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Abstract 
 

The Swedish commercial real estate market is in the current situation globally affected and is 

actively interacting with the rental and capital markets through international tenants and 

investors who are setting new demands on the property owners. The European Union has set 

new requirements as well in purpose of reducing humanity’s negative effect on the climate 

and therefore the international real estate market has introduced Green Building-certificates in 

order to decrease the real estate industry’s environmental impact.  

 

Certificated buildings with low energy consumption are a more common sight in Sweden 

these days. The development, however, could go even faster if there was not certain 

difficulties between property owners and tenants. Previous research has revealed that tenants 

do not always have knowledge about, or may have access to the economic benefits that a 

green building can provide. This results in the tenants lesser approval of higher rents which 

often is the outcome of the property owners environmental investments in the building. The 

following effect means that energy improvements in the real estate sector is slowed and the 

environment suffers. To get a deeper understanding of this phenomenon we have with this 

study chosen to examine how Swedish property owners and tenants reason about advantages 

and disadvantages with certified commercial buildings as well as around economic 

responsibility for investments in these. 

 

In order to create favorable conditions to provide clarity in our problem we choose a 

qualitative method with open individual interviews so that we in depth could examine how 

our respondents were thinking about the subject. The study is based on theory of how the 

Swedish commercial rental model looks like today followed by the difficulties it might cause, 

the principal/agent-problem. Furthermore, theory of how green buildings affect property 

owners and tenants on different levels is presented. By analyzing the theory with the empirical 

data obtained through interviews, we have come to the following conclusion: 

 

Transparency of incentives reduces the principal/agent-problem. By having a clear dialogue 

between property owners and tenants regarding the incentives to own and rent a green 

building the suspicion that is closely associated with the principal/agent-problem is reduced 

which results in more favorable development with environmental investments in the building. 

Individually custom made green leases is a first step toward sharing financial 

responsibilities. When the incentives are clear, a distribution of environmental investment 

costs can be made between the two parties so that each one gets involved which is the purpose 

of Green Leases. Now that the tenant have a deeper understanding and knowledge about the 

benefits of green buildings, certification becomes easier. Funding may influence investment 

decisions. New possibilities have become available to property owners who want to certificate 

their property portfolio. Green bonds, which first was issued in Sweden in 2013 by 

Vasakronan, has increased intensely lately and opens up new ways for corporations in the real 

estate business to finance environmental investings. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
 

Den svenska kommersiella fastighetsmarknaden påverkas och samspelar idag globalt med 

hyresmarknaden och kapitalmarknaden genom internationella hyresgäster och investerare som 

sätter nya krav på fastighetsägarna. Även EU har satt nya krav för att minska den globala 

klimatpåverkan och därför har den internationella fastighetsmarknaden skapat 

miljöcertifieringar för att sänka energiförbrukningen och minska byggnadernas 

miljöpåverkan. Miljöcertifierade byggnader med låg energiförbrukning är en allt vanligare 

syn i Sverige idag. Utvecklingen skulle emellertid kunna gå ännu snabbare om det inte fanns 

vissa svårigheter mellan fastighetsägare och hyresgäster. Genom tidigare forskning har det 

framkommit att hyresgäster inte alltid har kännedom om eller får ta del av de ekonomiska 

fördelar en miljöcertifierad byggnad kan ge. Det resulterar i att de är mindre benägna att 

betala högre hyreskostnader vilket ofta är ett resultat av fastighetsägarens miljöinvesteringar i 

byggnaden. Följden av detta är att energiförbättringarna i fastighetssektorn bromsas och 

miljön blir lidande. För att få en djupare inblick i detta fenomen har vi med denna studie valt 

att undersöka hur svenska fastighetsägare respektive hyresgäster resonerar kring för- och 

nackdelar med miljöcertifierade kommersiella byggnader samt kring ekonomisk 

ansvarsfördelning för investeringar i dessa. 

 

För att skapa goda förutsättningar till att ge klarhet i vår problemställning har vi utgått från en 

kvalitativ metod med öppna individuella intervjuer så att vi på djupet kunnat undersöka hur 

våra respondenter tänker kring ämnet. Studien grundas på teori om hur den svenska 

kommersiella hyresmodellen ser ut idag följt av det så kallade agent-/principalproblemet som 

den kan ge upphov till. Vidare presenteras teori om hur miljöcertifierade byggnader påverkar 

fastighetsägare och hyresgäster på olika plan. Genom att analysera teorin med den empiri som 

erhållits genom intervjuerna har vi kommit fram till följande slutsats.  

 

Transparens om incitament minskar agent-/principalproblemet. Genom att en tydlig dialog 

förs parterna emellan gällande de incitament som finns till att äga och hyra en miljöcertifierad 

byggnad minskar den misstänksamhet som kännetecknas av agent-/principalproblematiken 

och energieffektviseringar och miljöarbete underlättas. Individuellt anpassade gröna 

hyresavtal är ett av grundstegen till ekonomisk ansvarsfördelning. När incitamenten är 

tydliga gäller det att finna en fördelning av miljöinvesteringskostnaderna som gör att båda 

parter är delaktiga, Gröna hyresavtal är en väg att gå. Genom att hyresgästen nu har djupare 

kunskap om fördelarna med miljöcertifierade byggnader förenklas införandet av dessa Gröna 

hyresavtal. Finansiering kan påverka beslut om investering. En ny dörr har öppnats för 

fastighetsägare som vill miljöcertifiera sitt fastighetsbestånd. Gröna obligationer som 

emitterades första gången i Sverige 2013 av Vasakronan har ökat rekordartat den senaste tiden 

och tillför nya finansieringsmöjligheter för företag som vill miljöinvestera. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
 

Vi vill inleda med att säga att arbetet med denna uppsats har varit mycket spännande och 

lärorikt. Att få fritt välja ett ämne som vi är intresserade av och sedan få gå på djupet med det 

har gett oss kunskaper som ordinarie kurser på utbildningen inte kunna ge oss men det har 

samtidigt varit ett mycket tidskrävande arbete. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som tagit sig tid och ställt upp på våra intervjuer och 

det är genom er kunskap och era åsikter som vi har fått en djupare inblick i 

fastighetsbranschen och gjort denna uppsats möjlig. Vi vill också tacka vår handledare Eva 

Berggren för goda synpunkter och vägledning under arbetets gång samt opponenter och 

övriga seminariedeltagare som under våren gett oss god konstruktiv kritik och förbättrat 

kvaliteten på uppsatsen.  
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1. INLEDNING 
Följande kapitel presenterar bakgrunden till forskningsområdet och problem relaterade till 

det. Detta mynnar ut i vår problemformulering och vårt syfte. Kapitlet avslutas med 

definitioner och hur uppsatsen är disponerad.  

1.1. Bakgrund 
Inom den svenska fastighetsbranschen pågår idag en riktningsändring mot hållbart byggande 

och energieffektiva byggnader för att möta samhällets krav på att minska klimatpåverkan 

(Fastighetsnytt, 2012). Hållbarhet innefattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter 

där hänsyn måste tas till alla tre delar (Boverket, 2015). Fastighetsbranschen kräver främst ett 

stort kapitalbehov för byggande, ägande och utvecklande (Lind & Lundström, 2009) av 

byggnader och branschen är trögrörlig varav förändringar tar tid att genomföra 

(Fastighetsnytt, 2012). Fastighetssektorn i Sverige, som utgörs av bostäder, affärs-, industri- 

och kontorslokaler, förbrukar idag 40 procent av den totala energianvändningen enligt Belok 

(2015). En minskning och effektivisering av denna energiförbrukning är en förutsättning för 

att Sverige ska nå EU:s skärpta miljömål vars syfte är att reducera den globala 

uppvärmningen och skapa ett långsiktigt och hållbart energisystem. Det första av dessa 

miljömål är uppsatt att nås till 2020 och innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser ska 

vara en minskning med 40 procent till år 2020 jämfört med 1990. Det andra miljömålet går ut 

på att EU:s medlemsländers utsläpp av växthusgaser ska minskas med 80-95 procent till 2050 

jämfört med 1990 (Naturvårdsverket, 2015). Enligt regeringens proposition (2008/09:163) är 

det inte energieffektiviseringen i sig som är det egentliga målet utan nyttan av den. Det vill 

säga att mindre energi och resurser används, miljöpåverkande utsläpp minskar och 

energikostnaderna blir lägre. För fastighetsägarna är det främst den sista som har betydelse då 

minskad energikostnad för med sig ett högre värde av byggnaden i slutändan. I ett försök att 

kvalitetssäkra energiförbättrande åtgärder har fastighetsbranschen infört olika 

miljöcertifieringar, genom World Green Building Council och dess lokala avdelningar, för att 

motivera och utbilda fastighetsbranschen till att arbeta mot hållbara och miljövänliga 

byggnader. På branschmässan Sweden Green Building Conference 2014, som författarna 

besökt, har det framkommit att det funnits ett motstånd och okunskap om miljö- och 

hållbarhetsfrågor inom fastighetsbranschen, främst av den äldre generationen som inte har 

prioriterat dessa frågor. På denna branschmässa samt även branschmässan Business Arena 

diskuteras hållbarhetsfrågor och miljöcertifieringar, men lite av vad dessa tusentals besökare 

inom fastighetsbranschen kommer fram till redovisas utanför fastighetsbranschen.  

1.2. Problemdiskussion  
För att uppnå miljömålen krävs att även att de kommersiella hyresgästerna involveras i att 

förbättra miljöarbetet. Då grundtanken för ekonomiska beslut inom företag tas med hänsyn till 

att maximera vinsten åt ägarna (Brealey, Myers & Allen, 2014) uppstår problem när 

kommersiella hyresgäster inte vill betala högre hyra för fastighetsägarnas miljöinvesteringar. 

För kommersiella hyresgäster måste kännedom om de ekonomiska fördelar det medför 

förmedlas på ett sådant sätt att fastighetsägare och hyresgäster vill och kan arbeta tillsammans 

för att uppnå målen att minska energianvändningen. Inom den kommersiella 

fastighetsmarknaden har det därför uppstått ett problem kring fördelning av kostnaderna för 

att kunna göra de nödvändiga miljöinvesteringarna som krävs för att minska 

energianvändningen. Detta för att hyresgästerna inte får ta del av de ekonomiska fördelarna 

som uppkommer med lägre energikostnader. Problemet påverkar idag byggnadstakten och 

även framtiden för miljöcertifierade byggnader och därför krävs det diskussioner och 
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transparens mellan fastighetsägare och hyresgäster kring fördelarna för dem båda (Eerikäinen 

& Ödman, 2013). 

 

Enligt Forslund & Forslund (2012) kan inte teknikutvecklingen på egen hand minska 

energiförbrukningen då bara 1/3 av energihushållningspotentialen kan ske den vägen. De 

menar istället att fastighetsbranschen, tekniken och hyresgästerna måste gå mot samma mål 

vilket då kräver att fastighetsägarna ser hyresgästerna som partners. För att åstadkomma det 

kräver det att hyresgästen känner tillit, har förståelse för och är delaktig i energiarbetet och att 

fastighetsägaren tillsammans med hyresgästen skapar gemensamma miljöprojekt, sätter upp 

mål med dessa samt sen delar på vinsten. Genom att miljöcertifiera byggnader enligt olika 

erkända standarder som LEED, BREEAM, EU GreenBuilding och Miljöbyggnad sätts en viss 

kvalitetsstämpel på vad gröna byggnader innebär. Tidigare forskning från Bonde (2012), Lind 

& Lundström (2009) samt Eichholtz, Koch & Quigley (2010) som vår studie baseras på har 

tagit upp för- och nackdelar för fastighetsägare och hyresgäst med gröna byggnader. Genom 

dessa för- och nackdelar har det tydliggjorts att det finns problem mellan fastighetsägarna och 

hyresgästerna som har olika incitament och inte strävar åt samma mål. Detta har Eerikäinen & 

Ödman (2013) samt International Energy Agencys (2007) tagit upp för de kommersiella 

fastigheterna och översatt problematiken med den företagsekonomiska agent-/principalteorin. 

Teorin innebär att fastighetsägarens och hyresgästens olika incitament skapar problem för att 

uppnå målen. För att komma åt vissa nackdelar för främst fastighetsägarna har 

fastighetsbranschen infört så kallade Gröna hyresavtal. Gröna hyresavtal är ett tilläggsavtal 

till hyresavtalet som skrivs mellan fastighetsägaren och hyresgästen där det specificeras vilka 

åtagande de har antingen tillsammans eller enskilt för att minska miljöpåverkan tillsammans. 

Det finns idag ingen standard för detta men vissa minimikrav har branschorganisationen 

Fastighetsägarna tagit fram.  

 

En casestudie av Bonde (2012) gjordes i Stockholm med syfte att se om gröna hyresavtal 

kunde vara lösningen mellan en fastighetsägare och hyresgäst för att ta tag i de 

miljöförbättringar som en energieffektiviseringskonsult arbetat fram men inte förmått dem att 

genomföra på grund av olika incitament. Den casestudiens främsta resultatet varför de inte 

lyckades var brist på kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäst. Olika incitament, 

svårigheter att mäta alla förbättringar för att kunna se ekonomiska fördelar samt 

marknadshinder genom den svenska hyresmodellen med standardkontrakt påverkade 

möjligheten att genomföra energieffektiva investeringar. Bonde efterfrågar mer forskning 

inom detta område vilket leder till att vi med denna studie vill undersöka hur fastighetsägare 

som genomfört miljöcertifieringar samt deras hyresgäster resonerar. Då dessa problem hindrar 

fastighetsägare från att bygga om sina byggnader till någon av de miljöcertifieringar som 

Sweden Green Buidling Council accepterar, behövs det förbättrad förståelse för de 

incitament, de anledningar de har att förbättra sig, som finns genom exempelvis lägre drift- & 

underhållskostnader samt hur fastighetsägare och hyresgäster resonerar kring dessa problem.  

1.3. Problemställning 
Hur resonerar svenska fastighetsägare respektive hyresgäster kring för- och nackdelar med 

miljöcertifierade kommersiella byggnader samt kring ekonomisk ansvarsfördelning för 

investeringar i dessa?  
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1.4. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur fastighetsägare respektive hyresgäster resonerar kring 

för- och nackdelar med miljöcertifierade kommersiella byggnader och hur samspelet gällande 

miljöförbättrande investeringar i byggnaden ser ut. 

1.5. Definitioner 
 Kommersiella fastigheter definieras i denna studie som kontors- och butiksfastigheter.  

 Grön byggnad definieras som en byggnad som är miljöklassificerad enligt Sweden 

Green Building Councils accepterade miljöklassningssystem.  

 Brun byggnad (konventionell byggnad) definieras som en byggnad som inte är 

miljöklassificerad enligt Sweden Green Building Council accepterade 

miljöklassningssystem. 

 Incitament definieras som de fördelar som ger en anledning för fastighetsägare eller 

hyresgäster att äga eller hyra en miljöcertifierad byggnad. 

1.6. Disposition  
Studien är upplagd på följande sätt:  

 

I kapitel 2, Metod, beskrivs de metodval studien bygger på och hur empiri och teori har 

insamlats. Det förklaras också varför just dessa metoder valts framför andra och hur detta 

påverkar studiens trovärdighet. Vi valde att lägga metodkapitlet före teorikapitlet för att ge 

information om hur vi insamlat och bearbetat teorin innan den teoretiska referensramen läses. 

 

Kapitel 3, Teori, inleds med att vi förklarar hur den svenska kommersiella hyresmodellen 

fungerar samt den problematik som finns mellan fastighetsägare och hyresgäst,  

agent-/principalproblemet, som den kan ge upphov till. Detta leder oss vidare till de gröna 

hyresavtalen och dess åtaganden vars effekt är att de lindrar nyss nämnda problem. Kapitlet 

fortsätter med hur den ekonomiska lönsamheten för företag i fastighetsbranschen fungerar 

vilket går hand i hand med hur värderingen av byggnader går till och hur denna påverkas av 

miljöcertifieringar. Därför beskrivs sedan de vanligaste miljöcertifieringssystemen i Sverige 

och hur en miljöcertifierad byggnad ekonomiskt påverkar fastighetsägare och hyresgäst både 

positivt och negativt. Kapitlet avslutas med hur miljöcertifierade byggnader påverkar hur 

fastighetsbranschen och kapitalmarknaden samspelar då investeringar i denna bransch innebär 

stora kapitalbehov. 

 

I kapitel 4, Empiri, ges en kort presentation av de företag vi intervjuat följt av hur de 

resonerar kring de fyra ämneskategorier som vår empiri och analys är uppbyggda kring. Dessa 

ämneskategorier är framtagna med hjälp av hur vår frågeställning och vårt syfte ser ut och 

skapar mer tydlighet vid jämförande av respondenternas svar med varandra och med teorin. 

Ämneskategorierna är:   

 Incitament att äga/hyra miljöcertifierade byggnader 

 Agent-/principalproblem 

 Ekonomisk ansvarsfördelning 

 Nackdelar med miljöcertifierade byggnader 

I kapitel 5, Analys, förs ett resonemang utifrån hur respondenterna i empirin svarat och vad 

teorin säger vilket sedan utmynnar i kapitel 6, Avslutande diskussion och slutsats, där vi 

besvarar vår frågeställning samt ger förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 
I detta kapitel redogörs för hur och med vilka metoder detta uppsatsarbete genomförts, hur 

intervjuobjekt valts ut och insamlad data bearbetats samt självkritik angående de val vi gjort.   

2.1. Ämnesval 
Då vi inledde arbetet med denna studie var tanken först att undersöka miljöcertifierade 

byggnaders ekonomiska för- och nackdelar för fastighetsägare respektive hyresgäst. Allt 

eftersom arbetet fortskred upptäckte vi genom våra skriftliga källor att det ofta finns ett så 

kallat agent-/ principalproblem mellan fastighetsägare och hyresgäst. Det innebär att det är två 

parter som är beroende av varandra men har olika mål med sitt agerande. Vi kunde se att 

genom varmhyresmodellen, som är vanligast i Sverige idag, har fastighetsägaren stora 

incitament att välja de mest energieffektiva installationerna medan hyresgästen inte ser någon 

anledning till att minska sin energiförbrukning eftersom hyresgästen ändå inte får ta del av de 

ekonomiska vinningarna. Detta ledde oss vidare till gröna hyresavtal som introducerades av 

Vasakronan 2010 och blir allt vanligare på den svenska fastighetsmarknaden. Dessa avtal 

innebär att hyresgäst och fastighetsägare ingår ett avtal om att minska miljöbelastningarna, 

framförallt energiförbrukning och koldioxidutsläpp, tillsammans vilket gör att agent-/ 

principalproblemet minskar. I detta skede utvecklades vår slutliga problemställning då vi vill 

undersöka hur dessa båda parter, fastighetsägare respektive hyresgäst, resonerar kring för- och 

nackdelar med miljöcertifierade kommersiella byggnader samt ekonomisk ansvarsfördelning 

gällande investeringar i dessa.  

