig för att kunna bemöta 
den kommande efterfrågan på miljöanpassade lösningar. 

Hur förändras hyresgästens betalningsvilja vid miljöanpassningar? 
Hyresgästerna efterfrågar miljöanpassade lösningar, men ekonomin har oftast en avgörande 
betydelse och fallföretagen resonerar olika vid val av alternativ för att anpassa sina 
kontorslokaler.  Dock finns det en större betalningsvilja idag, än för några år sen och 
miljöanpassningar intresserar alla.

Hur ser lönsamheten ut, både ur hyresgästens och fastighetsägarens perspektiv? 
Lönsamheten med miljöinvesteringarna ser företagen i dagsläget som små, men inser risken 
med att inte vara med och satsa. Flera av företagen anser att miljön är ett sätt att profilera sig 
och visa sitt ställningstagande och ansvar. De anser att det kommer bli lönsamt och mer 
viktigt i framtiden. 

Hur påverkar investeringsviljan för fastighetsägaren, då hyresgästen ställer högre miljökrav? 
Investeringsviljan är högre än hyresgästernas betalningsvilja, då fastighetsägarna anser att de 
ökar deras konkurrenskraft på marknaden, samt att de tror att utan miljösatsningar är de inte 
längre attraktiva och intressanta på marknaden. Hyresgästerna kräver i dagsläget inte mer än 
vad fastighetsägaren kan erbjuda. Detta kan dock bero på att de inte känner till vilka 
valmöjligheter som finns.

Hur förändras värdetillväxten när miljöanpassning sker? 
Alla fallföretagen anser att det är en värdetillväxt att göra investeringar som minskar deras 
påverkan på miljön. Flera av företagen vill gärna profilera sig som ”miljöföretag”.
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6.3. Förslag till fortsatt forskning
Miljö- och klimatfrågorna blir alltmer viktiga och samhället ställer högre krav i takt med att 
de blir mer kunniga och medvetna om den rådande situationen. Även företagen blir mer 
medvetna och miljöarbetet börjar bli en integrerat i företagens verksamhet. Författarna tror att 
det framöver kommer att ställas fler och högre miljökrav från hyresgästerna. Därför tycker 
författarna att det är intressant att göra studien igen längre fram, då det är troligt att kraven 
och efterfrågan på miljöanpassade lösningar kommer att vara större. Möjligheten att utöka 
studien skulle kunna vara att komplettera studien med en kvantitativ undersökning.  

Då flera av ”hyresgästerna” äger sina kontorslokaler, finner författarna det även intressant att 
se vilka faktorer/intressen som ligger till grund för de investeringarna. Ett annat förslag till 
fortsatt forskning är vilka krav hyresgästerna ställer vid omförhandlingar av hyreskontraktet. 

6.4. Komplikationer
Vid urvalet av fallföretag fick författarna kännedom om att flertalet av dem äger fastigheter 
med egna kontorslokaler. Detta medförde att det i vissa fall var svårt att urskilja vem som var 
fastighetsägare och vem som var hyresgäst. 

Författarna vill även poängtera att Vasakronans svar på frågor rörande betalningsvilja och 
deras hyresgästers ekonomiska situation, kan bero på att Vasakronan är ett företag med många 
statliga hyresgäster. Statliga företag har en mer begränsad ekonomi och därav kan 
miljöanpassade lösningar på kontorslokalerna vara mindre prioriterad.  
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Bilaga 1. Presentation Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle är en av världens ledande aktörer inom fastighetsrelaterad rådgivning och 
kapitalförvaltning och har cirka 100 kontor världen över och verksamhet i fler än 700 städer i 
över 60 länder. Jones Lang LaSalle erbjuder tjänster inom förvärv, försäljning, uthyrning, 
förvaltning, investering och utveckling av fastigheter. Bland uppdragsgivarna återfinns 
institutionella investerare, fastighetsbolag, banker, finansbolag, kommersiella hyresgäster, 
detaljhandlare, hotell och myndigheter. Företaget bildades 1999 då LaSalle Partners 
Incorporated (grundat 1968) och Jones Lang Wootton (1783) gick samman. Genom 
sammanslagningen förenades två organisationer med en rik historia av kundservice: Jones 
Lang Woottons med sin internationella styrka i Europa och Asien, och LaSalle med sin starka 
ställning i Nordamerika och position som ledande kapitalförvaltare inom fastighetsområdet. 
Det operativa huvudkontoret återfinns i London samt koncernhuvudkontoret i Chicago och 
företaget är listat på New York börsen (NYSE: JLL).

