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Abstract 

Certification systems, that assess companies’ work with social and environmental issues, have 

emerged in an increasing number of industries. Today, there are environmental certifications 

for the food industry, the forestry, the fisheries sector and several more. In apparel industry, 

certification for sustainable working conditions has been of major impact. The property sector 

is no exception from other industries. Today, there are a variety of different environmental 

assessment methods in the world, in order to support sustainable construction. In recent 

years, a rapid development has also been taken place in the Swedish real estate market, where 

many property owners show great interest in certifying their portfolios. On the Swedish mar-

ket for commercial real estate there are three different environmental certification systems 

being used: BREEAM, LEED and the national label Miljöbyggnad. The GreenBuilding Pro-

gramme, which focuses solely on energy efficiency, has also had a significant impact in the 

country. 

Environmental certifications are market-driven regulations, based on customer demand driv-

ing companies to conduct their operations in a sustainable way. According to Auld, Bernstein 

and Cashore (2008), the certification systems differs from other forms of CSR because the 

companies voluntary agree to let external organizations regulate their activities. In return, the 

companies get a credible recognition on the market, showing they work seriously and con-

cretely with sustainability issues. 
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According to previous studies, the demand for environmentally certified properties and offic-

es is still limited (Broström & Weinz, 2010; Reuterskiöld & Fröberg, 2010; Bonde, Lind, & 

Lundström, 2009; van der Schaaf & Sandgärde, 2008). Yet, the interest of stakeholders in the 

real estate sector is widely spread. This examination aims to determine the value of environ-

mental certification for property owners, and from that basis try to find out how the devel-

opment might proceed. 

The study is based on qualitative interviews with stakeholders in the Swedish construction and 

property sectors, as well as a literature review of the development of certification systems in 

other industries and in international property markets. In order to get a holistic perspective of 

this complex industry, the commercial real estate is seen as a system through four phases: 

Construction, Management, Renovation and Transaction. Interviews were conducted with 

stakeholders who were considered representative for each phase, resulting in Property devel-

opment companies, Property owners and Real Estate appraisals. 

Based on empirical findings, the interest of environmental certifications peaks in the phase of 

construction, while companies mainly active in management and renovations are more hesi-

tant in the choice of certifying their buildings or not. The fact that the share of newly con-

structed buildings is very small relative to the total property stock implies that the market for 

certified buildings is virtually nonexistent, and will so remain unless the environmental certifi-

cation systems spread to existing buildings. The minimal market has consequences in the 

transaction phase, since the yield is determined from previous transactions of comparable 

properties. In the present situation, certified buildings are compared to conventional ones, 

which imply that the certification doesn’t result in a higher market value. In addition, the li-

mited supply leads to badly informed tenants and, thus, a low demand for certified offices. 

Despite the lack of purely economic value, that is, price or rent premiums, the environmental 

certifications still seems to be valuable, though in a more qualitative way. Interviewed compa-

nies think that a certification provides a communication value in the relationship with external 

stakeholders, credibility through third party review, insurance against future customer require-

ments, sustainable internal processes and an internal sense of pride among employees.  

To be able to transform qualitative values to monetary ones, the environmental certifications 

must develop through the value chain of commercial real estate, to the phases of management 

and renovations. This development can be supported and accelerated by adapting certification 

systems for the management of the existing building stock. In addition, the author argues for 

the importance of not restricting the number of certification schemes in the market, as well as 

not neglecting the importance of political leadership for a continued development in the sec-

tor. 
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Sammanfattning 

Certifieringssystem för att bedöma företagens arbete med miljömässiga och sociala problem är 

ett fenomen som dykt upp inom alltfler branscher. Idag finns miljöcertifieringar inom livsme-

delsbranschen, skogsindustrin, fiskenäringen och många fler. Inom klädindustrin har exem-

pelvis certifieringar för hållbara arbetsförhållanden fått ett stort genomslag. Bygg- och fastig-

hetssektorn är inget undantag. Idag finns det i världen en uppsjö av olika miljöcertifieringssy-

stem som syftar till att stödja ett hållbart byggande. Under de senaste åren har en snabb ut-

veckling även observerats på den svenska fastighetsmarknaden och det finns idag ett stort 

intresse hos landets fastighetsägare att miljöcertifiera sitt bestånd. På den svenska marknaden 

används framförallt tre miljöcertifieringssystem: brittiska BREEAM, amerikanska LEED och 

svenska Miljöbyggnad. Det EU-initierade energieffektiviseringsprogrammet GreenBuilding 

har också fått ett stort genomslag i landet.  

En miljöcertifiering är ett marknadsdrivet instrument, som bygger på att kundernas efterfrågan 

driver företagen till att bedriva sina verksamheter på ett mer hållbart sätt. Enligt Auld, 

Bernstein och Cashore (2008) skiljer sig certifieringssystemen från andra CSR-former (Corpo-

rate Social Responsibility; på svenska Företagens samhällsansvar) i och med att företagen frivilligt 

går med på att låta utomstående organisationer reglera deras verksamheter. I gengäld får före-

tagen ett trovärdigt erkännande på marknaden som visar att de tar miljömässiga problem på 

allvar och att de arbetar konkret med hållbarhetsfrågor. 
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Enligt tidigare studier är investerarnas och hyresgästernas efterfrågan på miljöcertifierade fas-

tigheter och lokaler än så länge liten (Broström & Weinz, 2010; Reuterskiöld & Fröberg, 2010; 

Bonde, Lind, & Lundström, 2009; van der Schaaf & Sandgärde, 2008). Ändå är intresset hos 

aktörerna inom bygg- och fastighetssektorn stort. Denna undersökning har som syfte att ta 

reda på vad aktörerna ser för värde i en miljöcertifiering, och utifrån den utgångspunkten för-

söka ta reda på hur utvecklingen kan se ut framåt. 

Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med aktörer inom den svenska bygg- och 

fastighetssektorn samt en litteraturstudie över utvecklingen av certifieringssystem i andra bran-

scher och på internationella fastighetsmarknader. För att få ett helhetsperspektiv av denna 

komplexa bransch betraktas det kommersiella fastighetsföretagandet som ett system genom 

faserna nybyggnation, förvaltning, förädling och transaktion. Intervjuer genomfördes med aktörer 

som ansågs representativa för respektive fas, vilket resulterade i fastighetsutvecklande företag 

(nybyggnation), fastighetsägare (förvaltning och förädling) och värderare (transaktion). 

Utifrån de empiriska resultaten kan det konstateras att utvecklingen av miljöcertifieringar är 

som störst i nybyggnationsfasen, medan företag som huvudsakligen är verksamma inom för-

valtning och förädling står mer tveksamma inför miljöcertifieringarnas fördelar. I och med att 

andelen nybyggnation är mycket liten i förhållande till det totala fastighetsbeståndet innebär 

det att marknaden för certifierade fastigheter är i det närmaste obefintlig, och att den även 

fortsättningsvis kommer att vara liten om inte certifieringarna sprids till det befintliga bestån-

det. Detta ger konsekvenser i transaktionsfasen, eftersom att avkastningskravet i marknads-

värderingarna bygger på att det finns jämförbara objekt. I dagsläget jämförs certifierade fastig-

heter med konventionella, vilket innebär att en miljöcertifiering inte resulterar i ett högre 

marknadsvärde. Det begränsade utbudet gör även att hyresgästerna har dålig kännedom och 

kunskap om miljöcertifieringar och därmed inte efterfrågar detta i någon högre utsträckning. 

Även om det inte existerar något rent ekonomiskt värde, i form av högre marknadsvärden och 

hyrespremier, i miljöcertifieringarna framkommer det ändå ett antal kvalitativa värden. Inter-

vjuade företag anser att miljöcertifieringen ger ett kommunikationsvärde till externa intressenter, 

trovärdighet genom tredjepartsgranskning, en försäkring mot kundernas framtida krav, hållbara interna 

processer och en intern stolthet hos medarbetarna. 

För att de kvalitativa värdena ska kunna omvandlas till monetära värden krävs det att miljöcer-

tifieringarna sprids genom värdekedjan till förvaltnings- och förädlingsfaserna. En sådan ut-

veckling kan stöttas och snabbas upp genom att de certifieringssystem som används på den 

svenska marknaden anpassas till förvaltning av det befintliga beståndet. Författaren argumen-

terar även för vikten av att det finns flera miljöcertifieringssystem på marknaden, samt att 

politikens betydelse inte bör förbises för att även fortsättningsvis se en positiv utveckling i 

sektorn.  
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet presenterar bakgrunden till undersökningens forskningsfråga och varför ämnet har valts 

som intressant att studera. Här beskrivs också undersökningens syfte, frågeställningar och vilka avgränsningar 

som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Vår värld står inför stora miljömässiga utmaningar och vi nås dagligen av dystra rapporter om 

obalansen mellan människa och miljö. Den kanske mest uppmärksammade krisen är den glo-

bala uppvärmningen, som de flesta forskare är överens om härstammar från antropologiska 

aktiviteter. Samhällets stora behov av snabb fossil energi skapar utsläpp av växthusgaser som 

stänger in solens instrålning, vilket i sin tur gör jorden varmare. Utmaningen med klimatet är 

dock bara ett av många miljöproblem. Utsläpp av kväve- och svaveldioxider försurar miljön 

och ger upphov till skador på skog och hav. Användandet av klorerande freoner förstår ozo-

net i atmosfären, vilket leder till att en större mängd av solens farliga UV-strålar når jorden. 

Ett ökat behov av mark och utbredning gör att uppskattningsvis tusen djurarter utrotas varje 

år. Dessa exempel är enbart ett axplock av de miljöeffekter människan och den mänskliga 

utvecklingen skapar. (SCB, 2000) 

Parallellt med miljöförstöringens mörka sida pågår en snabb ekonomisk och teknisk utveck-

ling som ger möjlighet till ett drägligare liv för en stor del av Jordens befolkning. I globalise-

ringens kölvatten skapas arbetstillfällen, och därmed konsumtionskraft, i länder som tidigare 

stått utanför den industrialiserade världens välfärd. Samtidigt som den ökade konsumtions-

kraften ger möjlighet för utvecklingsländer att ta del av västvärldens rikedomar ger den en 

högre belastning på miljön och våra naturresurser (Wiklund, 2007). Det existerar en naturlig 

motsättning mellan de tre delarna i det av Brundtlandrapporten definierade och numer så 

vanligt använda begreppet hållbar utveckling: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Frågan är om det går att kombinera social och ekonomisk utveckling med miljömässig håll-

barhet? Är det möjligt att skapa hållbar utveckling inom marknadsekonomins och kapitalis-

mens ramar? 

”Ja”, menar professor Christian Azar (2004), förutsatt att politiska ramverk och styrmedel 

kontrollerar det kortsiktiga vinstintresset hos marknadens företag och tvingar dem att anta ett 

mer långsiktigt förhållningssätt med hänsyn till miljön och planetens knappa resurser. Proble-

met med globaliseringen är att den kräver en öppen global marknad med fria handelsvägar, 

något som eroderar nationalstatens möjlighet att upprätta traditionella regleringar. Den globala 

världens politik måste ske på en mer övergripande nivå, där världens länder tillsammans 

kommer överens om marknadens spelregler (Wiklund, 2007). Detta har visat sig vara lättare 
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sagt än gjort. Kyotoavtalet, är ett exempel, som förlorade stor legitimitet och samlingsförmåga 

då dominerande stater som USA och Ryssland beslutade sig för att hoppa av. Sammanfatt-

ningsvis kan sägas att det i dagens samhälle har blivit svårare för politiker att kontrollera och 

reglera marknadens effekter på miljön. 

Går det ändå att förena marknadsekonomi och hållbar utveckling, trots de nya politiska förut-

sättningarna i världen? ”Marknadsekonomin är ett oerhört effektivt instrument och jag är 

generellt sett positiv till marknadsekonomin”, fortsätter Christian Azar (2004). En av mark-

nadsekonomins största fördelar är att prismekanismerna i systemet verkar för att på effektivast 

möjliga sätt omfördela resurser, det vill säga minimera resursslöserier och stimulera ständiga 

produktionsförbättringar (Reynolds, 2005). Detta är egenskaper som rimmar väl med hållbar 

utveckling, så länge som ”miljö” och ”humanitet” betraktas som resurser bland andra. Genom 

att marknadens kunder efterfrågar, och därmed prissätter, en produkts miljöegenskaper kan 

marknaden genom Adam Smiths ”osynliga hand” reglera sig själv mot en mer miljömässigt 

hållbar produktion. 

Miljöcertifieringssystem är ett marknadsbaserat verktyg som har till syfte att synliggöra en 

produkts miljöegenskaper. Därmed förenklar certifieringen för företagen att skapa en efterfrå-

gan på miljömässigt hållbara produkter. I och med att denna efterfråga växer, vilket förutsätter 

att kunderna ser hållbara egenskaper som något värdefullt, kommer prismekanismerna på 

marknaden verka för att även utbudet av hållbara produkter växer. Med andra ord är miljöcer-

tifieringssystem just ett styrmedel som, genom kundernas efterfrågan, syftar till att låta mark-

naden reglera sig själv (Liljenstolpe & Elofsson, 2009). Kunder är inte nationalstater, kunder 

kan ställa krav utan att motverka WTO:s frihandelsavtal. Dessutom väljer företagen frivilligt 

att låta sig regleras. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Liksom i många andra branscher har miljöcertifieringssystem även gjort sitt intåg på fastig-

hetsmarknaden. Internationellt sett finns en uppsjö av olika certifieringssystem, vissa nationel-

la, andra mer globalt spridda. I Sverige används idag inte mindre än tre olika miljöcertifierings-

system för fastigheter: brittiska BREEAM, amerikanska LEED och svenska Miljöbyggnad. 

Därtill har även det EU-initierade energieffektiviseringsprogrammet Green Building fått ett 

stort genomslag bland landets fastighetsägare. Hur kommer det sig att företag inom bygg- och 

fastighetssektorn har börjat att ta till sig dessa frivilliga regleringar? Vad ser de för värde med 

att miljöcertifiera sina hus? 

Utifrån dessa övergripande frågor är undersökningens syfte att ta reda på vad det finns för 

företagsekonomiskt värde i de miljöcertifieringar som idag finns på den svenska fastighets-

marknaden, och hur detta kan komma att utvecklas framåt. För att nå fram till detta syfte 

avser undersökningen att besvara följande frågor: 
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 Hur ser utvecklingen av miljöcertifieringar ut i den svenska bygg- och fastighetssek-

torn idag? 

o Vilka aktörer är mest drivande? 

o Vilka aktörer är mest skeptiska? 

 Vilka är de starkaste drivkrafterna och hindren till att miljöcertifiera en fastighet?  

o Ger miljöcertifieringen fastigheten ett högre marknadsvärde?  

o Leder den till ökade kostnader för fastighetsägaren? 

 Hur kommer detta att utvecklas framåt? 

1.3 Avgränsningar 
Undersökningen har avgränsats till att enbart omfatta kommersiella fastigheter, vilket här de-

finieras som fastigheter som ägs för att hyras ut och ge ekonomisk avkastning. Bostäder om-

fattas inte av undersökningen, och inte heller lokal- och industrifastigheter som används för 

egen verksamhet. Undersökningen har också begränsats till att i första hand belysa miljöcerti-

fieringarna utifrån fastighetsägarnas perspektiv. Därmed har inga hyresgäster tillfrågats i den 

empiriska delen av undersökningen. Hyresgästens perspektiv diskuteras inte heller direkt i 

analys och slutsatser, även om de indirekt får en central roll som fastighetsföretagens primära 

kunder. 

Vidare bygger undersökningen på den svenska bygg- och fastighetssektorn, huvudsakligen i 

storstadsområden. 
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2 Metod 

Metodkapitlet syftar till att förklara och motivera undersökningens genomförande. Här beskrivs val av metod-

ansats, den analytiska modell som ligger till grund för resultaten och litteratur- och intervjustudiernas genomfö-

rande. Kapitlet av slutas med en kritisk granskning av dessa för undersökningen grundläggande val. 

2.1 Metodansats 

Forskning kan bedrivas utifrån två olika perspektiv: det kvalitativa perspektivet där forsk-

ningsproblemet angrips ”inifrån” och det kvantitativa perspektivet där problemet istället be-

traktas med större distans och objektivitet. Syftet med undersökningen och problemets natur 

bestämmer vilken ansats som är lämplig att använda i undersökningen. Medan den kvalitativa 

forskningen riktar in sig på ostrukturerade frågeställningar där tankar och idéer successivt 

växer fram och fördjupas bearbetar den kvantitativa forskningen strukturerade problem, ofta 

uppståndna ur redan formulerade teorier. Generellt kan sägas att den kvalitativa forskningen 

undersöker ett stort antal variabler på ett fåtal individer och den kvantitativa ett begränsat 

antal variabler på ett stort antal individer. (Olsson & Sörensen, 2001) 

För undersökningen har det kvalitativa perspektivet valts som utgångspunkt. Valet gjordes 

med anledning av att området bedömdes som alltför outforskat för att en kvantitativ metod 

skulle vara lämplig att använda, i och med svårigheten att göra relevanta begränsningar av 

undersökta faktorer. Tidigare forskning har även kommit fram till att miljöcertifieringar saknar 

mätbara monetära värden, i form av exempelvis höjda marknadsvärden för certifierade fastig-

heter, och att värdena snarare är av kvalitativ art. För att komma åt dessa mer subjektiva vär-

den, upplevda av aktörerna snarare än synliga på marknaden, ansågs en kvalitativ metod vara 

det enda möjliga valet. Studien syftar också till att skapa en helhetsbild av olika aktörers syn-

punkter genom fastighetens livscykel, något som enligt Wallén (1996) talar för en kvalitativ 

ansats. 

2.2 Analytisk modell 

Grunden för analysen i undersökningen bygger på ett helhetsperspektiv av det kommersiella 

fastighetsföretagandet, där aktörer i bygg- och fastighetssektorns olika delverksamheter under-

söks. Då tidigare forskning i första hand utgått från enskilda aktörsgrupper, så som investera-

re, värderare eller hyresgäster, ansågs det intressant att söka efter kopplingar däremellan för att 

på så sätt få en bredare förståelse för problemområdet. Förhoppningsvis kan ett nytt synsätt 

även leda till nya förklaringar. En annan anledning till att helhetsperspektivet ansågs relevant 

är att fastighetssektorn är en komplex bransch med en mängd aktörer som verkar inom olika 
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faser av fastighetens livscykel. Komplexiteten i sig gör att det kan krävas ett bredare grepp för 

att inte förbise faktorer som påverkar miljöcertifieringarnas värdeskapande och utveckling. 

Helhetsperspektivet i undersökningen implementeras genom att det kommersiella fastighets-

ägandet ses som ett system av värdeskapande processer som följer fastighetens livscykel. Det 

är ett konstruerat system, en tankekonstruktion, i den bemärkelsen att det i verkligheten inte 

nödvändigtvis existerar ett synligt samband så som här beskrivs. Systemet är uppbyggt för att 

undersöka och förklara miljöcertifieringarnas värde för olika typer av aktörer, inte för att be-

skriva fysiska flöden i tid och rum. Författaren har valt att fortsättningsvis kalla detta system 

för den kommersiella fastighetens värdekedja, vilken illustreras i Figur 1. Värdekedjan tar sin början i 

nybyggnationsfasen då det fysiska värdet i form av en byggnad uppstår. Nybyggnationsfasen läg-

ger också grunden, genom exempelvis utformning och inbyggda tekniska egenskaper, för det 

värde som skapas under byggnadens förvaltningsfas, det vill säga tiden då byggnaden används 

och på så sätt genererar en löpande avkastning. I och med att byggnaderna har en mycket lång 

livslängd krävs det under förvaltningsfasen ett kontinuerligt arbete med att upprätthålla de 

tekniska funktioner som en gång byggdes in i huset. Förvaltningsfasens värdeskapande handlar 

också om att vårda kontakten med hyresgästerna och se till att deras behov av lokaler kan 

mötas. Oavsett hur väl fastigheten sköts så befinner den sig i en ständigt föränderlig omvärld 

där kundernas krav på funktion och estetik förändras med tiden. Detta leder efter hand in 

byggnaden i en förädlingsfas, det vill säga då fastigheten genomgår ombyggnation eller moderni-

sering, för att kunna fortsätta leverera värde till fastighetsägaren och nytta till hyresgästerna. 

De värden som har skapats i och av fastigheten kan sedan realiseras i den slutliga transaktionsfa-

sen, det vill säga då fastigheten byter ägare. 

2.3 Datainsamling 

Datainsamlingen i undersökningen har dels bestått av omfattande litteraturstudier, dels av en 

intervjuundersökning med utvalda aktörer genom hela den kommersiella fastighetens värde-

kedja. Litteraturstudien i undersökningen har utförts på ett antal olika områden, och under 

olika tidpunkter i undersökningen, för att få en bred förståelse för forskningsfrågan och pro-

blemet. Inledningsvis studerades litteratur över den svenska bygg- och fastighetssektorn, över-

gripande fastighetsekonomi samt de olika fastighetsrelaterade miljöcertifieringssystem som 

Nybygg-

nationsfas 

Förvaltnings-

fas 

Förädlingsfas 

Transaktions-

fas 

Figur 1: Illustration av den kommersiella fastighetens värdekedja. 
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ansågs relevanta för den svenska marknaden. En överblick gjordes även av tidigare examens-

arbeten som skrivits på området. Syftet med denna förstudie var att kunna ställa upp en rele-

vant problemformulering och ge grundläggande kunskaper inför den empiriska intervjustudi-

en.  

I samband med analysen av den information som insamlats under intervjuerna utfördes ytter-

ligare litteraturstudier med fokus på hur utvecklingen av certifieringssystem sett ut i andra 

branscher samt på internationella fastighetsmarknader. Litteraturstudierna har med andra ord 

utgjort en kontinuerlig process som fortlöpt genom hela arbetets gång, där lämpliga teorier har 

uppsökts parallellt med att kunskapen om de studerade aktörerna förstärkts. 

Den empiriska delen av undersökningen bygger på en kvalitativ intervjustudie med fastighets-

utvecklare, fastighetsägare och värderare. Syftet med intervjuerna var att få en bred och över-

gripande bild av vad centrala aktörer i den svenska bygg- och fastighetssektorn har för inställ-

ning till miljöcertifieringar idag, vilka erfarenheter de har av dessa samt hur de tror att miljö-

certifieringarna kommer att utvecklas framåt. 