2.2. Metodval 
Syftet med denna studie är att beskriva hur fastighetsägare respektive hyresgäster resonerar 

kring för- och nackdelar med miljöcertifierade kommersiella byggnader och hur samspelet 

gällande miljöförbättrande investeringar i byggnaden ser ut. Därför har vi valt en kvalitativ 

metod med intervjuer för att få en djupare förståelse för hur de båda parterna upplever detta 

problemområde. Då vi har en beskrivande och undersökande frågeställning, vi vill beskriva 

hur fastighetsägare respektive hyresgäster tänker kring ett problemområde, är en kvalitativ 

metod lämplig enligt Jacobsen (2002) då den är avsedd att få fram hur människor tolkar och 

förstår en given situation. Jacobsen (2002) menar att en undersökande problemställning 

kräver en metod som får fram nyanserade data samt går på djupet och det innebär oftast att de 

som utför undersökningen fokuserar på ett fåtal enheter enligt den kvalitativa metoden. Enligt 

Jacobsen (2002) är en kvantitativ studie oftast avsedd att vara bred, att undersöka många 

enheter och den är inte särskilt öppen för information som inte är känd i förväg. Då vi vill få 

fram ett resonemang där respondenterna kan tala fritt med egna ord är den kvantitativa 

metoden inte lämplig.  

2.3. Datainsamling 
För insamling av primärdata valde vi att göra en öppen individuell intervju med var och en av 

våra respondenter. Denna metod är lämplig för vår studie då antalet företag vi ska undersöka 

är relativt få och då vi är intresserade av vad den enskilda individen anser om ett visst 

fenomen. Öppna individuella intervjuer ger enligt Jacobsen (2002) även öppenhet och 

möjlighet till nya inslag och överraskande information. Vi vill med vår studie utöka den 

kunskap vilket Bonde (2012) efterfrågar i sin casestudie. Genom en små-N-studie 

(undersökning med få enheter) med intensiv utformning söker vi med hjälp av ett fåtal 

respondenter en djupare förståelse för hur de resonerar kring miljöcertifierade byggnader och 

investeringar i dessa. Jacobsson (2002) menar att en intensiv utformning ger goda möjligheter 

till att införskaffa relevant data vilket ökar den interna giltigheten, men att det inte går att 

generalisera till en större population då antal undersökningsenheter är relativt få. 
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För insamling av sekundärdata har vi dels utgått från befintlig studielitteratur såsom Brealey, 

et al. (2014) samt Forslund & Forslund (2012). Brealey et al. (2014) var till stor nytta då den 

tar upp mycket om företagsinvesteringar samt agent/principal-problemet mellan företag och 

dess intressenter medan Forslund & Forslund (2012) tar upp relevant information om 

energieffektiviseringar i fastighetsbranschen. Genom databasen Summon discoverytjänst, som 

återfinns på hemsidan för Högskolebiblioteket i Halmstad, har vetenskapliga artiklar sökts 

genom sökorden Green Building, agent-/principal och Energy efficiency gap. Utöver detta har 

artiklar och uppsatser sökts på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), då de har två av 

Sveriges främsta forskare, professor Hans Lind och forskarstuderande Magnus Bonde, inom 

ämnet som varit handledare för uppsatser inom vårt ämnesområde. Vi använde där främst 

sökordet gröna hyresavtal för att få information om detta ämne då inga vetenskapliga artiklar 

i dagsläget är presenterade ur ett svenskt perspektiv.  

2.4. Operationalisering 
Vi är ute efter nyanserade beskrivningar genom våra intervjuer då vi har en öppen intervju där 

respondenten får resonera utan fasta frågor. Intervjun kommer dock inte vara helt öppen utan 

vara strukturerad efter fyra ämneskategorier, som är framtagna genom hur vår 

problemställning och vårt syfte ser ut, och denna typ av struktur ger enligt Jacobsen (2002) en 

hög intern giltighet och relevans, det vill säga vi mäter det vi tror oss mäta. Det skapar också 

styrning mot ämnet men ger respondenterna mer frihet hur de svarar vilket minskar vår risk 

att styra frågorna mot svaren vi förväntar oss. Frågor som ställdes var exempelvis vilka 

nackdelar som finns med miljöcertifierade byggnader samt hur de båda parterna ser på 

ansvarsfördelning och åtaganden gällande miljöförbättrande åtgärder i byggnaden . Den 

första frågan tog form via teoriavsnittet Fördelar och nackdelar med gröna byggnader och 

den sistnämnda frågan via avsnittet om Gröna hyresavtal. 

 

De fyra ämneskategorierna är:  

 Incitament att äga/hyra miljöcertifierade byggnader  

Framtagen genom teorikapitlet 3.8 Fördelar och nackdelar med gröna byggnader. 

 Agent- principalproblem 

Framtagen via 3.3 Agent-/Principalproblemet. 

 Ekonomisk ansvarsfördelning 

Framtagen genom teorin 3.2 Hyresbegreppet som tar upp kall- och 

varmhyramodeller för fastighetsägare och hyresgäster.   

 Nackdelar med miljöcertifierade byggnader 

Framtagen genom teorikapitlet 3.8 Fördelar och nackdelar med gröna byggnader. 

2.5. Urval 
När vi valde intervjuobjekt hade vi som krav att alla var tvungna att ha kunskap och praktisk 

erfarenhet av att äga eller hyra miljöcertifierade byggnader för att vi skulle kunna besvara vår 

problemställning. Vi har valt intervjuobjekt från båda parter, fastighetsägare och hyresgäst, i 

en och samma kommersiella byggnad för att kunna få svar på vår problemställning. Tanken 

var från början att intervjua flera fastighetsägare och hyresgäster, men på grund av 

begränsning i tiden kunde inte vissa intervjuer komma till stånd varav vi inte fick möjlighet 

att intervjua en hyresgäst från Vasakronan. Vi anser dock att de genom att vara pionjärer med 
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gröna hyresavtal och gröna fastighetsobligationer fortfarande var aktuella att ha kvar som 

respondent. När det gäller fastighetsägare har vi valt företag som aktivt miljöcertifierar hela 

eller större delen av sitt fastighetsinnehav och är väl insatta i begreppet miljöcertifierade 

byggnader. Vi valde en större och en mindre fastighetsägare för att försöka få en så bra bredd 

som möjligt.  Gällande kommersiell hyresgäst har vi valt en som gjort ett aktivt val att hyra i 

en miljöcertifierad byggnad då de i så fall är insatta i begreppet miljöcertifierade byggnader 

och är bättre lämpade att svara på våra frågor än ett företag som inte aktivt arbetar med 

miljöansvar och inte är insatta i ämnet. Då miljöcertifierade byggnader främst är ett 

storstadsfenomen valde vi att söka efter våra intervjuobjekt i Göteborgsområdet då det även 

ligger relativt nära Halmstad vilket underlättar intervjuarbetet rent praktiskt.  

 

De två fastighetsägare som valts ut är Vasakronan och Platzer. Vi valde Vasakronan för att de 

arbetar omfattande med miljöarbete och var de första i Sverige som tog fram och började 

använda gröna hyresavtal år 2010. De har idag cirka 50 procent av sina fastigheter 

miljöcertifierade enligt LEED och målet för 2015 är att 80 procent ska vara LEED-

certifierade (Vasakronan, 2015). Platzer valde vi för att de tar ett ansvar för att begränsa 

miljöpåverkan från sina fastigheter och är sedan 2009 miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Deras mål är att samtliga sina fastigheter skall vara miljöcertifierade enligt något 

miljöcertifieringssystem senast fem år efter det att de har förvärvats. Deras idag vanligaste 

certifiering på byggnader är EU GreenBuilding, men de använder även BREEAM in use för 

befintliga byggnader då den har fördelen att BREEAM in use är mer anpassade efter svenska 

förhållanden än LEED (EB:OM). Den hyresgäst som valts är Länsförsäkringar för att de är 

hyresgäst hos Platzer och detta var ett av de kriterier vi hade gällande val av intervjuobjekt, 

att de intervjuade hyresgästerna ska hyra av någon av de intervjuade fastighetsägarna. De är 

också miljöcertifierade enligt ISO-14001 och vill ta ännu mer ansvar mot miljön och arbetar 

aktivt med att minska sin miljöpåverkan samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. De 

använder sig av el som är märkt Bra miljöval på flertalet av sina kontor vilket innebär el som 

produceras av förnybara källor såsom vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft 

(Naturskyddsföreningen, 2015). Länsförsäkringar ligger i framkant gällande miljöarbete inom 

sitt gebit och finns representerade i hela Sverige. 

2.6. Intervjuerna 
I första skedet kontaktade vi de anställda med titeln miljösamordnare på två av företagen vi 

intervjuade då de har ansvar för företagens miljöarbete och skulle kunna svara på de 

miljörelaterade frågorna. Därefter kopplades även en person med ekonomiskt ansvar för 

fastigheterna in för att bättre kunna täcka upp de rent företagsekonomiska delarna. På det ena 

företaget, Platzer som är fastighetsägare, deltog en miljösamordnare och en 

fastighetsanalytiker och på det andra, Länsförsäkringar som är hyresgäst, deltog 

miljösamordnaren samt fastighetschefen. Intervjuerna skedde genom besöksintervju på 

respektive företags kontorslokal i Göteborg. Vi hade tidigt i arbetet med denna studie en tanke 

på att en uthyrare skulle intervjuas på fastighetsägarsidan men kom senare fram till att de 

förmodligen inte har den helhetsbild vi efterfrågar och därmed var det lämpligare med en 

fastighetsanalytiker till att svara på de ekonomiska frågorna. Vår tanke från början var att om 

möjligt kunna spela in samtalen, men om situationen var bättre lämpad för anteckningar 

skulle vi göra det istället. Vårt mål var att få respondenterna att öppna upp sig genom att 

resonera kring problemområdet och även få fram vissa privata åsikter och inte bara företagets 

officiella ståndpunkt. Inspelning kan enligt Jacobsens (2002) skapa en medvetenhet och 

låsning hos respondenten som förhindrar detta. Genom att en av oss enbart antecknade och 

den andre förde resonemanget vidare fick vi olika synvinklar på samtalet. Den som förde 

samtalet var fokuserad på hus respondenterna svarade och ställde frågor vid behov för att 
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styra in dem på rätt spår medan antecknaren enbart fokuserade på att anteckna vad som sades. 

Genom att direkt efter intervjun gå igenom anteckningar och komplettera dessa med den 

information som den som fört samtalet fått in täcktes hela intervjun in. Hade vi enbart förlitat 

oss på inspelningsteknik hade det funnits risk att det varit hämmande för vad som sades.  

 

Intervjun med den andra fastighetsägaren, Vasakronan, skiljde sig något från de övriga 

intervjuerna då den först möjliggjordes genom ett frukostseminarium om miljöcertifieringar i 

befintliga byggnader arrangerat av Sweden Green Building Council (SGBC) i samarbete med 

Vasakronan och ett antal miljöcertifieringskonsulter. Under seminariet ställdes även många 

frågor från seminariedeltagarna som bestod av allt från kommunala miljöansamordnare till 

privata VVS-projektörer och högskolestudenter vilket gav åsikter och vinklingar från många 

olika synsätt. Efter seminariet hade vi också i enskildhet möjlighet att ställa kompletterande 

frågor till Vasakronans hållbarhetschef, Anna Denell. Detta var en lite annorlunda metod för 

insamling av primärdata jämfört med de övriga intervjuerna. Men vi anser att det gav oss 

minst lika mycket och relevant information eftersom det skapades en debatt där, precis som vi 

var ute efter, deltagarna resonerade kring sina incitament och de nackdelar de stött på. Efter 

seminariet fick vi även svar på frågor angående Vasakronans syn på ekonomisk 

ansvarsfördelning av Anna Denell genom kontakt via e-mail.  

2.7. Databearbetning 
Då en kvalitativ metod med öppna individuella intervjuer går på djupet och ger oss en stor 

mängd data har det varit viktigt för oss att kunna sortera och strukturera detta material på ett 

tydligt tillvägagångssätt. Vi har därför valt att följa Jacobsens (2002) förslag till hur 

analysprocessen kan gå till genom de tre stegen beskrivning, systematisering/kategorisering 

samt kombination. Beskrivning innebär att vi började med att renskriva samt kommentera 

rådata som skrevs ner under intervjun. Direkt efter intervjun gick vi därför igenom den data 

som nedtecknats och därefter diskuterade vi om det var något som framkommit under 

utfrågningen som inte fanns antecknat. Enligt Jacobsen (2002) brukar det efter en intervju, för 

de som utfört studien, finnas några få huvudintryck och detta reflekterade vi över och om 

några av dessa inte antecknats gjordes det i detta skede då intrycken av intervjun fortfarande 

var tydliga. Vi diskuterade också hur var och en av oss upplevt det som sagts under intervjun 

då olika individer ser saker på olika sätt.  

 

Nästa steg i databearbetningen var att systematisera samt kategorisera data. Vi började därför 

med att sortera ut information som inte var relevant för vår studie och började därefter 

förtydliga och skriva ut de korta anteckningar som förts under intervjun för att därefter sortera 

in texten under de fyra ämneskategorierna som vår intervju var uppbyggd kring. Enligt 

Jacobsen (2002) är syftet med kategorisering att kunna hantera den totala datamängden och på 

ett överskådligt och tydligt sätt kunna jämföra data mellan olika respondenter. Sista steget i 

databearbetningen, kombination, innebar att vi kunde börja tolka den kategoriserade datan. 

Jacobsen (2002) menar att det är i detta skede som de som utfört studien börjar leta efter 

meningar och orsaker i datamängden och undersöker vad som verkligen blivit sagt. Här kan 

de mer dolda förhållandena upptäckas vilka är de som är de riktigt intressanta.  

2.8. Trovärdighet och källkritik 
Genom att göra en öppen individuell intervju ansikte mot ansikte med våra respondenter är 

det lättare att kunna tala om känsliga ämnen jämfört med en telefonintervju då det vid ett 

personligt möte lättare skapas en förtrolig kontakt mellan undersökare och respondent 

(Jacobsen, 2002). Det minskar också risken för att respondenten av någon anledning skulle 

förvränga sanningen vilket enligt Jacobsen (2002) har visat sig vara vanligare vid 

telefonintervjuer. Genom intervjuerna anser vi att vi fått svar på alla de frågor som ligger till 
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grund för denna studie vilket stärker den interna giltigheten. Att respondenterna också i flera 

fall gav liknande svar tolkar vi som att de hade förmågan att ge tillförlitlig information om det 

aktuella ämnet vilket enligt Jacobsen (2002) ger en stark extern giltighet och tillförlitlighet. 

Ett vanligt problem inom kvalitativa undersökningar är den så kallade undersökningseffekten 

som innebär att vi mäter något som vi själva åstadkommit snarare än hur respondenten 

upplever ämnet i fråga på grund av den nära kontakten mellan undersökare och respondent. 

Respondenten kan i dessa fall ha svårt att svara naturligt och uppriktigt (Jacobsen, 2002). Vi 

har därför, för att motverka detta, hållit våra intervjuer väldigt öppna utan en mängd fasta 

frågor som kan styra respondenternas svar dit vi vill och istället få dem att fritt kunna berätta 

om ämnet. Problemet med intervjun med Vasakronan var att vi inte, likt de andra, enbart satt 

tillsammans i ett rum utan att vi först fick se deras bearbetade presentationsmaterial innan vi 

kunde ställa frågor där de fritt resonerade kring problematiken som uppstår med att 

miljöcertifiera byggnader. Vi anser dock att upplägget gav oss möjligheten att delta i en 

öppen gruppintervju där deltagarna resonerade kring sina erfarenheter. Risken är att relationen 

som kan uppstå i gruppen kan skapa speciella resultat enligt Jacobsen (2002). Vi uppfattade 

det som om gruppen var kritisk inställd vilket skapade en ifrågasättande debatt som 

Vasakronan fick förhålla sig till. Genom mailsvar kan även svaren anpassas med 

betänksamhet varav det kan påverka resultatet. Det leder till att vi inte kunde få en fullt 

nyanserad bild samt tolka deras ansiktsuttryck på samma sätt som vid en personlig intervju.   

 

Då en kvalitativ metod är resurskrävande och enbart ger möjlighet att intervjua ett fåtal 

respondenter uppstår oftast problem med den externa giltigheten vilket innebär frågan om 

respondenterna i studien representerar andra än bara sig själva (Jacobsen, 2002). Då antalet 

intervjuade företag i denna studie enbart är tre kan det ses som en svaghet gällande 

generaliserbarheten. Dock anser vi att eftersom vi valt fastighetsägare och hyresgäster som 

aktivt hyr och äger miljöcertifierade byggnader är de mycket lämpliga för att ge oss relevant 

information till vår problemställning vilket vi anser styrker studiens trovärdighet. Dock inser 

vi att antalet respondenter inte är tillräckligt många för att vi ska kunna dra några generella 

slutsatser utan de resultat vi kommer fram till handlar om hur de respondenter vi haft kontakt 

med tycker och tänker om ämnet.  

 

Då ämnet är så pass nytt finns idag inte mycket vetenskapliga artiklar att tillgå som beskriver 

den svenska marknaden. Vi har därför tagit med en del studier som branschorganisationer och 

fastighetsbolag som ligger i framkant av byggandet av gröna fastigheter ligger bakom. Det 

finns även en del litteratur i ämnet där författarna är några av de få svenska forskarna inom 

gröna byggnader, främst Hans Lind och Magnus Bonde. På grund av deras påverkan på även 

de examensarbetena som tagits med påverkar de synen på ämnet. Vi har där det går därför 

utgått från deras primärkällor istället.  

 

Den svenska hyresmodellen grundas enligt Lind & Lundström (2009) av 

byggmästartraditionen, där byggmästaren byggde, ägde och förvaltade byggnaden genom 

dess livslängd. Därför kunde hyresgäster hyra i kortare perioder efter behov och i dessa fall 

användes oftast ett standardiserat hyreskontrakt. Utländska undersökningar av Eichholtz et al. 