Runt om i världen har företaget drygt 22.000 anställda (inkluderat ca 11.000 personer på 
förvaltnings- och driftsidan) Företaget har varit representerade i Sverige sedan 1989 och har i 
dagsläget totalt drygt 120 anställda på de två kontoren som återfinns i Stockholm samt 
Göteborg. I norden har företaget även kontor i Helsingfors och har full nordisk täckning 
genom ett nära partnersammarbete i Danmark och Norge. Med en omsättning på cirka 2,7 
miljarder dollar och en global portfölj på över 110 miljoner kvm är Jones Lang LaSalle en av 
de större aktörerna i världen och LaSalle Investment Management, företagets 
investeringsverksamhet, är en av världens största och mest diversifierade fastighetsförvaltare 
med cirka 49,7 miljarder dollar i förvaltade tillgångar. Jones Lang LaSalle blev nyligen utsedd 
av affärstidningen Forbes till ett av “Världens 400 bästa företag” för tredje året i rad. För 
regionen EMEA (Europe Middle East Asia) steg rörelseintäkterna med 36 procent till USD 
926 miljoner under 2007 och rörelseresultatet mer än fördubblades till USD 91,4 miljoner för 
hela 2007. 
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Bilaga 2. Energideklaration och Green Building

Energideklaration
Från och med 2006 finns lagen om energideklaration, som är en del av den svenska 
tillämningen av ett EG-direktiv, vilket syftar till att byggnader ska bli mer energieffektiva och 
bidra till ett hållbart samhälle (www.boverket.se). För att europeiska byggnader ska bli mer 
energieffektiva ska dessa energideklareras och energideklarationen ska beskriva byggnadens 
energianvändning. Den svenska Riksdagen antog 2006 miljömål, där bland annat 
energianvändningen ska minska med 20 procent till år 2020.

En energideklaration utförs av en oberoende expert som tillsammans med fastighetsägaren tar 
fram uppgifter om byggnaden. Uppgifterna ska leda till förslag på åtgärder som kan vidtas för 
att minska energianvändningen. Genom att vidta åtgärderna sparar fastighetsägaren pengar 
och bidrar till en bättre miljö (www.boverket.se). 

GreenBuilding 
Målen med EU:s energipolitik är att  utsläppen av koldioxid och beroendet av importerade 
energikällor ska minskas. EU riktar stor uppmärksamhet på bebyggelsesektorn då 
energianvändningen i byggnader är stor. Det finns potential till energieffektivisering inom 
detta område. EU har lanserat ett nytt system för energieffektivisering i byggnader, 
GreenBuilding. I Sverige drivs GreenBuilding-projektet av Fastighetsägarna 
(www.bengtdahlgren.com). Syftet med GreenBuilding är att bekräfta och uppmärksamma 
fastighetsägarens energiarbete. 

Till skillnad från den obligatoriska energideklarationen, är GreenBuilding frivilligt för 
företaget och går längre då GreenBuilding kräver att lönsamma åtgärdsförslag ska genomföras 
(www.eugreenbuilding.org). För att fastighetsägaren ska bli GreenBuilding partner och få 
dess märke skall ett energiledningssystem införas samt börja arbetet med att effektivisera 
energianvändningen i minst en av sina byggnader med minst 25 procent. Områden som 
inventeras är till exempel belysning, kontorsutrustning, elektriska apparater, 
luftkonditionering, ventilation och energislag. 

Energideklarationerna och GreenBuilding har mycket gemensamt, då de i båda fallen är 
byggnadens energistatus som ska bedömas och där ett åtgärdsprogram ska tas fram. Till 
skillnad från energideklarationen måste fastighetsägaren genomföra de lönsamma åtgärder 
som kommer fram vid energiinventeringen för att få GreenBuilding-märket 
(www.bengtdahlgren.com). 