2.3.1 Urval av respondenter 

Urvalet av intervjuade företag gjordes utifrån vissa kriterier. Inledningsvis valdes aktörer som 

ansågs kunna representera de olika faserna i värdekedjan. Valet hamnade på fastighetsutveck-

lande företag, som har en professionell byggherreroll vid nyproduktion, kommersiella fastig-

hetsägare, som ofta ansvarar för fastigheternas förvaltning och förädling, samt värderare, som 

har en god inblick i fastigheternas värde på transaktionsmarknaden. Två av intervjuerna med 

Figur 2: Verksamheter genom värdekedjan hos intervjuade företag 

Nybyggnation Förvaltning Förädling Transaktion 

X X X 
Fastighets-
utvecklare 1 

Värderare 1 

Värderare 2 

X X X 
Fastighets-

utvecklare 2 

X 
Fastighets-

utvecklare 3 

X 
Fastighets-
utvecklare 4 

Fastighetsägare 1 

X X Fastighetsägare 2 X 

Fastighetsägare 3 X 

Fastighetsägare 4 X 

Fastighetsägare 5 X X 

Fastighetsägare 6 X X 



 
 
 

METOD

 
 

 

 
 
 
 
7 
 
 
 

 
 

fastighetsägarna genomfördes med personer från förvaltningsbolag som har hand om den 

strategiska förvaltningen av ägarnas fastighetsbestånd. Dessa intervjuer redovisas dock som 

fastighetsägare då de utfördes utifrån ett ägarperspektiv.  

För att skapa en förståelse för sektorns bredd valdes i stor utsträckning företag med olika 

förutsättningar, avseende bland annat storlek och motiv till ägande. Det kändes även relevant 

att intervjua både företag som hade egen erfarenhet av miljöcertifieringar och företag som inte 

hade det. Dessa kriterier applicerades enklast på kategorin fastighetsägare då marknaden för 

nybyggd fastighetsutveckling av kommersiella fastigheter domineras av ett fårtal stora aktörer 

som i flera fall redan har miljöcertifierat fastigheter. Slutligen ansågs det även som en stor 

fördel om intervjuerna kunde utföras på plats, varför företag med kontor i Stockholmstrakten 

valdes. Ett undantag gjordes dock på den punkten, då intervjun istället genomfördes på tele-

fon. De intervjuade personerna valdes utifrån kriteriet att de dels skulle ha en god inblick i 

företagets miljöarbete, dels i företagets strategiska inriktning och verksamhet. Många av re-

spondenterna innehar rollen som miljöchef, men även roller som projektledare, VD och af-

färsutvecklare har intervjuats. Båda de intervjuade värderarna är auktoriserade av ASPECT 

(Association for Surveying, Property Evaluation and valuation, Competence development and 

Transaction). 

Uppdelningen av tillfrågade aktörer i ovan nämnda kategorier har framförallt gjorts för att på 

ett någorlunda relevant sätt kunna generalisera respondenternas svar. Det bör dock nämnas att 

det inte finns någon självklar permanent uppdelning för samtliga frågor, då företag som liknar 

varandra på en punkt kan skilja sig avsevärt från varandra på en annan. Ett fastighetsutveck-

lande företag kan på vissa områden ha större likheter med en stor fastighetsägare än med ett 

konkurrerande företag inom samma kategori. I Figur 2 illustreras övergripande inom vilka 

faser i värdekedjan som de intervjuade företagen, enligt dem själva, bedriver sin verksamhet. 

De vita blocken representerar företagens kärnverksamheter, och därmed deras huvudsakliga 

fokus, medan kryssen representerar övrig verksamhet. 

2.3.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna har i samtliga fall utom ett genomförts på respektive respondents kontor. I det 

avvikande fallet gjorde intervjun istället per telefon, då kontoret var alltför avlägset beläget för 

att kunna besökas. För fastighetsutvecklare och fastighetsägare användes en gemensam inter-

vjuguide för att säkerställa att alla företag fick svara på samma frågor, se Appendix 1. För vär-

derarna utformades istället en separat intervjuguide med frågor tydligt inriktade på värdering 

och transaktion, se Appendix 2. Intervjufrågorna skickades via e-post till respondenterna i 

förväg för att de skulle få möjlighet att förbereda sina svar. Intervjuerna hölls dock relativt 

öppna, för att ge utrymme åt följdfrågor och längre utläggningar om sådana kom upp. 
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2.4 Metod- och källkritik 

Kvalitativa studier anklagas ofta för att vara mindre trovärdiga och vetenskapliga än kvantita-

tiva studier. En av anledningarna till detta är att de traditionella måtten på kvalitet, validitet 

(som avgör om det som mäts är det som avses mätas) och reliabilitet (om själva mätningarna 

utförts på ett acceptabelt sätt), är svåra att applicera i kvalitativa metoder (Jacobsson, 2008). 

Jacobsson (2008) föreslår istället andra angreppssätt för att göra denna typ av forskning tro-

värdig, exempelvis genom att utnyttja data av god kvalitet samt att återkoppla till deltagarna i 

studien för att validera det slutliga resultatet. 

Kvaliteten i data kan betraktas ur ett antal olika aspekter: Hur har data genererats, vilken kon-

kretionsnivå uppnår materialet och hur presenteras detta i rapporten (Jacobsson, 2008)? I syfte 

att säkerställa kvaliteten i den i studien ingående litteraturen har samtliga skriftliga källor kri-

tiskt bedömts utifrån tillförlitlighet, relevans och kvalitet. I första hand har litteraturen sökts 

på bibliotek och i vetenskapliga databaser. 

Det empiriska materialet kan vara svårare att bedöma. Har representativa personer valts ut till 

intervjuerna och är det de säger sanningsenligt? Det finns i intervjusammanhang även en risk 

att forskaren ger en icke avsiktlig påverkan på materialet, enbart genom sin närvaro. För att 

försöka komma runt dessa problem samtlig information som framkommit under intervjuerna 

kritiskt granskats. Genom att reflektera över om respondenterna kan ha egenintressen med 

intervjuerna och undersökningens resultat har författaren ansträngt sig för att försöka upp-

rätthålla ett neutralt förhållningssätt till forskningsfrågan. Detta var även en stor anledning till 

att företag med olika förutsättningar och erfarenhet av miljöcertifieringar valdes ut som inter-

vjuobjekt. 

För att stämma av undersökningens resultat mot verkligheten följdes examensarbetets slutpre-

sentation med ett rundabordssamtal som, bland andra, samtliga intervjuade personer var in-

bjudna till. Ett par av de intervjuade företagen hade möjlighet att närvara, vilket gav såväl 

värdefulla synpunkter som en bekräftelse på att den studerade sektorn inte hade missuppfat-

tats. 

 



 
 
 

BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN

 

 

 
 
 
 
9 
 
 
 

 
 

3 Bygg- och fastighetssektorn 

Kapitlet syftar till att ge en övergripande bild över bygg- och fastighetssektorn i Sverige. Till att börja med 

definieras de för undersökningen centrala begreppen fastighet och kommersiell fastighet, följt av en beskrivning 

av fastigheternas speciella egenskaper som marknadsobjekt och det svenska fastighetsbeståndet. Slutligen under-

söks även vilken miljöpåverkan som sektorn ger upphov till samt vilka politiska mål den omfattas av. 

3.1 Vad är en fastighet? 

I vardagligt tal används ofta ordet fastighet med betydelsen byggnad eller hus. En mer korrekt 

definition ur ett juridiskt perspektiv är dock ”fast egendom som är upptagen eller skall upptas i fastig-

hetsregister såsom en självständig rättslig enhet.” (Institutet för värdering av fastigheter och 

Samfundet för fastighetsekonomi, 2008b, s. 553). En fastighet är med andra ord ett avgränsat 

stycke mark eller vatten som ägs av en juridisk eller fysisk person. Till fastigheten räknas även 

byggnader, anläggningar och andra objekt som tillförts fastigheten för stadigvarande bruk. 

Dessa kallas enligt jordabalken för fastighetstillbehör. (Flodin, 2008) 

Vad som räknas in i kategorin kommersiella fastigheter är inte entydigt bestämt men som 

namnet antyder ägs dessa på affärsmässig grund i vinstdrivande syfte. I Sverige definieras be-

greppet ofta som ”allt utom bostäder”, men i många andra länder inräknas även bostadshyres-

fastigheter då dessa hyrs ut på en öppen och oreglerad marknad. I takt med en allt högre pri-

vatisering av samhällets infrastrukturer, som exempelvis vägar, järnvägar och anläggningar för 

energiproduktion, kan även dessa investeringar allt mer liknas vid mer traditionella kommersi-

ella fastigheter. (Lind & Lundström, 2009) 

I fortsättningen av denna rapport definieras dock kommersiella fastigheter som byggnader 

med lokaler som hyrs i ett avkastningssyfte för ägaren, det vill säga i första hand kontors- och 

handelsfastigheter. Bostäder kommer inte att behandlas i någon högre omfattning. 

3.2 Fastigheter som marknadsobjekt 

Även om fastigheter köps och säljs på en marknad, liksom många andra produkter, finns det 

en rad särdrag som särskiljer fastigheterna från andra marknadsobjekt. Dessa särdrag gör även 

att fastighetsmarknaden på många sätt avviker från den perfekta konkurrensmarknad som är 

en av förutsättningarna i den mikroekonomiska teorin (vilken kommer att behandlas närmare i 

kapitel 5). 

Fastigheter… 

… är unika, det finns inte två exakt likadana objekt på marknaden. Detta gör det 

mycket svårt att på förhand veta vilket pris som kommer att gälla på marknaden. 
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För att kunna uppskatta ett marknadsvärde krävs det att vissa skillnader accepte-

ras och att fastigheten jämförs med objekt som är relativt lika gällande exempel-

vis fastighetstyp och/eller omgivning. 

… är lägesbestämda, vilket innebär att omgivningen har en stor betydelse för 

marknaden och fastighetens värde. 

… har lång varaktighet. Tomter, eller mark, kan närmare betraktas som eviga men 

även byggnader förväntas ha en mycket lång ekonomisk livslängd. Ur invester-

ingssynpunkt kan detta ses som en trygghet, men det innebär även vissa risker 

med en så lång tidhorisont. 

… innebär en stor kapitalinsats, som i de flesta fall kräver någon typ av extern fi-

nansiering. Med detta följer att det finns ett starkt samband mellan fastighets-

marknaden och kapitalmarknaden. 

… utgör ett trögrörligt utbud. Som beskrivet i föregående kapitel är det enbart en li-

ten del av det totala fastighetsbeståndet som omsätts årligen. Än mindre är nytill-

skottet av nyproducerade fastigheter. 

… finns på en marknad med bristfällig information och lång eftersläpning i publice-

ring. Detta kan jämföras med aktiemarknaden som kännetecknas av realtidspris-

sättning och därmed mycket snabb och lättillgänglig information. 

… har en utdragen överlåtelseprocess, med ett stort antal inblandade aktörer. På grund av 

fastigheternas speciella egenskaper krävs det en mängd olika expertkompetenser, 

vilka kommer att behandlas längre fram. 

… är utsatta för omfattande samhällskontroll i och med deras stora ekonomiska 

och sociala betydelse för såväl individ som samhälle i stort. Med detta följer en 

ganska tydlig reglering av marknaden, jämfört med de flesta andra varor. 

(Lind & Persson, 2008) 

3.3 Fastighetsbeståndet 

Ytterligare ett särdrag hos fastighetsmarknaden är att den huvudsakligen utgörs av en andra-

handmarknad, majoriteten av alla överlåtelser avser det befintliga fastighetsbeståndet. Faktum 

är att tillskottet av nybebyggda fastigheter enbart uppgår till någon procent av det totala be-

ståndet per år (Lind & Persson, 2008). Samtidigt finns det ett mycket stort värde i vår bebygg-

da miljö. Fastighetsbeståndet i Sverige uppgick år 2009 till ett uppskattat marknadsvärde om 

cirka 8 000 miljarder kronor, vilket motsvarar så mycket som 2/3 av den svenska nationalför-

mögenheten (Lind & Lundström, 2009). En övergripande bild av hur fastighetsstocken är 

fördelad kan fås utifrån Skatteverkets statistik över den allmänna fastighetstaxeringen. I Tabell 

1 redovisas antalet taxeringsenheter inom respektive fastighetstyp, samt deras sammanlagda 

taxeringvärde.  
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Tabell 1: Antal taxeringsenheter och taxeringsvärden fördelat på olika fastighetstyper. Avrundade siffror 
för år 2009. (SCB, 2009) 

Fastighetstyp 
Antal taxenheter 

(1000-tal) 
Taxeringsvärde  

(miljarder kr) 

Småhus 1 2 327 2 688 

Hyreshus2 129 1 810 

 Bostadshus 64 951 

 Kombinerade bostäder/lokaler 21 361 

 Kommersiella lokaler 24 434 

 Hotell/restaurang 3,8 32 

Industrifastigheter 159 275 

Elproducerande enheter 2,7 166 

Lantbruk 370 730 

Specialenheter 3 84 6004 

Totalt 3 072 6 269 
1 Inklusive fritidshus 
2 Omfattar även flerbostadshus med bostadsrättslägenheter  
3 Avser skolor, daghem, sjukhus, kommunikationsfastigheter och dylikt  
4 Uppskattat taxeringsvärde för år 2006, då dessa fastigheter inte tas med i de allmänna taxeringsvärderingarna . 
(Lind & Persson, 2008)  
 

Ur tabellen framgår det att det största fastighetsvärdet finns investerat i våra bostäder. Av det 

totala taxeringsvärdet om 6 269 miljarder kronor består över 40 procent av villor och fritids-

hus och ytterligare cirka 20 procent av hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus. Kommersiella 

fastigheter i form av uthyrda lokaler, hotell och restauranger motsvarar endast cirka sju pro-

cent av fastighetsbeståndets taxeringsvärde. Sett till antalet fastigheter är andelen ännu mindre, 

knappt en procent av det totala antalet (SCB, 2009). 

Även om det totala antalet fastigheter, det potentiella utbudet på fastighetsmarknaden, kan 

verka stort så är andelen fastigheter som årligen byter ägare mycket låg. Beroende på fastig-

hetstyp varierar siffran mellan 2 och 6 procent av det totala delbeståndet. Det sammanlagda 

transaktionsvärdet är dock stort, närmare 200 miljarder kronor under år 2009 fördelat på cirka 

102 000 överlåtelser (SCB, 2010). I 

Tabell 2 ges en sammanställning av antalet genomförda transaktioner under år 2009, fördelat 

på varje fastighetstyp, samt hur stor del detta utgör av respektive bestånd. Tabellen tar bara 

upp transaktioner som genomförts genom direkta köp, det vill säga överlåtelser av enskilda 

fastigheter. 
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Tabell 2: Antal överlåtelser genom köp, fördelat på fastighetstyp, samt andel av respektive bestånd. (SCB, 
2011) 

Fastighetstyp Antal transaktioner Andel av delbestånd 

Småhus1  60 620 2,6 % 

Hyreshus 1 840 1,4 % 

Industrifastigheter2 390 0,2 % 

Lantbruk 2 270 0,6 % 

Totalt 65 120 2,2 % 
1 Inklusive fritidshus 
2 Avser tillverkningsindustri 

 

3.4 Miljöpåverkan och politiska mål 
En av vår tids största utmaningar är att begränsa den skadliga påverkan som vi människor har 

på miljön runt omkring oss. Det mest uttalade och uppmärksammade hotet är framtida kli-

matförändringar som uppstår till följd av utsläppen av växthusgaser. Vår bebyggda miljö i 

form av bostäder, anläggningar och arbetsplatser står för en stor del av de negativa miljöeffek-

terna. I miljösammanhang kallas bygg- och fastighetssektorn ofta för 40 % -sektorn därför att 

de dels står för uppskattningsvis cirka 40 procent av den sammanlagda energi- och materialan-

vändningen, dels genererar cirka 40 procent av avfallet (Gluch, Brunklaus, Johansson, 

Lundberg, Stenberg, & Thuvander, 2007). Därtill svarar sektorn för cirka 50 procent av den 

totala elanvändningen i Sverige (Byggkommisionen, 2002). 

Bygg- och fastighetssektorn fokuserar själva ofta på den miljöpåverkan som uppstår i bygg-

processen. I praktiken står dock denna process endast för cirka 15 procent av fastighetens 

totala miljöpåverkan. Huvuddelen, 85 procent, uppstår då byggnaden används, det vill säga 

under förvaltningsfasen. (Naturvårdsverket, 2004) 

Till följd av sektorns miljöpåverkan har Riksdagen anslagit ett nationellt miljökvalitetsmål, God 

bebyggd miljö, som ska vara uppnått ”inom en generation” (Miljödepartementet, 2010). Miljö-

kvalitetsmålet lyder: 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt med-

verka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och ut-

vecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 

så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

(Miljödepartementet, 2010) 
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Miljökvalitetsmålet är uppdelat på sju delmål med olika slutdatum. Nedan redovisas vilka dessa 

är samt vad som ska uppfyllas. Årtal då delmålen senast ska/skulle vara uppfyllda presenteras 

inom parentes.  

 Planeringsunderlag (2010) – I kommunerna ska det finnas strategier och program för 

den fysiska planeringen och samhällsbyggandet, som bland annat tar hänsyn till ett 

varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att transportbehovet 

kan minska. Därutöver ska de även behandla hur kulturhistoriska och estetiska vär-

den tas tillvara och hur energianvändningen ska effektiviseras och bli mer förnyelse-

bar.  

 Kulturhistorisk värdefull bebyggelse (2010) – Bebyggelsens kulturhistoriska värden ska vara 

identifierade och satta under långsiktigt hållbar förvaltning. 

 Buller (2010) – Antalet människor som utsätts för mer trafikbuller än riktvärdena för 

bostäder ska minska med 5 procent från 1998 års nivå.  

 Uttag av naturgrus (2010)  – Uttaget av naturgrus ska vara högst 12 miljoner ton per år.  

 Avfall (2005-2015) – Den totala mängden avfall ska inte öka och återvinnas eller åter-

användas i så stor utsträckning som möjligt. 

 Energianvändning m.m. i byggnader (2020/2050) – Den totala energianvändningen per 

uppvärmd area ska minska med minst 20 procent till år 2020 och med minst 50 pro-

cent till år 2050, i förhållande till 1995 års användning. Dessutom ska beroendet av 

fossila bränslen i bebyggelsesektorn vara brutet senast år 2020 och andelen förnybar 

energi ska öka. 

 God inomhusmiljö (2010/2015/2020) – Byggnaderna och deras egenskaper ska inte på-

verka människornas hälsa negativt. Därför ska  

o samtliga byggnader där människor vistas ofta senast år 2015 ha en dokumen-

terat fungerande ventilation  

o skolor och förskolor, senast år 2010, ha en radonhalt som understiger 200 

Bq/m3 luft 

o samtliga bostäder, senast år 2020, ha en radonhalt som understiger 200 

Bq/m3 luft 

(Boverket, 2011a)  

Det är Boverket som ansvarar för att delmålen i God bebyggd miljö uppfylls. Redan år 2007 

gjordes bedömningen att målen skulle bli mycket svåra att uppnå i tid, en bedömning som 

Boverket står fast vid än idag. Speciellt gäller det delmålen som behandlar de kulturhistoriska 

värdena samt en god inomhusmiljö. År 2007 förslogs även att ytterligare ett delmål skulle infö-

ras om miljöanpassat byggande, vilket bland annat skulle bygga på underlag från projektet 

Miljöklassning av byggnader (som resulterade i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 

(Sundkvist, o.a., 2006)) (Boverket, 2007). När miljömålssystemet görs om till hösten 2011 
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kommer delmålen ersättas av ett antal preciseringar, som i skrivande stund ännu inte har blivit 

fastställda. De liggande preciseringsförslagen verkar dock inte innehålla något miljöcertifie-

ringssystem (Boverket, 2011a; Boverket, 2011b).  
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4 Kommersiellt fastighetsföretagande 

I följande kapitel riktar vi blicken mot de aktörer som verkar på den kommersiella fastighetsmarknaden. Till 

att börja med görs en historisk tillbakablick där framväxten av den kommersiella fastighetsmarknaden under-

söks samt hur denna utveckling har kommit att påverka de strukturer som syns idag. Därefter följer en 

genomgång av fastighetsägaren, den mest centrala aktören inom fastighetsföretagandet, med avseende på fastig-

hetsinnehavets syfte och hur detta speglar sig i företagens verksamheter och strategier. Slutligen undersöks de 

funktioner som döljer sig i fastighetsägarens roll och hur de med tiden kommit att bli alltmer skilda från var-

andra. 

4.1 Framväxten av en kommersiell fastighetsmarknad 

Hyresmarknaden för kommersiella fastigheter var i stort sett obefintlig fram till 1970-talets 

början. Innan dess var det normala förfarandet att företag som behövde lokaler till sina verk-

samheter byggde och förvaltade dessa i egen regi. Under 1970-talet började det dock växa 

fram en privat tjänstesektor i Sverige, vilket ledde till en ökad efterfrågan på att hyra lokaler. 

Tjänsteföretagen ville fokusera på sina kärnverksamheter och insåg fördelarna med att slippa 

att underhålla och investera i fastigheter. Detta var början på framväxten av en kommersiell 

fastighetsmarknad, vilken fundamentalt har förändrat synen på fastigheter. (Lind & 

Lundström, 2009) 

Till en början var lokalhyrorna, liksom hyrorna för bostäder, reglerade enligt svensk lag vilket 

begränsade lönsamheten i att investera i kommersiell fastighetsproduktion. När dessa avregle-

rades år 1972 började fastigheter ses som ett investeringsalternativ, i likhet med aktier och 

andra finansiella placeringar, vilket gjorde att den kommersiella fastighetsmarknaden tog fart. 