(2010) från bland annat England, Australien och USA baseras på att de i grunden har en 

annan ekonomiskt hyresmodell där hyresgästen med ett icke standardiserat kontrakt står mer 

för drift– och underhåll vilket gör att de hyr under en längre tid. Det är därför av intresse att ta 

del av de fördelar samt nackdelar som de utländska studierna kommit fram till då ett ökat 

miljömedvetande och en ekonomisk oro i omvärlden har gjort att vi börjat närma oss 

varandras hyresmodeller. Sverige går mot att hyresgästen får betala en större andel av 

driftkostnaderna själv medan i det i utlandet har blivit vanligare med kortare kontrakt. I och 
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med att hyresgäster i utlandet skriver icke standardiserade kontrakt är det svårt att veta om 

exempelvis ökade hyror verkligen beror på att de miljöcertifierat byggnaden. Därför är vi 

medvetna om att de utländska studierna inte ger oss fullständig information.    
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Följande kapitel presenterar de teorier som är relevanta för uppsatsen och som tillsammans 

med empirin kommer ligga till grund för analyskapitlet.  

3.1. Svenska kommersiella fastighetsmarknaden 
Den svenska kommersiella fastighetsmarknaden består av byggindustrin, hyresmarknaden och 

fastighetsmarknaden som samspelar tillsammans med kapitalmarknaden. 70 procent av 

överlåtelserna av kommersiella fastigheter sker idag till utländska ägare vilket gör i högsta 

grad marknaden internationell främst när det gäller kapitalplacering. Det finns alltså en 

skillnad i fastighetsförvaltning av fastigheter och ägande av fastigheter (Lind & Lundström, 

2009). För att förenkla teorin består i studien kommersiella fastigheter av följande två parter: 

Fastighetsägaren som är den som upplåter lokalen och hyresgästen som är den till vilken 

lokalen upplåts. Enligt Lind & Lundström (2009) är det i realiteten ofta är den internationella 

kapitalmarknaden som är ägare. Fastighetsägaren kan liknas vid en hyresvärd, men då 

hyresvärden kan vara ett inhyrt fastighetsförvaltande bolag som inte har del i avyttring av 

fastigheten använder vi här begreppet Fastighetsägare för att tydliggöra att denna har del av 

ägandet. De större svenska fastighetsbolagen är ofta uppbyggda så att exempelvis 

pensionsfonder eller utländska kapitalplacerare är aktieägare medan själva fastighetsbolaget 

sköter förvaltning och utveckling av fastigheten för att öka värdet till aktieägarna. Det finns 

dock fastighetsbolag i Sverige som äger sitt aktiekapital själv varav vi därför gör denna 

förenkling då det inte påverkar i större grad förhållandet till hyresgästen.  

3.2. Hyresbegreppet 
Enligt jordabalken 12kap. 1§ (SFS 1970:994) definieras hyresavtal ”genom vilka hus eller 

delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning” och ”lokal avses annan lägenhet än 

bostadslägenhet” enligt 12kap. 1§ 3st. (SFS 1970:994). Då kommersiella fastigheter normalt 

hyrs ut av juridiska personer (fastighetsägaren) och dess lokaler hyrs av juridiska personer 

(hyresgästen) är avtalen till större delen dispositiva och omgärdade till ett litet regelverk. Med 

detta menas att det är marknadsvärdet som styr hyressättningen och att villkoren i avtalet går 

att förhandla efter överenskommelse. Marknadsvärdet definieras som den sannolika hyran för 

lokalen på en öppen och oreglerad hyresmarknad vid nytt hyreskontrakt. Det geografiska 

läget är det som påverkar hyresnivåerna mest, men även områdesanknutna faktorer så som 

närhet till liknande fastigheter som exempelvis butiker eller för kontor exempelvis ett 

finanskvarter. Utöver läget är det fastighetsanknutna faktorer som standard och skick som 

påverkar hyresnivån. Fastighetsägarna får in sin avkastning antingen på den hyran som 

hyresgästerna betalar in löpande under året eller på att avyttra fastigheter med vinst. 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010) 

3.2.1. Hyreskontraktet 

Ett hyreskontrakt reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägaren och hyresgästen.   

Lundström & Nordlund (2011) tar upp det unika med den svenska kommersiella 

hyresmarknaden och jämför den med den brittiska. Den svenska hyresmodellen är en 

totalhyra (varmhyra) där den svenske fastighetsägaren står för kapital, drift- och 

underhållskostnader medan den brittiska står enbart för kapitalkostnader och hyresgästen står 

för drift- och underhållskostnaderna (kallhyra). Det andra är att merparten av de svenska 

hyreskontrakten för kommersiella lokaler är standardiserade enligt en mall framtagen av 

Fastighetsägarna. Hyrorna har ofta varit kopplade till konsumentprisindex för att inte 

inflationen ska påverka, men idag är den istället ofta kopplad till den kortsiktiga räntan då 

inflationen är så låg samt att fastighetsägarna ofta finansierar sig kortsiktigt. Enligt Lind & 

Lundström (2009) är hyreskontrakt utomlands ofta en komplex process som involverar 
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kostsam juridisk expertis, men i Sverige används ofta ett standardkontrakt som är framtaget 

av fastighetsägarnas branschorganisation Fastighetsägarna med särskilda villkor som sätts i 

bilagor. Detta gör kontraktskrivandet relativt billigt då det mesta regleras i kontraktet vilket 

även minskar framtida konflikter. I motsats till de flesta andra länder där hyran motsvarar 

driftnettot och hyresgästen står för drift- och underhållskostnaden så kallad kallhyra, så står 

fastighetsägaren i Sverige för drift- och underhållskostnaderna med så kallad varmhyra. (Lind 

& Lundström, 2009).  

 

Kallhyra 

Hyresgästen betalar en bashyra samt betalar själv de faktiska kostnaderna för drift- och 

underhåll samt energikostnader som oftast beräknas genom individuella mätare. Hyresgästens 

energianvändning ger direkta resultat på kostnaderna vilket är ett starkt incitament för 

hyresgästen att genomföra förbättringsåtgärder medan fastighetsägaren saknar incitament att 

arbeta för lägre energianvändning Eerikäinen & Ödman (2013). Problemet är oftast att det är 

tekniskt svårt att sätta in mätare för varje hyresgäst i vissa byggnader och att kostnader för 

installation av mätare inte alla gånger går att räkna hem i minskade energikostnader menar 

Boverket (2014). 

 

Varmhyra 

Hyresgästen betalar en fast totalhyra där det ingår kostnader för uppvärmning och 

vattenförbrukning och fastighetsägaren står för drift- och underhållskostnaderna. Hyresgästen 

får inte del av effektiviseringar som leder till kostnadsbesparingar varav det saknas incitament 

till energieffektiviseringar medan fastighetsägaren här har starka incitament att arbeta med 

energieffektiviseringar (Eerikäinen & Ödman, 2013). Hyresgästen betalar dock oftast för sin 

elförbrukning med ett separat elavtal. Detta medför att hyresgästen har incitament att minska 

sin elförbrukning, medan fastighetsägaren inte har incitament att förbättra elförbrukningen för 

fastigheten som då hyresgästen indirekt betalar för genom hyran.  

3.2.2. Hyrestid 

Lind & Lundström (2009) menar att det finns ett samband mellan ansvarsfördelningen genom 

varm- och kallhyra och kontraktstiden. I Sverige har vi även kortare kontraktstid, oftast 3-5 år 

medan i exempelvis England som har kallhyra är det vanligt med löptider upp till tjugo år. De 

brittiska hyreskontrakten anpassar dock marknadshyran under hyrestiden genom så kallade 

rent reviews. Som tidigare nämnts är fastighetsbranschen trögrörlig och hyreskontrakten är en 

anledning till att det tar tid för förändring. En fördel med den utländska längre kontraktstiden 

är att hyresgästen får ett större incitament att ta hand om lokalen då de ska tillbringa lång tid 

där. Detta skapar även ett ömsesidigt beroende mellan hyresgästen och fastighetsägaren. 

Osäkerhet i ekonomin har dock fått de internationella kontrakten att gå mot kortare tider då de 

längre kontrakten kräver att hyresgästen som vill avsäga sig ett hyreskontrakt måste själv 

finna en ny hyresgäst (Lind & Lundström, 2009). Vi ser finanskrisen i världen år 2008 som 

troligtvis kan ligga till grund för att författarna skrev om den finansiella osäkerheten ett år 

senare. Lundström & Nordlund (2011) beskriver i sin studie att de svenska hyreskontrakten 

löper på ca 4-5 år medan de brittiska är längre på ca 10 år idag.  

3.3 Agent-/Principalproblemet  
När två parter som är i beroende av varandra har olika mål med sitt agerande uppstår det som 

kallas agent-/principalproblemet. Enligt Brealey et al. (2014) är Principals och Agents 

normalt aktieägare (principals) och chefer på företaget (agents). Det är ett förhållande som 

ger upphov till problem även hos fastighetsägare med sin styrelse som sätter mål som hos 

kommersiella hyresgäster med sina ägare. Enligt Gailmard (2013) så är agent-/ principalteorin 

uppbyggd på en rationell modell där aktieägarna försöker få cheferna att ta beslut som är bäst 
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lämpade för aktieägarna. Därför måste det klargöras vad agenterna kan göra som påverkar 

principals och vad kan principals göra som påverkar agenterna. International Energy Agency 

(2007) menar att det även finns mänskliga faktorer som gör att beslut inte är rationella vilket 

skapar en ytterligare dimension till agent-/principalproblemet. Genom att istället översätta 

Agent till fastighetsägare och Principal till hyresgäst har International Energy Agency (2007) 

kunnat utreda hur fastighetsägare och hyresgäster påverkar varandra vid beslut kring gröna 

byggnader. Denna tankemodell har sedan kopierats i senare forskning av Eerikäinen & 

Ödman (2013) över Agent-/Principalproblem mellan fastighetsägare och hyresgäst som 

uppstår av hyresförhållandet med kall- respektive varmhyra.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Tankemodell över Agent-/Principal mellan fastighetsägare och hyresgäst. 

Ett av de agent-/principalproblem som uppstår är att hyresgästen inte tror sig få full 

information från fastighetsägaren vilket påverkar betalningsviljan. Denna brist på öppenhet 

benämner vi framöver i studien som brist på transparens. Palm (2015) menar att hyresgäster 

(principals) inte kan ta beslut baserat på den information de delges av fastighetsägaren 

(agents) om inte fastighetsägarens uppgifter kunnat verifieras vid tidpunkt för 

kontraktsskrivning. Då fastighetsägaren bör ha mer information om fastighetens tekniska 

skick än hyresgästen och marknadshyra gäller råder inte en fullständig balans mellan parterna 

vilket kan det leda till att fastighetsägaren inte delger all information till hyresgästen. 

Hyresgästen litar därför inte riktigt på fastighetsägaren och vill därför inte betala högre hyra 

för energieffektiva investeringar om inte fastighetsägaren kan verifiera sänkningarna genom 

uppvisade mätresultat (Palm, 2015). I vår studie skulle det exempelvis vara svårt att verifiera 

att en miljöcertifiering skulle leda till lägre energikostnader för hyresgästen innan 

miljöcertifieringen har genomförts och testats mot tidigare energiförbrukning. Därför menar 

Palm (2015) att hyresgästen enbart är villig att betala genomsnittlig hyra för vanliga (bruna) 

lokaler om inte fullgod information ges till hyresgästen från fastighetsägaren. Den minskade 

betalningsviljan leder i sin tur till att fastighetsägaren inte satsar fullt på miljöeffektiva 

åtgärder då de inte får betalt för detta.  

 

På marknader där fastighetsägarna inte belönas för sina miljöansträngningar och där 

hyresgäster inte ser fördelarna leder i slutänden den minskade betalningsviljan till en 

nedåtgående spiral där miljöcertifieringar inte längre är lönsamma. Lösningen enligt Palm 

(2015) är att fastighetsägaren ger hyresgästen tillgång till all information på ett sätt som ger 

hyresgästen ökat förtroende för fastighetsägaren samt att hyresgästen ska kunna verifiera 

informationen från fastighetsägaren. Den svenska modellen med varmhyra (totalhyra) och där 

hyresgästen normalt inte får ta del av att fastighetsägaren får bättre driftnetto genom lägre 

hyra har skapat denna misstänksamhet där förtroendet mellan parterna minskat när det gäller 

investeringar (Palm, 2015). Även Eerikäinen & Ödman (2013) tar upp detta problem mellan 

Fastighetsägaren och hyresgästen inom den kommersiella fastighetsmarknaden. Beroende på 

hyreskontraktets ansvarsfördelning med varm- respektive kallhyra har de olika incitament 

som påverkar hur de väljer en energieffektivare investering eller hur det påverkar deras vilja 

att minska sin energiförbrukning genom att ändra beteende. Bonde (2012) påtalar att det finns 
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psykologiska aspekter kring att göra investeringar där den som själv inte tjänar ekonomiskt på 

en investering finner det känslomässigt fel att satsa pengar på någon annans investering. Detta 

leder till Agent-/Principalproblem mellan fastighetsägaren och hyresgästen som gör det svårt 

att genomföra byte till mer energieffektiva lösningar. Tabellen nedan visar de agent-

/principalproblem som uppstår inom den kommersiella fastighetsmarknaden idag när det 

gäller miljöinvesteringar enligt Eerikäinen & Ödman (2013). 

 

 

 
Fastighetsägare väljer 

investering 

Hyresgäst väljer 

investering 

Fastighetsägare betalar 

driftkostnader (Varmhyra) 

 

Fastighetsägaren har 

incitament att välja 

energieffektiv installation. 

Hyresgäst saknar 

incitament att minska 

energikostnader. 

Hyresgästen saknar 

incitament att minska 

sin energiförbrukning. 

Hyresgäst betalar driftkostnader 

(Kallhyra) 

Ger inget incitament för 

fastighetsägaren att välja 

energieffektiva 

installationer.  

Ger hyresgästen 

incitament att välja 

energieffektiva 

installationer. 

Tabell 1: Agent-/principalproblem, Eerikäinen & Ödman (2013). 

 

Fastighetsägaren betalar investering – Fastighetsägaren betalar energikostnad 

Detta är det vanligast förekommande i Sverige tack vare varmhyresmodellen. I detta fall har 

fastighetsägaren stora incitament att välja de mest energieffektiva installationerna medan 

hyresgästen inte ser någon anledning att göra energieffektiviseringar som hyresgästen ändå 

inte får ta del av ekonomiskt varav hyresgästen inte vill betala högre hyra vilket motarbetar 

fastighetsägarens intentioner att göra ekonomisk vinning och fastighetsägaren ser då ingen 

anledning till att göra investeringen (Eerikäinen & Ödman, 2013). 

 

Fastighetsägaren betalar investering – Hyresgästen betalar energikostnad 

Då hyresgästen står för energikostnaden har inte fastighetsägaren incitament att välja de mest 

energieffektiva installationerna.  Om inte fastighetsägaren väljer de bästa installationerna 

påverkar det hyresgästen som då inte kan sänka sina energikostnader så mycket som 

hyresgästen vill (Eerikäinen & Ödman, 2013). 

 

Hyresgästen betalar investering – Hyresgästen betalar energikostnad 

Enligt Eerikäinen & Ödman (2013) ger kallhyresmodellen starka incitament för hyresgästen 

att välja de mest energieffektiva installationerna ur energikostnadssynpunkt. Om då 

fastighetsägaren får ta del av värdehöjande faktorer utan att betala för det finns hinder att 

välja de mest energieffektiva installationerna då hyresgäster enligt Bonde (2012) inte vill 

betala för någon annans rena vinst. Kallhyresmodellen för med sig omvända förhållanden mot 

den svenska varmhyresmodellen mellan fastighetsägare och hyresgäst där hyresgästen blir 

agent och fastighetsägaren blir principal. Fastighetsägaren motarbetar då hyresgästens 

intentioner att göra ekonomisk vinning.  

 

Hyresgästen betalar investering – Fastighetsägaren betalar energikostnad 

Hyresgästen har inga incitament att välja de mest energieffektiva installationerna då 

fastighetsägaren betalar driftkostnaderna. Är flera olika företag hyresgäster i fastigheten kan 

det vara svårt att mäta exakt vem som förbrukar vad och då delas kostnaderna vanligtvis upp i 
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schablonkostnader mellan hyresgästerna. De hyresgäster som då gjort en investering får då 

inte full avkastning på investeringen (Eerikäinen & Ödman, 2013).  

3.4. Gröna hyresavtal  
”Ett Grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om att 

åtgärder ska vidtas för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda” 

(Fastighetsägarna, 2012, s. 5). För att få hyresgästen delaktig i miljöarbetet med gröna 

byggnader har fastighetsbranschen infört så kallade Gröna hyresavtal. Syftet med kontraktet 

är att uppmuntra utvecklingen av gröna byggnader genom att se till så att investeringar i 

energiförbättringar för byggnader är lönsam och ger maximal avkastning genom fortlöpande 

konkret samarbete mellan hyresgäst och fastighetsägare (Koutny, Sochman & Ödman, 2011). 

I Sverige introducerades Gröna hyresavtal först år 2010 av Vasakronan och är därför idag ett 

relativt nytt begrepp. De gröna hyresavtalen fungerar enligt Vasakronan (2015) som ett 

tilläggskontrakt till det vanliga hyresavtalet där hyresgästen förbinder sig att konkret åta sig 

vissa förpliktelser när det gäller energieffektivisering så som att släcka lampor i rum ingen 

befinner sig i samt källsortera och några av fördelarna för hyresgästen är minskad 

energianvändning, bättre avfallshantering och en löpande dialog i lokalrelaterade miljöfrågor.  

Huvudsyftet med dessa avtal är att sänka energikostnaderna och koldioxidutsläppen enligt 

Grahn & Johnsson (2010). Det finns dock ingen standard eller entydig definition av vad gröna 

hyresavtal innebär vilket gör att det förekommer i olika utformningar beroende på 

individuella uppfattningar om vad en grön byggnad är.  

3.4.1. Åtaganden  

Med ett Grönt hyresavtal följer flera åtaganden för både hyresgäst och fastighetsägare. För att 

sätta någon slags grundstandard för Gröna hyresavtal har Fastighetsägarna tagit fram vissa 

minimikrav som ska uppfyllas för att kunna teckna ett avtal. Minimikraven och vem som 

ansvarar för respektive åtagande presenteras i Figur 1 nedan.  

 
Figur 2: Fastighetsägarnas minimikrav för grönt hyresavtal (Fastighetsägarna, 2012, s. 8). 
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Nedan beskrivs några av de mest grundläggande förpliktelserna tagna från Fastighetsägarnas 

rapport ”Grönt Hyresavtal – En handledning” från 2012.  

 

 Energislag  

Energi för uppvärmning och nedkylning ska vara förnybar. Oavsett om det är varmhyra eller 

kallhyra ska den som upphandlar energin till byggnaden göra det med förnyelsebara 

energikällor såsom solenergi, vattenkraft, vindkraft, bioenergi och geotermisk energi. Fossila 

bränslen som exempelvis kol, olja och naturgas samt energi från kärnkraft är inte acceptabelt 

(Fastighetsägarna, 2012).  