När fastighetsägaren valt vilka av byggnaderna som ska ingå i GreenBuilding tas ett 
åtgärdsprogram fram. När åtgärdsplanen godkänts skrivs en överenskommelse med 
Fastighetsägarna Sverige. Därefter är företaget en GreenBuilding Partner och då ska ett 
energiledningssystem införas och verkställa åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen för befintliga 
byggnader ska innehålla åtgärder där stora potentialer till energieffektiviseringar finns. 
Riktlinje för effektiviseringen är att energianvändningen ska minska med totalt 25 procent 
(www.eugreenbuilding.org). 
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Bilaga 3. Intervjufrågor fastighetsägare

Hej!

Vi heter Åsa och Isabelle och läser vårt tredje år på Bygg- och 
fastighetsekonomiprogrammet, Halmstad Högskola. Under våren 2008 skriver vi vår 
kandidatuppsats, vilken handlar om vilka miljökrav hyresgäster ställer på sina kontorslokaler 
och hur relationen fungerar mellan hyresgäst och fastighetsägare. Idag står samhället inför 
växande miljöhot och klimatförändringar och därför är nu miljöfrågan idag mycket aktuell. 
Syftet med vår uppsats är att vi vill ta reda på om hyresgästerna ställer miljökrav på sina 
kontorslokaler, om fastighetsägaren erbjuder sina hyresgäster miljöanpassade lösningar och 
hur betalningsviljan ser ut gällande miljöanpassningar.   

Vi är mycket tacksamma att Du vill hjälpa oss med ett par intervjufrågor gällande era 
kontorslokaler, miljöarbete och vilka krav som Ni ställer på era kontorslokaler.

Namn: 
Företag: 
Yrke/titel: 

Verksamhet
1. Hur ser Ert lokalbestånd ut idag?
2. Ungefär hur stora kontorslokalytor har Ni?
3. Inom vilka branscher är era hyresgäster? 
4. Har Ni stora vakanser på era kontorslokaler? 
5. Vad ställer hyresgästerna för några krav på de kontorslokaler som de hyr?
6. Erbjuder Ni era kunder att anpassa kontorslokalerna efter deras verksamhet?

Miljö
1. Arbetar Ni aktivt för att påverka miljön och varför arbetar Ni med miljöfrågor? 
2. Vad har legat till grund för att Ni aktivt arbetar med miljöfrågor?
3. Har Ni utarbetade miljöstrategier eller miljöpolicy och om ja, vad innebär dessa? 
4. Inom vilka områden vill Ni försöka minska er effekt på miljön?
5. Har Ert miljötänkande/miljöengagemang ändrats de senaste åren? Om ja, på vilket 

sätt?
6. Påverkas Ni av era konkurrenter, gällande miljötänkande och miljöarbete?
7. Hur stor inverkan på miljön, har önskemål från intressenter, såsom hyresgäster, 

media och medarbetare?
8. Är Ni miljöcertifierade enligt ISO 14000-standarden?
9. Erbjuder Ni era hyresgäster miljöanpassade lösningar t.ex. sophämtning, 

energieffektivisering m.m. och i så fall vad?
10. Känner era hyresgäster till ert miljöarbete? Hur gör Ni för att kommunicera ut 

detta? 
11. Vilka är de vanligaste miljöanpassade lösningar som era hyresgäster erbjuds?
12. Ser Ni att det finns en efterfrågan på miljöanpassade lösningar och i så fall vilka?
13. Vad ställer Ni för några miljökrav på era kontorslokaler? 
14. Hur ser Er energianvändning ut?
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15. Har Ni gjort energideklarationer och vilka åtgärder ska förbättras? Har Ni vidtagit 
dessa åtgärder idag eller arbetar ni med det?