En hög inflationstakt, som innebar stora värdestegringar av det egna insatta kapitalet, drev på 

utvecklingen och allt fler spekulativa fastighetsföretag växte fram. Denna finansiella trend blev 

särskilt markerad under tidigt 1980-tal då institutionella placerare, som försäkringsbolag och 

pensionskassor, gjorde sitt intåg på fastighetsmarknaden. Dessa aktörer införde ett finansiellt 

tänk på fastighetsmarknaden, hämtat från finanssektorn, bland annat genom att introducera 

avancerade kalkylmodeller som underlag för bedömning av fastighetsvärdet. Man började nu 

ta hänsyn till framtida värdeförändringar, bestämda av ett restvärde vid kalkylperiodens slut, 

bredvid de mer traditionella beräkningarna uppbyggda på ett nominellt driftsöverskott. De nya 

kalkyleringsmetoderna medförde en explicit långsiktighet i beslutfattandet. Istället för att en-

bart se till om den nominella direktavkastningen, det vill säga driftsnettot, översteg räntekost-

naderna det första året, kunde investerarna inledningsvis acceptera ett negativt kassaflöde om 

den förväntade värdestegringen ansågs tillräckligt hög i förhållande till risken att investera. 
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Detta ledde till väsentligt högre prisnivåer på marknaden, samtidigt som de nominella räntorna 

var kraftigt uppdrivna av inflation. (Lind & Lundström, 2009) 

De stigande priserna för kommersiella fastigheter var en av orsakerna till den stora fastighets-

kris som bröt ut i början av 1990-talet. I krisen mer än halverades värdet på kommersiella 

fastigheter och många fastighetsbolag, som var mycket högt belånade, gick i konkurs till följd 

av att de inte kunde betala räntekostnaderna till bankerna. I och med att fastigheterna stod 

som säkerhet i lånen medförde detta att bankerna blev stora fastighetsägare utan egentlig av-

sikt att utveckla någon fastighetsverksamhet. Följden blev att bankerna placerade sina fastig-

hetsbestånd i nyskapade fastighetsbolag, med syfte att sälja dessa då tillfälle gavs. Det stora 

utbudet som därmed växte fram på fastighetsmarknaden i mitten av 1990-talet, i kombination 

med att utländska ägare nu tilläts investera i svenska fastigheter, drog till sig ett stort intresse 

från internationella investerare vilket gjorde att aktiviteten på marknaden återigen drog igång. 

(Lind & Lundström, 2009) 

Som Figur 3 visar har andelen av utländskt kapital på den kommersiella fastighetsmarknaden 

sedan dess ökat, med en topp strax före finanskrisen 2008. Vi har idag en fastighetsmarknad 

med tydlig internationell karaktär, även om det utländska intresset varierar kraftigt beroende 

på bland annat rådande konjunkturläge. 

4.2 Ägarmotiv och strategier 

Utifrån den utveckling som har skett på den kommersiella fastighetsmarknaden under de se-

naste decennierna har det kommit att växa fram en rad olika typer av ägare, med olika motiv 

till att inneha ett fastighetsbestånd. Bejrum och Lundström (1996) delar, med avseende på 

Figur 3: Transaktionsvolym (Mkr) på den svenska fastighetsmarknaden år 1999-2010, fördelad mellan 
svenska och internationella investerare. (Savills Sweden, 2011) 
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dessa motiv, in ägarna i fem kategorier. Utav dessa är det främst tre typer som kan urskiljas på 

den kommersiella fastighetsmarknaden: Kapitalplacerare, Byggare/Förnyare och Spekulatörer.  

Kapitalplacerarna ser i första hand fastighetsinvesteringen som en finansiell placering i likhet 

med aktier eller räntebärande fonder. Syftet med innehavet är att långsiktigt förränta och för-

valta ett kapital. I denna grupp återfinns, som tidigare nämnt, exempelvis pensionskassor och 

försäkringsbolag som investerar en stor andel eget kapital (Bejrum & Lundström, 1996). Där-

för strävar de efter att äga fastigheter med låg risk i attraktiva lägen, företrädelsevis nya fastig-

heter som är lätta att hyra ut och förvalta (Hallin, 2008). Även de börsnoterade fastighetsbola-

gen, som har som främsta syfte att förränta aktieägarnas kapital, kan räknas till denna grupp. I 

jämförelse med de institutionella ägarna ha dessa dock i regel en högre benägenhet att förvär-

va fastigheter med högre risk. (Bejrum & Lundström, 1996) 

Byggarna/förnyarna har tonvikten i nybyggnations- och förädlingsfaserna och eftersträvar att 

göra byggvinster och att sysselsätta arbetskraft. Vanligtvis säljs fastigheterna direkt efter fär-

digställande. Fastigheten kan dock behållas i egen förvaltning, vilket ger riskspridning och 

konsolideringsmöjligheter. Typiskt förvärvar byggarna/förnyarna äldre, omoderna fastigheter 

med ett stort behov av upprustning och förädling (Bejrum & Lundström, 1996). Till denna 

grupp räknas bland annat de så kallade fastighetsutvecklarna, vilka i grunden är rena byggbolag 

som har gått över till att även bygga alltmer i egen regi. 

Spekulatörerna ser framförallt fastigheten som en möjlighet att göra vinster genom värdesteg-

ringar på transaktionsmarknaden. Ofta investerar de en stor andel lånat kapital, som genom en 

hävstångseffekt ger en hög förräntning på det egna kapitalet vid en lyckad affär. Spekulatörer-

na är mycket transaktionsintensiva och söker igenom marknaden efter undervärderade objekt 

som kan stiga i värde utan ytterligare investeringar. För denna grupp fastighetsägare är förvalt-

ningsaspekten av underordnad betydelse, vilket de ofta har kritiserats för. Som beskrivet i 

föregående avsnitt var det också den höga graden av spekulation på fastighetsmarknaden un-

der 80-talet som var en utlösande faktorn till den stora fastighetsbubblan på 90-talet. Sedan 

dess har spekulatörerna minskat i omfattning på den kommersiella fastighetsmarknaden 

(Bejrum & Lundström, 1996). Spekulation tros dock vara en av huvudanledningarna till att 

utländska ägare går in och köper nedgångna bostadsfastigheter i C-lägen, något som bland 

annat uppmärksammats och kritiserats i stadsdelen Rosengård i Malmö. (Lind & Lundström, 

2009) 

Det bör dock tilläggas att det i de allra flesta fall inte går att rakt av placera fastighetsägarna i 

något av ovanstående fack. Ofta tillämpar fastighetsägarna en blandning av olika strategier, 

och har därför drag från flera av kategorierna. Flera börsnoterade fastighetsbolag har även 

flexibla affärsmodeller där strategierna skiftar beroende på marknadsläge. I goda tider med 
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högkonjunktur, då det är lätt att realisera upparbetade värden, har dessa företag en transak-

tionsinriktad strategi. När tiderna blir sämre och konjunkturen faller lägger de större fokus på 

förvaltning och förädling. (Brinova, 2010; Fabege, 2010)  

4.3 Den funktionsuppdelade ägaren 

Fastighetsägaren är en central aktör i det kommersiella fastighetsföretagandet, men nuförtiden 

inte den enda. Detta syftar på att fastighetsägaren historiskt sett var den som såväl finansierade 

och producerade som förvaltade och brukade sina lokaler, i syfte att ha någonstans att bedriva 

sin verksamhet. Detta var det normala förfarandet hos såväl privata företag samt kommunala 

och statliga organisationer. På 1960-talet började den första avknoppningen av fastighetsäga-

rens funktioner, då företagen nästan helt slutade att bygga i egen regi med egen personal. I och 

med detta öppnades ett större utrymme för byggentreprenadbolag som utförde den operativa 

delen av byggproduktionen. Det lagstadgade byggherreansvaret, det vill säga ansvaret för att 

byggnaden uppförs enligt gällande regler, låg dock ännu i detta skede kvar på den förvaltande 

fastighetsägaren. Som det ser ut idag har många av de traditionella byggentreprenadbolagen 

alltmer övergått till en fastighetsutvecklande roll, vilket innebär att de uppför byggnader i egen 

regi för att direkt efter färdigställande sälja dessa vidare till institutionella ägare (jämför med 

Byggaren/förnyaren ovan). Byggherrefunktionen finns därmed inte hos den aktör som står för 

den långsiktiga förvaltningen, utan återfinns i den, i sammanhanget, korta nybyggnationsfasen. 

(Lind & Lundström, 2009) Detta amerikanska1 fenomen har under senare år fått utstå en del 

kritik, framförallt på bostadssidan, att det bland annat leder till byggnader av låg kvalitet där 

låga byggkostnader får gå före en långsiktigt god förvaltningsekonomi (se exempelvis von 

Platen (2009)).  

Det är inte enbart byggherrefunktionen som har separerats från ägarrollen. Idag kan ett före-

tag låta uppföra en byggnad, för att direkt efter färdigställandet sälja den vidare till en pen-

sionsfond där pensionsspararna står för kapitalet och den dagliga förvaltningen ligger på ent-

reprenad. I vissa fall kan även den strategiska förvaltningen, som länge förknippats med fas-

tighetsägarens kanske mest centrala funktion, ligga på ett utomstående förvaltningsbolag. Fas-

tighetsägarens roll blir då begränsad till att vara en finansiär, en investerare, som i första hand 

har ett intresse av att förvalta ett kapital, inte en fastighet. Detta har varit, och kan fortfarande 

sägas vara, relativt ovanligt i Sverige men utvecklingen mot en alltmer funktionsuppdelad fas-

tighetsägare kan förväntas öka, bland annat på grund av en ökande andel utländska kapitalpla-

                                                      

1 Den amerikanska byggsektorn präglas av en stark funktionsuppdelning där så kallade land developers 
säljer byggklara tomter till building developers, som i sin tur säljer nyckelfärdiga hus till institutionella fas-
tighetsägare som söker placeringar med låg risk. När husen blir äldre, och därmed förknippas med hög-
re tekniska risker, säljer de institutionella fastighetsägarna till mer riskbenägna investerare som antingen 
renoverar eller bygger nytt. (Lind & Lundström, 2009) 
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Figur 4: Uppskattning av ägarfördelning i det kommersiella fastighetsbeståndet, inklusive hyresbo-
stadshus, år 2009. Avser andel av totalt marknadsvärde. (Lundström, 2008) 

 

cerare på den svenska fastighetsmarknaden. En följd av detta är att Fastighetsägarna numer 

även låter rena förvaltningsföretag bli medlemmar i organisationen, även om dessa inte for-

mellt ses som ägare (Lind, 2005). Lind och Lundström (2009) menar att fastighetsföretagen 

alltmer förvandlas till virtuella konstruktioner, huvudsakligen bestående av en bunt kontrakt 

som reglerar relationerna mellan de olika inblandade aktörerna. Detta medför också att två 

fastighetsföretag som till ytan liknar varandra kan ha helt olika verksamhet, beroende på ut-

formningen av dessa kontrakt. 

4.4 Ägare i beståndet 

Vilka är det som äger de kontor, köpcentrum, hotell och övriga kommersiella fastigheter som 

finns i vårt samhälle? Figur 4 visar en ögonblicksbild från årsskiftet 2007/2008, över hur det 

kommersiella fastighetsbeståndet avsett för uthyrning, inklusive hyresbostadshus, var fördelat 

mellan olika typer av ägare. Fördelningen bygger på en mycket grov uppskattning av mark-

nadsvärden gjord av professor Stellan Lundström i boken Fastighetsekonomisk analys och fastig-

hetsrätt (2008). Om vi bortser från de kommunala bostadsbolagen som framförallt är ägare av 

flerbostadshus är det svenska privata fastighetsägare, det vill säga allt från onoterade bolag till 

enskilda privatpersoner, som äger den största andelen av det kommersiella fastighetsbeståndet. 

Därefter kommer internationella aktörer som år 2009 ägde så mycket som 19 procent av fas-

tigheterna, till ett värde av cirka 270 miljarder kronor. Resterande kommersiellt bestånd ägs av 

börsnoterade fastighetsföretag och institutionella placerare, i form av svenska pensionsfonder 

och försäkringsbolag, med innehav motsvarande 15 respektive 12 procent av det totala mark-

nadsvärdet. 

Fastigheter som ägs för egen verksamhet, så kallade verksamhetslokaler, omfattas av knappt 

200 miljoner kvadratmeter. Av denna area äger stat, landsting och kommuner cirka 90 miljo-

ner kvadratmeter, medan resterande andel ägs av industrin. (Lundström, 2008) 

Börsnoterade 
fastighetsbolag 

15% 

Svenska 
institutioner 

12% 

Utländska 
investerare 

19% 

Privata hyres-
fastighetsägare 

27% 

Kommunala 
bostadsföretag 

27% 



 
 
 

FASTIGHETSEKONOMISK TEORI

 

 

 
 
 
 

20 
 
 
 

 
 

5 Fastighetsekonomisk teori 

En central fråga i undersökningen är huruvida miljöcertifieringar påverkar fastigheternas värde. För att kun-

na ta reda på det bör vi först fråga oss vad som bestämmer fastighetens värde och hur detta går till. I följande 

kapitel görs en genomgång av grundläggande fastighetsekonomisk teori för att få en förståelse för vad som ska-

par fastighetens ekonomiska värde. I första hand handlar det om hur en fastighet prissätts på en transak-

tionsmarknad, men som det kommer att visa sig har det även starka kopplingar till såväl hyresmarknaden 

som byggmarknaden. Stora delar av kapitlet bygger på boken Fastighetsekonomisk analys och fastig-

hetsrätt (2008a) som ofta används som kurslitteratur på universitet och högskola. 

5.1 Vad är värde? 

Värde är ett fundamentalt begrepp inom ekonomin, men inte alltid helt lätt att definiera och 

beskriva. Vad menar vi egentligen när vi säger värde? Har varje objekt ett inneboende värde 

eller uppstår det i relationen mellan individ och objekt? I ekonomiska sammanhang definieras 

värde som ”åtråvärdheten hos varor, tjänster och andra nyttigheter” (Nationalencyklopedin) eller som 

”en funktion av framtida potentiella nyttor” (Persson, 2008, s. 244), och syftar med andra ord på den 

nytta som en individ upplever att en resurstillgång har. I och med att alla individer är olika 

kommer också den upplevda nyttan att variera från person till person, eller från företag till 

företag. Värde är därför ingen objektiv egenskap utan bestäms av individuella nyttofunktioner 

i relationen mellan tillgång och konsument. (Persson, 2008) 

För att det ska uppstå ett ekonomiskt värde krävs det att ett antal kriterier är uppfyllda. För 

det första måste det finnas ett behov av den resurs som värderas, eftersom att det annars inte 

skulle finnas någon efterfrågan. För det andra ska tillgången vara begränsad, för vem vill betala 

för något som går att få gratis? Det tredje kriteriet är att det måste finnas en dispositionsrätt, det 

vill säga en rätt att utnyttja objekt och samtidigt exkludera andra att göra det. Till sist måste 

resursen även vara överlåtbar till andra, för att det ska uppstå en marknad. (Persson, 2008) 

Även om vi konstaterat att värdet är individuellt kan det, vid exempelvis överlåtelsesituationer, 

vara praktiskt om flera individer kan komma fram till ett och samma värde för en produkt. 

Detta värde kallas inom ekonomin för bytesvärde och mäts vanligtvis med hjälp av ett pris. 

Priset bestäms i sin tur av hur stort utbudet och efterfrågan är på marknaden, en mekanism 

som kommer att behandlas mer utförligt längre fram.  

En fastighets värde uttrycks vanligtvis med hjälp av två olika värdebegrepp som hänger nära 

samman med de övergripande beskrivningarna av värde ovan. Det i särklass mest använda är 

fastighetens marknadsvärde som i Sverige definieras som ”…det pris som sannolikt skulle beta-

las/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan 
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partsrelationer och utan tvång.” (Persson, 2008, s. 248). Marknadsvärdet är med andra ord en upp-

skattning av det pris som fastigheten skulle överlåtas för på en öppen marknad, och kan därför 

sägas vara fastighetens bytesvärde. Förutom vid överlåtelser och transaktioner ska marknads-

värdet även användas i redovisningssammanhang av börsnoterade företag2. (Persson, 2008) 

Det andra begreppet för att beskriva en fastighets värde kallas för avkastningsvärde, vilket 

definieras ”… nuvärdet av förväntade framtida avkastningar från värderingsobjekt.” (Persson, 2008, s. 

248). Avkastningsvärdet är av definitionen ett individuellt värde i och med att de förväntade 

avkastningarna är högst beroende av varje fastighetsägares förutsättningar. Det kan även kallas 

för ”värde i användning”, eller bruksvärde. Enligt Persson (2008) är det därmed primärt att 

finna detta värde i den interna relationen mellan nyttjare och objekt. Avkastningsvärdet an-

vänds framförallt i företagens investerings- och lönsamhetsanalyser. 

Det uppstår ofta förvirring kring dessa båda begrepp och framförallt väcks frågan om vilket av 

värdebegreppen som skulle ha mest relevans och därmed vara mest riktigt i en fastighetsvärde-

ring. Persson (2008) menar att begreppen i grunden inte kan jämföras med varandra eftersom 

att de har olika syften och används i olika situationer. De besvarar helt enkelt två skilda fråge-

ställningar: 

Avkastningsvärde:  ”Vilket värde har tillgången för mig?”  ”Vad bör jag betala?” 

Marknadsvärde:   ”Vad är sannolikt marknadspris?”  ”Vad måste jag betala?” 

(Persson, 2008, s. 253) 

Fortsättningen av detta kapitel kommer att utforska hur fastighetens ekonomiska värde kan 

uppskattas på marknaden, ett arbete som grundar sig i mikroekonomisk marknadsteori. 

5.2 Prismekanismer på marknaden 

En marknad är en mötesplats för avyttrare och mottagare, vanligtvis en säljare och en köpare, 

i syfte att utbyta varor inom givna institutionella ramar. Marknaden kan vara fysisk, det klas-

siska exemplet är ett torg där säljare ställer upp sina varor, eller rent virtuell där samtliga trans-

aktioner sker via cyberspace. På en öppen och fri marknad gäller speciella marknadsregler, där 

mängden varor som tillhandahålls av säljarna utgör ett utbud och intresset från potentiella kö-

pare utgör en efterfrågan. Utbudet av varor ökar vanligtvis med stigande priser och illustreras 

således av en kurva med positiv lutning medan det motsatta gäller för efterfrågan, eftersom att 

färre köpare är intresserade av en vara med ett högt pris. Enligt den neoklassiska marknadste-

orin strävar marknaden alltid efter att uppnå en jämvikt mellan utbud och efterfrågan. 

(Reynolds, 2005)  

                                                      

2 Enlig EG-förordning 1606/2002 ska alla börsnoterade företag redovisa sina tillgångar enligt verkligt 
värde, vilket för fastigheter innebär en definition närmast identisk med marknadsvärdet. (Persson, 2008) 
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Funktionen för både utbud och efterfrågan kan se mycket olika ut beroende på en mängd 

egenskaper hos produkter, säljare och köpare. Till exempel kan lutningen på efterfrågekurvan 

variera beroende på produktens priselasticitet, det vill säga efterfrågans priskänslighet. I Figur 

5 visas en enkel skiss över en utbudskurva och en efterfrågekurva som båda förändras propor-

tionellt med priset, utbudet positivt och efterfrågan negativt.  

Utifrån de särdrag som fastigheterna uppvisar som marknadsobjekt, vilka redovisades i kapitel 

3, uppstår även en rad imperfektioner för utbudet och efterfrågan på fastighetsmarknaden. Ett 

exempel grundar sig i fastigheternas trögrörliga utbud, på kort sikt kan det närmast betraktas 

som konstant till följd av långa produktionstider, vilket innebär att en höjning av efterfrågan 

inte direkt leder till att utbudet blir högre. Vad som istället händer är att den uppkomna kon-

kurrensen om det knappa utbudet driver upp priserna markant. Effekten kan även kvarstå i 

lägen där det är svårt att bygga fler hus men efterfrågan är hög, exempelvis som för bostäder i 

Stockholms innerstad. I sådana situationer är priset oberoende av vad det kostade att bygga 

huset, det är enbart efterfrågan som har någon påverkan. Detta fenomen kallas för att utbuds-

kurvan är oelastisk, se Figur 6. (Lind & Persson, 2008) 

 

 

 

Pris 

Utbud 
Efterfrågan 

Kvantitet 
Figur 5: Enkel prismekanism enligt lagen om utbud och efterfrågan (Reynolds 2005) 
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5.3 Fastighetsvärdering 

I och med fastigheternas särdrag, bland annat på grund av att de är unika och att utbudet är av 

begränsad omfattning, ser även överlåtelse- och prisbildningsprocessen annorlunda ut än för 

många andra produkter. Det finns sällan ett på förhand bestämt pris, utan detta bestäms under 

auktionsliknande förhållande och påverkas i hög grad på köparens och säljarens preferenser. 

Detta innebär en stor och ofta slumpmässig spridning av prisbilden på marknaden, vilket i sin 

tur gör det svårt att veta vad priset kommer att bli på förhand. För att få en uppfattning om 

detta utförs värderingar, vilket innebär en uppskattning av det framtida priset utifrån utvalda 

värdepåverkande faktorer. (Lind & Persson, 2008; Persson, 2008) 

5.3.1 Värdepåverkande faktorer 

För att en värdering ska vara möjlig att genomföra måste de subjektsbundna ”framtida nyttorna”, 

som tidigare konstaterades bygga upp ett värde, omvandlas till objektsbundna värdepåverkande 

faktorer. Utifrån fastigheternas egenskaper som marknadsobjekt kan en mängd sådana faktorer 

antas, indelade i följande grupper: 

 

 

Pris 

Utbud 

Efterfrågan 

Kvantitet 

Figur 6: Utbud och efterfrågan på fastighetsmarknaden på kort sikt. Oelastisk utbudskurva. (Lind, o.a., 
2008) 



 
 
 

FASTIGHETSEKONOMISK TEORI

 

 

 
 
 
 

24 
 
 
 

 
 

 Direkt fastighetsanknutna faktorer – exempelvis läge, omgivning, storlek, standard och ål-

der. 

 Marknadsanknutna faktorer – faktorer som påverkar utbud och efterfrågan på markna-

den, exempelvis marknadsvillkor och nyproduktion 

 Omvärldsanknutna faktorer – exempelvis konjunkturutveckling, kapitaltillgång och infla-

tion 

(Persson, 2008) 

Betydelsen och storleken på de värdepåverkande faktorerna är individuellt för varje enskild 

fastighet och beror i hög utsträckning på fastighetens användningsområde. Därför är det även 

viktigt att noggrant välja ut vilka underlag som ska ligga till grund för värderingen. Beroende 

på fastighetstyp varierar även förutsättningarna för vilka underlag som är praktisk möjliga att 

få fram. Finns det exempelvis en jämförbar marknad för kärnkraftverk, och hur stor är den 

ekonomiska avkastningen från sommarstugan du själv använder? Givet dessa variationer finns 

det ett flertal olika värderingsmetoder som bygger på olika typer av grunddata. Två av dessa 

kallas för ortsprismetoder och avkastningskalkylbaserade metoder, och beskrivs närmare nedan. 