 

 Reducerad energianvändning 

Vid tecknandet av det gröna avtalet ska fastighetsägaren tillsammans med hyresgästen gå 

igenom den senast gjorda energideklarationen med tillhörande förbättringsförslag avseende 

energiprestanda samt redovisad obligatorisk ventilationskontroll och radonmätning om sådan 

utförts. Syftet med detta är att hyresgästen ska vara väl införstådd med hur byggnadens status 

gällande energifrågor ligger till samt hur den står sig mot andra jämförbara byggnader. Vid de 

årliga samråds- och uppföljningsmötena av det gröna hyresavtalet belyses återigen 

förbättringsförslagen och under året gjorda undersökningar av energiprestanda, ventilation 

och radonhalt (Fastighetsägarna, 2012). Ett annat åtagande för att minska energianvändningen 

är att parterna ska samverka för att optimera drifttiderna för uppvärmning, kylning och 

ventilation i byggnaden. Att värma upp, kyla eller ventilera ytor i byggnaden som inte 

används eller inte nyttjas fullt ut är negativt både för miljön och ekonomin. Genom att 

anpassa driftstider och ytor till det faktiska behovet kan energianvändningen minskas 

(Fastighetsägarna, 2012).  

 

 Materialval 

Parterna ska ta miljöhänsyn vid materialval i lokalen. Enligt Fastighetsägarna (2012) står 

bygg- och fastighetssektorn för cirka 40 procent av samhällets materialanvändning. Hälso- 

och miljörisker kan minskas om båda parter gör noggranna val gällande material och 

kemikalier och som kan dokumenteras i ett digitalt system.  

 

 Avfallshantering 

Vid ombyggnationer ska hanteringen av demonterat och bortfört byggmaterial samt inredning 

dokumenteras noggrant då visst materiel kan återanvändas, annat återvinnas och resterande 

del bör energiåtervinnas vilket menas att det som är kvar ska förbrännas under kontrollerade 

former så att värme och el tas tillvara. Den sista delen som inte omfattas av nämnda åtgärder 

deponeras (Fastighetsägarna, 2012). Vad gäller källsortering ska parterna enligt 

Fastighetsägarna (2012) innan inflyttning diskutera vilken lösning som är lämpligast och 

därefter ha uppföljningsmöten en gång om året för att kunna skapa en så miljömässigt bra 

avfallslösning som möjligt. Ett komplement kan vara ett avfallshanteringssystem som 

redovisar statistik om mängden avfall. 

 

 Miljöhänsyn vid underhåll och skötsel  

I hyresgästens vårdnadsplikt och underhållsskyldighet av sina lokaler ska de använda 

miljövänliga arbetssätt och kemikalier såsom miljömärkta produkter och användning av torra 

städmetoder för att öka livslängden på ytskikt och inredning samt ta hänsyn till miljön. Detta 

gäller även för fastighetsägaren angående drift, underhåll och skötsel av byggnadens exteriör 

och interiör (Fastighetsägarna, 2012).  

 

 



16 

 

 Energikartläggning 

Enligt Fastighetsägarna (2012) ska parterna gemensamt ansvara för att det i lokalen 

genomförs en metodisk genomgång av lokalens energianvändning för att kartlägga 

hyresgästens användning av värme, kyla och el (energikartläggning) eller enbart användning 

av el (elkartläggning). Vid en energikartläggning genomförs en metodisk genomgång av den  

faktiska energitillförseln och användningen av energi i en lokal. Syftet med detta är att 

uppskatta hyresgästens energianvändning och följa denna över tid så att åtgärder som minskar 

energianvändningen samt relaterade kostnadsbesparingar kan hittas. 

3.5. Företagens lönsamhetsmål  
Enligt Brealey et al. (2014) tas alla ekonomiska beslut inom ett företag med hänsyn till att 

maximera vinsten åt ägarna. Vid kommersiella fastigheter vill alltså fastighetsägaren ha så 

hög hyra som möjligt medan hyresgästen vill ha så låg hyra som möjligt för att maximera sina 

respektive ägares lönsamhet. Även Ax, Johansson & Kullvén (2001) påpekar betydelsen av 

detta lönsamhetsmål för företag, fast de menar att lönsamheten måste sättas på lång sikt för att 

inte beslut ska fattas som ger kortsiktiga värdeökningar, men på lång sikt ger negativ 

lönsamhet. I teorin antas lönsamhetsmålet vara rationellt, vilket innefattar att företaget antas 

arbeta mot formellt uppsatta mål. Lönsamheten är endast ett mål bland flera andra 

ekonomiska och icke-finansiella mål som finns inom ett företag, men är det målet där de 

flesta av företagets intressenter kan enas kring. Detta medför dock att inom ett företag kan 

medarbetare ha andra mål än vad ledningen för företaget har vilket inom företagsekonomi 

kallas Agent-/Principalteorin.  

3.6. Fastighetsvärdering 
På fastighetsmarknaden, liksom på de flesta öppna marknader, är det pengar som hör till de 

starkaste incitamenten för beslutsfattande av åtgärder. Hur värdet på fastigheter uppstår är 

därför relevant då det oftast är värdet som påverkar vad som byggs och var investerare väljer 

att placera sina medel. Därför är det viktigt att värdera sina fastigheter både för att se vilka 

som ska avyttras och vilka som ska investeras i. Just fastigheter har vissa egenskaper som gör 

dem något speciella vid värdering. De har bland annat ett fast läge som gör att det inte går att 

flytta en fastighet. Det krävs ofta en stor kapitalinsats vid en investering och fastigheter har en 

lång livslängd som också påverkar värderingen (Fastighetsnomenklatur, 2011). De vanligaste 

värderingsmetoderna i Sverige idag är enligt Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010) 

ortsprismetoden och avkastningsmetoden.  

 

Ortsprismetoden  

Är en värderingsmetod som går ut på att observationer görs på överlåtelser av jämförbara 

fastigheter. Med jämförbara menas fastigheter med liknande ålder, storlek, skick, typ läge och 

försäljningsdatum. Då dessa fastigheter aldrig är exakt identiska och storleken på de 

värdebärande faktorerna skiljer sig sker i de flesta fall en standardisering vilket innebär en      

á pris beräkning av betalda priser för jämförelseobjekten. Beroende på situationen och vilka 

tillgängliga uppgifter som finns kan olika varianter av ortsprismetoden väljas för att kunna 

jämföra objekt. De vanligast förekommande varianterna är areametoden (pris/kvm), 

bruttokapitaliseringsmetoden (pris/hyra), nettokapitaliseringsmetoden (pris/driftnetto) och 

köpeskillingskoefficientmetoden (pris/taxeringsvärde) enligt Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet (2010). Lind & Lundström (2009) anser att detta är en traditionell 

värderingsmetod där fastighetens läge och fysiska egenskaper är avgörande, men som bortser 

från hyreskontraktens påverkan på driftnettot. 

 

 



17 

 

Avkastningsmetoden  

Enligt Lind och Lindström (2009) används idag denna metod även med fokus på de befintliga 

samt förväntade hyreskontrakten och deras kontraktstid som en del för att bedöma en 

fastighets marknadsvärde genom att se till verkliga intäkter. Denna värderingsmetod går 

enligt Lind & Nordlund (2014) i princip ut på att nuvärdesberäkningar görs på bedömda 

framtida nettoavkastningar över ett antal tidsperioder med en viss kalkylränta. De tre 

varianterna som finns av denna metod är: 

 Kassaflödesmetoden innebär att uppskattade in- och utbetalningar på årsbasis 

diskonteras till värdetidpunkten. Eventuellt restvärde vid kalkylperiodens slut 

diskonteras till värdetidpunkten. Perioden bestäms av ekonomiska livslängden eller 

investerarens planeringshorisont.  

 Intäkt/kostnadsmetoden med diskonteringsmodell där driftnettot är samma för hela 

perioden och där nuvärdesberäkning begränsas i tid till 5 eller 10 år. Restvärdet 

diskonteras. 

 Intäkt/kostnadsmetoden med räntabilitetsmodell har schabloniserat driftnetto och 

diskonteras för evig tid. 

3.7. Miljöcertifieringssystem 
Då studien avgränsar sig till miljöcertifierade byggnader beskrivs i detta kapitel de vanligaste 

miljöcertifieringssystemen i Sverige enligt SGBC (2015). Miljöcertifieringssystem används 

för att bedöma en byggnads miljöprestanda genom att mäta flera parametrar inom främst 

energiförbrukning och inomhusmiljö. Dock saknas en gemensam definition varav flera 

varianter har utvecklats över världen grundat på olika lagstiftningar och byggstandarder. Det 

gör att det är svårt att jämföra dessa med varandra utan de kompletterar mer varandra. Var 

och en har sina fördelar, det viktigaste är att rätt system väljs till rätt byggnad, syfte och 

kundgrupp. De internationellt välkända beteckningarna är idag viktiga då internationella 

investerare har stort intresse att investera i den svenska fastighetsmarknaden, enligt Lind & 

Lundström (2009), då vi har ett tydligt regelverk kring fastighetsköp och ägande, väl 

fungerande myndigheter och att vi behärskar god engelska. Dessa investerare börjar se 

miljöfrågor som viktiga kriterier vid investeringar och Sverige är i behov av utländskt kapital. 

Men utan enhetlig bedömning gör de olika miljöklassificeringarna det svårt för de som inte är 

väl insatta i fastighetsbranschen, främst för hyresgäster. Antalet miljöcertifieringar har ökat 

markant i Sverige under de senaste åren och vissa system så som miljöbyggnad har ökat mer 

än andra vilket nedanstående diagram från SGBC visar.  
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Figur 3: Certifierade och registrerade byggnader i Sverige i Miljöbyggnad, GreenBuilding, 

LEED och BREEAM (SGBC, 2015).  

 

 

I Sverige används vanligen de nedanstående fyra miljöklassningssystemen som Sweden 

Green Building Council ställt sig bakom (SGBC, 2015). 

3.7.1. LEED 
LEED är det mest kända certifieringssystem och har en internationell standard. Det 

utvecklades i USA 2000 och har samma kriterier över hela världen. LEED gäller för 

nybyggnad, ombyggnad samt befintliga byggnader inklusive sjukhus och hela stadsdelar. 

LEED grundas på ett poängsystem där byggnaden kan få betygen Certifierad, Silver, Guld 

samt Platinum. Maximalt antal poäng är 100 och för betyget Certifierad krävs 40-49 poäng, 

Silver 50-59, Guld 60-79 och Platinum ≥80. Bedömingen och betygsättningen baseras enligt 

Sweden Green Building Council (2015) på följande områden:  

 

1. Närmiljö 

2. Vattenanvändning 

3. Energianvändning 

4. Material 

5. Inomhusklimat 

6. Innovation i projektet 

7. Regionala hänsynstaganden 

 

För att LEED-certifiera en befintlig byggnad följs kraven för LEED EB:OM (The LEED for 

Existing Buildings: Operations & Maintenance). För att räknas som befintlig byggnad ska inte 

större ombyggnation behöva göras utan det är mindre ombyggnad samt renovering som 

gäller. Den stora skillnaden jämfört med certifiering med LEED för nybyggnad/ombyggnad är 

att certifikatet måste sökas om senast vart femte år vilket medför åtagande för fastighetsägare 

och hyresgäst i perioder om fem år (USGBC, 2014). 
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LEED finns också i en variant som kallas LEED Volume med syftet att möjliggöra 

certifieringar av en grupp likvärdiga byggnader på samma gång. Fördelarna för 

fastighetsägarna med LEED Volume är att kostnaderna för att certifiera blir lägre än om 

byggnaderna hade certifierats var för sig. Det går även fortare att få certifieringen på 

byggnaden och dokumentationsarbetet förenklas (U.S. Green Building Council & Green 

Building Certification Institute, 2012). En LEED-certifiering är en bred miljöcertifiering som 

belyser många delar av en byggnads miljöpåverkan och att uppnå alla dessa krav kan medföra 

ökade kostnader och tidsåtgång jämfört med enklare certifieringssystem.  

3.7.2. BREEAM 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är ett av de 

äldsta miljöcertifieringssystemen för byggnader som används idag. De är utvecklat av 

Building Research Establishment (BRE) i Storbritanninen och har funnits i omarbetade 

versioner sedan 1990 och är ett av de mest använda systemen i Europa. 2013 utgav Sweden 

Green Building Council en omarbetad version av BREEAM anpassad för den svenska 

kommersiella fastighetsmarknaden. Den svenska versionen, BREEAM-SE, är gjord med 

hänsyn till europeisk och svensk lagstiftning, svenska metoder och svenskt arbetssätt samt att 

certifieringsdokumenten och utbildningen är på svenska. BREEAM-SE gör det möjligt att 

certifiera byggnader på svenska, enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta 

efter en internationellt erkänd metod (SGBC, 2015). De som kan få certifieringar är 

fastighetsägare och fastighetsutvecklare med kommersiella kontor och handelsfastigheter. 

Både befintliga och nya byggnader kan certifieras. Byggnader som certifieras med BREEAM 

betygsätts genom en femgradig skala med nivåerna Pass, Good, Very Good, Excellent och 

Outstanding. Bedömingen och betygsättningen baseras på tio områden: 

 

1. Ledning och styrning  

2. Hälsa och inomhusmiljö  

3. Energi  

4. Transport  

5. Vatten 

6. Material  

7. Avfall 

8. Mark och ekologi  

9. Föroreningar  

10. Innovation 

 

Inom varje område kan ett visst antal poäng erhållas beroende på hur väl byggnadens 

prestanda uppfyller kriterierna. För betyget Pass krävs ≥ 30 procent av totalt möjliga poäng, 

Good ≥ 45 procent, Very Good ≥ 55 procent, Excellent ≥ 70 procent och för högsta betyget 

Outstanding krävs ≥ 85 procent (SGBC, 2013).  

BREEAM är det miljöcertifieringssystem i jämförelse med andra som ställer högst krav för 

att uppnå toppbetyget och en certifiering på en byggnad gäller tills en ny certifiering görs. 

BREEAM uppdateras kontinuerligt genom samarbete mellan BRE och aktuella aktörer inom 

branschen vilket också påverkar den svenska versionen (SGBC, 2015). För befintliga 

byggnader används BREEAM In-Use som täcker de största miljöpåverkande aspekterna en 

byggnad har under sin livscykel. Rankingen görs enligt standarden för BREEAM vilket gör 

att det går att jämföra nya och befintliga byggnader. En BREEAM-certifiering innebär en 

miljöcertifiering som tar hänsyn till många aspekter, allt från ledning och styrning till 

avfallshantering. Detta kan därför medföra att de åtgärder som måste göras för att uppnå 

kraven för certifiering kan bli relativt kostsamma och tidskrävande jämfört med andra 

miljöcertifieringar som inte är lika breda (BREEAM, 2015).  

3.7.3. Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem för befintliga och nyproducerade lokaler, 

handelsbyggnader och bostäder och är utvecklat för svenska förhållanden (SGBC, 2015). 
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Miljöbyggnad har funnits sedan 2005, då kallades den Miljöklassad byggnad, men Sweden 

Green Building Council tog över certifieringarna 2011. Systemet utgår enbart från byggnaden 

utan att ta hänsyn till externa faktorer och fokus läggs på energi, byggmaterial och innemiljö 

och är enligt SGBC (2015) ett relativt enkelt och kostnadseffektivt miljöcertifieringssystem 

för byggnader. En byggnad kan få betyget Guld, Silver eller Brons och en certifiering håller i 

10 år innan den måste förnyas. Tanken är att driva marknaden mot bättre inomhusmiljö, 

effektivare energianvändning samt tydligare krav på de byggmaterial som används (SGBC, 

2015). 

3.7.4. EU GreenBuilding 
EU GreenBuilding, certifikat i energibesparing och energieffektivisering, är ett initiativ av EU 

som lanserades 2004 och vars syfte är att öka hastigheten på energieffektiviseringen i bygg- 

och fastighetsbranschen. GreenBuilding riktar sig till företag, fastighetsägare och förvaltare 

som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Denna certifieringsmodell går att 

använda på både befintliga och nya byggnader och kravet för att få en byggnad certifierad är 

att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med 

nybyggnadskraven i BBR, Boverkets Byggregler. För befintliga byggnader ska även en 

energiinventering göras och för nybyggnation krävs beräkningar på energiåtgång med 

påföljande åtgärdsplan. Företaget ska därefter årligen rapportera sitt arbete med 

energieffektivisering (SGBC, 2015). 

3.7.5. Sammanfattning och jämförelse av miljöcertifieringssystem 
De fyra ovan nämnda miljöcertifieringssystemen är de vanligaste i Sverige i dag enligt SGBC 

(2015). Genom beskrivningarna kan vi se att de olika systemen skiljer sig åt relativt mycket 

vad gäller hur omfattande de är och hur många aspekter de tar hänsyn till vilket nedanstående 

tabell visar.  

 

     

     

     

     

     

     

     

 
    

     

     

     

Tabell 2: Sammanställning av de områden som tas upp i respektive system (SGBC, 2015). 

 

Ett högt betyg hos ett certifieringssystem kan vara lättare att nå upp till än hos ett annat och är 

en kund inte tillräckligt insatt i ämnet kan det vara svårt att veta vad som faktiskt bedöms hos 

de olika systemen och vilken kvalitet byggnaden kan förväntas ha. Gemensamt för de fyra 

miljöcertifieringssystemen som är nämnda är att de alla bedömer energiförbrukningen i 

byggnaden vilket är ett av de mest relevanta områdena för att minska påverkan på miljön. 

Överlag kan sägas att LEED och BREEAM är det två mest omfattande certifieringssystemen 

och som fokuserar på en helhetsbild med allt från energianvändning till transport och 
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material. Miljöbyggnad är mindre genomgripande och tar hänsyn till energi, byggmaterial 

samt innemiljö medan EU GreenBuilding endast omfattar energianvändningen för byggnaden. 

För att få en klar bild av de tydligaste för- och nackdelarna med respektive system har vi gjort 

en tabell som grundar sig på information från SGBC:s och Fastighetsägarnas rapport från 

2010. 
 

 Fördelar Nackdelar 

LEED Välkänt och vida spritt internationellt, stor 

bredd. 

Relativt kostsamt och tidskrävande att 

genomföra nödvändiga förändringar. 

BREEAM Anpassningsbart och stor bredd. Relativt kostsamt och tidskrävande att 

genomföra nödvändiga förändringar. 

Miljöbyggnad Låg kostnad och anpassat för Sverige. Livscykelperspektiv och miljöpåverkan 

under produktionen tas inte med. 