16. Känner Ni till Green Building och är Ni GreenBuilding partner? 

Fastighetsförvaltning
1. Hur ser Ni på fastighetsförvaltning? Är det att vårda era kontorslokaler eller att 

värdera och bemöta kundernas behov och önskemål? 
2. Förutom själva kärnverksamheten, att förvalta kontorslokaler, erbjuder Ni då era 

hyresgäster andra saker i ert kunderbjudande, så som service och kundvård? 
3. Vad gör Ni för att behålla era hyresgäster? 
4. Hur ser era kundrelationer ut? Är de långa och stabila eller har ni en stor 

hyresgästomsättning? Vad kännetecknar en bra hyresrelation? 
5. Hur fungerar kommunikationen mellan Er som fastighetsägare och era 

hyresgäster? 
6. Hur bemöter Ni era hyresgästers behov, önskemål och förväntningar? 
7. Vad anser Ni ingår i ett attraktivt kunderbjudande och har det stort betydelse för Er 

hyresrelation?
8. Påverkar miljöfrågorna er verksamhet t.ex vid nybyggnationer och renoveringar? 
9. Vem ansvarar för renovering om en förändring måste göras i lokalerna för att den 

ska anpassas till hyresgästens verksamhet? 
10. Hur viktigt är det att era kontorslokaler uppfyller kraven för följande faktorer. 

Värdera faktorerna i tabellen och där 5 är mycket viktigt och 1 är oväsentligt.

Ekonomi
1. Hur påverkas hyresgästens betalningsvilja av läge, standard och område vid val av 

kontorslokaler?  
2. Arbetar Ni med hållbar utveckling dvs att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på  lång sikt? 
3. Anser Ni att det är lönsamt att satsa på miljön? 
4. Vad innebär miljöarbetet ur ekonomisk synvinkel för Er?
5. Har kostnaderna ökat eller minskat för arbetet med miljöfrågor?
6. Satsar Ni idag mer ekonomiska resurser på Ert miljöarbete jämfört med tidigare? 
7. När det gäller miljöarbete, är det då på kort eller lång sikt som Ni ser investeringen?
8. När Ni gör nyinvesteringar, tas det då hänsyn till miljön?  
9. Hur påverkar miljöinvesteringarna Er lönsamhet?
10. Kan långsiktiga satsningar innebära förutsättningar för Er överlevnad och utveckling 

på lång sikt?
11. Är Ni beredda på att tillgodose kundens krav på lokalanpassningar, om kunden är 

villig att betala en högre lokalhyra?
12. Om hyresgästen ställer krav på miljöanpassade lösningar på kontorslokalerna, är de då 

villiga att betala mer i hyra? 
13. Tar Ni upp ert miljöarbete/miljöinvesteringar i Er årsredovisning? 
14. Vad är syftet med era fastigheter, kapitalförvaltning eller en produktresurs för att hyra 

ut kontorslokaler/bostäder på marknaden? 

Faktorer 5 4 3 2 1
Buller
Energianvändning
Materialval
Ventilation
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Bilaga 4.  Intervjufrågor hyresgäster

Hej!

Vi heter Åsa och Isabelle och läser vårt tredje år på Bygg- och 
fastighetsekonomiprogrammet, Halmstad Högskola. Under våren 2008 skriver vi vår 
kandidatuppsats, vilken handlar om vilka miljökrav hyresgäster ställer på sina kontorslokaler 
och hur relationen fungerar mellan hyresgäst och fastighetsägare. Idag står samhället inför 
växande miljöhot och klimatförändringar och därför är miljöfrågan idag mycket aktuell. 
Syftet med vår uppsats är att vi vill ta reda på om hyresgästerna ställer miljökrav på sina 
kontorslokaler, om fastighetsägaren erbjuder sina hyresgäster miljöanpassade lösningar och 
hur betalningsviljan ser ut gällande miljöanpassningar.   

Vi är mycket tacksamma att Du vill hjälpa oss med ett par intervjufrågor gällande era 
kontorslokaler, miljöarbete och vilka krav som Ni ställer på era kontorslokaler.

Namn
Företag
Yrke/titel

Lokaler
7. Ungefär hur stora kontorslokalytor har Ni? 
8. Är Ni nöjda med Era kontorslokaler?
9. Vilka krav ställer Ni  på de kontorslokaler som Ni hyr? 
10. Finns det något som Ni skulle vilja ändra på i era kontorslokaler?
11. Har Ni blivit erbjudna av fastighetsägaren att, anpassa era kontorslokaler utefter Er 

verksamhet?