(Persson, 2008) 

5.3.2 Ortsprismetoder 

Ortsprisbaserade värderingsmetoder utgår ifrån jämförelser med fastighetsöverlåtelser som 

tidigare gjorts på samma marknad. Värdet uppskattas med andra ord utifrån vad andra köpare 

har betalat för jämförbara fastigheter. Fördelen med ortsprismetoder är att de är enkla att 

använda och förstå, men samtidigt är de förknippade med ett antal grundläggande problem 

som beror på fastigheternas specifika egenskaper. Ideala förhållanden för att använda 

ortsprismetoden är (Persson, 2008, s. 260): 

1. Stort antal överlåtelser 

2. Identiska fastigheter 

3. Momentant vid värdetidpunkten 

 

På verklighetens fastighetsmarknad råder i stort sett motsatsförhållanden med få överlåtelser, 

unika objekt och överlåtelser som skett tillbaka i tiden. Detta gäller framförallt för kommersiel-

la fastigheter där antalet överlåtelser är lägre än för bostäder och där användningsområdet kan 

skilja sig väsentligt. För att kompensera för dessa imperfektioner krävs bland annat att jämfö-

relseobjekt väljs som är tillräckligt bra och att skillnader i egenskaper och tid korrigeras i slutet 

av bedömningen (Persson, 2008). Det är även viktigt att försöka uppskatta osäkerheten som 

dessa korrigeringar kan ge upphov till. Rent praktiskt utförs ortsprismetoder enligt följande sex 

steg: 
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a. Definiera och avgränsa en marknad 

b. Hitta jämförelseobjekt 

c. Erhålla information om jämförelseobjekten 

d. Bearbeta, analysera och tolka informationsunderlaget 

e. Applicera på objektet samt korrigera för tidsaspekt och egenskaper 

f. Göra slutlig värdebedömning samt bedöma osäkerheten i denna 

(Persson, 2008) 

Vid analysen av värderingens informationsunderlag finns det ett antal varianter att tillämpa. 

Två av de vanligaste är areametoden, där tidigare betalda priser uttrycks per kvadratmeter och 

nettokapitaliseringsmetoden, där det uppskattade värdet bestäms utifrån en bedömd direktavkastning 

för liknande objekt. Direktavkastningen är ett mått som relaterar fastighetens driftnetto till 

betalda priser och bestäms enligt 

 

                     
          

    
                   

                                                           

(Persson, 2008) 

Tillämpat på värderingsobjektet används formeln bakvänt enligt 

 

             
          

                    
 

(Persson, 2008)  

Direktavkastningen är ett individuellt mått för varje enskild fastighet som varierar med såväl 

hyresavtal som användningsområde och driftkostnader. Lite felaktigt används dock ofta scha-

bloniserade direktavkastningskrav, vilket kan ge stora skillnader i det uppskattatde värdet.  

Enligt Persson är det inte ovanligt med formuleringar som ”Direktavkastningen för kommerisella 

fastigheter i Stockholm City är 6,5 procent” (Persson, 2008, s. 271), även om den verkliga direktav-

kastningen kan variera med så mycket som 7 procent för enskilda fall. Så långt det är möjligt 

bör direktavkastningen härledas ur marknadsanalyser, det vill säga bygga på marknadsmässiga 

hyror, vakanser och kostnader. (Persson, 2008) 

5.3.3 Kassaflödesmetoden 

Kassaflödesmetoden är till skillnad från ovan beskrivna värderingsmetoder en avkastningsba-

serad värderingsmodell. Avkastningsbaserade metoder kan användas för att bestämma såväl 

marknadsvärden som individuella avkastningsvärden. Skillnaden uppstår genom att förändra 

storleken på de ingående parametrarna. 
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Kassaflödesmetoden har sitt ursprung i finansmarknadens investeringskalkyler, och är mer 

avancerad än tidigare beskrivna ortsprismetoder. Grunden utgörs av nuvärdesberäknade fram-

tida avkastningar under en viss kalkylperiod och ett restvärde vid kalkylperiodens slut, givet en 

viss kalkylränta. Metoden bygger på faktiska indata från det aktuella värderingsobjektet, vilket 

innebär att det i kalkylen görs prognoser för de framtida betalningsströmmarna som sedan 

nuvärdesberäknas till värderingstidpunkten. Summan av de uppskattade betalningsströmmar-

na, inklusive det bedömda restvärdet, utgör fastighetens nuvärde. (Persson, 2008) En illustra-

tion över den övergripande idén med kassaflödesmetoden visas Figur 7.  

Illustrationen kan översättas till följande matematiska formel som närmare beskriver kassaflö-

desmetodens utformning: 

    
              

      
 

 

   

 
  

      
        

             

                

                    

                  

                  

                              

                  

               

               

                                

0 1 2 3 4 5 År 

Uppskattat värde vid 
värdetidpunkt 

Framtida driftnetton 

Restvärde i slutet av 
kalkylperiod 

Figur 7: Övergripande idé i avkastningsbaserade värderingsmetoder (E. Persson 2008) 
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Även om kassaflödesmetoden kan verka mer exakt än ortsprismetoderna, eftersom att den 

utgår ifrån faktiska indata från värderingsobjektet, innebär den en del antaganden och scha-

bloniseringar av de ingående parametrarna. Hur stor betydelse detta har för värdet beror till 

stor del på värderingssituationen. Det är dock viktigt att kritiskt granska ingående data och 

inte förföras av den förfinade beräkningsgången. (Persson, 2008) 
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6 Fenomenet miljöcertifieringar 

Miljöcertifieringar är ännu ett relativt nytt fenomen och det finns inte mycket grundläggande forskning inom 

hur utvecklingen av certifieringssystem ser ut på fastighetsmarknaden, varken i Sverige eller internationellt. I 

följande kapitel lämnar vi därför fastighetsbranschen för en stund för att istället undersöka teorier kring miljö-

certifieringar i andra branscher. Framförallt bygger de utvecklade teorierna på amerikansk och kanadensisk 

forskning inom skogsbranschen och klädindustrin. Kanske kan vi med hjälp av denna forskning få lite ledtrå-

dar om hur miljöcertifieringarna i fastighetssektorn kan komma att utvecklas och vad som krävs för att dessa 

ska bli naturliga inslag i fastighetsbeståndet. 

Under de senaste decennierna har det skett ett skifte i hur sociala och miljömässiga problem 

på det globala planet hanteras och regleras. Från att ha varit föremål för en omfattande poli-

tisk styrning har ansvaret för dessa frågor alltmer kommit att läggas över på den fria markna-

den och vinstdrivande företag. Den enorma uppmärksamhet och förväntan som idag riktas 

mot företags arbete med CSR (Corporate Social Responsibility) är ett tydligt tecken på denna 

trend. Många av de miljöcertifieringar som idag finns på marknaden tillhör en unik typ av 

CSR-form, något som inom den internationella forskningen benämns som ”Non-State Market 

Driven”-system (förkortat NSMD). (Auld, Bernstein, & Cashore, 2008) 

6.1 “Non-State Market Driven”-system 

Det som skiljer NSMD-system från andra typer av frivilligt CSR-arbete, exempelvis enskilda 

företags arbete med att ta fram miljöpolicys eller branschgemensamma ”Codes of Conducts”, 

är att de skapar styrande regelverk som företag väljer att följa. Med andra ord har de vissa 

likheter med traditionella lagar, med skillnaden att de inte är tvingande för företagen att följa 

utan istället bygger på ett frivilligt åtagande (Auld, Bernstein, & Cashore, 2008).  Bernstein och 

Cashore (2007) identifierar fem egenskaper som karaktäriserar NSMD-systemen, vilka till-

sammans differentierar dessa dels från traditionella statliga regleringar, dels från andra frivilliga 

CSR-former: 

1. Som namnet antyder initieras och drivs NSMD-systemen inte av statliga myndigheter, 

utan av privata organisationer. Detta innebär dock inte att den statliga inblandningen är 

obefintligt. Tvärtom är det vanligt att certifieringssystem har någon form av statligt 

stöd, men staten har inte rollen som övervakare utan är snarare en intressent bland 

många andra. 

2. Till skillnad från mer traditionella miljömärkningar (exempelvis Svanen), där offentli-

ga organisationer sätter upp statiska krav som företagen åtar sig att följa, söker 

NSMD-systemen en mer demokratisk och transparent styrningsform. De institutioner 
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som ansvarar för systemen samlar företagen runt kollektiva mål och utgör öppna, dy-

namiska arenor där alla inblandade aktörer kan vara med att påverka och utveckla sy-

stemen över tiden. 

3. NSMD-systemen bygger på marknadsdrivna mekanismer, vilket innebär att det måste 

finnas en efterfrågan på, och ett utbud av, certifierade produkter genom hela leveran-

törskedjan för att systemen ska kunna uppnå någon form av legitimitet. En stor del av 

de drivande institutionernas arbete är därför att övertyga såväl producenter som kon-

sumenter om vikten av att ansluta sig till och stötta systemet.  

4. Målet med NSMD-systemen är att konfigurera om marknaden så att förbättringar av so-

ciala och/eller miljömässiga problem blir en efterfrågad, och därmed värdeskapande, 

egenskap i likhet med mer funktionella kvaliteter. Detta ska i sin tur tvinga företagen 

att väga kortsiktiga vinster mot mer långsiktiga fördelar som ofta kräver kostsamma 

insatser. Denna egenskap påvisar en väsentlig skillnad gentemot exempelvis ISO-

systemen, som med hjälp av standardisering istället försöker få långsiktig hållbarhet 

att bli mer kortsiktigt vinstgivande.  

5. För att kunna göra en särskiljning mellan de som anslutit sig till systemet och de som 

inte har gjort det innebär en femte egenskap att NSMD-systemen kräver någon typ av 

verifiering. Vanligtvis sker detta genom en tredjepartsgranskning som certifierar företag 

och/eller produkter som följer systemets regler och som når upp till de uppställda 

kraven. 

6.2 Varför skapas ett certifieringssystem? 

En fråga som ofta uppkommer i litteraturen är varför vinstmaximerande företag frivilligt väljer 

att ansluta sig till reglerande system, som så tydligt ökar företagens belastning och begränsar 

deras möjlighet att självständigt forma sin verksamhet (se exempelvis Bartley (2007), Auld, 

Bernstein och Cashore (2008) och Bernstein och Cashore (2007)). Enligt Bartley (2007) kan 

denna fråga betraktas utifrån två olika perspektiv: det marknadsbaserade och det politiska 

perspektivet, där han själv utvecklar det senare. 

Forskare med en marknadsbaserad institutionell ansats betraktar uppkomsten av institutioner 

som svar på problem som är bättre lämpade att lösa kollektivt än individuellt. Enligt denna 

ansats är ursprunget till frivilliga certifieringssystem att dessa inte alls är betungande för före-

tagen, utan att de istället gynnar de aktörer som väljer att ansluta sig. Detta är något som fram-

förallt inses av kundorienterade och imagemedvetna företag. Ett fåtal forskare porträtterar 

dessa företag som proaktiva och osjälviska försvarare av ”det goda”, medan de flesta snarare 

anser att företag ansluter sig på grund av incitament, risker och osäkerheter på marknaden. 

Oavsett vad det bakomliggande motivet är argumenterar forskare inom den institutionella 
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skolan för att det på marknaden finns kollektiva problem som certifieringssystemen löser bätt-

re än om företagen skulle driva ett enskilt CSR-arbete. Exempel på sådana problem är: 

 Att företagen, genom medial uppmärksamhet, har fått ett dåligt rykte på marknaden. 

Genom att ansluta sig till ett certifieringssystem kan de företag som förändrar sina 

verksamheter skiljas ut ifrån de som fortsätter på konventionellt sätt. Detta hindrar så 

kallade ”free-riders” att dra nytta av andra företags ansträngningar.  

 

 Att i en globaliserad värld, där företagen ofta ingår i komplexa leverantörskedjor, är 

det svårt att tillgodogöra sig och sprida information om verksamheter som ligger långt 

ifrån den egna. Miljöcertifieringen innebär ett externt system som på ett visuellt sätt 

garanterar att de certifierade verksamheterna når upp till satta nivåer. 

 

 Att företag som presterar bättre än sina konkurrenter på ett trovärdigt sätt vill kunna 

visa upp sina ansträngningar för marknaden. Certifieringen blir därmed ett konkur-

rensmedel som dels premierar de duktiga företagen och som dels skämmer ut sämre 

presterande företag. 

(Bartley, 2007) 

Bartley (2007) menar dock att den marknadsbaserade ansatsen inte räcker för att förklara mil-

jöcertifieringarnas uppkomst och kompletterar dessa argument med att gå djupare ner i under-

liggande politiska aktiviteter. Han grundar sin teori utifrån tre observerade fenomen inom 

skogs- och klädindustrin. För det första var såväl stater som icke-statliga organisationer nyck-

elspelare i utvecklingen av certifieringssystemen inom dessa branscher. Inom klädindustrin 

gick bland annat den amerikanska staten, under ledning av Clinton-administrationen, in och 

såväl initierade som finansierade det sociala certifieringssystemet för etisk arbetskraft AIP 

(Apparel Industry Partnership), vilket senare blev FLA (Fair Labor Association). I skogsindu-

strin var det snarare icke-statliga organisationer som Greenpeace och Världsnaturfonden som 

utgjorde en stödjande funktion genom att ansluta sig till dessa system i ett tidigt stadium. En 

stor del av den initiala finansieringen kom också från olika välgörenhetsfonder som ville ut-

veckla privata alternativ till politisk reglering.  

För det andra är certifieringssystemen, snarare än optimala lösningar på bakomliggande kollek-

tiva problem, framtagna genom kompromisser mellan olika aktörers intressen. De anslutande 

företagen vill göra så lite som möjligt medan olika sociala rörelser vill få ut så mycket som 

möjligt av systemen. För det tredje speglar modellen med frivilliga certifieringssystem den 

neoliberala tid som vi lever i, att miljömässiga och sociala problem ska lösas av den fria mark-

naden utan att äventyra de internationella frihandelsavtalen. Exempel på detta återfinns fram-

förallt i skogsindustrin, där bland annat den österrikiska regeringen år 1992 försökte gå in och 

med lagar stoppa importen av icke-ekologiskt producerat timmer. Dessa lagar tvingades tillba-
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ka då regnskogsproducerande länder hävdade att de gick emot de internationella bestämmel-

serna i GATT (General Agreements on Tariffs and Trade). Österrikes svar på detta blev att 

donera motsvarande summa som avsatts för lagimplementeringen till ett privat projekt, som 

senare skulle bli det välkända certifieringssystemet FSC (Forest Stewardship Council). Bartleys 

slutsatser utifrån dessa argument är att även om miljöcertifieringssystemen utgör marknads-

drivna verktyg så kan, och bör, inte betydelsen av politisk inblandning förbises. Han menar 

också att certifieringssystemen inte ska ses som ett substitut till politisk reglering, skapad av 

marknaden, utan snarare som en ny möjlighet för politiska aktörer att styra genom marknaden. 

6.3 Utveckling av certifieringssystem? 

Utifrån forskning om hur befogenheter utvecklas i samhället har Bernstein och Cashore 

(2007) tagit fram en teori för hur certifieringssystem lyckas vinna mark inom en branschspeci-

fik sektor, för att slutligen bli så självklara att samtliga inblandade aktörer betraktar dem som 

normer. Liksom Bartley (2007) tar de utgångspunkt i de sociala certifieringssystem som be-

handlar arbetsförhållanden i klädindustrin samt de miljöcertifieringssystem som har utvecklats 

inom skogsindustrin. De föreslår en utvecklingsmodell genom tre faser: initiering, breddning och 

slutligen legitimitet. Den senare fasen är av hypotetisk karaktär beroende på att det i dagsläget 

inte finns något certifieringssystem som har utvecklats så långt att det har blivit normbildande. 

6.3.1 Fas I: Initiering 

Vilka företag ansluter sig till ett certifieringssystem som ännu inte är erkänt på marknaden, och 

därmed saknar en uttalad efterfrågan? Enligt den utilitaristiska, det vill säga nyttomaximerande, 

logiken kommer företag enbart att ansluta sig till systemet om de upplever att kostnaderna för 

detta är lägre än nuvarande eller framtida nyttor. Utifrån detta resonemang menar Bernstein 

och Cashore (2007) att de första företagen att ansluta sig är de som redan presterar på, eller i 

närheten av, den nivå som certifieringssystemet kräver. För dessa företag är ”inträdeskostna-

den” låg, samtidigt som de får ett erkännande som differentierar dem från deras sämre preste-

rande konkurrenter. En naturlig följdfråga är varför, och även vilka, företag som redan preste-

rar bättre än sina konkurrenter och andra företag i branschen. Enligt Auld, Bernstein och 

Cashore (2008) beror detta i många fall på att specifika verksamheter redan regleras av tradi-

tionella statliga regelverk som därmed dikterar villkoren för hur företagen kan agera. De före-

tag som omfattas av de starkaste regleringarna kommer troligtvis vara de första att stödja ett 

marknadsdrivet certifieringssystem, med förutsättningen att certifieringssystemens krav ligger i 

linje med det statliga regelverket. Om vi vänder på resonemanget kommer således företag som 

inte omfattas av några existerande regelverk och som konkurrerar med andra icke-reglerade 

företag med mycket mindre sannolikhet ansluta sig till systemet i ett initialt skede.  

Statliga regleringar är dock inte den enda förklaringen till varför vissa företag upplever det som 

mindre kostsamt att ansluta sig till ett certifieringssystem, det kan också bero på att företagen 
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har värderingar som passar väl ihop med certifieringssystemens syften. Exempelvis var de 

första som anslöt sig till miljöcertifieringar inom skogsindustrin mindre privata aktörer som 

satte miljömässiga värden före kortsiktiga vinster (Bernstein & Cashore, 2007).  

Även företag som upplever en relativt hög kostnad för att ansluta sig till systemen, kan få ett 

positivt värde i sina nyttokalkyleringar om de samtidigt upplever att nyttan med certifieringen 

är hög. Storleken på nyttan beror i stor utsträckning på om företagen utgår ifrån ett långsiktigt 

strategiskt perspektiv eller om de i huvudsak fokuserar på kortsiktig vinstmaximering. Enligt 

Bernstein och Cashore (2007) kan en beslutsfattare anse att certifieringen hjälper företaget att 

nå upp till strategiska fördelar, exempelvis effektivare verksamheter, förbättrade relationer 

med anställda, tillgång till nya marknader och att förekomma eventuella framtida regleringar. 

Huruvida detta synsätt existerar beror till viss del på den rådande företagskulturen och på de 

grundläggande värderingarna i företagsledningen. Författarna menar också att onoterade före-

tag med låg skuldbelastning tenderar att ha en mer långsiktig tidshorisont i sina värdebedöm-

ningar än börsnoterade företag, som har större fokus på kortsiktiga vinster. 

Förutom de företag som certifieringssystemen har som syfte att reglera finns det enligt 

Bernstein och Cashore (2007), i linje med Bartleys resonemang, även en motpol i form av 

miljö- och samhällsengagerade grupper i systemen. Även dessa organisationer gör strategiska 

övervägande i initiationsfasen huruvida de ska stödja certifieringssystemet i fråga eller ej. Des-

sa överväganden och beslut bygger i huvudsak på om systemen har ett syfte som svarar mot 

de miljömässiga och sociala problem som organisationerna adresserar. 

Sammanfattningsvis konstaterar Bernstein och Cashore (2007) att den initiala fasen i certifie-

ringssystemens utveckling bygger på strategisk logik hos aktörerna i branschen, vilket resulte-

rar i att endast ett fåtal aktörer till en början kommer att se fördelar med att ansluta sig. Detta 

skapar i sin tur en väldefinierad, men liten, nisch på marknaden, där certifierade produkter 

eller tjänster konkurrerar med mer konventionella alternativ. Som konstaterat är det förmodli-

gen även företag som redan presterar på en hög nivå, beträffande miljömässiga och sociala 

frågor, som är de första att ansluta sig till systemet vilket gör att certifieringarna i detta stadium 

ger en mycket marginell effekt på gräsrotsnivå. För att systemen ska kunna nå upp till sitt 

syfte, att skapa hållbara marknader, krävs det ett långt mer utbrett stöd bland aktörerna, kan-

ske framförallt av de som upplever höga kostnader med att ansluta sig. Detta problem leder 

utvecklingen in i fas II: Breddning av systemet.  

6.3.2 Fas II: Breddning 

Breddningsfasen präglas enligt Bernstein och Cashore (2007) av ett dilemma. I avsaknaden av 

tydliga marknadssignaler i form av ökad efterfrågan på certifierade produkter måste inträdes-

kostnaderna, för de företag som ännu inte anslutit sig till systemet, sjunka. Detta innebär att 

systemens krav måste bibehållas eller sänkas för att kunna nå en större uppslutning. Samtidigt 
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har de frivilligorganisationer som valt att stöda systemet i initieringsfasen insett att det är fullt 

möjligt för företagen att nå upp till de ursprungliga kraven, i och med att företagen som anslu-

tit sig i ett tidigt skede presterar på denna nivå, och betraktar därmed dessa som en minimini-

vå. De vill snarare se att kraven stramas åt och blir hårdare. Detta kan leda till att sociala eller 

miljöengagerade grupper börjar utöva påtryckningar på företagen genom att offentligt hänga 

ut de organisationer som inte ansluter sig eller genom bojkotta deras verksamheter, allt för att 

öka kostnaderna för att inte låta certifiera sin verksamhet. Ur detta dilemma uppstår det lätt en 

tid av splittring, dels genom uppkomsten av konkurrerande certifieringssystem i och med att 

de olika aktörerna anser att det ursprungliga systemet ställer för höga eller låga krav, dels ge-

nom att företagen väljer att använda sig av andra CSR-former för att visa sitt sociala ansvar. 