EU GreenBuilding Sätter värde på företagets engagemang i och 

uppföljning av energifrågor på ledningsnivå. 

Kan upplevas som att det är för lätt att 

uppnå målen. 

Tabell 3: För- och nackdelar med respektive certifieringssystem (SGBC & Fastighetsägarna, 

2010).  

3.8. Fördelar och nackdelar med gröna byggnader  
Varför väljer då fastighetsägare och hyresgäster gröna byggnader? Nedan tas det upp för- och 

nackdelar ur fastighetsägarens synvinkel respektive hyresgästens synvinkel för att tydliggöra 

deras incitament. Anledningen till att göra denna uppdelning är att i teorin kan exempelvis 

fastighetsägaren ta ut högre hyra för en miljöcertifierad fastighet vilket är positivt ur 

fastighetsägarens synvinkel då det ger möjlighet för ägarna att få ut så mycket vinst som 

möjligt. Men för hyresgästen är hög hyra något negativt då det ökar deras kostnader vilket 

minskar vinsten för deras ägare.  

3.8.1. Fastighetsägare - Fördelar med gröna byggnader  

 

 Lägre vakanser  

Fastighetsbolag med miljöcertifierade byggnader har i regel lägre vakanser än företag med 

konventionella byggnader. Bonde, Lind & Lundström (2009) menar att vid en undersökning 

som gjorts i Australien så var uthyrningsgraden 3,5 procent högre i de gröna 

byggnadsbestånden än i de bruna. Även World Green Building Council (2013) menar att 

byggnader med miljöcertifikat kan uppvisa en högre uthyrningsgrad i och med att efterfrågan 

på gröna byggnader ökar vilket gör att de blir mer konkurrenskraftiga på hyresmarknaden och 

som i sin tur resulterar i lägre volalitet, alltså hur mycket investerarnas avkastning varierar. 

 

 Längre hyresavtal 

Enligt studier som gjorts i Australien är hyreskontrakt i gröna byggnader oftast längre än i 

bruna vilket anses bero på att gröna byggnader är mer attraktiva för hyresgästerna. På grund 

av den allmänt bättre inomhusmiljön i miljöcertifierade byggnader trivs oftast hyresgästerna 

väldigt bra i dessa lokaler och de har en tendens att stanna längre och binda upp sig på längre 

hyresavtal vilket resulterar i stabilare kassaflöden (Bonde et al., 2009).  

 

 Högre hyra 

Gröna byggnader inbringar generellt sett en högre hyra än likartade konventionella 

byggnader. Eichholtz et al. (2010) utförde en undersökning i USA som omfattade 694 

miljöcertifierade kontorsbyggnader samt 7489 konventionella kontorsbyggnader inom en 

radie av cirka 400 meter från de certifierade. De visade sig att hyresnivån för de gröna 

kontoren i snitt låg på 2 procent högre än de övriga. De effektiva hyrorna, det vill säga 
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hyresintäkter som är justerade för vakanser, var hela sex procent högre i jämförelse med 

konventionella byggnader. Bowman & Willis (2008) kom i sin undersökning, som utfördes i 

Australien, fram till att hyresnivåerna för gröna byggnader var ungefär 3 procent högre 

jämfört med likartade bruna byggnader. Bonde et al. (2009) menar att i en undersökning som 

gjordes på den amerikanska marknaden där hyresintäkterna för miljöcertifierade byggnader 

analyserades, visade på att hyresnivåerna var cirka sex procent högre än i jämförbara 

konventionella byggnader. Dessutom hade marknadsvärdet på de gröna byggnaderna ökat i 

snabbare takt än de konventionella byggnaderna sett över en 15 månaders period. Det vi 

tydligt kan se är att en miljöcertifierad byggnad kan ge högre hyresinkomster än en liknande 

byggnad utan certifikat. Men vad beror det på? World Green Building Council (2013) 

framhäver att gröna byggnader, på grund av ett gynnsamt inomhusklimat, lägre driftkostnader 

och en ökad förståelse för konceptet hållbarhet, har ett högt attraktionsvärde för blivande 

hyresgäster och dessa är villiga att betala för nämnda egenskaper.  

 

 Lägre drift- och underhållskostnader 

Miljöcertifierade byggnader har en tendens att använda mindre energi och vatten vilket bidrar 

till lägre driftkostnader vilket gör att det blir ekonomiskt fördelaktigt att äga och driva dessa 

typer av byggnader. De största fördelarna med gröna byggnader, gällande driftskostnader, är 

lägre energiåtgång för uppvärmning, avkylning, belysning och ventilation samt mindre 

vattenkonsumtion. För att uppnå ytterligare fördelar såsom minskade underhållskostnader 

krävs noggrant planerade förvaltningsplaner av byggnaden samt personal med rätt kunskap. 

Uppfylls dessa kriterier kan underhållskostnaderna hållas nere med stora marginaler (World 

Green Building Council. 2013). En undersökning som presenteras av Bowman & Willis 

(2008) visar att underhålls- och driftskostnader för miljöcertifierade byggnader i USA ligger 

cirka 8-9 procent lägre än för konventionella byggnader.  

 

 Skydd mot framtida ökade miljö- och byggnadskrav 

Inom det rättsliga området aktualiseras frågor om hållbarhet mer och mer. Nya regleringar, 

lagar och ekonomiska styrmedel som fokuserar på energifrågor inom byggbranschen har 

tillkommit de senaste åren och på EU-nivå har det införts direktiv om att energideklarera 

byggnader. Målen med dessa nya regleringar är att minska energiåtgång i byggnader, sänka 

driftskostnader och därmed minska klimatpåverkan (Boverket, 2015). Enligt Eichholtz et al. 

(2010) så kan fastighetsägare med miljöcertifierade byggnader undvika kostsamma 

ombyggnationer och omorganiseringar ifall skarpare krav kan komma att ställas i framtiden. 

Genom att investera i gröna byggnader kan denna risk om framtida ökade miljö- och 

byggnadskrav reduceras. Eichholtz et al. (2010) betonar också att energisparande åtgärder är 

mycket billigare att applicera på byggnaden vid nybyggnation än vid ombyggnation. Det kan 

alltså vara så att fastighetsägare står inför ett beslut om en bestämd, mindre investering i 

dagsläget eller en okänd men mycket större investering senare. Den stora sannolikheten om 

framtida ökade krav på byggnaders energiprestanda gör att en tidig investering blir mer 

lockande.  

 

 Längre livstid för byggnaden  

För att få en byggnad miljöcertifierad krävs att flera krav är uppfyllda. Majoriteten av 

miljöcertifieringssystemen kräver att byggnaden är konstruerad av hållbart och återanvändbart 

material med hög kvalitet och detta innebär att underhållskostnaderna blir lägre, 

renoveringarna färre och livslängden på byggnaden ökar (Lind & Lundström, 2009).  
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 Ökat marknadsvärde och restvärde 

Det har visat sig från flera håll att miljöcertifierade byggnader värderas högre än liknande 

konventionella byggnader. Bonde, Lind & Lundström (2009) förklarar att gröna byggnader 

innebär en lägre risk för investeraren då byggnadernas standard överträffar de bruna 

byggnadernas vilket gör att marknadsvärdet ökar. Likaså ökar restvärdet på byggnaden när 

standarden är hög då en hög standard innebär längre ekonomisk samt teknisk livslängd och 

det i sin tur ger en lägre avskrivningstakt. Eichholtz et al. (2010) är av samma åsikt då de 

menar att gröna byggnader har en längre ekonomisk livslängd än bruna byggnader, de har 

lägre avskrivningar och volalitet samt att de har en fördel gentemot konventionella byggnader 

vad gäller attraktivitet på marknaden och risk för framtida skärpta miljökrav. Dessa fördelar 

för gröna byggnader gör att riskpremien minskar vid en värdering vilket i sin tur innebär att 

värdet på byggnaden ökar. World Green Building Council (2013) har även de undersökt 

skillnaden i marknadsvärde mellan gröna och bruna byggnader. Det framkom att 

försäljningspriset var högre för miljöcertifierade byggnader och orsakerna till detta var i 

huvudsak att högre hyra kunde tas ut från hyresgästerna på grund av lägre driftkostnader och 

en generellt sett lägre vakansnivå.  

3.8.2. Fastighetsägare - Nackdelar med gröna byggnader  

 Dyrare konstruktionskostnader 

Att bygga miljöklassificerade byggnader har generellt sett ansetts vara dyrare än uppförande 

av konventionella byggnader. World Green Building Council (2013) som utfört flera studier 

mellan 2000 till 2012 som behandlar miljöcertifierade byggnader i USA, Storbritannien, 

Australien, Singapore och Israel, menar dock att det inte nödvändigtvis behöver kosta mer 

och att det i vissa fall till och med blivit billigare att bygga en grön byggnad. Resultaten av 

studierna visar att konstruktionskostnaderna för att uppföra gröna byggnader jämfört med 

bruna beräknas ligga inom spannet -0,4 till 12,5 procent. Ökningen i konstruktionskostnader 

beror i första hand på vilken nivå i miljöcertifieringssystemet som byggnaden ska uppfylla. 

De byggnader som visade en ökning på 12,5 procent var så kallade Zero Carbon Homes som 

ställer väldigt höga krav på byggnaden medan det för majoriteten av miljöbyggnaderna 

handlade om en ökning på 0 till 4 procent. För de byggnader som ställer relativt höga krav 

som exempelvis BREEAM Very Good och LEED Silver/Gold låg ökningen på mellan 0 till 

10 procent. World Green Building Council (2013) belyser att det finns flera sätt att effektivt 

minska den större konstruktionskostnaden för gröna byggnader som exempelvis att använda 

erfarna projekterings- och konstruktionsteam samt i ett tidigt skede budgetera för byggandet 

med gröna strategier och då involvera de konsulter som berörs. 
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Nedanstående figur visar för- och nackdelar ur fastighetsägarens synvinkel vid olika 

scenarion gällande vem som betalar energikostnader och investering: 

Fastighetsägarens 

synvinkel 
Fastighetsägaren väljer 

investering 

Hyresgäst väljer 

investering 

Fastighetsägare betalar 

energikostnader 

(varmhyra) 

+ Högre hyra 

+ Lägre vakanser 

+ Längre hyresavtal 

+ Lägre drift- & 

underhållskostnader 

+ Mycket bra skydd mot 

framtida ökade miljö- & 

byggnadskrav 

+ Längre teknisk livstid för 

byggnaden. 

+ Ökat marknadsvärde 

- Hyresgästen förbättrar 

inte sin 

energiförbrukning. 

- Dyrare 

investeringskostnader 

- Hyresgästen väljer inte 

den mest energieffektiva 

lösningen 

- Hyresgästen förbättrar 

inte sin 

energiförbrukning 

Hyresgäst betalar 

energikostnader  

(kallhyra) 

+ Hyresgästen förbättrar sin 

energiförbrukning 

+ Lägre drift- & 

underhållskostnader 

+Bra skydd mot framtida 

ökade miljö- & 

byggnadskrav 

- Fastighetsägaren väljer inte 

den mest effektiva lösningen 

+ Lägre vakanser 

+ Längre hyresavtal 

+ Lägre drift- & 

underhållskostnader 

+ Bra skydd mot framtida 

ökade miljö- & 

byggnadskrav 

+ Längre teknisk livstid för 

byggnaden 

Tabell 4: Fastighetsägarens synvinkel  

Två intressanta problem framkommer enligt matrisen med den svenska hyresmodellen med 

varmhyra. Det ena är att hyresgästen inte har några incitament att förbättra sin 

energiförbrukning och det andra är att det krävs dyra investeringar för att minska 

energiförbrukningen i en byggnad. Dessutom är hyresgästen som Palm (2015) beskriver inte 

villig att betala högre hyra för de investeringar som fastighetsägaren måste göra för att få 

energieffektiva investeringar i fastigheten om inte hyresgästen anser att den högre hyran 

också kommer hyresgästen tillgodo.  

 

3.8.3. Hyresgäst - Fördelar med gröna byggnader  

 

 Bättre produktivitet och trivsel 

Några av de främsta fördelarna för hyresgästen när de hyr kontorslokaler i en grön byggnad är 

ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro och en allmänt ökad trivsel hos personalen. Enligt 

Eichholtz et at. (2010) visar flera undersökningar att det finns ett positivt samband mellan en 

byggnads inre miljö, exempelvis luftkvaliteten inomhus, och personalens hälsa och 

produktivitet. De potentiella vinsterna av minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet är 

betydande och det har hävdats att dessa fördelar överstiger kostnaderna med bred marginal. 
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Bonde et al. (2009) är av samma åsikt och menar att då miljöcertifierade byggnader har 

hårdare krav på byggnadsmaterial och ett bättre termiskt klimat samt ljuskvalitet så resulterar 

det i ett fördelaktigare inomhusklimat än i konventionella byggnader. Dessa fördelar kan även 

spela en roll då företaget ska rekrytera och behålla kompetent personal samt att ett bra 

inomhusklimat påverkar personalens hälsa positivt vilket i sin tur kan minska sjukfrånvaron 

och öka produktiviteten. Eichholtz et el. (2010) tillägger också att det finns ett klart samband 

mellan dåligt inomhusklimat i kommersiella byggnader och ökade hälso- samt 

produktivitetskostnader. Följaktligen kan hyresgästerna vara villiga att betala en högre hyra  

för byggnader där inomhusmiljön är bättre.  

 

 Skydd mot stigande energipriser i framtiden 

Enligt Fastighetsägarna (2015) så har miljöcertifierade byggnader en klar fördel mot 

konventionella om energipriserna skulle öka markant i framtiden. Vid en eventuell prisökning 

skulle företag tvingas till minskad energianvändning och efterfrågan samt attraktiviteten på 

gröna byggnader skulle då öka. Företag som redan hyr in sig i dessa byggnader sitter relativt 

säkert och behöver inte överväga en kostsam flytt.  

 

 Lägre driftskostnader 

Då miljöcertifierade byggnader använder mindre energi till uppvärmning, ventilation, 

belysning, nedkylning samt minskad vattenkonsumtion så blir dessa kostnader för 

hyresgästen, vid kallhyra, lägre än vid hyra av en konventionell lokal (World Green Building 

Council, 2013).  

3.8.4. Hyresgäst - Nackdelar med gröna byggnader  

 

 Högre hyra 

Då högre hyror innebär en fördel för fastighetsägaren räknas det som en nackdel för 

hyresgästen. Som Eichholtz et al. (2010) kom fram till i en studie så ligger hyresnivån för en 

grön byggnad i snitt 2 procent högre än för bruna byggnader medan Bowman och Willis 

(2008) studie visade en ökad hyra på cirka 3 procent. Bonde et al. (2009) menar att i en 

undersökning som gjordes på den amerikanska marknaden där hyresintäkterna för 

miljöcertifierade byggnader analyserades, visade på att hyresnivåerna var cirka sex procent 

högre än i jämförbara konventionella byggnader. De främsta anledningarna till att hyresgäster 

är villiga att betala denna ökade hyra är enligt World Green Building Council (2013) ett bättre 

inomhusklimat, lägre driftkostnader och en ökad förståelse för konceptet hållbarhet. 
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Nedanstående figur visar för- och nackdelar ur hyresgästens synvinkel vid olika scenarion 

gällande vem som betalar energikostnader och investering. 

 

Hyresgästens  

synvinkel 

Fastighetsägaren väljer 

investering 

Hyresgäst väljer 

investering 

Fastighetsägare betalar 

energikostnader 

(varmhyra) 

- Högre hyra på grund av 

efterfrågan 

+ Längre hyresavtal 

+Lägre drift- & 

underhållskostnader ger lägre 

hyra 

+ Mycket bra skydd mot 

framtida ökade miljö- & 

byggnadskrav 

+ Hyresgästen förbättrar inte 

sin energikostnad 

+ Hyresgästen slipper betala 

för senaste tekniken. 

+ Hyresgästen behöver inte 

ändra sin energiförbrukning  

Hyresgäst betalar 

energikostnader  

(kallhyra) 

+ Hyresgästen förbättrar sin 

energiförbrukning 

+ Lägre drift- & 

underhållskostnader 

+Bra skydd mot framtida 

ökade miljö- & 

byggnadskrav 

- Fastighetsägaren väljer inte 

den mest effektiva lösningen 

 

 

+ Längre hyresavtal 

+ Lägre drift- & 

underhållskostnader ger lägre 

hyra 

+ Bra skydd mot framtida 

ökade miljö- & 

byggnadskrav 

 

Tabell 5: Hyresgästens synvinkel 

3.9. Kapitalmarknaden och Gröna obligationer 
Bankernas kreditbedömning för krediter för fastigheter grundar sig på kvalitativa och 

kvantitativa bedömningar. De kvalitativa bedömningarna gäller fastighetsägarna och den 

kvantitativa bedömningen gäller fastighetens kassaflöde för återbetalning. Fastigheten lämnas 

ofta i pant och lånebeloppet baseras på fastighetens marknadsvärde och där låntagarens 

maximala belåningsgrad idag får ligga på 60-75 procent av marknadsvärdet (Lundström & 

Nordlund, 2011). Detta medför att fastighetsägare måste finna alternativa finansieringsformer 

om bankernas belåningsgrad inte räcker till. Obligationer är en sådan finansieringsform för 

företag att finansiera sina investeringar och fungerar som så att ett företag ger ut en obligation 

i form av ett räntebärande skuldebrev som intygar att innehavaren till skuldebrevet har lånat 

ut pengar till den som gett ut obligationen (Brealey et al., 2014). Vanligast är att obligationer 

ges ut av staten eller olika kreditinstitut, men även företag kan göra detta i form av 

företagsobligationer (SGBC, 2014).   

 

Brealey et al. (2014) menar att ett investeringsbeslut ska separeras från dess finansiering då en 

investering ska ha en positiv kassaflödesberäkning oavsett hur investeringen finansieras. 

Enligt Vasakronan (2015) är att äga och utveckla fastigheter en kapitalintensiv verksamhet 

och det visas genom att de är den fjärde största låntagaren i Sverige. Fastighetsmarknaden är 

därför i behov av att samspela med kapitalmarknaden för att finna finansieringslösningar för 

att finansiera investeringar genom överlåtelser och ny-/ombyggnationer. Enligt SEB (2014) 

har även kapitalmarknaden påverkats av den växande medvetenheten om miljöfrågor och 

därför skapade SEB år 2007 konceptet Gröna obligationer tillsammans med Världsbanken för 
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att uppmuntra investerare att investera i gröna projekt. 2013 hade konceptet mognat och var 

nu tillgänglig för företag och myndigheter varav Vasakronan var först inom 

fastighetsbranschen att emittera Gröna obligationer vilket idag täcker 8 procent av deras totala 

finansieringsbehov (Vasakronan, 2015). Kapitalmarknaden kunde nu erbjuda finansiering av 

gröna investeringar. På den graf som SEB gjort över Gröna obligationer syns tydligt att 

antalet investerare ökar drastiskt i mitten av år 2012 vilket även får med sig ökat kapital.  