Miljö  
1. Arbetar Ni aktivt för att påverka miljön och varför arbetar Ni med miljöfrågor? 
2. Vad har legat till grund för att Ni aktivt arbetar med miljöfrågor? 
3. Har Ni utarbetade miljöstrategier eller miljöpolicy och om ja, vad innebär dessa? 
4. Inom vilka områden vill Ni försöka minska er effekt på miljön?
5. Har Ert miljötänkande/miljöengagemang ändrats de senaste åren? Om ja, på vilket 

sätt? Påverkas Ni av era konkurrenter, gällande miljötänkande och miljöarbete?
6. Hur stor inverkan på miljön, har önskemål från intressenter, såsom kunder, media och 

medarbetare?
7. Är Ni miljöcertifierade enligt ISO 14000-standarden?  Erbjuder Er fastighetsägare 

miljöanpassade lösningar t.ex. sophämtning, energieffektivisering m.m och i så fall 
vad?

8. Vad ställer Ni för några miljökrav på era kontorslokaler? 
9. Hur ser Er energianvändning ut?
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Fastighetsförvaltning
1. Vem är Er Fastighetsägare och hur länge har Ni varit deras hyresgäster?
2. Finns det en öppen och aktiv dialog mellan Er som hyresgäst och er fastighetsägare?
3. Bemöter Er fastighetsägare era behov, önskemål och förväntningar? Känner Ni att 

fastighetsägaren har ett intresse och engagerar sig i Er verksamhet? 
4. Hur ser Er hyresrelation ut och vad kännetecknar en bra hyresrelation? 
5. Vad anser Ni ingår i ett attraktivt kunderbjudande och har det stort betydelse för Er 

hyresrelationen?
6. Vem ansvarar för renovering om en förändring måste göras i lokalerna för att den ska 

anpassas till Er verksamhet? 
7. Hur viktigt är det att era kontorslokaler uppfyller kraven för följande faktorer. 

Värdera faktorerna i tabellen och där 5 är mycket viktigt och 1 är oväsentligt.

Ekonomi
15. Påverkas Er betalningsviljan av läge, standard och område vid val av 

kontorslokaler?  
16. Arbetar Ni med hållbar utveckling dvs. att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt? 
17. Anser Ni att det är lönsamt att satsa på miljön? Vad innebär miljöarbetet ur 

ekonomisk synvinkel för Er? 
18. Har kostnaderna ökat eller minskat för arbetet med miljöfrågor
19. Satsar Ni idag mer ekonomiska resurser på Ert miljöarbete jämfört med tidigare?.
20. När det gäller miljöarbete, är det då på kort eller lång sikt som Ni ser 

investeringen? 
21. När Ni gör nyinvesteringar, tas det då hänsyn till miljön
22. Hur påverkar miljöinvesteringarna Er lönsamhet
23. Om Ni ställer krav på miljöanpassade lösningar på era kontorslokaler, är Ni då 

villiga att betala mer i hyra? 
24. Tar Ni upp ert miljöarbete/miljöinvesteringar i Er årsredovisning? 

Tack för din medverkan!

Åsa & Isabelle

Faktorer 5 4 3 2 1
Buller
Energianvändning      
Materialval       
Avfallshantering       
Ventilation       
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Bilaga 5. Fastighetstoppen 2007 

Fastighetsnytt.se mäter varje år hur mycket som det skrivs om de olika fastighetsägarna och 
deras ledande befattningshavare. Undersökningen som benämns ”Fastighetstoppen” sträcker 
sig tolv månader och publiceras sen årligen av Fastighetsnytt. På Fastighetstoppen 2007 
placerade sig Vasakronan på 2:a plats, Wihlborgs Fastigheter på 7:e plats och Wallenstam på 
8:e plats.

Tabell 9 Fastighetstoppen 2007 (www.fastighetsnytt.se)
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Ordlista

Avkastningsfastigheter investering i fastigheter är ett långsiktigt beslut och 
där grundinvesteringen är betydelsefull och 
nyttjandeperioden är lång.

BASTA-system (krav) ett svenskt branschsamarbete vilket syftar till att 
avveckla alla särskilt farliga ämnen ur 
byggprocessen. 

Certifiering kvalitetssäkring av företag, exempelvis ISO 9000 
och ISO 14000.

Energieffektivisering ett sätt att få tillgång till mera energi i samhället, och 
innebär att försöka förbättra befintlig 
energiproduktion, alternativt minska 
energianvändningen. Det kan då både spara in på 
naturresurser, kapital och miljö. 