(Bernstein & Cashore, 2007) 

I de branscher där flera konkurrerande system har vuxit fram, exempelvis inom skogsindu-

strin, observerar Bernstein och Cashore (2007) ett i grunden oavsiktligt fenomen. Anhängare 

till de olika systemen har där väckt en offentlig debatt om vilka lösningar som är lämpligast att 

använda, vilket i sin tur har lett till att aktörer även utanför sektorn lärt sig mer om företagens 

produktionsmetoder och processer. Resultatet har blivit att fokus flyttats från en tudelad op-

position till en mer nyanserad debatt om möjliga ”win-win”-lösningar för såväl företag som 

frivilligorganisationer. Ur detta fenomen identifierar Bernstein och Cashore två mönster som 

leder till att aktörerna återigen närmar sig varandra. För det första kan konkurrerande CSR-

former som initierats av företagen själva, i syfte att komma undan med mindre ansträngningar, 

börja ta efter egenskaper från de ursprungliga certifieringssystemen. Ett exempel på detta åter-

finns inom den kemiska industrin, där det branschinitierade ”Responsible Care”-programmet 

började kräva tredjepartsverifieringar av sina medlemmar. För det andra kan dessa system 

även försöka knyta frivilligorganisationerna till sig, för att på så sätt få ökad trovärdighet i 

resten av samhället och därmed på marknaden. Detta innebär samtidigt att företagen är 

tvungna att skärpa sina krav mot sig själva för att lättare få över sina tidigare fiender på sin 

sida. (Bernstein & Cashore, 2007) 

Breddningsfasen kan enligt Bernstein och Cashore leda till tre möjliga scenarier. Det första 

innebär att frågan, till följd av stora offentliga debatter, får så pass mycket uppmärksamhet att 

politiska myndigheter bestämmer sig för att reglera företagens miljöpåverkan enligt lag. Detta 

är enligt författarna mindre troligt på ett globalt plan eftersom att de politiska hinder som 

inledningsvis ledde fram till certifieringssystemet fortfarande finns kvar, exempelvis konflikten 

mellan nationella regleringar och global frihandel. Det andra scenariot innebär att de olika 

aktörerna fortsätter att växelvis närma sig och glida ifrån varandra, exempelvis på grund av en 

oförmåga att lära sig från varandra, misstro mellan olika aktörer eller på grund av att djupa 

splittringar finns inom sektorn. Detta resulterar kanske i delvisa framgångar, men det är också 

troligt att det skapar stor förvirring på marknaden som gör det svårt att lösa problemen på ett 
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brett globalt plan. Det tredje scenariot leder in i Bernstein och Cashores tredje fas: Legitimitet. 

(Bernstein & Cashore, 2007) 

6.3.3 Fas III: Legitimitet 

När certifieringssystemet når den tredje och sista fasen innebär det att samtliga aktörer i sek-

torn ansluter sig till och följer de krav som ingår i systemet. Legitimiteten hos systemet kan 

närmast jämföras med politiska regelverk, det sätter ramarna för hur företagen kan bedriva 

sina verksamheter ur ett miljömässigt eller socialt perspektiv. Skillnaden är att det är markna-

den, inte politiker, som tvingar företagen att agera hållbart. Bernstein och Cashore poängterar 

att fas III ingalunda innebär att maktkamperna mellan olika aktörer tar slut, eller att alla är 

nöjda med de gällande bestämmelserna i systemet. Dock råder det en acceptans inom sektorn 

att tvister kan medlas och politiska problem lösas inom den arena som systemet sätter upp. 

Strategiska beräkningar hos företagen handlar inte längre om systemen och huruvida de bör 

ansluta sig eller ej, utan strategiska beräkningar sker inom systemen för att främja företagens 

intressen. På liknande sätt går frivilligorganisationerna från att ge ett villkorligt stöd för en 

särskild standard till att inom certifieringssystemet vara med och, tillsammans med företagen, 

ta fram nya standarder. (Bernstein & Cashore, 2007) 

Är detta scenario möjligt? Kan marknaden utgöra en så samlad kraft att alla företag inom en 

sektor ”frivilligt” går med på att reglera sig själva? I och med att det i dagsläget inte finns nå-

got certifieringssystem som har utvecklats på detta vis vänder sig Bernstein och Cashore till 

litteratur som behandlar normbildning och samhällsuppbyggnad för att induktivt söka svar. I 

en första slutsats fastslår de att en förutsättning för fas III är att det skapas gemensamma ut-

bildningsplattformar, eller forum, inom sektorn där sakkunnig information kan samlas till-

sammans med aktörernas erfarenheter. I en andra slutsats föreslår de även att en annan förut-

sättning är att systemen utformas så att de skapar en inlärningsmiljö som leder till en gemen-

sam förståelse för systemets berättigande bland samtliga deltagare. För att detta ska ske krävs 

det en grundläggande föreställning om att även de svagare aktörerna har en rättvis chans att 

påverka systemets utfall och att det finns mekanismer som försäkrar att alla inblandade kan 

känna att de ”äger” de kriterier som påverkar dem. 
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7 Miljöcertifieringar i fastighetsbranschen 

Vi återvänder till fastighetssektorn för att presentera de miljöcertifieringssystem som idag går att använda på 

den svenska fastighetsmarknaden. Dessa är brittiska BREEAM, amerikanska LEED och svenska Miljö-

byggnad. Även det av EU initierade programmet Green Building tas upp, även om det i strikt bemärkelse inte 

kan ses som ett miljöcertifieringssystem utan snarare en energiklassning av fastigheter och företag. Till att börja 

med görs en övergripande beskrivning av organisationen Swedish Green Building Council som är en paraplyor-

ganisation för miljöcertifiering av byggnader i Sverige. 

7.1 Sweden Green Building Council 

Sweden Green Building Council (SGBC) är en ideell förening inom bygg- och fastighetssek-

torn som har till syfte att bland annat tillhandahålla, utveckla och marknadsföra de miljöcerti-

fieringssystem som finns på den svenska fastighetsmarknaden. Föreningen grundades år 2009 

av tretton företag i branschen, med alltifrån fastighetsägare och fastighetsutvecklare till värde-

ringsföretag och entreprenörer (SGBC, 2010a). I dagsläget har SGBC 129 medlemmar bestå-

ende av såväl kommersiella och statliga företag som andra organisationer, exempelvis myndig-

heten Naturvårdverket och Stockholms kommun (SGBC, 2011a).  

SGBCs huvudsakliga roll är att göra det lättare för hyresgäster och kunder att förstå de olika 

certifieringssystem som finns i fastighetsbranschen, och att stötta fastighetsägarna i deras mil-

jöarbete. För att göra detta har man valt att fokusera på fyra miljöcertifieringar som anses 

passa olika fastighetstyper och fastighetsägare och som även är de mest användbara i svenska 

förhållanden: BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och EU Green Building. Sedan 2010 hanterar 

SGBC alla Green Building-ansökningar med finansiellt stöd från Energimyndigheten. SGBC 

har också nyligen (2011) tagit över det övergripande ansvaret för Miljöbyggnad, vilket innebär 

att de förvaltar och utvecklar systemet samt hanterar och bedömer certifieringsansökningarna. 

I dagsläget har de inte någon hantering av de internationella systemen BREEAM och LEED, 

men ett arbete med att såväl anpassa systemen till svenska förhållanden samt att överta ett 

samlande nationellt ansvar för dessa är under pågående. (SGBC, 2010b)  

Nationella Green Building Councils finns spridda över hela världen, vilket visas i Figur 8. 

SGBC har systerorganisationer i över 80 länder, varav 20 av dessa är fullvärdiga medlemmar i 

den globala samlingsorganisationen World Green Building Council (WorldGBC), något som 

även SGBC arbetar för att bli under år 2011 (SGBC, 2010c).  
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Figur 8: Global utbredning av Green Building Councils (WorldGBC, 2010) 

 

7.2 BREEAM  

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är det äldsta av de fastighetsrelaterade 

miljöcertifieringssystemen som finns på den globala marknaden och togs fram av den brittiska 

organisationen BRE (Building Research Establishment) redan i början av 1990-talet (SGBC, 

2010b). Under tiden då BREEAM togs fram var BRE en statlig forskningsorganisation som 

förutom byggforskning även bedrev forskning inom skogsindustrin och brandsäkerhetsområ-

det. År 1997 privatiserades organisationen och övergick till att ägas av Foundation for the 

Built Environment (FBE), en branschövergripande stiftelse med medlemmar från alla de om-

råden som den statliga organisationen hade täckt. Syftet med detta var att behålla BRE som en 

oberoende forskningsinstitution och för att undvika att kommersiella intressen drev utveck-

lingen i en viss riktning. Idag går FBE under namnet The BRE Trust, ett namn som antogs år 

2005. (BRE Group, 2011) 

BREEAM är idag det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen för fastigheter, med 

över 200 000 certifierade och en miljon registrerade byggnader. BREEAM skapades ursprung-

ligen som ett certifieringssystem för nybyggda kontorsbyggnader på den brittiska marknaden 

(BREEAM offices), men har under årens lopp kommit att anpassas till allt fler kommersiella 
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fastighetstyper och även till andra nationella marknader. Idag finns, inom Storbritannien, sär-

skilda certifieringssystem för nybyggnation och större renoveringar av industribyggnader 

(BREEAM Industry), livsmedelsaffärer (BREEAM Retail), skolor (BREEAM Education), 

flerbostadshus (BREEAM Multi-Residential), fängelser (BREEAM Prison), domstolar (BRE-

EAM Court), vårdlokaler (BREEAM Healthcare), bostäder (Code for Sustainable Homes), 

övriga byggnader (BREEAM Other Buildings) och hela samhällen (BREEAM Communities). 

Särskilda system har även tagits fram för befintliga fastigheter, såväl kommersiella (BREEAM 

In-Use) som bostäder (BREEAM Ecohomes XB). (BRE, 2011) 

BREEAM har även vuxit utanför Storbritanniens gränser och det har därför tagits fram inter-

nationella standarder för nybyggda kommersiella fastigheter anpassade för Europa och Mel-

lanöstern. För andra fastighetstyper än rent kommersiella, det vill säga kontor, handel och 

industri, kan BREEAM International Bespoke användas som skräddarsys utefter den specifika 

byggnadens förutsättningar. Det senaste internationella tillskottet är BREEAM In-Use som 

används för att certifiera befintliga fastigheter under förvaltning, och som inte behöver ha 

genomgått någon större renovering (BRE Global Ltd., 2011c). Förutom de övergripande in-

ternationella standarderna tillåter BRE även nationellt anpassade system för specifika länder . 

En sådan anpassning är i skrivande stund under utveckling i Sverige, i ledning av SGBC, och 

förväntas kunna tas i bruk under 2011.  (SGBC, 2010d).  

Nedan presenteras två av de BREEAM-standarder som kan användas i Sverige idag, BREE-

AM Europe Commercial för nybyggnation samt BREEAM In-Use för befintligt bestånd. 

7.2.1 BREEAM Europe Commercial 

BREEAM Europe Commercial kan användas för att certifiera kontors-, handels- och industri-

fastigheter i europeiska länder som inte har någon nationell BREEAM-standard. Certifieringen 

kan genomföras i något av nedanstående stadier: 

 Nybyggnation 

 Större renovering av befintlig byggnad, det vill säga en renovering som innefattar 

byggnadens klimatskal, fönster och dörrar, och tekniska system. 

 Tillbyggnation, där tillbyggnaden certifieras för sig. För att även den befintliga delen 

ska kunna certifieras krävs att denna går igenom en större renovering enligt ovan. 

Standarden kan även användas i de fall som byggnader uppförs på spekulation, det vill säga då 

användningsområdet för byggnaden ännu inte är känd i produktionsskedet. Vissa kriterier kan 

då inte bedömas eftersom att dessa påverkas av framtida hyresgäster. Denna så kallade ”Shell 

and Core”-bedömning kan sedan kompletteras med en ”Fit Out”-bedömning, som tar hänsyn 

till faktorer som påverkas av hyresgästernas användning, för att få en certifiering som gäller 

hela byggnaden. En ”Fit Out”-bedömning kan även göras utan föregående ”Shell and Core”-
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bedömning i samband med en första anpassning i den nya byggnaden, eller vid byte av hyres-

gäster i befintliga byggnader. 

Klasser och krav 

Certifieringen enligt BREEAM Europe Commercial bedöms utifrån nio olika områden, som 

på olika sätt ger upphov till byggnadens miljöpåverkan. Inom varje område ges poäng utifrån 

om byggnaden når upp till specificerade kriterier. Många av kriterierna utgår ifrån respektive 

lands nationella bestämmelser vilket innebär att nivåerna varierar från land till land. Certifie-

ringen bygger i hög mån på valbara poäng, vilket innebär att fastighetsägaren själv kan be-

stämma vilka kriterier som ska uppnås. Dock finns, beroende på betygsnivå, vissa minimikrav 

som måste uppfyllas för att en certifiering ska erhållas. I Tabell 4 på nästa sida ges en sam-

manställning av de områden som ingår i BREEAM Europe Commercial, hur stor andel varje 

område utgör i certifieringen (för nybyggnation/större renoveringar) samt exempel på kriterier 

som bedöms. Förutom de kriterier som finns inom respektive område kan en byggnad också 

samla poäng genom att nyttja särskilt innovativa lösningar som syftar till att ge en lägre miljö-

påverkan inom ett flertal av områdena. Dessa poäng motsvarar vardera en procent som adde-

ras till det viktade resultatet av nedanstående grundkriterier. (BRE Global Ltd., 2009a) 

BREEAM Europe Commercial har fem betygsnivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent och 

Outstanding. Betyget bestäms utifrån hur många procent av den totala poängen som byggna-

den når upp till. I Tabell 3 visas poänggränser för respektive betyg. Om andelen erhållna po-

äng understiger 30 procent av den maximala poängsumman kan byggnaden inte bli certifierad. 

(BRE Global Ltd., 2009a) 

Tabell 3: Betygskriterier för BREEAM Europe Commercial (BRE Global Ltd., 2009a) 

Betyg % av Poäng 

Unclassified < 30 

PASS ≥ 30 

GOOD ≥ 45 

VERY GOOD ≥ 55 

EXCELLENT ≥ 70 

OUTSTANDING3 ≥ 85 
  

                                                      

3 För att erhålla betyget Outstanding krävs även att en fallstudie görs över det certifierade projektet som 
publiceras på BREEAMs hemsida. Om detta inte görs erhålls istället betyget Excellent. (BRE Global 
Ltd., 2009a) 
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Tabell 4: Sammanställning av områden i BREEAM Europe Commercial, viktningsandel för respektive 
område samt exempel på bedömningskriterier. (BRE Global Ltd., 2009a) 

Exempel på bedömningskriterier Viktningsandel 

MANAGEMENT/FÖRVALTNING 12,0 % 

Kvalitetssäkring av driftsättning  

Ekologisk påverkan på byggarbetsplatsen  

Användarmanualer för brukare  

VATTEN 6,0 % 

Vattenanvändning  

System för läckageidentifiering  

Återvinning och återanvändning av vatten  

MATERIAL 12,5 % 

Livscykelberäkningar för byggnadsmaterial  

Återanvändning av byggnadsmaterial  

Byggmaterialens beständighet  

AVFALL 7,5 % 

Avfallshantering i konstruktionsskedet  

Återvinning av ballastmaterial  

Tillgång till återvinningsstationer  

HÄLSA & VÄLMÅENDE 15,0 % 

Dagsljus  

Belysning  

Kvalitet på inneluft och vatten  

Termisk komfort  

Akustik  

FÖRORENINGAR 10,0 % 

Köldmedier och läckagehantering  

Översvämningsrisk  

Utsläpp av NOx  

Föroreningar av vattendrag  

TRANSPORT 8,0 % 

Tillgång till kollektiva färdmedel  

Gång- och cykelmöjligheter  

Närhet till bekvämligheter  

Tillgång till färdplaner och trafikinformation  

LANDANVÄNDNING & EKOLOGI 10,0 % 

Val av byggnadsplats  

Skydd av ekologiska funktioner i omgivningen  

Bevarande av ekologiska värden  
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Andelen erhållna poäng beräknas i sin tur utifrån hur många av kriterierna som är uppnådda 

inom respektive område samt områdets viktningsandel. För att betyget ska uppnås krävs även 

att uppställda minimikrav för respektive betyg är uppfyllda. Ett exempel på hur beräknings-

proceduren går till visas i Tabell 5. (BRE Global Ltd., 2009a) 

 

Tabell 5: Exempel på bestämning av betygsnivå i BREEAM Europe Commercial (BRE Global Ltd., 
2009a) 

Område Er
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Management 7 10 70 % 0,12 8,40 % 

Hälsa & Välmående 11 14 79 % 0,15 11,79 % 

Energi 10 21 48 % 0,19 9,05 % 

Transport 5 10 50 % 0,08 4,00 % 

Vatten 4 6 67 % 0,06 4,00 % 

Material 6 12 50 % 0,125 6,25 % 

Avfall 3 7 43 % 0,075 3,21 % 

Landanvändning & Ekologi 4 10 40 % 0,1 4,00 % 

Föroreningar 5 12 42 % 0,1 4,17 % 

Innovation 1 10 10 % 0,1 1,00 % 

Slutlig poäng 55,87 % 

Betyg Very Good 

 
Minimikrav för betyg ”Very Good” Uppfyllt? 

Man 4 – Användarmanual  

Hea 4 – Högfrekvent belysning  

Ene 2 – Individuell mätning av energianvändning  

Wat 1 – Vattenanvändning  
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Certifieringsprocess 

En BREEAM-certifiering kan utföras under olika skeden av byggprocessen, dels redan under 

projekteringsstadiet, för att så tidigt som möjligt få hjälp med att utforma en hållbar byggnad, 

dels när byggnaden står färdig och används. Det första alternativet innebär att byggnaden 

enbart finns på papper, och bedömningen görs således utifrån skisser och detaljplaner. Denna 

bedömning leder fram till en provisorisk certifiering, en så kallad pre-certifiering. För att pre-

certifieringen sedan ska bli slutgiltig krävs det även att den färdiga byggnaden lever upp till den 

nivå som projekteringen utlovade, vilket innebär ytterligare en bedömning efter färdigställan-

de. I dessa fall utgår man från den tidigare bedömningen och jämför denna med byggnadens 

verkliga prestanda. Om det inte har gjorts någon pre-certifiering görs en fullständig bedöm-

ning av den färdigställda byggnaden. (BRE Global Ltd., 2009a). 

All bedömning utförs av opartiska granskare utbildade av Bre Global, så kallade BREEAM 

Assessors. I Sverige finns det i dagsläget ett tjugotal personer utbildade för detta ändamål (BRE 

Global Ltd., 2011a). För att certifieringen ska kunna genomföras måste assessorn få ta del av, i 

bedömningsmanualen beskriven, dokumentation som styrker att de olika bedömningskriteri-

erna uppfylls. Därefter räknar assessorn fram det betyg som byggnaden når upp till, enligt 

exemplet i Tabell 5, och vidarebefordrar detta till BRE Global som godkänner och utfärdar 

certifieringen. Om kraven inte anses vara uppfyllda av BRE får den sökande ta fram nya bevis 

på att kraven uppfylls och upprepa bedömningsproceduren. (BRE Global Ltd., 2009a) 

En certifiering enligt BREEAM Europe Commercial har inget utgångsdatum, eftersom att den 

bedömer byggnadens utformning och uppförande. (Andersson, Fässberg, & Johansson, 2010) 

7.2.2 BREEAM In-Use 

År 2009 tog BRE fram en standard anpassad till det befintliga fastighetsbeståndet, BREEAM 

In-Use. Standarden är utvecklad för den brittiska marknaden men kan även användas interna-

tionellt. I och med att certifieringen bygger på brittiska regleringar och krav ger en bedömning 

utanför Storbritannien vad BRE kallar för ”Baseline score”, vilket innebär en vägledande men 

ej fastställd poäng. Dock utfärdas ändå ett certifikat enligt det betyg som den indikerande 

poängen når upp till (BRE Global Ltd., 2010a). Liksom för nybyggnationsstandarden är det 

även möjligt att anpassa BREEAM In-Use till nationella bestämmelser (BRE Global Ltd., 

2011b). Någon sådan anpassning verkar dock inte vara på gång i Sverige i dagsläget.  

Till skillnad från BREEAM Europe Commercial kräver BREEAM In-Use varken nybyggna-

tion eller större renoveringar, utan fokuserar på driften av fastigheten och de ledningsproces-

ser som är förknippade med denna. Det är inte heller nödvändigt att certifiera en hel byggnad, 

utan certifieringen kan, om så önskas, endast gälla ett våningsplan eller endast ett separat rum. 

(BRE Global Ltd., 2009b) 
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Klasser och krav  

BREEAM In-Use är uppdelad på tre delcertifieringar som kan utföras separat, oberoende av 

varandra. Den första delen behandlar inbyggda egenskaper i själva byggnaden, våningsplanet 

eller lokalen som ska certifieras. Del två bedömer aspekter som rör förvaltningsarbetet och 

driften av fastigheten medan den tredje delen fokuserar på organisatoriska frågor som förståel-

sen för policys och rutiner samt medarbetarnas personliga engagemang. De två första certifie-

ringar kan utföras på alla typer av kommersiella fastigheter, medan den tredje för närvarande 

enbart är utformad för kontorsbyggnader . Liksom i BREEAM Europe Commercial får bygg-

naden poäng utifrån att den uppfyller uppsatta kriterier inom ett antal miljöpåverkande områ-

den. I Tabell 6 presenteras viktningsandelar för de områden som ingår i respektive delcertifie-

ringssystem, där skuggade cellerna markerar de områden som ges störst betydelse i varje del-

certifiering. Som synes viktas poäng som härrör från energirelaterade bedömningskriterier 

tungt i samtliga tre certifieringar. 

Till skillnad från BREEAM Europe Commercial utförs certifieringen för BREEAM In-Use 

via ett internetbaserat certifieringsverktyg. Den sökande kan själv besvara de frågor som be-

dömningskriterierna kräver och får i förhand svar på vilket betyg som byggna-

den/förvaltningen når upp till. I BREEAM In Use finns sex betygsnivåer, från Acceptable till 

Outstanding, och miniminivån för att bli certifierad ligger på en lägre nivå än för Europe 

Commercial. En annan skillnad är att varje betyg även motsvaras av ett antal stjärnor som 

byggnaden kan märkas med. Betygsnivåer och gränser redovisas nedan i Tabell 7. 