Detta medförde att med det ökade kapitalet kunde nu SEB börja låna ut större belopp till 

företag.  

 
Figur 4: Källa: SEB, 2014 

 

Gröna obligationer är styrda så att de ska gå till väl valda och öronmärkta miljöprojekt där det 

ska kunna spåras vad som gjorts i miljöinvesteringen, vilket kräver transparens, samt att den 

förbättrade miljöpåverkan ska verifieras.  För att uppfylla kraven krävs även ett nära 

samarbete med alla inblandande marknader så som byggbranschen och fastighetsbranschen. 

De exakta kraven för att kunna emittera Gröna obligationer sätts individuellt per projekt, där 

Vasakronan i sitt ramverk har finansiering enbart för nybyggnad eller större 

ombyggnadsprojekt. Genom att miljöcertifiera byggnaderna verifieras att projektet verkligen 

förbättrat miljön och därför kan Vasakronan få finansiering av de nödvändiga investeringarna 

genom gröna obligationer. På så vis samspelar fastighetsbranschen och kapitalmarknaden för 

att förbättra miljön. Enligt SGBC (2014) ökar intresset för gröna obligationer för varje år och 

fördelarna med gröna obligationer är bland annat att upplåningen diversifieras och en ny typ 

av investerare kan knytas till de som emitterar obligationerna 

3.10. Sammanfattning teori 
För att förstå hur fastighetsmarknaden, hyresmarknaden och kapitalmarknaden samspelar 

måste kunskap om hur de är i beroende av varandra finnas. Det uppkommer även problem 

mellan dem då de agerar på olika marknader med olika incitament samt har olika perspektiv. 

Fastighetsägarnas främsta mål är att i sin verksamhet att hyra ut byggnader till hyresgäster 
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och maximera vinsten till ägarna. Fastigheter som inte uppfyller ett positivt driftnetto kommer 

förr eller senare att säljas med förhoppningsvis en kapitalvinst. För att ha råd att köpa 

fastigheter krävs oftast att få möjligheten att låna kapital från kapitalmarknaden. För att få 

låna detta kapital måste kapitalmarknaden ha en säkerhet eller få betalt för risken att låna ut.  

För hyresgästen har det oftast ingen betydelse för vem som är fastighetsägare så länge 

hyresgästens krav uppfylls. Den aspekt som tillkommit de senaste åren är en ökad 

medvetenhet om hållbarhet och miljöfrågor som ställer ytterligare krav på parterna. För att 

kvalitetssäkra dessa krav har därför fastighetsbranschen infört möjligheten att miljöcertifiera 

byggnader. De investeringar som krävs för att uppnå certifieringarna har lett fram till att det 

uppstått problem mellan fastighetsägarna och hyresgästerna då dessa ser olika för- och 

nackdelar med de miljöeffektivare investeringar som behöver göras.  

 

Genom agent-/principalteorin kan agent översättas till fastighetsägare och principal till 

hyresgäst. På detta sätt klargörs problematiken mellan dem. Ett sätt att försöka minska agent-

/principalproblemet är att införa Gröna hyresavtal där fastighetsägaren och hyresgästen åtar 

sig att tillsammans eller enskilt arbeta för att förbättra miljön enligt ett avtal med vissa 

minimikrav som är framtagna av branschorganisationen Fastighetsägarna som även tagit fram 

det hyresavtal som blivit standard hos de flesta fastighetsägare i Sverige. Det har dock inte 

hjälpt fullt ut med problemet om ekonomisk ansvarsfördelning mellan fastighetsägaren och 

hyresgästen där frågan om fördelningen måste lösas mellan dem. En fördel för 

fastighetsägarna med att de kvalitetsstämplar sina byggnader med miljöcertifieringar från 

tredje part är att det nu uppkommit möjlighet att låna kapital från investerare som enbart vill 

satsa på gröna investeringar genom så kallade Gröna obligationer.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras de företag som intervjuats följt av deras svar indelade under fyra 

kategorier. 

 

4.1. Platzer (fastighetsägare) 
Platzer är ett av de ledande privata fastighetsbolagen i Göteborgsområdet och äger och 

utvecklar ett fastighetsbestånd omfattande cirka 415 000 kvm kommersiella lokaler.  

Platzer är noterat sedan 2013 på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Platzer är 

fastighetsägare och motpart till vår respondent Länsförsäkringar. Intervjun skedde på Platzers 

huvudkontor i Göteborg den 5 maj 2015 och medverkande var Caroline Johansson, 

miljösamordnare, och Marcus Gyllestål, fastighetsanalytiker. 

4.1.1. Incitament att äga miljöcertifierade byggnader 

Platzer kallar miljöcertifieringarna för en hygienfaktor och kvalitetsstämpel på byggnaden.  

Med det menas miljön inne i fastigheten för de som arbetar där samt att Platzer utåt sett kan 

visa upp att fastigheten håller en viss byggnadsteknisk nivå som är verifierad av tredje part.  

Denna kvalitetsstämpel anser Platzer är viktigt mot de organisationer och stora företag som 

gärna sitter i gröna byggnader eller har miljöcertifierade byggnader som krav när de söker nya 

kontor. Genom att certifiera byggnaden moderniseras ventilationen för bättre luftflöden och 

inomhustemperaturen förbättras. De har inte märkt en större efterfrågan på miljöcertifierade 

byggnader, men de når en större kundkrets. Miljöcertifieringar är en hygienfaktor och en 

kvalitetsstämpel på byggnaden som gör att de hyresgäster som har krav på miljöcertifiering 

kan välja Platzers kontor, eller som M. Gyllestål uttryckte det: ”Vi kan vända på det och säga 

att vi inte har råd att missa de hyresgästerna”. De är även villiga att anpassa val av 

miljöcertifiering efter efterfrågan, så skulle det komma ett amerikanskt bolag och efterfråga 

LEED så är de villiga att lösa det. Att miljöcertifieringen snarare är en kvalitetsstämpel visar 

sig ibland när hyresgäster vill ha en bra modern byggnad och får en miljöstämpel på köpet. 

Platzer ser i nuläget inga finansiella fördelar då de inte anser att deras marknad inte är riktigt 

mogen än för gröna obligationer. De påpekar att energibesparingen i vissa fall kan upplevas 

låg, exempelvis 2-3 procent, men energibesparingar på en fastighet kan handla om flera 

hundra tusen kronor per år som i sin tur påverkar värderingen. Hyrestid skiljer mellan tjugo år 

för exempelvis en hyresgäst som driver en bowlinghall i en av deras byggnader till mellan ett 

och två år för enmansfirmor/nya firmor. Genomsnittstiden ligger på cirka fyra år då det oftast 

är femårskontrakt eller treårskontrakt för befintliga företag som växer sakta.  

4.1.2. Agent-/Principalproblem 

Kommunikation 

Knappt något företag vill betala extra för att hyra miljöcertifierade byggnader, utan de vill 

istället tjäna pengar på att hyra grönt. Allt handlar om kostnader och ingen vill betala för 

mycket för något, varken för hyra eller för själva miljöcertifieringen. Medvetna kunder 

(hyresgäster) är mer benägna än enskild hyresgäst som enbart vill ha billig lokal. De arbetar 

en del med gröna hyresavtal där bland annat Migrationsverket har tecknat ett kontrakt på kort 

tid. Då Platzer har krav från ägarna att certifiera tio byggnader i år underlättar det arbetet. 

Kassaflödeskalkyler måste kunna räknas hem men då kravet att certifiera är satt uppifrån 

finns lite mer spelrum. I slutänden handlar det om att kunna hyra ut samt att köp och 

försäljning av fastigheter underlättas. De tvingas miljöcertifiera för att inte ligga efter i 

branschen. Med en ny generation medarbetare med olika gebit och bakgrund som idag har 

samma mål och förståelse för miljöfrågor gör att arbetet med att miljöklassificera kommit 

högre upp på dagordningen. 
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4.1.3. Ekonomisk ansvarsfördelning 

Platzer vill jobba med kallhyra för att det är lättare att få med hyresgästerna att sänka 

energikostnaderna. Tanken är att kunna sälja in konceptet miljö då den krassa verkligheten är 

att de ska tjäna ekonomiskt på det, att det ska vara ekonomiska fördelar med 

miljöinvesteringen. Hyresgäster som hyrt grönt innan har lättare att hyra grönt igen när det är 

dags att skriva om kontrakten. Platzer räknar med att de investerat 60-70kr/kvm för att få 

miljöcertifiering. Den enklaste, EU GreenBuilding behöver inte vara den billigaste då det kan 

vara dyrt att byta hela ventilationssystemet.  

4.1.4. Nackdelar med miljöcertifierade byggnader 

Branschen är seg och miljöomställningen tar tid, men det börjar hända saker. En trögrörlig 

marknad i branschen samt att hyresgäster inte vet vad miljöcertifieringen innebär påverkar 

omställningen. Det är lättare att praktiskt kunna visa upp exempelvis solceller än ett effektivt 

ventilationssystem då det tidigare är lätt att ta på. Det är även svårt med begreppet hållbarhet. 

Många ser bara till miljön, men även ekonomin och det sociala ska med för helheten. Även 

sådana miljöfrågor som sopsortering som hyresgäster är vana vid hemifrån är i slutänden inte 

kanske så miljöeffektivt om en bil ska hämta en behållare med 3 plåtburkar på kontoret. 

Platzer tror att miljöcertifierade byggnader i framtiden blir standard även för mindre 

fastighetsägare och att det finns mycket att effektivisera i branschen. Medarbetarna på Platzer 

är inte bakåtsträvare utan de har hungrig personal som vill se en snabbare ändringsprocess och 

de anser att det inte behövs mer lagar och regler då det är tillräckligt byråkratiskt som det är 

att bygga och miljöcertifiera byggnader. Platzer jämför sig med fastighetsbolaget Wihlborgs i 

Malmö och menar på att Malmö är en mer öppen stad än Göteborg som de anser är en mer 

stängd stad. Det är lättare att bygga i Malmö men i dagsläget ligger det och pyr i Göteborg. 

Platzer tror att antingen blir det kaos eller så kommer det finnas stora möjligheter för 

fastighetsbolagen att expandera och utvecklas. 

4.2. Länsförsäkringar (hyresgäst) 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän hyr en kontorsfastighet på Lilla Bommen 8 i 

Göteborg utav Platzer. Hela byggnaden, som är miljöcertifierad med BREEAM nivå Good. 

hyrs av Länsförsäkringar. Länsförsäkringar ägde den byggnaden först men sålde den till 

Platzer, och när Platzer ville göra en miljöcertifierad byggnad var länsförsäkringar positiva till 

det. Länsförsäkringar har inga speciella krav på certifiering till byggnaden de hyr i utan 

anpassar sig till det utbud som finns på marknaden. De anser att de inte kan ställa krav på 

grund av brist på utbud. Intervjun tog plats på Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns 

huvudkontor i Göteborg den 5 maj 2015 och medverkande var Niclas Bodeklint, 

fastighetschef, och Cajsa Torell, miljösamordnare.  

4.2.1. Incitament att hyra miljöcertifierade byggnader 

Varför Länsförsäkringar valde att miljöcertifiera sitt kontor var dels för att det var bra 
för deras varumärke och dels att det blev billigare driftkostnader. De har en hyresmodell 
där de betalar driftkostnader och får ta del av förbättringar. Enligt N. Bodeklint 
skapades en win-win-situation där både hyresgäst och fastighetsägare tjänar på 
miljöbyggnaden. Genom att ha ett så kallat ack-konto hos elbolaget kan de följa hur 
mycket energi det gör av med och även ackumulerat under året. Detta gör att de själva 
enkelt kan följa upp sin elanvändning och blir medvetna om hur mycket de förbrukar. 
Länsförsäkringar kan även tänka sig betala några ören mer per kwh för grön el. Genom 
att de är miljöcertifierade enligt ISO 14001 ställer Länsförsäkringar krav på sina 
underleverantörer. De kan dock inte alltid ställa krav på att de små samarbetsparterna 
som exempelvis en enskild elektriker är iso-certifierade, men de ställer alltid krav på att 
de ändå ska arbeta med miljöfrågor. Detsamma gäller de fastighetsägare de hyr sina 
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kontor av. 

4.2.2. Agent-/Principalproblem  

I deras fall föreslog Platzer att de skulle certifiera kontoret till en miljöbyggnad, men för 

mindre fastighetsägare får Länsförsäkringar ofta nöja sig med att de tar små steg i taget i 

riktningen mot gröna byggnader. Små fastighetsägare tenderar att se certifieringen som en 

icke-fråga på mindre orter. Alla deras val måste alltid vara ekonomiskt försvarbara även när 

det gäller miljö. Länsförsäkringar kan ställa olika krav på olika fastighetsägare, beroende på 

vart i landet de är belägna då de ser en skillnad i att ställa krav på Platzer i Göteborg mot en 

liten fastighetsägare i Strömstad. Länsförsäkringar kan ställa upp i viss grad med exempelvis 

att medarbetarna ska cykla till jobbet om det ställs krav för högre miljöcertifiering i 

byggnader, men det finns gränser. Deras eget miljötänk att de ska åka tåg, men det ska även 

vara praktiskt för den enskilde medarbetaren och ekonomiskt så de kan inte bara tänka på 

miljön. Måste alltid kunna försvara sina val mot ägarna. Det är inte många kunder som ställer 

krav eller frågor om miljö exempelvis att det ska finnas miljöförsäkringar, men anledningen 

till att de inte ställer så mycket krav är att de förväntar sig att Länsförsäkringar tar 

miljöansvar.  Vid skada på hus ställer Länsförsäkringar krav på att uppfylla miljökrav, inte 

nödvändigtvis passivhus, utan att det används miljövänliga material i renoveringen.  Allt 

handlar om ekonomi och de måste tjäna på det någonstans. Hyresgäster vill inte göra 

förbättringsinvesteringar om endast hyresvärden tjänar på det.  

4.2.3. Ekonomisk ansvarsfördelning  

N. Bodeklint menar att det finns risk att de säger en sak men gör en annan då det är plånboken 

som gäller. Han tar som exempel att resenärer flyger med Ryanair fast de pratar illa om dem. 

Det gäller att få ihop alla delarna utav ekonomi, miljö och socialt och att det alltid ska vara en 

win-winsituation för alla parter, hyresgäster, fastighetsägare och miljön.  Länsförsäkringar är 

villiga att betala extra för investeringar om ovanstående kriterier uppfylls. 

 

Länsförsäkringar tycker det är bra med den kvalitetsstämpeln som miljöcertifieringarna ger, 

men det får inte gå till överdrift. Ibland räcker små investeringar som ger driftsänkningar 

såsom solfilm på fönsterrutor för att minska värmen från solen. Det är relativt lätt att mäta 

ekonomisk kostnad på uppvärmning och elförbrukning, men inte på övriga parametrar vilket 

gör att det är svårt att lägga vikt kring dessa. 

4.2.4. Nackdelar med miljöcertifierade byggnader 

På småorter är det svårt att hitta miljöcertifierade byggnader vilket är ett storstadsfenomen. I 

mindre orter bygger de ofta enligt kraven, men har inte resurser att certifiera dem fast de drar 

ändå nytta av fördelarna. Mycket ska byggas inom de närmaste tio åren i Göteborg och det 

börjar hända en hel del inom nybyggnation redan nu. Länsförsäkringar tror att alla nybyggda 

kommersiella byggnader kommer vara miljöcertifierade men de anser att ett stort problem är 

att det finns för mycket olika miljöcertifieringssystem. De tror även att om administrationen 

kring miljöcertifieringarna blir enklare kommer fler att miljöcertifiera och att idag har bara ett 

par stora byggbolag som Skanska och NCC kraft och resurser att miljöcertifiera vid 

nybyggnation. Den låga vakansgraden i Göteborg och andra större städer gör att det inte finns 

så många lediga lokaler att välja på. De tror att det blir bättre om tio år med mer utbud och 

mer vakans. Om något större byggbolag och fastighetsägare, exempelvis Skanska, frågar om 

de vill flytta till en LEED-certifierad fastighet är Länsförsäkringar villiga att betala lite extra 

för det, men det måste vara ekonomiskt lönsamt i längden. Det kostar även pengar att flytta 

och det är inte heller helt miljövänligt att transportera ett kontor. 
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4.3. Vasakronan (fastighetsägare) 
Vasakronan räknas idag som Sveriges största fastighetsbolag där marknadsvärdet på 

fastighetsbeståndet uppgår till cirka 95 miljarder kronor. Vasakronan ägs sedan 2008 till lika 

delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden och deras verksamhet går ut på att äga, 

utveckla och förvalta kommersiella fastigheter. Deras fastighetsbestånd består av 185 

fastigheter som utgörs av centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtorter såsom 

Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala (Vasakronan, 2015). Vi har deltagit i ett 

seminarium gällande miljöcertifieringar hos Vasakronan i Göteborg samt diskuterat med 

Anna Denell som är hållbarhetschef. Kompletterande frågor till Anna Denell har hanterats via 

e-mail. Intervjudatum: 23 april 2015, Göteborg.   

4.3.1. Incitament att äga miljöcertifierade byggnader 

Vasakronan har valt att investera i miljöcertifierade byggnader för att det är ekonomiskt 

lönsamt. De gör inga miljöinvesteringar som inte är ekonomiskt hållbara samtidigt som de 

inte vill investera i projekt där den ekonomiska lönsamheten är bra men att miljön eller 

människor i närheten tar skada. Det handlar alltså om en balans mellan ekonomisk vinning 

och hänsyn till miljö och samhälle. En av de främsta ekonomiska fördelarna är enligt 

Vasakronan möjligheten att emittera gröna obligationslån om de arbetar med 

miljöcertifieringar av sitt fastighetsbestånd. Finansavdelningen på Vasakronan blev mycket 

intresserade av miljöarbetet inom företaget då det visade sig att Skandinaviska Enskilda 

Banken (SEB) utfärdade fördelaktiga gröna obligationslån för arbete med miljöcertifierade 

byggnader. Med tanke på att Vasakronan är en av de största låntagarna i Sverige innebär 

denna möjlighet stora konsekvenser för deras lönsamhet. Gröna obligationslån ger 

Vasakronan framförallt kontakt med en ny grupp av investerare som enbart placerar kapital i 

dessa typer av projekt.  