Entreprenad åtagande att på anvisad plats och enligt avtal med 
beställaren genomföra ett visst arbete.

Entreprenör den som åtagit sig en entreprenad.

Fastighet fast egendom som är upptagen eller skall upptas i 
fastighetsregistret, i egenskap av en självständig 
rättslig enhet.

Fastighetsförvaltning tekniskt, juridiskt och ekonomiskt handhavande av 
fastighet för att skapa utrymme med service.

Fastighetsägare äger bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. 

Förvaltningsfastighet fastighet som innehavs i syfte att generera 
hyresinkomster eller en kombination av dessa.

Energideklaration svensk tillämpning av EG-direktiv som syftar till att 
byggnader ska bli mer energieffektiva och bidra till 
ett hållbart samhälle. 

Green Building nytt system för energieffektivisering i byggnader. 
Syftet med Green Building är att bekräfta och 
uppmärksamma fastighetsägarens energiarbete. Detta 
är frivilligt för företagen och till skillnad från 
energideklarationen kräver Green Building att 
lönsamma åtgärdsförslag ska genomföras. 

Hyra ersättning för tidsbegränsad nyttjanderätt till hus eller 
del av hus, lägenhet eller till lös egendom. 
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Hyresgäst kallas den som hyr en lägenhet. Hyresgästen har 
besittningsskydd enligt hyreslagen, det vill säga 
han/hon ej kan fråntas lägenheten (vräkas) så länge 
åtagandena enligt ett upprättat hyreskontrakt fullföljs.

Hyreskontrakt skriftligt avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare.

Hållbar utveckling utveckling som tillfredställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov. 

Grön el el med Bra Miljöval är producerad med 95 procent 
vattenkraft och 5 procent vindkraft. Dessa källor 
uppfyller Svenska Naturskyddsföreningens kriterier 
för miljöanpassad elproduktion.

ISO 14000 ett miljöarbete i enlighet med ISO 14000-serien är en 
garanti för att ett rationellt arbete. Det leder till en 
minskad påverkan på miljön och till minskade 
kostnader. Ett viktigt begrepp inom ISO 14000 är 
ständig förbättring, vilket ska leda till kravet att 
miljöledningsarbetet ska leda till successivt 
förbättrad miljöprestanda.

Jordabalken innehåller centrala regler för fastighetsrätt och 
hyresrätt.

Kallhyra hyra som inte innefattar uppvärmningskostnad. 
Hyresgästen betalar själv uppvärmningskostnaderna.

Kommersiella fastigheter fastigheter med lokal/lokaler där någon form av 
affärsverksamhet bedrivs, exempelvis butik eller 
kontorslokaler. 

Kontorslokal lägenhet avsedd för annat än bostad. Till lokaler 
räknas lägenheter avsedd för butik, kontor och lager. 
Utseendet kan variera mycket beroende på 
verksamhet.  

Lönsamhet nyckeltal som uttrycker skillnaden mellan ett värde 
på avyttrande prestationer och ett värde på i 
verksamheten förbrukade produktionsresurser. 

Marknadshyra mest sannolik hyra vid nyteckning av hyreskontrakt 
på en öppen hyresmarknad. 

Miljö miljö har flera betydelser. Inom beteendevetenskapen 
är miljö en persons fysiska och sociala omgivning. 
Den yttre miljön är arkitektur, samhällsplanering 
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omgiven en anläggning. Den inre miljön är 
arkitekturbyggnader, inredning och annat som omger 
människan inomhus. 

Miljöanpassade lösningar tekniska lösningar som är miljöanpassade och 
miljövänliga.

Miljökrav krav på att varor och tjänster är miljöanpassade och 
miljövänliga.

Ständig förbättring ska leda till kravet att miljöledningsarbetet successivt
ska förbättra miljöprestandan. 

Underhåll åtgärd för att vidmakthålla en byggnads ursprungliga 
funktion. 

Underhållskostnad årlig kostnad för att bevara en byggnads ursprungliga 
funktion. Åtgärd som innebär värdehöjande ändrings-
och förbättringsarbeten ingår inte. 

Vakansgrad outhyrd del i förhållande till uthyrbar del av en 
fastighet. 
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