 

Tabell 6: Områden och viktningsandelar för respektive delcertifiering i BREEAM In Use (BRE Global 
Ltd., 2009b) 

 

Delcertifiering 1 – 
Asset 

Delcertifiering 2 – 
Building  

Management 
Delcertifiering 3 - 

Organisational 

Management - 15,0 % 12,0 % 

Energi 26,5 % 31,5 % 19,5 % 

Landanvändning & Ekologi 9,5 % 12,5 % 5,0 % 

Föroreningar 14,0 % 13,0 %  10,5 % 

Material 8,5 % 7,5 % 4,5 % 

Avfall 5,0 % - 11,5 % 

Vatten 8,0 % 5,5 & 3,5 % 

Hälsa & Välbefinnande 17,0 % 15,0 % 15,0 % 

Transport 11,5 % - 18,5 % 
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Tabell 7: Betygsnivåer och betygsgränser för BREEAM In Use. (BRE Global Ltd., 2011d) 

Poäng Betyg Antal stjärnor 

< 10 Unclassified - 

≥ 10 till < 25 ACCEPTABLE  

≥ 25 till < 40 PASS  

≥ 40 till < 55 GOOD  

≥ 55 till < 70 VERY GOOD  

≥ 70 till < 85 EXCELLENT  

≥ 85 OUTSTANDING  

   

Certifieringsprocess 

I Figur 9 beskrivs certifieringsprocessen för BREEAM In-Use med en enkel och övergripande 

skiss. För att det sökande fastighets-/förvaltningsbolaget ska kunna registrera byggnader för 

certifiering måste utvalda personer i organisationen först genomgå en kortare internetbaserad 

utbildning. Efter att utbildningen är genomförd och godkänd blir klienten licenserad som 

BREEAM In Use-client och kan därmed börja registrera fastigheter online och mata in data i 

det internetbaserade certifieringsverktyget. Klienten kan när som helst, på egen hand, utföra 

en så kallad pre-assessment som låter denne veta vilken BREEAM-poäng som dittills uppnåtts. 

Frågeformuläret i certifieringsverktyget ligger även till grund för tio nyckeltal (KPI) utfärdade 

av International Sustainability Alliance (ISA) som gör det möjligt för fastighetsägare att jämfö-

ra sin verksamhet med andra företags i branschen (BRE Global Ltd., 2010b). 

När klienten känner sig nöjd med de poäng som uppnåtts kan denna välja att ta kontakt med 

en auditor, en opartisk granskare utbildad av BRE (jämförbar med en assessor i BREEAM 

Europe Commercial), för att låta utföra en eller flera av delcertifieringarna. Via internetverkty-

get och fysiska besök hos klienten får auditorn information som stödjer att frågeformuläret är 

korrekt besvarat och att uppgifterna stämmer. Om auditorn inte anser att klienten når upp till 

den förutsatta nivån utfärdar denne en revision med förbättringsförslag, i annat fall utfärdas 

ett certifikat som verifierar att resultaten uppnås. BRE Global utför regelbundna kontroller av 

auditorernas arbete för att se till att kvaliteten på detta håller en acceptabel nivå och att inga 

oegentligheter uppstår. Dessa kvalitetskontroller består bland annat i kontakt med klienterna, 

granskning av auditorns anteckningar och, om så behövs, regelrätta kontroller på auditorns 

arbetsplats. (BRE Global Ltd., 2011d) 
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Figur 9: Övergripande skiss av certifieringsprocessen i BREEAM In-Use. (BRE Global Ltd., 2011d) 

Delcertifieringarna i BREEAM In-Use har en begränsad giltighetstid på ett år. Efter att denna 

period har gått ut måste certifieringarna förnyas för att fortsätta gälla. För delcertifiering ett 

och två görs detta genom att bekräfta att inga väsentliga skillnader har uppstått i byggnaden 

eller förvaltningen. En fullständig återcertifiering behöver med andra ord inte genomföras om 

byggnaden och/eller verksamheten ser ut som vid tidigare certifiering. För delcertifiering tre 

krävs dock att en ny certifiering genomförs efter giltighetens slut. (BRE Global Ltd., 2011d) 
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7.3 LEED  

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

är den amerikanska motsvarigheten till BREEAM, ett 

miljöcertifieringssystem som administreras av US Green Building Council (USGBC). USGBC 

grundades år 1993, och var då en liten grupp bestående av 12 personer från näringslivet, den 

akademiska världen och politiken. Deras första mål var att skapa ett miljöcertifieringssystem i 

samarbete med organisationen American Society of Test and Materials (ASTM), ett samarbete 

som upplöstes redan två år senare på grund av medlemmarna i USGBC ansåg att utvecklingen 

tog alltför lång tid i det konsensusbaserade ASTM. Istället såg man över möjligheten att an-

passa ett redan existerande system till amerikanska förutsättningar, bland annat brittiska 

BREEAM som avvisades, dels då det ansågs förlita sig på en alltför avancerad bedömnings-

struktur, dels för att det la alltför stort fokus på koldioxidutsläpp. USGBC ville ha ett certifie-

ringssystem med ett bredare perspektiv på energianvändning. Detta ledde fram till det egenut-

vecklade systemet LEED, som släpptes som en pilotversion i slutet av 1998 och en utvecklad 

standard, LEED 2.0, i mars år 2000. Sedan dess har LEED genomgått regelbundna uppdate-

ringar, den version som används idag heter LEED 2009. (Cassidy, 2003; USGBC, 2010a) 

Idag har USGBC över 16 000 medlemsföretag och LEED är det mest spridda miljöcertifie-

ringssystemet för fastigheter i världen, med färdigställda och pågående projekt i 41 länder. I 

oktober 2010 fanns strax över 29 000 registrerade LEED-projekt och drygt 7 000 projekt med 

en fullständig certifiering. (USGBC, 2011a; USGBC, 2010a) 

Liksom BREEAM var LEED till en början en standard för projekterings- och konstruktions-

skedet vid nybyggnation (LEED New Construction), men under årens lopp har flera anpassa-

de standarder vuxit fram för olika delar av fastighetssektorn. Idag finns även LEED Commer-

cial Interiors, riktad mot hyresgäster som inte äger fastigheten de nyttjar, LEED Core & Shell, 

utformad för spekulativ nybyggnation, LEED Existing Buildings: Operations and Maintenan-

ce, för befintliga fastigheter under förvaltning, LEED Schools, Healthcare och Retail, utfor-

made för de olika fastighetstyperna, LEED Homes, för bostäder och den senaste standarden 

LEED Neighborhood Development, utformad för att certifiera hela områden. De flesta av de 

existerande standarderna är dock fortfarande utformade för att användas vid nybyggnation 

eller vid större renoveringar, se Figur 10. (USGBC, 2011b) 
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Figur 10: LEED-versioner i fastighetens olika faser (USGBC, 2010a) 

7.3.1 Klasser och krav 

LEED-standarderna har en liknande uppbyggnad som BREEAM, där poäng samlas inom ett 

antal miljöpåverkande områden. I LEED behandlas fem sådana områden: Hållbar lokalisering, 

Vattenanvändning, Energi & Atmosfär, Material & Resurser och Inomhusmiljö. Liksom i 

BREEAM kan man också samla bonuspoäng genom att implementera innovativa systemlös-

ningar. Bonuspoäng ges även för vissa kriterier som anses vara regionalt viktiga. Dessa bonus-

poäng kunde tidigare enbart utnyttjas i USA, men sedan hösten 2010 finns det även regionala 

poäng för internationella certifieringar. (USGBC, 2010c) 

LEED-certifieringen består av fyra betygsnivåer: Certified, Silver, Gold och Platinum. Betyget 

bestäms utifrån hur många poäng som byggnaden når upp till. Till skillnad mot BREEAM, där 

viktningen appliceras i betygsuträkningen, är kriterierna i LEED redan viktade genom att de 

ger olika antal poäng beroende på betydelse och omfattning. Exempelvis kan kriteriet ”opti-

merad energianvändning” i LEED New Construction ge upp till 19 poäng, medan kriteriet 

”miljömärkt el” maximalt ger 2 poäng. I Tabell 8 visas betygskriterierna för LEED. (USGBC, 

2011c; USGBC, 2011d) 



 
 
 

MILJÖCERTIFIERINGAR I FASTIGHETSBRANSCHEN

 

 

 
 
 
 

47 
 
 
 

 
 

Tabell 8: Betygsnivåer för LEED (USGBC, 2011c; USGBC, 2011d) 

Betyg Poäng 

Certified 40-49 

SILVER 50-59 

GOLD 60-79 

PLATINUM ≥ 80 

 

7.3.2 LEED New Construction 

Standarden LEED New Construction (LEED-NC) kan användas på alla typer av kommersiel-

la fastigheter som genomgår nybyggnation eller större renoveringar. Större renoveringar defi-

nieras av LEED som omfattande förändringar av klimatskalet, primära systemkomponenter 

och/eller andra större ombyggnationer. Arbetet ska vara så pass omfattande att hyresgästerna 

måste evakueras under byggperioden. LEED-NC utformades från början för att certifiera 

nybyggda kontorsfastigheter men kan även användas för andra fastighetstyper som inte omfat-

tas av en särskild standard. (USGBC, 2010b; USGBC, 2011c)  

I Tabell 9 visas en sammanställning av de områden som LEED-NC behandlar, exempel på 

kriterier som ingår samt hur många poäng som finns tillgängliga inom respektive område. 

Förutom de valbara poängen i tabellen nedan ingår det även inom varje område ett till tre 

obligatoriska kriterier som måste uppfyllas för att bli certifierad. Exempel på dessa är att mi-

nimera utsläpp i byggverksamheten, minimera byggnadens energiprestanda och se till att det 

finns återvinningscentraler inom fastigheten. (USGBC, 2011c) 

Certifieringsprocess 

Certifieringsprocessen för LEED-NC inleds med att fastigheten registreras hos Green Buil-

ding Certification Institute (GBCI), den organisation som utför certifieringen. Ett team, utsett 

av fastighetsägaren, arbetar sedan med att utföra den dokumentation som finns specificerad 

för varje kriterium i standarden. Denna skickas sedan via internetverktyget LEED Online till 

GBCI för verifiering. Precis som för BREEAM Europe Commercial kan fastighetsägaren välja 

om en inledande bedömning ska göras redan i utformningsstadiet, för att på förhand få veta 

vilken nivå byggnaden når upp till, eller om hela certifieringen ska göras efter färdigställandet. 

Efter att en första granskning har gjorts av GBCI, av antingen utformning, konstruktion eller 

båda delarna, har den sökande en möjlighet att komplettera eller förbättra sitt resultat. Däref-

ter görs en slutlig bedömning som leder fram till certifieringen. (GBCI, 2011a)  

 



 
 
 

MILJÖCERTIFIERINGAR I FASTIGHETSBRANSCHEN

 

 

 
 
 
 

48 
 
 
 

 
 

Tabell 9: Bedömningsområden i LEED -NC, antal poäng inom respektive område samt exempel på 
bedömningskriterier. (USGBC, 2011c) 

Exempel på bedömningskriterier Antal tillgängliga poäng 

HÅLLBAR LOKALISERING 26 

Val av byggplats  

Tillgång till kollektivtrafik  

Återanvändning av bebyggd mark  

VATTENANVÄNDNING 10 

Vatteneffektiv landskapsplanering  

Innovativa avloppslösningar  

Reducerad vattenanvändning  

ENERGI & ATMOSFÄR 35 

Optimerad energiprestanda  

Lokala förnybara energikällor  

Mätning och uppföljning av energianvändningen  

MATERIAL & RESURSER 14 

Återanvändning av skal från tidigare byggnad  

Hantering av byggavfall  

Återanvändning av material  

INOMHUSMILJÖ 15 

Utökad ventilation  

Lågemitterande material  

Dagsljus  

Termisk komfort  

BONUS: INNOVATIV UTFORMNING 6 

BONUS: REGIONALA POÄNG 4 

 

7.3.3 LEED Existing Buildings: Operations and Maintenance 

LEED Existing Buildings: Operations and Maintenance (LEED-EBOM) är en standard fram-

tagen för att certifiera befintliga byggnader under förvaltning och kan användas för alla typer 

av kommersiella fastigheter. Standarden avser enbart hela byggnader, delar så som våningsplan 

eller specifika lokaler kan inte certifieras separat. För att en byggnad ska kunna certifieras mås-

te den dock ha varit i drift under minst 12 månader (USGBC, 2011e).   

Flera av kriterierna i LEED-EBOM liknar de som finns i LEED-NC, dock fokuserar denna 

standard mer på aktiviteter i den löpande förvaltningen. Exempelvis finns kriterier som omfat-

tar underhållsplaner, policys för hållbara inköp och löpande kontroll av inomhusmiljön. 

(USGBC, 2011d) Fler exempel på bedömningskriterier och antal tillgängliga poäng inom re-

spektive bedömningsområde visas i Tabell 10.  



 
 
 

MILJÖCERTIFIERINGAR I FASTIGHETSBRANSCHEN

 

 

 
 
 
 

49 
 
 
 

 
 

Tabell 10: Bedömningsområden i LEED-EBOM, antal poäng inom respektive område samt exempel på 
bedömningskriterier. (USGBC, 2011d) 

Exempel på bedömningskriterier Antal tillgängliga poäng 

HÅLLBAR LOKALISERING 26 

Fastighet certifierad enligt LEED-NC eller liknande  

Tillgång till kollektivtrafik  

Underhållsplan för byggnadens exteriör  

VATTENANVÄNDNING 14 

Vatteneffektiv landskapsplanering  

Mätning av vattenanvändningen  

Effektiva rörsystem för minskad vattenanvändning  

ENERGI & ATMOSFÄR 35 

Optimerad energiprestanda  

Lokala förnybara energikällor  

Mätning och uppföljning av energianvändningen  

MATERIAL & RESURSER 10 

Hållbara inköp  

Avfallshantering  

INOMHUSMILJÖ 15 

Övervakning av tillflöden i ventilationen  

Övervakning av termisk komfort  

Hyresgästenkät om upplevd komfort  

BONUS: INNOVATIV UTFORMNING 6 

BONUS: REGIONALA POÄNG 4 

 

Certifieringsprocess 

Certifieringsprocessen för LEED-EBOM liknar den tidigare beskrivna processen för LEED-

NC så till vida att byggnaden först registreras hos GBCI och att ett projektteam hos fastig-

hetsägaren sedan arbetar för att dokumentera bevisen för uppfyllda kriterier. Senast 60 dagar 

efter dokumenteringsperioden ska den insamlade informationen finnas digitalt hos GBCI för 

en första granskning. Liksom för föregående standard kan fastighetsägaren antingen välja att 

acceptera den första bedömningen, och därmed få sitt certifikat, eller fortsätta dokumente-

ringsarbetet genom att komplettera eller förbättra resultatet. I det senare fallet görs ytterligare 

en granskning som sedan leder till en certifiering. (GBCI, 2011b) 
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7.4 Miljöbyggnad 

År 2003 skapades Bygga-Bo-dialogen, ett samarbete mellan företag, stat och 

kommuner, i syfte att utveckla en mer hållbar bygg- och fastighetssektorn i 

Sverige (Boverket, 2011b). Som ett led i detta arbete tog organisationen fram sju delmål för 

sektorn, varav ett var att samtliga nybyggda hus och 30 procent av det befintliga beståndet 

skulle vara miljöklassat senast år 2009. Med denna utgångspunkt började forskare från KTH, 

Gävle Högskola och Chalmers tillsammans med ett antal företag i sektorn att utarbeta ett 

nationellt miljöklassningssystem för byggnader, finansierat av Formas, Byggsektorns Innova-

tionscentrum (BIC), Energimyndigheten och de medverkande företagen. Utifrån en kartlägg-

ning av branschens aktörer kom forskningsgruppen fram till att systemet skulle vara billigt, 

enkelt och lätt att använda. Man konstaterade även att det fanns en så pass stor optimism i 

branschen att ett klassningssystem skulle kunna implementeras och få stort genomslag utan 

ytterligare externa incitament, från exempelvis stat och banker. (Sundkvist, o.a., 2006; 

Glaumann, o.a., 2008) 

Projektet ledde fram till miljöklassningssystemet Miljöklassad byggnad som till en början hante-

rades av Bygga-Bo-dialogen. När regeringen beslutade att lägga ner Bygga-Bo-dialogen i års-

skiftet 2009/2010 bildades intresseföreningen Miljöklassad Byggnad som tog över ansvaret för 

att sjösätta och driva systemet (Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads tekniska råd, 2010a). 

Föreningen hann dock enbart vara verksam i ett år innan det beslutades att SGBC skulle ta 

över ansvaret och hanteringen av Miljöklassad byggnad. I samband med övergången till 

SGBC, i januari 2011, bytte systemet namn till Miljöbyggnad. Själva innehållet har dock inte 

ändrats. (SGBC, 2011b) 

Miljöbyggnad kan användas för att certifiera alla typer av såväl nybyggda som befintliga bygg-

nader, men metoden är framförallt anpassad för kontor och bostadshus. Med befintlig bygg-

nad menas hus som har varit i bruk minst ett år efter slutbesiktning. (Intresseföreningen 

Miljöklassad Byggnads tekniska råd, 2010a) 

7.4.1 Klasser och krav 

Miljöklassad byggnad är uppbyggt kring tre områden: Energi, Innemiljö samt Material och 

kemikalier. För fastigheter med eget vatten- och avloppssystem ingår även ett fjärde område, 

Särskilda miljökrav. Varje område är sedan indelat i ett antal aspekter som betygssätts utifrån 

en eller flera indikatorer. Till skillnad från BREEAM och LEED, där betygen sätts utifrån att 

ett antal poäng samlas ihop och viktas, har Miljöbyggnad ett hierarkiskt betygsättningssystem 

där alla indikatorer bedöms. Varje indikator har därför klassningskriterier som bestämmer 

gränserna för betygen GULD, SILVER, BRONS och klassad. Betyget BRONS innebär att 

indikatorn når upp till grundkraven enligt aktuella bestämmelser, till exempel minimikraven i 

BBR vid nybyggnation. Områden, aspekter och tillhörande indikatorer för ny-
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byggd/projekterad byggnad visas i Tabell 11. För befintlig byggnad skiljer sig vissa indikatorer, 

exempelvis mäts aspekten fuktsäkerhet med indikatorn ”Bedömning av konstruktion och 

fuktskador” och aspekten ”Dokumentation av byggvaror” saknas. (Intresseföreningen 

Miljöklassad Byggnads tekniska råd, 2010a; 2010b) 

Som tidigare nämnts har Miljöbyggnad ett hierarkiskt betygssystem där betyget för varje indi-

kator bestämmer betyget för respektive aspekter, vilket i sin tur bestämmer betyget för respek-

tive område, som slutligen bestämmer ett betyg för hela byggnaden. Aspekternas betyg sätts 

utifrån det lägsta betyget i de ingående indikatorerna, det vill säga om indikator 10 uppnår 

betyget SILVER och indikator 11 uppnår betyget BRONS så kommer aspekten ”Termiskt 

klimat” att betygsättas med BRONS. Områdesbetyget bestäms utifrån att högst hälften av 

aspekterna får ha ett betyg lägre än områdesbetyget. Därutöver får ingen av aspekterna ha ett 

betyg sämre än en nivå under områdesbetyget. Ett exempel på detta ges i Tabell 12. 

Tabell 11: Indikationer, aspekter och områden som bygger upp klassningssystemet Miljöbyggnad vid 
nybyggnation/projektering (Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads tekniska råd, 2010a) 

Indikator Aspekt Område 

1. Köpt energi Energianvändning 

ENERGI 
2. Värmeförlusttal 

Energibehov 
3. Solvärmelasttal 

4. Andel av olika energislag Energislag 

5. Ljudklass Ljudmiljö 

INNEMILJÖ 

6. Radonhalt 

Luftkvalitet 
7. Uteluftsflöde och teknisk utform-

ning 

8. Kvävedioxidhalt inne 

9. Åtgärder mot fukt Fuktsäkerhet 

10. Transmissionsfaktor/max- och 
mintemperaturer 

Termiskt klimat 
11. Solvärmefaktor/Operativ tempe-

ratur 

12. Fönsterglasarea genom golv-
area/Dagsljusfaktor 

Dagsljus 

13. Tappvattentemperatur Risk för legionella 

14. Krav på dokumentation 
Dokumentation av bygg-
varor 

MATERIAL & KEMIKALIER 

15. Dokumentation av farliga ämnen 
Utfasning av ämnen med 
farliga egenskaper 
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Tabell 12: Exempel på bestämning av områdesbetyg i Miljöbyggnad (Intresseföreningen Miljöklassad 
Byggnads tekniska råd, 2010a) 

Område Aspekt Aspektbetyg Områdesbetyg 

ENERGI 

Energianvändning GULD 

SILVER Energibehov SILVER 

Energislag SILVER 

 

7.4.2 Klassningsprocess 

Klassningsprocessen för Miljöbyggnad, vilken visas i Figur 11, inleds med att den sökande gör 

en föranmälan till SGBC och betalar en anmälningsavgift. Föranmälan är giltig i maximalt 3 år, 

därefter måste en ny anmälan göras och en ny avgift erläggas. Efter att en föranmälan har 

gjorts kan den sökande påbörja certifieringsprocessen. Denna kan göras helt på egen hand 

genom att ett indataprotokoll från SGBCs hemsida fylls i utifrån systemets ingående indikato-

rer. För varje indikator lämnar den sökande också ett förslag på betyg för respektive indikator. 

Indataprotokoll, betygförslag och dokument som styrker dessa skickas sedan in elektroniskt 

och i pappersformat till SGBC, där de till att börja med tas emot av en oberoende handläggare 

som gör en övergripande kontroll. Den sökande betalar också en ansökningsavgift till SGBC. 