 

När det gäller attraktivitet på marknaden för gröna byggnader menar Vasakronan att det är 

lättare att hyra ut dessa byggnader är de som inte är miljöcertifierade. Vasakronans uthyrare 

har svårt att hyra ut bruna byggnader utan att dumpa hyrorna då kunderna idag har krav på, 

förutom läge, funktion och kommunikation, också att byggnaden är miljöcertifierad. Det har 

visat sig att det kan vara svårt att ens få potentiella hyresgäster att gå på en visning när det 

handlar om en byggnad som inte är grön. Om hyresdumpning är enda räddningen i dessa fall 

påverkas också värdet av fastigheten då en värderare ser på minskade hyror som en permanent 

sänkning av intäkter vilket leder till en lägre värdering. I ett område där konkurrerande 

fastighetsbolag hyr ut lokaler i miljöcertifierade byggnader måste även Vasakronan ha 

miljöcertifierade lokaler annars väljer hyresgästerna någon annan hyresvärd. Enligt 

Vasakronan arbetar de med LEED-systemet för att det är internationellt gångbart vilket gör att 

utländska kunder förstår innebörden av certifieringen. En annan stor fördel med att arbeta 

med detta certifieringssystem är enligt Vasakronan möjligheten till att certifiera en mängd 

befintliga byggnader samtidigt genom LEED Volume. Då Vasakronan började intressera sig 

för miljöcertifiering av sina byggnader kände de inte till denna funktion utan när det blev 

aktuellt att på allvar miljöcertifiera stora delar av sitt fastighetsbestånd var detta en mycket 

positiv fördel av LEED. En annan fördel med LEED-systemet är enligt Vasakronan att det 

involverar både fastighetsägare, hyresgäster och leverantörer i miljöansvaret. Samarbete med 

hyresgästen när det gäller dennes miljöpåverkan och minskning av sin elförbrukning har 

Vasakronan haft redan innan de började arbeta omfattande med LEED genom sina gröna 

hyresavtal. Då LEED-certifiering även tar hänsyn till hyresgästens miljöpåverkan finns det 

därmed en positiv koppling till dessa gröna avtal. En annan fördel med arbetet att 

miljöcertifiera sitt fastighetsbestånd och som förenklar det är att Vasakronan har många 
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miljömedvetna kunder, framförallt statliga samt stora företag och organisationer. Det hade 

varit mer problematiskt om de hade haft vanliga företagskunder utan kunskap i ämnet.  

4.3.2. Agent-/Principalproblem 

Vasakronan upplever ett problem när det gäller dialogen mellan dem och hyresgästerna 

angående gröna byggnader. Hyresgästerna kan bli skeptiska då det radas upp fördel på fördel 

med att hyra grönt. De tror inte att det kan vara så bra som det beskrivs från fastighetsägaren 

utan att det finns någon gömd nackdel någonstans. Vasakronan anser alltså att det ibland kan 

vara svårt att få hyresgästen att inse att de verkligen tjänar på att hyra i gröna byggnader. 

Anna Denell säger att det blir i längden en ”win-win-win”-situation. Vinst för Vasakronan, 

vinst för hyresgästen genom i första hand lägre energiförbrukning och en vinst för miljön.  

4.3.3. Ekonomisk ansvarsfördelning 

Vasakronan använder olika modeller för varm- och kallhyra i sina fastigheter beroende på 

bland annat vilken typ av byggnad det rör sig om och antalet hyresgäster. Den vanligaste 

formen är i dagsläget en modifierad varmhyra där hyresgästen betalar ett separat tillägg för 

värmekostnaden som är baserat på ett prisindex och grundas inte på den verkliga 

förbrukningen. När det gäller kostnaden för investeringar i byggnaderna står i regel alltid 

Vasakronan för dem i de fall det rör sig om fasta installationer förutom då det gäller 

investeringar i direkt elenergi i lokalerna, exempelvis till belysning. Dessa typer av 

investeringar finansieras direkt från hyresgästens sida eller genom att Vasakronan står för 

kostnaderna inledningsvis och att hyresgästen i slutändan betalar tillbaka genom höjd hyra.  

  

Denell tycker att Vasakronan i dagsläget har ett bra upplägg för kostnadsfördelningen mellan 

fastighetsägare och hyresgäst gällande investeringar i energieffektiviseringar i deras 

byggnader. Vasakronan står för investeringarna gällande områden som de kan påverka och då 

tillfaller de ekonomiska besparingarna dem medan hyresgästen står för investeringar gällande 

deras elkonsumtion och då tillfaller hela besparingen dem eftersom elkostnaden alltid betalas 

av hyresgästen. Då Vasakronan introducerade sina gröna hyresavtal 2010 gavs hyresgästerna 

en hyresrabatt på tio procent av värmetillägget under förutsättning att de åtog sig vissa 

besparingsåtgärder gällande värme och ventilation i byggnaden. Det kunde exempelvis handla 

om att hyresgästen accepterade större rörelser i inomhustemperaturen. Vasakronan använder 

sig dock inte av denna hyresrabatt idag då de anser att värmetillägget är väl justerat och att 

samarbetet med hyresgästerna gällande energibesparingsåtgärder på beteendesidan fungerar 

bra. Denell hävdar ytterligare att hyresgästen inte ska stå för en större del av 

investeringskostnaden gällande energieffektiviseringar i byggnaden än de gör idag. Incitament 

och ansvar för dessa typer av investeringar bör ligga hos fastighetsägaren då det är dem som 

har bäst kunskap och förutsättning att finansiera energisparåtgärder, exempelvis genom gröna 

obligationer som Vasakronan använder sig av.  

4.3.4. Nackdelar med miljöcertifierade byggnader 

Vasakronan upplever också vissa nackdelar med gröna byggnader. I vissa fall är det inte 

tvunget att miljöcertifiera för att utnyttja de ekonomiska fördelarna med en energieffektiv 

byggnad. Byggnaden kan uppfylla kraven för en certifiering genom att exempelvis vara 

energisnål och det behövs då inte investeras i en miljöcertifiering för att dra nytta av lägre 

uppvärmning och elförbrukning. En annan aspekt som Vasakronan upplever som negativt är 

att de handlingar som används i en certifiering enligt LEED måste vara på engelska och det 

förekommer oftast svåra facktermer vilket försvårar arbetet. 
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5. Analys 
I följande kapitel analyseras och jämförs den insamlade empirin med teorierna från 

referensramen. 

 

De respondenter vi intervjuat har alla visat på ett genuint intresse för miljöfrågor, kombinerat 

med byggnadsteknisk och företagsekonomisk kunskap. Respondenternas olika perspektiv på 

marknaden kan bero på företagens olika ägarförhållanden, värderingar och företagskultur 

samt respondenternas bakgrund.   

5.1. Incitament att äga/hyra miljöcertifierade byggnader 
Enligt våra respondenter bygger valet att miljöcertifiera byggnader på ekonomiska fördelar. 

Genom att kvalitetsstämpla byggnaden ger det möjlighet för fastighetsägaren att nå en ny 

grupp hyresgäster och investerare. Det är viktigt att investeringen är bra för ekonomin, miljön 

och det sociala där den sista främst bygger på hygienfaktorer för hyresgästerna. Hyresgästen 

vill även ta del av lägre driftkostnader. En av respondenterna anser att den främsta 

ekonomiska fördelen vid miljöcertifieringar är möjligheten att kunna emittera gröna 

obligationslån, då dessa ger tillgång till en ny grupp investerare, medan en annan inte ser att 

marknaden är mogen för gröna obligationslån.  

 

Vår undersökning visar på att Vasakronan och Länsförsäkringar är ledande aktörer på 

respektive marknad och har därför drivkraften och viljan att ligga i framkant med miljöfrågor 

medan Platzer som är ett tillväxtföretag inser att de inte har råd att inte miljöcertifiera sina 

byggnader då de skulle tappa potentiella hyresgäster. Denna skillnad visar sig i hur proaktivt 

de arbetar med dessa frågor. Vasakronan var först i Sverige att införa Gröna hyresavtal och 

först i Sverige att använda sig av Gröna obligationer samt väljer att certifiera sina fastigheter 

enligt LEED. Länsförsäkringar använder miljövänlig el och arbetar med att ställa krav på sina 

samarbetspartners att arbeta med miljöfrågor. Platzer arbetar med att miljöcertifiera sina 

byggnader enligt EU GreenBuilding, men arbetar inte aktivt med Gröna hyresavtal utan det 

används på förfrågan av hyresgästerna. Platzer har även valt de lite lägre 

certifieringsnivåerna, men är villiga att på efterfrågan av hyresgäster se över om de ska 

certifiera enligt LEED. Länsförsäkringar ställer inga krav på nivån på miljöcertifieringarna, 

mest för att utbudet är för lågt och i vissa orter finns det inte ens miljöcertifierade byggnader, 

men då kräver de att fastighetsägaren ändå arbetar med miljöfrågorna.  

 

Vi tolkar det som att en anledning till att Länsförsäkringar inte ställer krav på Platzer om 

nivån är att det troligtvis inte har betydelse för dem rent ekonomiskt, då de dyrare 

certifieringarna även har fokus på byggskedet och närmiljön med kommunikationer, vilket är 

något de inte kan påverka som hyresgäst. Vi anser vidare att det är tydligt att det inte är av 

idealistiska skäl som företagen väljer att miljöcertifiera eller välja miljöcertifierade byggnader 

utan det är för att det ger fördelar rent ekonomiskt. Enligt Eerikäinen & Ödman (2013) så 

påverkar incitamenten att arbeta med miljöfrågor. Då den svenska hyresmodellen med 

varmhyra ger fastighetsägarna de största fördelarna att minska energiförbrukningen är det 

därför inte konstigt att våra respondenter som är fastighetsägare har satt mål att miljöcertifiera 

sitt bestånd. Genom att sänka energiförbrukningen med minst 25 procent ger det en stor 

kostnadsbesparing.    

 

Enligt Vasakronan var just möjligheten att få finansiering genom Gröna obligationer det 

incitament de behövde för att påbörja och sätta målet att alla deras fastigheter skulle 

certifieras enligt LEED. Det intressanta var att det var finanschefen som gav klartecken efter 

att han fick reda på att de prövade LEED och att SEB därför kunde erbjuda Gröna 
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obligationer. Vi tolkar det som att om finansieringschefen på Vasakronan ser sådana 

ekonomiska fördelar med att emittera de ändå rätt reglerade Gröna obligationerna för att 

miljöcertifiera hela fastighetsbeståndet med en högre nivå måste det betyda att det finns stora 

framtida fördelar med dessa som väger upp investeringskostnaden. Med andra ord så har 

finansieringen varit en del av investeringsbeslutet vilket går emot den teori som Brealey et al. 

(2014) säger att investeringsbeslutet ska separeras från finansieringen.  

 

Men i en kapitalintensiv bransch ges inte alltid möjligheten att få fram eget kapital varav 

finansiering påverkar i högsta grad möjligheten att överhuvudtaget kunna investera och 

bankerna har idag hög säkerhetsgrad med maximala belåningen på 60-75 procent av 

marknadsvärdet. En skillnad i investering av fastigheter mot andra typer av investeringar är 

att fastigheter enligt Lantmäteriet & Mäklarsamfundet (2010) oftast ökar i marknadsvärde 

genom utveckling av dem. Detta tror vi kan förklara varför Platzers ägare tillåter ett visst 

spelrum på kassaflödeskalkylen, som normalt alltid ska vara positiv, då ägarna ser andra 

ekonomiska fördelar med att investera i gröna och hållbara byggnader. Enligt Platzer ser de 

dock inga fördelar i dagsläget med gröna obligationer då de inte anser marknaden som 

mogen. Här tror vi dock att det mycket väl kan vara så att marknaden för gröna obligationer är 

mogen idag, men att Platzer som ett tillväxtföretag har svårt att uppfylla de krav som ställs på 

Gröna obligationer och därför inte i dagsläget kan utnyttja Gröna obligationer för att 

finansiera sin omställning mot miljöcertifierade byggnader. Grafen från SEB över Gröna 

obligationer visar tydligt att Gröna obligationer ökar från mitten av 2012. Under samma 

period ökar även antalet miljöcertifieringar enligt den grafen från SGBC (2015). Då 

Vasakronan var först ut 2013 med att emittera Gröna obligationer från fastighetsbolagen anser 

vi att det inte finns något direkt samband mellan dessa, men båda graferna visar att intresset 

för gröna investeringar har ökat kraftigt de senaste åren och att det finns kapital att tillgå 

varav marknaden kan anses mogen för Gröna obligationer.  

 

Vasakronan anser att de har medvetna hyresgäster som underlättar för dem att miljöcertifiera 

sina fastigheter och skriva Gröna hyresavtal med sina hyresgäster. Enligt Platzer finns en mer 

diversifierad medvetenhet hos deras hyresgäster där flera mindre eller nystartade hyresgäster 

inte har resurser att engagera sig i miljöförbättrande åtaganden och därför inte heller bryr sig 

om att byggnaden är miljöcertifierad eller inte så länge läget och hyresnivån är uppfyllda 

enligt deras krav. International Energy Agency (2007) tar upp att hyreskontraktet kan vara en 

anledning till problemet och då särskilt med varmhyra och enligt Eerikäinen & Ödman (2013) 

saknas alltså incitament från hyresgästens sida att arbeta med frågorna. Vi tolkar det som att 

det är ett problem som troligtvis flertalet av de mindre fastighetsägarna ute i landet har medan 

i storstäderna är det några få större aktörer som är fastighetsägare av de kommersiella 

byggnaderna och de har resurser att genomföra miljöcertifieringar. Menas det då att inte 

mindre fastighetsägare klarar av att miljöcertifiera idag? Delvis tror vi att det är så och att det 

ligger på branschorganisationerna SGBC och Fastighetsägarna att underlätta administrationen 

samt informera om miljöcertifieringarna så att de når ut till en större massa än 

fastighetsbranschen, men samtidigt finns det stora värdeökningar att hämta hem på fastigheten 

även för mindre fastighetsägare så de borde ha intresse av att öka sina hyresgästers intresse i 

frågan.  

 

Alla respondenterna anser att de har som vinstmål från sina ägare att ha en positiv ekonomisk 

utveckling och därför tas alla beslut med ekonomin i fokus hos våra respondenter. Både 

Vasakronan och Platzer anser att de inte gör några miljöinvesteringar om de inte även får en 

ekonomisk fördel av det fast det är bra för miljön. Detsamma gäller även Länsförsäkringar 

som säger att de inte vill betala för investeringar åt fastighetsägaren. Bonde (2012) tar upp det 
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som en psykologisk effekt av att investera i en annans ägodel som då känslomässigt känns 

felaktigt. Vasakronan anser att de är transparanta med att de inte har några incitament att göra 

investeringar i elen för att hyresgästen är den som betalar elräkningen och därför bör 

hyresgästen själv göra de investeringarna som krävs för att minska elförbrukningen genom att 

exempelvis installera led-belysningsarmaturer.  

5.2. Agent-/Principalproblematiken 
Genom vår undersökning kan vi se att kommunikationen mellan hyresgäster och 

fastighetsägare är problematisk då ingen vill betala för mycket för något och att det är svårt 

för fastighetsägaren att få hyresgästen att förstå att det bara är fördelar för alla att 

miljöcertifiera. Knappt något företag vill betala extra för att hyra i en miljöcertifierad byggnad 

och framför allt inte betala för något som bara någon annan tjänar ekonomiskt på. Alla beslut 

måste vara ekonomiskt försvarbara för ägarna och beroende på deras ståndpunkt kring 

miljöcertifieringar så har de olika spelrum.  Mindre fastighetsägare har inte alltid möjligheten 

att certifiera vilket gör att de inte har intresse av att skaffa sig en kvalitetsstämpel genom att 

miljöcertifiera, fast de är intresserade av lägre driftkostnader och gör därför investeringar som 

minskar energikostnaderna. Resultatet blir detsamma, men om hyresgästen har krav på sig 

från sina ägare att sitta i miljöcertifierade byggnader blir det ett problem. När det gäller 

åtaganden visar vår undersökning att hyresgäster kan vara intresserade av och ha som krav att 

sitta i miljöcertifierade byggnader, men är inte villiga att sträcka sig hur långt som helst för att 

uppfylla kraven som vissa certifieringar har med exempelvis transport till och från 

byggnaden, då det inte är praktiskt för den enskilde medarbetaren.  

 

Enligt Brealey et al. (2014) är principals aktieägare och agents är chefer på företaget som ska 

arbeta för att aktieägarna ska maximera sin vinst. Vi kan se att relationen naturligtvis finns 

även hos Vasakronan och Platzer (fastighetsägare) med deras ägare samt Länsförsäkringar 

(hyresgäst) med sina ägare. Om ägarna ställer krav på en certifiering i deras fastigheter har 

cheferna lättare att finna en lösning då deras arbete inte bara gäller att maximera vinsten. Vår 

undersökning visar att både Vasakronans ägare med AP-fonderna och Platzers ägare har satt 

ett mätbart mål hur många fastigheter de ska certifiera per år. Därför menar de att de har mer 

spelrum, att certifiera fastigheterna även fast det på kort sikt inte maximerar vinsten för 

ägarna genom att exempelvis dela med sig av minskade uppvärmningskostnader till 

hyresgästen som Vasakronan gjorde de första åren. De som förstår fördelarna med 

miljöcertifieringarna ser att på lång sikt, med lägre driftkostnader efter investeringen och 

lägre vakanser, ökar värdet på fastigheten och därmed maximeras ägarnas vinstmöjligheter.  