(SGBC, 2011c) 

I nästa steg vidarebefordrar handläggaren ansökningshandlingarna till en godkänd granskare 

som avgör om de uppskattade betygen stämmer jämfört med använd manual. Om betygen blir 

underkända kommenteras detta i ansökan. Granskningsprocessen få maximalt ta tre veckor, 

sedan återlämnas ansökningshandlingarna och eventuella kommentarer till handläggaren som 

förmedlar dessa vidare till den sökande och informerar SGBCs tekniska råd. Den sökande har 

sedan möjlighet att komplettera sin ansökan, dock maximalt två gånger på gällande ansök-

ningsavgift, vilket ska göras inom tre månader. Vid komplettering upprepas granskningspro-

cessen innan ansökan återigen hamnar hos handläggaren. (SGBC, 2011c) 

Efter godkänd och slutförd granskningsprocess föredrar handläggaren ansökan för tekniska 

rådet, som antingen godkänner, ändrar eller begär komplettering av betyget. Vid ändring eller 

komplettering genomför tekniska rådet återigen en granskning, i annat fall meddelar handläg-

garen certifieringsresultatet till den sökande som betalar certifieringsavgiften och erhåller en 

plakett. För nybyggda hus är certifieringen preliminär och måste verifieras tidigaste ett år efter 

slutbesiktning för att få sin slutgiltiga certifiering. Verifieringen innebär att granskningsproces-

sen upprepas och godkänns av tekniska rådet. (SGBC, 2011c) 
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Figur 11: Klassningsprocess för Miljöbyggnadsansökan (SGBC, 2011c) 

 

7.5 GreenBuilding 

GreenBuilding är inget miljöcertifieringssystem utan ett program som lansera-

des av EU-kommissionen år 2005 i syfte att skapa incitament till bygg- och fastighetsföretag 

att arbeta med energieffektiviseringar i byggnader. Programmet är frivilligt och vänder sig till 

ägare och förvaltare av lokaler. Genom att delta i programmet ges företagen dels hjälp med att 

införa ett energiledningssystem, vilket i längden ger minskade energikostnader, dels får de 

även offentligt erkännande för sitt effektiviseringsarbete och det bidrag de ger till att nå de 

europeiska klimatmålen. (SGBC, 2010e)  

Det svenska Green Building-programmet utvecklades av intresseorganisationen Fastighets-

ägarna, vilka ansvarade för att ta fram nationella rutiner och ansökningshandlingar. Huvudde-

len av det övergripande regelverket bestäms dock på EU-nivå. Sedan första juni 2010 är det 

SGBC som leder projektet och som även tar emot och granskar ansökningar från företagen. 

(SGBC, 2010e)  

7.5.1 Klasser och krav 

När fastighetsägaren väljer att följa GreenBuilding-programmet räknas han som partner. Part-

nerskapet kan ske på två olika nivåer: för enskilda byggnader i beståndet eller för hela företa-

get. Ett övergripande krav är att det endast är lokalbyggnader som kan bli GreenBuilding-

klassade. (SGBC, 2010e) 

Byggnadsnivå 

För att en byggnad ska få GreenBuilding-stämpeln måste fastighetsägaren eller förvaltaren åta 

sig att systematiskt arbeta med energifrågor. Det första kravet är att nybyggda fastigheter har 

en energianvändning som ligger 25 procent under gällande byggnormer, det vill säga energi-

kraven i BBR. För befintliga fastigheter är kravet istället att förbättringar ska göras så att ener-

gianvändningen kan minskas med 25 procent jämfört med utgångsläget, tidigast fem år innan 

Föranmälan 

• Anmälnings-
avgift 
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på 3 frågor 

Ansökan 
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inkommen ansökan. Ansökan kan göras före, under eller efter genomförda åtgärder. Dock ska 

resultatet verifieras senast ett år efter inkommen ansökan, i form av att energianvändningen 

rapporteras till SGBC. (SGBC, 2010f; SGBC, 2010g) 

Förutom krav på minskad energianvändning måste fastighetsägaren även implementera och 

arbeta med ett energiledningssystem som omfattar den klassade byggnaden. Energianvänd-

ningen ska årligen återrapporteras till SGBC tillsammans med en kort beskrivning av hur före-

taget arbetat med energifrågorna under året. Om den rapporterade energianvändningen är för 

hög ges möjlighet att åtgärda felet, annars dras klassningen för byggnaden in. Energilednings-

systemet ska vara skriftligt och det måste finnas en kontaktperson på företaget. (SGBC, 2010f) 

Företagsnivå 

För att företaget ska bli GreenBuilding-klassat på företagsnivå måste beståndet omfatta minst 

10 byggnader. Vidare ska mer än 30 procent av de befintliga byggnaderna och 75 procent av 

de nybyggda fastigheterna ha en GreenBuilding-klassning enligt ovan. (SGBC, 2010h) 

7.5.2 Klassningsprocess 

Klassningsprocessen för GreenBuilding inleds med att fastighetsägaren fyller i ansökningblan-

ketter som beskriver de energieffektiviserande åtgärderna utförda på byggnaden samt företa-

gets energiledningssystem. För nybyggda fastigheter bifogas energiberäkningar som visar att 

fastigheten ligger 25 procent under BBRs krav. Ansökan skickas sedan via e-mail till SGBC 

som kontrollerar att inga kompletteringar måste göras. Själva granskningen görs, liksom för 

Miljöbyggnad, av ett tekniskt råd som sammanträder en gång i månaden. Vid godkänd gransk-

ning skickas ansökan vidare till EU för slutlig kontroll, i annat fall meddelas den sökande om 

nödvändiga kompletteringar eller ändringar. När EU väl givit sitt godkännande skickas ett 

intyg och en logotype till fastighetsägaren, som också publiceras på SGBCs hemsida. (SGBC, 

2010i) 
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8 Miljöcertifieringars påverkan på fastighetsvärdet 

Värdet av miljöcertifieringar i fastighetsbranschen har under de senaste åren varit en uppmärksammad fråga, 

framförallt i USA där utvecklingen har kommit längre och det därmed finns större marknader för miljöcertifi-

erade byggnader. Det finns ett flertal internationella vetenskapliga artiklar och undersökningar som försöker 

finna svaret på om miljöcertifieringar ger fastigheterna ett högre värde i form av pris- och hyrespremier. I Sverige 

saknas fortfarande forskning på högre nivå, och de flesta svenska undersökningar som presenteras i detta 

kapitel är utförda som examensarbeten på ingenjörsutbildningar. 

8.1 Amerikansk forskning 

Var finns värdet med att LEED-certifiera en fastighet, och överstiger detta de ökade kostna-

derna som certifieringen innebär? Den frågan ställer sig Gregory H. Kats (2003) i rapporten 

Green Building Costs and Financial Benefits. Han utgår ifrån att motbevisa de personer som hävdar 

att de ekonomiska fördelarna med en ”grön” byggnad knappast överstiger de höga kostnader 

som dessa är förknippade med. Utifrån en undersökning av 33 byggnader spridda över USA 

konstaterar han att den genomsnittliga merkostnaden för en LEED-certifiering är mycket 

liten, närmare bestämt under en procent för den lägsta LEED-nivån (certified) upp till 6,5 

procent för en platinum-certifierad fastighet. Dessa merkostnader beror enligt författaren till 

största del av en ökad projekteringstid för arkitekter och ingenjörer, kostnader för modellering 

och ökad tidsåtgång för att integrera hållbara lösningar i projekten. Samtidigt hävdar han att 

miljöcertifierade byggnader har ett antal ekonomiska fördelar som konventionella byggnader 

inte har, bland annat lägre energi- och vattenanvändning, minskad mängd avfall och bättre 

inomhusklimat med högre produktivitet och lägre sjukfrånvaro hos de anställda som följd. 

Sammantaget uppskattar han att de ekonomiska fördelarna med en LEED-certifiering kan 

kvantifieras till mellan $50 och $70 per squarefeet under en 20-årsperiod, vilket med dagens 

valutakurs4 motsvarar cirka 3450-4850 SEK per kvadratmeter. 

Ger då dessa ekonomiska fördelar något avtryck på fastigheternas marknadsvärde? I artikeln 

Green Noise or Green Value? undersöker Fuerst och McAllister (2011a) om det verkligen existe-

rar en pris- eller hyrespremie för LEED-certifierade och Energy Star5-certifierade kontorsfas-

tigheter jämfört med konventionella kontorsfastigheter. Utifrån en litteraturstudie gjord på 

området konstaterar författarna att miljöcertifierade fastigheter teoretiskt sett borde värderas 

högre än konventionella, på grund av ett antal faktorer. För det första, givet att det finns en 

välfungerande marknad för certifierade fastigheter, borde hyresgästerna vara villiga att betala 

                                                      

4 1 USD = 6,43 SEK 2011-06-03 enligt www.forex.se 
5 Energy Star är en amerikansk energimärkning, som i likhet med GreenBuilding enbart tar hänsyn till 
fastigheternas energianvändning. 
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högre hyror till följd av lägre totala omkostnader, för exempelvis energi och vatten, samt en 

starkare miljöprofil. För det andra borde kostnaderna för fastighetsägaren minska tack vare 

lägre vakanser och möjligtvis sänkta kapitalkostnader. För det tredje kan avkastningskravet 

teoretiskt sett sänkas, dels på grund av en förväntan om högre tillväxt på hyressidan och lägre 

avskrivningstakt till följd av modern teknik implementerad i byggnaden och på grund av en 

lägre risk vad det gäller att möta framtida politiska regleringar (Fuerst & McAllister, 2011b). 

Dock, menar de, finns det mycket få studier som ger empiriska bevis på att dessa teoretiska 

påståenden verkligen stämmer. Den mesta forskningen har framförallt fokuserat på det nor-

mativa, vad värdet borde vara, istället för på det reella, det vill säga verkliga observationer 

(Fuerst & McAllister, 2011a). 

De få statistiska studier som finns visar dock på att det existerar såväl hyres- som prispremier 

för både LEED-certifierade och Energy Star-klassificerades fastigheter på den amerikanska 

marknaden, även om storleken på dessa varierar mellan olika studier. I studien gjord av Fuerst 

och McAllister (2011a), där hänsyn tagits till byggnadernas läge, storlek, ålder och höjd, påvi-

sas hyror som är 5 procent högre i fastigheter med en LEED-certifiering och 4 procent högre 

i fastigheter certifierade enligt Energy Star. Observationer av hyresnivåerna gjordes under 

slutet av år 2008. Även försäljningspriset visar sig vara väsentligt högre, 25 respektive 26 pro-

cent högre för fastigheter med LEED-certifiering och Energy Star-certifiering jämfört med 

konventionella fastigheter. Underliggande data till försäljningspriserna inhämtades mellan år 

1999 och 2008. Något anmärkningsvärt konstaterar dock författarna att vakansgraden för 

LEED-certifierade kontorsfastigheter är väsentligt högre än för Energy Star-certifierade, och 

till och med än för konventionella fastigheter. Detta förklaras till viss del av att en stor andel 

av de undersökta LEED-fastigheterna färdigställdes precis innan finanskrisen, vilket kan ha 

påverkat uthyrningsgraden negativt (Fuerst & McAllister, 2011b).  

I en liknande statistisk studie gjord av Miller et al. (2008) påvisas högre hyror i LEED- och 

Green Star-certifierade fastigheter. När resultat justerats mot andra värdepåverkande faktorer 

visas förvisso ett svagt positivt samband mellan certifieringen och hyrespremien, men denna 

kan inte anses vara statistiskt signifikant. Däremot konstateras att försäljningspriserna är unge-

fär 6 procent högre för Energy Star-fastigheter och 11 procent högre för LEED-fastigheter. 

Ytterligare en statistik studie gjordes under samma tidsperiod som de andra två. I den konsta-

terar Eichholtz et al. (2009) att miljöcertifierade fastigheter har hyresnivåer som är tre procent 

högre än jämförbara konventionella fastigheter. Om den effektiva hyran avses, det vill säga 

hyror justerade mot vakansgraden för lokalerna, är skillnaden sex procent. Försäljningspriser-

na visas vara betydligt högre för de certifierade fastigheterna, så mycket som 16 procent. Re-

sultaten är tydligt statistiskt signifikanta för Energy Star-certifierade fastigheter, däremot inte 

för LEED-certifierade. Författarna konstaterar därför att det framförallt är byggnadernas 

energieffektiva egenskaper som värderas högt på marknaden. De observerar också att värdet 
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är högre för fastigheter som ligger i områden utsatta för ett extremt klimat, där således kost-

nader för kyla och uppvärmning är betydande. Det är även i dessa områden som antalet certi-

fierade fastigheter är som störst. 

8.2 Svensk forskning 

Under de senare åren har ett antal svenska examensarbeten utförts på ämnet miljöcertifiering-

ar och deras värdepåverkan i fastighetssektorn. I och med att det inte finns någon egentlig 

marknad för miljöcertifieriade fastigheter i Sverige har inga statistiska studier, liknande de 

amerikanska, kunnat genomföras. Många studier är istället av kvalitativ art och fokuserar på 

bakomliggande värdepåverkande faktorer, i många fall hyresgästernas efterfrågan på certifiera-

de lokaler.  

8.2.1 Hyresgästernas och investerarnas efterfrågan 

I en undersökning från år 2010 undersöker författarna hur efterfrågan och betalningsviljan hos 

kommersiella fastighetsägare påverkas av en miljöcertifiering. Utifrån en kvantitativ enkätstu-

die med 14 internationella och svenska investerare, samtliga aktiva på den svenska fastighets-

marknaden, konstateras att intresset för miljöcertifieringar är stort och växande bland denna 

grupp av aktörer. Fokus i studien ligger på det amerikanska systemet LEED, vilket enligt un-

dersökningen är det mest välkända, och därmed också det mest attraktiva, hos investerarna. 

(Reuterskiöld & Fröberg, 2010) 

I undersökningen framkommer det att cirka hälften av de tillfrågade investerarna tror att det 

kan finnas en högre betalningsvilja för miljöcertifierade fastigheter. Detta beskrivs av förfat-

tarna ha framförallt tre förklaringar: möjligheter att ta ut högre hyra av hyresgästerna, möjlig-

heten att vakansgraden är lägre i dessa byggnader samt att risken, och därmed avkastningskra-

vet, är lägre. Dock anser endast 30 procent av respondenterna att själva miljömärkningen, och 

inte fastighetens egenskaper i sig, är betydande vid ett investeringsbeslut. (Reuterskiöld & 

Fröberg, 2010) 

En av slutsatserna i arbetet är att investerarnas efterfrågan på miljöcertifierade fastigheter en-

bart kommer att öka om deras kunders, hyresgästernas, efterfrågan ökar (Reuterskiöld & 

Fröberg, 2010). Enligt Broström och Weinz (2010) verkar det dock inte finnas någon högre 

betalningsvilja hos hyresgästerna, något som konstateras i en fallstudie av två miljöcertifierade 

och två konventionella byggnader. Avgörande för valet av lokal är i första hand läge och flexi-

bilitet, medan miljöcertifieringen snarare ses som en bonus. Detta kan enligt författarna bero 

på att hyresgästerna har alltför dålig kunskap om certifieringssystemen och vilka fördelar dessa 

kan ge i verksamheten, samt att många företag saknar tydliga miljöstrategier. Deras slutsats är 

att det inte bör läggas alltför stor vikt vid hyresgästerna i diskussionen om miljöcertifieringssy-

stemens utveckling på marknaden. De gör en jämförelse med Internet, som inte utvecklades 
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utifrån användarnas behov, utan snarare trycktes ut på marknaden av företagen. Istället identi-

fieras vakansgraden och avkastningskravet som betydelsefulla faktorer i fastighetsägarnas be-

slut att miljöcertifiera. En tredje viktig faktor är även det ökade driftnettot, till följd av de 

energieffektiviserande åtgärderna. (Broström & Weinz, 2010) 

Att hyresgästerna ställer få miljökrav konstateras även av van der Schaaf och Sandgärde (2008) 

och precis som i andra undersökningen av Broström och Weinz anser författarna att detta 

beror på företagens bristande kompetens i miljö- och energifrågorna. De uppmärksammar 

även att hyresgästerna är mer intresserade av miljöbesparande åtgärder i den egna verksamhe-

ten, än av att sitta i lokaler med bra miljöprestanda. De föreslår ett miljöcertifieringssystem 

som även stöttar hyresgästernas miljöarbete och som ger förslag på vad de kan göra för att 

förbättra sina processer. Ett annat behov som de uppmärksammar är ett verktyg som på ett 

effektivt sätt kan jämföra de olika miljöcertifieringssystemen, vilket gör det lättare för hyres-

gästerna att utvärdera olika lokalalternativ. Författarna konstaterar att det är mycket viktigt att 

nå ut med mer information om miljöcertifieringarna på marknaden, eftersom att det är en 

förutsättning för att dessa ska bli allmänt kända.   

8.2.2 Ger miljöcertifieringen ett högre fastighetsvärde? 

I förstudien ”Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?” (2009) under-

söker Bonde et al. bland annat fastighetsvärderarnas inställning till miljöcertifierade fastigheter. 

De konstaterar att den främsta faktorn till högre marknadsvärde för de certifierade fastighe-

terna utgörs av sänkta drifts- och underhållskostnader. Riskbedömningen i värderingarna på-

verkades inte vid tidpunkten då undersökningen gjordes, avkastningskravet sänktes enbart om 

det fanns en uttalad efterfrågan på en miljöcertifiering från investeraren. Dock fanns det en 

tro bland värderarna att en större påverkan på avkastningskrav och risk skulle växa fram under 

de följande fem till tio åren. 

I en avslutande diskussion tar författarna även upp varför en miljöcertifiering i praktiken inte 

ger fastigheten ett högre marknadsvärde, trots att den i teorin borde ge en positiv värdepåver-

kan. De konstaterar att det finns ett par problem som förhindrar fastighetsmarknaden att ur 

ett ekonomiskt perspektiv bedöma fastigheternas miljöaspekter. För de första menar de att 

mängden certifieringssystem som finns på marknaden försvårar analysen av byggnadernas 

miljöprestanda och bidrar till att kommunikationen av denna blir mindre effektiv. För det 

andra menar de även att det saknas ekonomiska incitament för att fastighetsägarna ska ansluta 

sig till certifieringssystemen, exempelvis skattelättnader och fördelaktig finansiering från kre-

ditgivarna. (Bonde, Lind, & Lundström, Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade 

kommersiella fastigheter?, 2009) 

Ett tredje hinder som författarna tar upp är också den modell för varmhyra som är vanlig i 

Sverige vid utformningen av hyresavtal. Denna medför att det saknas ekonomiska incitament 
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för hyresgästerna att spara energi och vatten, vilket gör att efterfrågan på ”gröna” lokaler är 

mindre än vad de skulle kunna vara. En fördel med dessa avtal är dock att de ekonomiska 

incitamenten för fastighetsägarna att utföra effektiviserande åtgärder i byggnaderna blir högre. 

(Bonde, Lind, & Lundström, Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella 

fastigheter?, 2009) 
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9 Empiri 

I detta kapitel redovisas de svar som har framkommit under den empiriska delen av undersökningen, det vill 

säga under intervjuerna med fastighetsutvecklare, fastighetsägare och värderare. Fastighetsutvecklarnas och 

fastighetsägarnas svar redovisas under gemensamma avsnitt eftersom att dessa intervjuer utfördes efter samma 

intervjuunderlag. Värderarnas svar redovisas i ett separat avsnitt i slutet av kapitlet. 

9.1 Intervjuer med fastighetsutvecklare och fastighetsägare 

9.1.1 Verksamhet och strategi hos intervjuade företag 

För att få en grundläggande förståelse för företagen och deras verksamheter inleddes varje 

intervju med korta frågor om företagens övergripande egenskaper, verksamheter och strategi-

er. 

Fastighetsutvecklare 

Gemensamt för de fyra företag som fortsättningsvis benämns som fastighetsutvecklare är att 

de utvecklar kommersiella fastigheter i egen regi för att sedan sälja dessa vidare till förvaltande 

ägare. Övergripande drag som omsättning, fastighetstyper och regioner för de fyra företag 

presenteras i Tabell 13. Samtliga av de tillfrågade fastighetsutvecklarna är i grunden rena bygg-

bolag och majoriteten har historiskt sett främst ägnat sig åt entreprenadverksamhet, det vill 

säga att uppföra byggprojekt på uppdrag av en extern byggherre. Idag skiljer sig dock verk-

samheterna i de olika företagen åt. I de två största organisationerna ligger den kommersiella 

fastighetsutvecklingen som separata dotterbolag under stora byggkoncerner. De beskriver sig 

själva som professionella byggherrar, där själva produktionen beställs och utförs av systerbo-

lag. För att ytterligare tillföra värde till fastigheterna består en del av verksamheten hos de 

båda företagen även att knyta till sig hyresgäster, vilket ofta görs redan innan eller under pro-

duktionsprocessen. Denna värdeökning realiseras sedan genom hitta investerare som kan köpa 

fastigheterna direkt efter färdigställandet. Trots den mycket kortsiktiga ägartiden säger den ena 

av dessa fastighetsutvecklare att man inte vill bli förknippade med amerikanska developers, 

eftersom att dessa ofta kritiseras för att tänka alltför kortsiktigt och uppföra billiga fastigheter 

med tvivelaktig kvalitet. Strategin är därför att äga kortsiktigt men att agera som långsiktiga 

ägare, vilket man praktiskt införlivar i verksamheten genom att uppföra byggnader av hög 

kvalitet som enkelt går att anpassa för framtida verksamheter. Företaget säger även att de i 

vissa fall medvetet förvaltar byggnaderna under en tid efter färdigställandet för att komma 

närmare kunderna på hyresmarknaden och därmed kunna utveckla bättre anpassade fastighe-

ter.  
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Tabell 13: Övergripande drag hos intervjuade fastighetsutvecklare 

 

I de två andra fastighetsutvecklande företagen har utvecklandet av egna kommersiella fastighe-

ter en mycket mer underordnad roll. Det ena företaget har fortfarande sin kärnverksamhet i 

kundbeställda entreprenader och det andra bedriver huvudsakligen utveckling av bostadsrätts-

fastigheter. Det första av dessa företag säger under intervjun att andelen egenutvecklade 

kommersiella fastigheter är ganska liten, men strategin är liksom hos de två tidigare beskrivna 

att försöka sälja dessa direkt efter slutbesiktning. Den fjärde fastighetsutvecklaren beskriver 

den kommersiella fastighetsutvecklingen främst som en stödverksamhet åt bostadsbyggandet, 

med syfte att skapa attraktivare helhetsmiljöer. Till exempel har fastigheten där företaget har-

sitt huvudkontor utvecklats för att utgöra ett bullerplank mellan en motorväg och det bakom-

liggande bostadsområdet. Någon entydig strategi finns inte för de kommersiella fastigheterna 

utan dessa sätts ofta från fall till fall. Enskilda kommersiella fastigheter kan komma att säljas 

redan under produktionsprocessen, medan fastigheter som ingår i större projektområden kan 

stå under egen förvaltning till dess att hela området är färdigutvecklat. 