 

Både Vasakronan och Platzer anser att de har haft svårt att kommunicera med en del 

hyresgäster angående miljöcertifieringar. Svårigheten har varit att få hyresgästen att förstå 

fördelarna utan att undra: vad är nackdelen för mig? International Energy Agency (2007) 

förklarar det med att det är brist på informationsutbyte mellan hyresgästen och 

fastighetsägaren. Enligt Palm (2015) så försöker hyresgäster i Sverige ta reda på så mycket 

som möjligt av byggnaden innan de skriver kontrakt. Om då fastighetsägaren ger påståenden 

om fördelar utan att kunna verifiera dem skapar det en naturlig misstänksamhet som enligt 

både Bonde (2012) och Palm (2015) leder det till att hyresgästerna inte vill betala mer i hyra 

för miljöcertifierade byggnader, vilket bekräftas av våra respondenter. Som Platzer sa är det 

lättare att kunna visa på fysiska solceller, det känner hyresgäster till att det är miljövänligt och 

minskar driftkostnader, än att förklara att fastighetsägaren måste byta ut ventilationssystemet 

för att uppfylla miljöcertifieringskraven. Enligt Eerikäinen & Ödman (2013) är det viktigt att 

kommunicera ut och verifiera de incitament som är mätbara som exempelvis lägre 

uppvärmningskostnader. Vi tolkar det som att om en fastighetsägare säger till en hyresgäst att 
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en miljöcertifierad byggnad ger bättre produktivitet och trivsel gör detta det svårt för 

hyresgästen att verifiera den uppgiften då det kan bero på den moderniserade byggnaden och 

inte miljöcertifieringen i sig. Det medför att fastighetsägaren får svårt att ta betalt för de 

investeringar som behövs göras, då hyresgästen inte vill betala för någon annans investering 

enligt Bonde (2012), för att uppnå miljöcertifieringen och de fördelar den för med sig mot 

investerare och kapitalmarknaden. Trots att Gailmard (2012) anser att agent-

/principalmodellen är rationell så menar International Energy Agency (2007) att enskilda 

individer påverkar beslut till att vara irrationella genom att föra in känslomässiga aspekter, 

även inom den kommersiella fastighetsmarknaden där enbart företag verkar.  Vi uppfattar att 

agent-/principalproblemet oftast ses från en aspekt i taget vilket är en förenkling av 

verkligheten. Enligt respondenterna är kunskapen om åtaganden låga då hållbarhet för 

flertalet hyresgäster enbart handlar om miljön. Vi anser att det medför att risken är stor att 

fokus hamnar enbart på miljön och att de sociala och ekonomiska aspekterna glöms bort 

vilket gör att hyresgäster som inte har resurser inte förstår att de får ekonomiska fördelar av 

att arbeta med energieffektiva åtgärder om inte fastighetsägaren kan visa på lägre 

driftkostnader och att hyresgästens hyresavtal medger att hyresgästen får ta del av de lägre 

kostnaderna. Fastighetsägarna kan inte heller påtvinga hyresgästerna åtaganden som medför 

besvär för den enskilde medarbetaren varav fastighetens läge blir avgörande för de 

certifieringar som kräver miljövänlig kommunikation till och från fastigheten.  

 

Om hyresgästen betalar alla driftkostnader själv så visar tidigare undersökningar (Eerikäinen 

& Ödman, 2013; Palm, 2015) att fastighetsägaren inte gör de mest energieffektiva 

investeringarna. Dessutom har enligt Lind & Lundström (2009) osäkerheten i ekonomin 

påverkat hyreskontraktens längd vid renodlad kallhyra vilket gör att kan hyresgäster få svårt 

att räkna hem investeringarna varav problematiken med ansvarsfördelningen kvarstår. Här 

anser vi att rollerna blir omvända mot varmhyra och fastighetsägaren arbetar inte mot 

hyresgästens mål att göra fastigheten så energieffektiv som möjligt för att spara kostnader. 

Fastighetsägaren har alltså blivit agent medan hyresgästen har blivit principal.  

 

För att kunna certifiera byggnader med LEED eller BREEAM är det enligt SGBC (2015) ett 

krav att hyresgästerna är delaktiga i miljöarbetet och vissa utländska hyresgäster och 

riskkapitalister har krav på att byggnaderna ska vara certifierade enligt LEED eller BREEAM 

för att de ska hyra eller satsa kapital på att investera då de är välkända internationella 

kvalitetsstämplar på gröna byggnader (Lind & Lundström, 2009). För att kunna nå högre 

miljöcertifieringar måste hyresgästerna vara delaktiga och vi anser att det är där de Gröna 

hyresavtalen kommer in. Gröna hyresavtal är ett sätt att öka transparensen för att minska 

agent-/principalproblematiken och få hyresgästerna delaktiga i miljöarbetet. Därför, tolkar vi 

det som, faller det sig naturligt för Vasakronan att arbeta aktivt med dessa tilläggsavtal 

eftersom de vill certifiera alla sina byggnader enligt LEED. Det för även med sig att agent-

/principalproblemet med hyresgästen minskar menar International Energy Agency (2007) då 

informationsutbyte om samt incitament för att arbeta med energieffektivisering står reglerat i 

ett kontrakt. När befintliga byggnader ska certifieras enligt LEED EB:OM ska certifieringen 

tas om inom vart femte år, vilket leder till långsiktiga åtaganden både av fastighetsägaren som 

av hyresgästen. Att besluta om åtaganden för fem år kan vara ett problem med certifieringen 

då företag kan få förändrade förutsättningar under tid. Att satsa på en investering som efter 

fem år inte längre ger alla de fördelar som beräknats för, då det finns risk att certifieringen 

inte längre gäller enligt USGBC (2014) 
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5.3. Ekonomisk ansvarsfördelning  
Enligt våra respondenter måste alla parter tjäna ekonomiskt på en investering. Det gäller att få 

ihop alla delarna utav ekonomi, miljö och socialt och att det alltid ska vara en win-win-

situation för alla parter, hyresgäster, fastighetsägare och miljön.  Vår undersökning visar att 

genom kallhyra underlättar det för hyresgästen att ta del av investeringens ekonomiska 

fördelar, vilket gör att de kan vara villiga att betala extra för investeringar. En sak alla 

respondenterna har gemensamt är att de vill ha en ekonomisk fördel av att de miljöcertifierar 

byggnaderna och denna fördel ska kunna verifieras genom att den ska gå att mäta. Om inte 

hyresgästen får ta del av kostnadssänkningar som investeringen ger upphov till tappar 

hyresgästen motivation att göra åtaganden som att sänka temperaturen inomhus eller cykla till 

jobbet enligt Länsförsäkringar vilket även Eerikäinen & Ödman (2013) genom sin studie kom 

fram till. Men det gäller även att investeringarna tar hänsyn till miljön och de sociala 

aspekterna. Om inte både hyresgäster och fastighetsägare samt miljön tjänar på investeringen 

kommer den inte att genomföras enligt våra respondenter.  

Vi anser att de Gröna hyresavtalen ska göra de totala kostnaderna för byggnaden transparenta 

både för fastighetsägare respektive hyresgäst genom att båda delar med sig av de faktiska 

räkningarna som grundar sig på faktisk förbrukning. Att beräkna kassaflödet med 

schabloniserade kostnader enligt den avkastningsmodell Lind & Nordlund (2014) tar upp med 

schabloniserade driftnetton skapar misstänksamhet från hyresgästen och bör därför undvikas 

då det leder till bristande informationsutbyte. Vi menar att det gäller att båda parter är 

transparanta genom att redovisa sina kostnader samt sina incitament, men det räcker oftast 

inte bara att redovisa. Det gäller sen även att finna en fördelning av de minskade kostnaderna. 

Genom att använda de Gröna hyresavtalen rätt och vara transparanta är det ett därför ett bra 

komplement för ekonomisk ansvarsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare anser vi.    

 

Både Vasakronan och Platzer menar att de inte ser att miljöcertifieringarna leder till en direkt 

möjlighet att ta ut högre hyror för dem. För fastighetsägarna är det viktigt att fastighetens 

marknadsvärde ökar vilket märks av att de bedömer fastighetsvärdet flera gånger per år 

(Vasakronan, 2015). En hyreshöjning ökar driftnettot vilket i sin tur ökar marknadsvärdet på 

fastigheten. Enligt vår undersökning tar dock inte hyresgästen hänsyn till värdeökningen och 

vill inte betala för värdehöjande faktorer så som hyreshöjning. Enligt de utländska studierna 

från USA av Eichholtz et al. (2010) är just högre hyresnivåer ett incitament för 

fastighetsägaren att certifiera, så varför fungerar det då där? Vi tolkar det som att det verkar 

vara den svenska hyresmodellen med totalhyra som ligger till grund för problematiken. 

Genom att hyresgästen historiskt sett inte fått ta del av vad huset har för energiförbrukning 

har hyresgästen inte heller haft anledning att förbättra sin förbrukning. Vår undersökning 

visar att ett sätt att komma åt det problemet har varit för fastighetsägarna att införa Gröna 

hyresavtal där energiförbrukningen blir transparent. Vasakronan arbetar aktivt med Gröna 

hyresavtal och hjälper hyresgästen som betalar sin elräkning själv att minska sina elkostnader. 

Problematiken med uppvärmningen kvarstår om hyresgästen inte får ta del av minskade 

uppvärmningskostnader, vilket leder oss in på möjligheten att skriva hyreskontrakt med 

kallhyra, något som Platzer börjat sträva mot i sina hyresavtal. Mellan Platzer och 

Länsförsäkringar har det dock fungerat utan problem då Länsförsäkringar stödde arbetet med 

att miljöcertifiera den byggnaden de sitter i samt att de har ett avtal som gör att de får ta del av 

minskade uppvärmningskostnader 

5.4. Nackdelar med miljöcertifierade byggnader 
Vår undersökning visar på att fastighetsbranschen är trögrörlig och det finns för många olika  

certifieringar som gör det svårt för hyresgäster att värdera dessa utifrån dess fördelar samt att 

det finns brister på förståelsen av helheten kring uttrycket hållbarhet. Att det inte krävs en 
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miljöcertifiering för att dra nytta av fördelarna med att göra energieffektivare byggnader gör 

att intresset för att certifiera är litet utanför storstäderna. Enligt våra respondenter gör antalet 

olika miljöcertifieringar det svårt att överblicka och jämföra skillnader mellan 

miljöcertifieringarna då de mäter olika saker för att uppnå certifieringen. Här har återigen 

transparensen betydelse och där hyresgästen ofta inte besitter kunskaper som behövs för att ta 

ett bra beslut enligt Palm (2015).  Vi tolkar det som att hyresgäster därför har svårt att ställa 

krav på miljöcertifieringarna samt att utländska hyresgäster och investerare väljer bort det 

svenska Miljöbyggnad för att istället välja byggnader med de miljöcertifieringarna de är 

välbekanta med, exempelvis LEED.  

 

Länsförsäkringar som har kontor i Strömstad, där bland annat kollektivtrafiken inte är lika väl 

utbyggd som i Göteborg, menar att de kan därför inte kan sätta de krav som de egentligen vill 

ha på att hela företaget ska sitta i miljöcertifierade byggnader. De uppvisar en ödmjukhet för 

det faktum att det inte är något de kan påverka direkt utan istället med små steg arbeta mot. 

Vasakronan i sin tur som enbart har fastigheter i storstadsområden eller tillväxtområden 

menar att de därför har möjlighet att satsa på LEED som kräver god kommunikation till och 

från byggnaden. Alla respondenterna tror dock att när medvetandet om miljöcertifieringarna 

ökar så att även hyresgästerna och investerarna vet skillnaden kommer miljöcertifierade 

kommersiella byggnader tillslut bli standard i Sverige. Här upplever vi att transparensen från 

fastighetsbranschen mot övriga marknader kan bli mycket bättre för att snabba på 

utvecklingen. Fastighetsägarna har inte råd att vänta in att kunskapen om miljöcertifierade 

byggnader ska sprida sig av sig själv utanför fastighetsbranschen. 
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6. Avslutande diskussion och slutsats 
Detta kapitel redogör för de slutsatser vi kommit fram till och forskningsfrågorna besvaras 

följt av förslag till vidare forskning.  

 

Då vi haft bra och öppna diskussioner med våra respondenter har det framkommit genom våra 

fyra ämnesområden mycket intressant information hur de ser på och resonerar kring 

miljöcertifierade byggnader. Genom att jämföra med tidigare studier har mycket bekräftats 

men då vi haft ett företagsekonomiskt perspektiv har det även påpekats av alla våra 

respondenter hur viktigt det är att lyckas med arbetet mot miljöcertifiering att alla parter tjänar 

ekonomiskt på det. Många gånger under diskussionerna slås vi av hur bra 

miljöcertifieringarna är på så många sätt. Det är därför lätt att vilja framhäva enbart alla 

fördelar, vilket även författarna till en början gjorde, utan att se att det också finns nackdelar. 

Framför allt framgick det problem om ekonomiska ansvarsfördelningen mellan 

fastighetsägare och hyresgäst. I tidigare studie var det brist på överenskommelse som gjorde 

att arbetet med att energieffektivisera havererade. Det ledde oss in på hur Gröna hyresavtalen 

påverkade möjligheten att miljöcertifiera genom att reglera ansvaret och åtagande mellan 

fastighetsägaren och hyresgästen. Men även här visade det sig att det inte räcker att skriva 

tilläggsavtal om miljöarbete om inte de ekonomiska incitamenten uppfylls. Då vi valt att 

intervjua respondenter som har lyckats genomföra miljöcertifieringar och som aktivt arbetar 

och ligger i framkant med miljöfrågor har vi fått fram några punkter som kan leda till 

framgång med arbetet att miljöcertifiera byggnader. Vi är medvetna om att vi inte kan 

generalisera och ge ett svar på den optimala ekonomiska ansvarsfördelningen mellan 

fastighetsägare och hyresgäst då vår empiri enbart består av respondenter från tre företag. 

 

Syftet med studien är att beskriva hur fastighetsägare respektive hyresgäster resonerar kring 

för- och nackdelar med miljöcertifierade kommersiella byggnader och hur samspelet gällande 

miljöförbättrande investeringar i byggnaden ser ut. 

 

Vi har kommit fram till följande slutsatser:  

 Transparens om incitament minskar agent-/principalproblemet. 

 Individuellt anpassade gröna hyresavtal är ett av grundstegen till ekonomisk 

ansvarsfördelning.  

 Finansiering kan påverka beslut om investering. 

 

Transparens om incitament minskar agent-/principalproblemet 

Genom att framhäva de incitament som är mätbara och verifiera dem istället för att fokusera 

på fördelar som är svåra att mäta minskar den misstänksamhet som kännetecknas av agent-

/principalproblematiken. För att lyckas genomföra en miljöcertifiering krävs att alla parter 

vinner ekonomiskt på det vilket våra respondenter är väldigt tydliga med. Det som skiljer våra 

respondenter mot de som inte lyckas genomföra miljöcertifieringar är att de har resurser och 

kunskap.   

 

Individuellt anpassade gröna hyresavtal är ett av grundstegen till ekonomisk 

ansvarsfördelning  

När det klargjorts vilka incitament som fastighetsägare respektive hyresgäst har ekonomiska 

fördelar av gäller det att finna en fördelning av investeringskostnaderna som ger en besparing 

åt den som investerar. Genom kännedom om incitamenten kan nu standardhyresavtalen få 

tillägg med Gröna hyresavtal som är individuellt anpassade för just fördelning av 

energieffektivare investeringar. Men vår studie visar att den ekonomiska ansvarsfördelningen 

regleras främst genom hyresavtalet. Renodlad varmhyra eller kallhyra gör dock att  
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agent-/principalproblemet kvarstår. Vi ser att framgångsfaktorn för att genomföra 

miljöcertifieringar har varit att skapa en kombination av dessa två hyresmodeller, i alla fall 

initialt, för att hyresgästerna ska få ta del av kostnadsbesparingarna. Fastighetsägaren står 

dock för investeringen då denna är långsiktig och hyresgästernas avtal oftare är kortare än den 

ekonomiska livslängd som investeringen beräknats på inför investeringsbeslutet.     

 

Finansiering kan påverka beslut om investering 

Genom samspel på kapitalmarknaden och fastighetsbranschen har nya möjligheter öppnats 

upp med finansiering av Gröna obligationer som kan bli en bidragande orsak till att göra de 

miljöinvesteringarna som behövs.  

 

 

Förslag till vidare forskning 

Under vår studie har nya kunskaper uppkommit om samspelet på fastighetsmarknaden som 

måste utforskas djupare. Förslag på vidare forskning efterfrågas på:  

 

 Ekonomisk ansvarsfördelning med kallhyra respektive varmhyra för svenska 

förhållanden. Detta för att Svenska fastighetsägare försöker finna en lösning på de 

problem som uppstår och som inte Gröna hyresavtal som tilläggsavtal till 

huvudkontraktet kan reglera.   

 Vi anser även att det behöver undersökas hur finansieringsalternativen påverkar 

fastighetsägarnas beslut om kapitalintensiva investeringar.   
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8. Bilagor  
 

8.1. Intervjuguide för fastighetsägare 
 

Intervjun bygger på öppna resonemang från fastighetsägare och styrs enbart med 

ämneskategorier och stödfrågor för att hålla samtalet inom problemområdet. 

Ämneskategorierna är:  

 Incitament att äga miljöcertifierade byggnader 

 Agent- principalproblem 

 Ekonomisk ansvarsfördelning 

 Nackdelar med miljöcertifierade byggnader 

 

Incitament att äga miljöcertifierade byggnader 

*Hur tänkte ni när ni bestämde er för att ni skulle investera i ”gröna” fastigheter eller börja 

miljöcertifiera era byggnader? 

 

* Vad är era incitament för att förvalta och bygga grönt? / Är hela ert bestånd 

miljöanpassat? 

 

*Hur ser era kunder på miljöbyggnader? Har efterfrågan ökat? Samma som förut? 

 

*Kan du beskriva om/hur ni upplever att efterfrågan för en ”grön” fastighet skiljer sig från 

en konventionell fastighet? 

 

Agent- principalproblem 

*Hur har kommunikationen varit med hyresgästen? 

 

Ekonomisk ansvarsfördelning 

*Använder ni varm eller kallhyra? Varför? 

 

*Vad anser du om hyresgästers betalningsvilja för lokaler som är miljöanpassade. Kan högre 

hyra tas ut?  

 

* Har hyrestiden någon betydelse tror ni för hyresgäster betalningsvilja för miljöanpassade 

lokaler? 

 

Nackdelar med miljöcertifierade byggnader 

*Ser ni några hinder i att miljöcertifiera fastigheter? 
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8.2. Intervjuguide för hyresgäst 
 

Intervjun bygger på öppna resonemang från hyresgäst och styrs enbart med ämneskategorier 

och stödfrågor för att hålla samtalet inom problemområdet. 

Ämneskategorierna är:  

 Incitament att hyra miljöcertifierade byggnader 

 Agent- principalproblem 

 Ekonomisk ansvarsfördelning 

 Nackdelar med miljöcertifierade byggnader 

 

Incitament att hyra miljöcertifierade byggnader 

*Hade ni några alternativa fastigheter som ni valde mellan och i så fall tog ni någon hänsyn 

till skillnader i kostnader mellan alternativen? 

 

*Ser ni några fler icke energirelaterade positiva effekter på grund av att ni hyr grönt och kan 

du beskriva dem (Exempelvis produktiviteten ökat, mindre frånvaro)? 

 

Agent- principalproblem 

*Hur har kommunikationen varit med hyresvärden? 

 

Ekonomisk ansvarsfördelning 

*Hur mycket mer var ni beredda att betala för att få vistas i en ”grön” byggnad jämfört med 

en konventionell byggnad? 

 

Nackdelar med miljöcertifierade byggnader 

*Ser ni några hinder i att miljöcertifiera fastigheter? 
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