För att få en djupare förståelse av företagens praktiska verklighet ställdes under intervjuerna 

även frågan om vilka övergripande frågor i verksamheten som är viktigast för företagen att 

beakta. Ett vanligt svar från fastighetsutvecklarna behandlade vikten av att utveckla fastigheter 

på ett hållbart sätt, inte enbart ur ett miljöperspektiv utan även angående kvalitetsfrågor. En av 

fastighetsutvecklarna menar att detta perspektiv inte alltid har funnits i branschen utan att det 

har växt fram under det senaste årtiondet, vilket även andra tillfrågade håller med om. Det 
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finns idag en stor efterfrågan, från såväl hyresgäster som investerare, på hållbara alternativ, 

vilken fastighetsutvecklarna är angelägna om att försöka möta. Bland annat berättar ett av de 

tillfrågade företagen att de har ett väl utvecklat kontrollorgan för att se till att både kvalitets-

aspekter och energianvändning når upp till kravställda nivåer. Dels följs standardiserade mallar 

för att dokumentera hela processen, dels utförs regelbundet interna och externa besiktningar 

under arbetets gång.  

En annan viktig fråga som framkommer under intervjuerna är att fokusera på de tidiga skede-

na i projekten. Detta gäller alltifrån att hitta och förvärva bra tomter, som är väl lokaliserade 

för sina ändamål, till att ta fram funktionsdugliga detaljplaner och skisser. Dessa faktorer som 

uppkommer tidigt i byggprocessen styr utvecklandet av attraktiva fastigheter, såväl invändigt 

som utvändigt, vilket förenklar för uthyrning och därmed också försäljningar. 

Fastighetsägare 

Till skillnad från fastighetsutvecklarna, som har huvudsakligt fokus på nybyggnation, är de sex 

intervjuade företag som benämns som fastighetsägare inriktade på förvalta ett befintligt fastig-

hetsbestånd. Inom denna grupp finns dock stora skillnader avseende såväl storlek, affärsstra-

tegi, ägarsyfte samt verksamhet. Liksom för fastighetsutvecklarna redovisas en sammanställ-

ning av fastighetsägarnas övergripande drag i Tabell 14 .  

De tre första fastighetsägarna är stora fastighetsbolag med omsättningar på över en miljard 

kronor per år. Gemensamt för dessa företag är att de har en bred verksamhet, förutom för-

valtning ägnar sig samtliga även åt stora förädlingsprojekt och ibland även nybyggnation. De-

ras övergripande strategier, och vad de ser som huvudsaklig kärnverksamhet, skiljer sig dock 

från varandra. Det första företaget är börsnoterat och har starkt fokus på verksamheter genom 

hela fastighetens värdekedja. De ser såväl förvaltning och transaktion som förädling och ny-

byggnation som sina kärnverksamheter. Den intervjuade beskriver företagets roll på fastig-

hetsmarknaden som förvaltare och fastighetsutvecklare, men säger att företaget även är aktivt 

på transaktionsmarknaden i syfte att koncentrera fastighetsinnehavet och realisera upparbetade 

förädlingsvärden. Tyngdpunkten mellan dessa verksamhetsinriktningar är dynamiskt, i bety-

delsen att fokus förflyttas beroende på marknadsläge och konjunktur.  

Fastighetsägare nummer två ägs av ett antal pensionsfonder och säger sig ha starkast fokus på 

förvaltningsverksamheten. I syfte att skapa en hög totalavkastning till ägarna har dock företa-

get även en aktiv transaktionsstrategi som dels går ut på att utveckla beståndet med nya för-

värv och också att avveckla fastigheter som inte längre anses lönsamma. Fastighetsutveckling 

och förädling är också viktiga beståndsdelar i den övergripande strategin i syfte att skapa ytter-

ligare värde i fastigheterna. 
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Tabell 14: Övergripande drag hos intervjuade fastighetsägare 

 Fastighets-
ägare 1 

Fastighets-
ägare 2 

Fastighets-
ägare 3 

Fastighets-
ägare 4 

Fastighets-
ägare 5 

Fastighets-
ägare 6 

Omsättning 
(Mkr) 

2 410 5 500 1 980 136 240 471 

Ägarstruk-
tur 

Börsnoterat Pensionsfon-
der 

Börsnoterat, 
starka majori-
tetsägare 

Fastighets-
fond 

Fastighets-
fond 

Familjeägt 

Regioner Stockholm Stockholm 
Uppsala 
Malmö  
Lund 

Stockholm 
Uppsala 
Malmö 

Storstockholm 
Finland 
Oslo 
Litauen 

Sverige 
Finland 
Norge 
Lettland 

Stockholm 

Fastighets-
typer 

Kontor 
Handel 
Industri 
Lager 
Bostäder 
Hotell 
Garage 

Kontor 
Handel 

Handel 
Kontor 
Lite bostäder 
Skolor 
Kultur 
Service 
Parkering 

Kontor 
Handel 
Lager 
Logistik 

Handel 
Kontor 
Industri 

Framförallt 
bostäder 
Lite kontor 
och handel 

Kärnverk-
samhet 

Nybyggnation 
Förvaltning 
Förädling 
Transaktion 

Förvaltning Nybyggnation 
Förvaltning 
Förädling 

Förvaltning 
Förädling 

Förvaltning Förvaltning 

Stödverk-
samhet 

 Transaktion 
Förädling 
Nybyggnation 

Transaktion 
(förvärv) 

Transaktion Förädling 
Transaktion 

Förädling 
Transaktion 
(förvärv) 

 

Den tredje av de stora fastighetsägarna är liksom det första ett börsnoterat företag, men majo-

riteten av aktierna ägs av två familjer och ett kooperativ. Detta företag har en något annorlun-

da strategi, jämfört med de två föregående, som går ut på att köpa fastigheter för att sedan 

långsiktigt utveckla och förvalta dessa. Aktiviteten på transaktionsmarknaden kännetecknas 

med andra ord enbart av förvärv medan verksamhetens huvudsakliga fokus ligger på förvalt-

ning, förädling och nybyggnation. Företaget har också en tydlig strategi att använda sig av 

intern kompetens genom värdekedjans alla led, vilket bland annat visar sig i ett helägt dotter-

bolag som bedriver ren byggverksamhet. 

Av de tre mindre fastighetsbolagen är två så kallade fastighetsfonder, vars strategier och verk-

samheter liknar varandra, men som på många sätt skiljer sig från de övriga fastighetsägarnas. 

En fastighetsfond kan ses som ett placeringsalternativ till aktie- och räntefonder, men istället 

för att insamlat kapital investeras i aktier och räntebärande papper används det till förvärv och 

förvaltning av fastigheter. Fonden förvaltar således i första hand pengar och syftet med fastig-

hetsinnehavet är att leverera en hög och riskbalanserad avkastning till investerarna. Strategin 

för fonderna är att under ett begränsat antal år investera i och utveckla fastigheter för att vid 

löptidens slut ha avvecklat samtliga fastigheter i beståndet. Investerarna får sedan tillbaka sitt 
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investerade kapital samt den vinst som genererats i form av förädling. En av de tillfrågade 

berättar att de söker underpresterande fastigheter i bra lägen som sedan förädlas för att sänka 

vakansgraderna och därmed få en god värdeutveckling på det investerade kapitalet. Löptiden 

för de båda tillfrågade fastighetsfonderna är maximalt sju år.  

Till skillnad från övriga tillfrågade fastighetsägare har de båda fastighetsfonderna lagt ut den 

strategiska förvaltningen (asset management) av fastigheterna på entreprenad, och det är per-

soner från dessa förvaltningsföretag som har intervjuats. I ena fallet äger dock förvaltningsfö-

retaget en mindre andel av fonden för att ha samma intressen som investerarna. I det andra 

fallet är förvaltningsbolaget ett systerbolag till själva fastighetsfonden. Ansvarsfördelningen 

mellan fastighetsfonden, som står som ägare, och förvaltningsföretaget är förenklat sett att de 

förra ansvarar för förvaltningen av tillgångsportföljens sammansättning, vilket bland annat 

inkluderar beslut om transaktioner, medan de senare ansvarar över frågor som rör själva fas-

tighetsbeståndet. ”Fonden kan ses som en köporganisation som hjälper investerare att investe-

ra i fastigheter”, berättar den ena av de tillfrågade.  

Den sista fastighetsägaren är ett familjeägt företag som i första hand äger och förvaltar flerbo-

stadshus i Stockholms innerstad. De har mycket tydligt fokus på långsiktig förvaltning, vilket 

bland annat visar sig i att de under de senaste 73 åren enbart har avyttrat tre fastigheter. Före-

taget har sina rötter i den traditionella byggmästarverksamheten, men i samband med stigande 

tomtpriser i centrala Stockholm har ingen nyproduktion skett sedan år 1991. Dock finns 

byggkompetensen kvar inom organisationen i form av en byggavdelning som löpande under-

håller och förbättrar företagets fastigheter. Sedan år 2005 har företaget breddat sin förvalt-

ningsverksamhet till att även innefatta kommersiella fastigheter i Stockholms innerstad, fram-

förallt med lokaler för kontor och handel. I dagsläget äger man ett 10-tal sådana fastigheter. 

Det råder en relativt stor enighet bland de tillfrågade fastighetsägarna att frågor som rör hyres-

gäster och hyreskontrakt är de klart viktigaste att beakta i det dagliga arbetet. Det illustreras väl 

av ett citat från en av de intervjuade fastighetsfonderna: ”En fastighet är värd bunten av hy-

reskontrakt”. Det är tydligt att oavsett fastighetsinnehavets syfte, om det i första hand ses som 

handelsvara eller som ”produktionsenhet”, så är det intäkterna i form av hyror från hyresgäs-

terna som bygger upp fastigheternas värde. Beroende på vilken aktör som tillfrågas blir dock 

svaren utformade på olika sätt och innebörden varierar. En av de långsiktigt förvaltande fas-

tighetsägarna menar att man alltid måste tillgodose hyresgästernas önskemål, medan en av 

fastighetsfonderna gör tillägget ”i avvägning mot kostnaderna”. Den tillfrågade från den andra 

fastighetsfonden berättar att även om man söker en hög och stabil direktavkastning måste 

också den underliggande risken beaktas och optimeras. Detta innebär exempelvis att en enda 

hyresgäst inte får vara så pass stor att den blir dominerande, eftersom att detta ökar risken att 

förlora en stor del av kontraktsstocken. 
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9.1.2 Investeringar och beslutsprocess 

En miljöcertifiering kräver oftast att det görs någon form av investering i fastigheterna i syfte 

att förbättra miljöpåverkande egenskaper. Därför ställdes under intervjuerna en fråga om vad 

fastighetsutvecklarna och fastighetsägarna normalt sett gör för investeringar i sina fastigheter 

och hur beslutsprocessen bakom dessa investeringar ser ut. 

Fastighetsutvecklare 

Föga överraskande består fastighetsutvecklarnas investeringar till största del av nyproduktion, 

med allt från markförvärv till markberedning och uppbyggnad av huset. Detta innebär mycket 

kapitalintensiva investeringar där de avgörande besluten nästan uteslutande fattas på en hög 

nivå i organisationen. Idéer och förslag utformas dock vanligtvis inom företagens utvecklings-

avdelningar, som även tar fram skisser och grova kalkyler för projekten. På vilken organisato-

risk nivå besluten fattas är i stor mån beroende på investeringens storlek, men ofta är det kon-

cernledningen som har sista ordet. Vid riktigt stora projekt fattas besluten av företagens styrel-

ser. 

De flesta fastighetsutvecklarna har även ett visst befintligt bestånd som antingen ska rivas och 

lämna plats åt nyproduktion eller förädlas för att säljas. I rivningsfastigheter görs så lite inve-

steringar som möjligt, men det kan dock krävas vissa mindre ingrepp för att lokalerna ska 

kunna hyras ut under den tid som byggnaderna står kvar. En av fastighetsutvecklarna nämner 

att exploateringsfastigheter kan förvaltas i upp till tio år innan de rivs, vilket innebär att de 

kräver ett visst löpande underhåll. I befintliga byggnader som ska förädlas krävs däremot i 

många fall lika stora investeringar som vid nyproduktion, med en liknande beslutsprocess till 

följd. En av de tillfrågade säger att det alltid är de potentiella hyresintäkterna som styr hur stor 

en sådan investering kan bli. Man gör aldrig investeringar som inte betalar tillbaka sig i form av 

hyreshöjningar. Det gäller dock även att hålla en så pass bra standard att hyrorna inte sänks 

eftersom att detta påverkar driftsnettot, och därmed marknadsvärdet vid en försäljning. 

Fastighetsägare 

Hyresgästerna är även den dominerande drivkraften till investeringar bland fastighetsägarna, 

såväl stora som små. Ett vanligt förekommande fenomen är att enskilda lokaler anpassas i 

samband med att hyreskontrakten går ut eftersom att hyresgästerna ställer funktionskrav vid 

kontraktsförhandlingarna. Investeringarna vid sådana hyresgästanpassningar kan vara av 

mycket varierande storlek, allt ifrån rent kosmetiska ingrepp till totalrenoveringar av interiör 

och installationer. En av de intervjuade fastighetsfonderna berättar att de ibland kan överväga 

investeringar uppemot 70 miljoner kronor för en enda hyresgäst, men det kan även röra sig 

om summor runt 500 000 kronor. Den avgörande faktorn till hur stora belopp som investeras 

är hyresgästens storlek och betydelse. Långa hyreskontrakt med stora hyresgäster ger en hög 
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och stabil direktavkastning, samtidigt som det ökar fastighetens värde genom att avkastnings-

kravet minskar. 

Flera av fastighetsägarna, framförallt de större, genomför även investeringar i form av ny-

byggnation eller genomgående renoveringar av hela byggnader. För sådana projekt finns ofta 

separata projektutvecklingsavdelningar inom företagen. Ett av de stora fastighetsbolagen säger 

att det då handlar om tomma fastigheter med en identifierad potential. Ett annat gör ofta stör-

re förädlingsarbeten i samband med förvärv, till följd av att man framförallt köper fastigheter 

med stora utvecklingsbehov. Detta är en liknande strategi som en av fastighetsfonderna utta-

lat, men de gör vanligtvis mindre investeringar i form av upprustningar och moderniseringar. 

Stora om- och tillbyggnader görs enbart om det bedöms som strategiskt värdefullt. 

Ytterligare en investering som ofta kommer på tal i intervjuerna med fastighetsägarna är ener-

gieffektiviserande åtgärder. Dessa görs i första hand för att sänka fastigheternas driftskostna-

der, och består ofta av att fastigheternas tekniska installationer gås igenom och rustas upp. 

Idéer och förslag om sådana upprustningar kommer vanligtvis från den operativa organisatio-

nen i varje enskild fastighet som arbetar nära systemen. På ett av de större fastighetsbolagen 

finns även en central miljöavdelning som initierar energieffektiviserande investeringar på års-

basis. I fastighetsfonderna är det tydligt att omfattningen av energieffektiviserande åtgärder 

ofta begränsas av den korta ägartiden. Beslutsunderlagen grundar sig så gott som alltid på att 

investeringarna ska kunna räknas hem under fondens löptid. Ett av de tillfrågade företagen 

säger att de ibland kalkylerar på större investeringar, exempelvis tilläggsisolering och fönster-

byten, men att det är sällan som dessa anses vara lönsamma. 

Vem som fattar beslut för olika typer av investeringar varierar från företag till företag. Gemen-

samt är att stora investeringar som överstiger ett visst belopp fattas högt upp i hierarkin av 

antingen koncernledning eller styrelse. Ett av de större bolagen har fasta avkastningsnivåer 

som samtliga investeringar måste nå upp till, vilket gör att beslut kan tas mer decentraliserat i 

organisationen. För fastighetsfonderna där det är de strategiska förvaltningsföretagen som 

genomför investeringarna regleras beslutsmandatet via förvaltningsavtal. Det ena av dessa 

företag presenterar i stort sett samtliga investeringar för fondernas styrelse som sedan tar de 

avgörande besluten. I den andra fonden har förvaltningsföretaget större makt att fatta egna 

beslut, men rapporterar och diskuterar ändå idéerna med fondernas styrelse. I det mer långsik-

tiga mindre företaget finns vanligtvis strategiska planer för upprustning och underhåll som 

sträcker sig tio år framåt och som har beslutats av företagets styrelse. 

9.1.3 Miljö- och energifunktion i organisationen 

För att få en uppfattning om hur stort fokus som riktas mot miljö- och energifrågor i företa-

gens verksamhet ställdes frågan om företagen har någon miljö- och energifunktion i sina orga-

nisationer, och i så fall var i organisationen som denna funktion är placerad. 
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Fastighetsutvecklare 

Samtliga av de tillfrågade fastighetsutvecklarna har uttalade miljö- och energifunktioner sprid-

da genom hela organisationen. På stabsnivå har företagen övergripande funktioner som har 

det strategiska ansvaret för miljöfrågor. Storleken på dessa staber varierar med alltifrån två till 

nio anställda. I två av de intervjuade företagen sitter även en miljöchef med i koncernledning-

en. Ett av de större företagen har inom varje affärsområde en miljöansvarig stabsfunktion som 

omvandlar strategiska mål från koncernledningen till mer praktiskt inriktade handlingsplaner. 

Dessa hanteras sedan av särskilda samordnare i den operativa produktionen. I ett av de mind-

re fastighetsutvecklande företagen går istället direktiv från en koncerngemensam stab direkt 

ner till den operativa verksamheten där installationssamordnare ansvarar för att dessa efter-

följs. Där är även den tekniska driftorganisationen involverad och är ofta med och tycker till 

vid exempelvis investeringar i fastigheternas installationssystem. 

Fastighetsägare 

Även samtliga intervjuade fastighetsägare uppger att de har speciella funktioner som arbetar 

med miljöfrågor i organisationen, även om de generellt sett inte är lika omfattande som hos 

fastighetsutvecklarna. Exempelvis har inget av fastighetsföretagen någon miljöansvarig som 

sitter med i ledningsgruppen. Detta betyder dock inte att fastighetsägarna inte arbetar med 

energi- och miljöfrågor på ett strategiskt plan. En av de mindre fastighetsägarna menar tvärt-

om att energikostnader är en mycket viktig fråga i verksamheten och att alla anställda har ett 

ansvar att försöka minska dessa. Detta företag har också en central energistab, bestående av 

tre driftstekniker, som arbetar centralt i förvaltningsverksamheten. En central energi- och 

miljöstab finns även i ett av de större fastighetsbolagen som arbetar med såväl strategiska frå-

gor som mer praktiska frågor i driften. Denna stab är också involverad vid nybyggnations- och 

förädlingsprojekt, och finns med från tidiga skeden till projektöverlämning. Därutöver har 

förvaltningsverksamheten i företaget en övergripande miljöchef med ett par driftcontrollers 

under sig som arbetar med energi- och miljöfrågor på ett mer operativt plan. 

Flera av företagen saknar på pappret centrala funktioner för energi- och miljöfrågor. I prakti-

ken finns det, enligt ett par av de tillfrågade, ändå personer som arbetar organisationsövergri-

pande med dessa frågor. Ett av dessa företag har en decentraliserad organisation som huvud-

sakligen arbetar i projektform. Förutom en person med strategiskt ansvar för utveckling och 

hållbarhet finns det också inom varje projekt en installationsansvarig som också ansvarar för 

energianvändningen i fastigheterna. 

Även i fastighetsfonderna finns det fokus på energi och miljö, om än först på senare tid. En av 

de tillfrågade har precis utsett en miljöansvarig person som ska arbeta med strategiska energi- 

och miljöfrågor för fondens fastigheter. De har även anställt en miljösamordnare som ska se 

till att dessa frågor tas i beaktning i samband med de investeringar som görs i fastigheterna. 



 
 
 

EMPIRI

 

 

 
 
 
 

68 
 
 
 

 
 

Både de intervjuade fastighetsfonderna har också policys och handlingsplaner som ska göra 

det lättare att implementera energistrategierna i det dagliga arbetet. 

9.1.4 Kunskap om miljöcertifieringar 

Under intervjuerna ställdes frågan hur stor kunskap personerna har av miljöcertifieringssy-

stem, där de även fick gradera sig själva på en femgradig skala. Det visade sig att samtliga till-

frågade hade åtminstone viss, om än varierande, kunskap om de miljöcertifieringssystem som 

finns att tillgå på den svenska marknaden. Den största kunskapen verkar finnas hos de perso-

ner som arbetar inom organisationer med stor andel nyproduktion i verksamheten, närmare 

bestämt fastighetsutvecklande företag och stora fastighetsägare. Flera av de tillfrågade fastig-

hetsutvecklarna har genomgått utbildningar och är även engagerade i de utvecklingsarbeten 

som pågår inom de båda internationella systemen. Fastighetsägarna har framförallt fått sin 

kunskap genom utvärderingar i samband med beslut om vilket certifieringssystem som ska 

användas i organisationen.  

Bland de mindre fastighetsägarna, som enbart äger befintliga fastigheter, är den egna kunska-

pen generellt sett lägre. Den allmänna uppfattningen är att man känner till systemen till nam-

net och vet huvuddragen i respektive system, men man har ingen direkt uppfattning om vad 

de innebär och hur de skiljer sig åt på detaljnivå.  

Trots den något varierande kunskapen verkar ändå intresset för miljöcertifieringar vara stort 

bland alla intervjuade. En av de tillfrågade fastighetsutvecklarna uttrycker sig som ”Det här 

måste man ha koll på”, vilket visar på det stora fokus som finns på miljö- och kvalitetsfrågor i 

sektorn. Även bland de fastighetsägare där den egna kunskapsnivån är relativt låg visar sig ett 

stort intresse, bland annat genom det faktum att samtliga av de tillfrågade mindre företagen 

har anlitat externa konsulter för att väga upp de egna kunskapsbristerna i frågan.  

9.1.5 Fördelar och drivkrafter 

En viktig fråga är vilka fördelar som aktörerna ser med miljöcertifieringarna, och kanske fram-

förallt vilka individuella drivkrafter som påverkar dem till att certifiera. Från vissa av företagen 

framkommer en strid ström av fördelar som miljöcertifieringen ger, medan andra är lite mer 

tvekande inför det potentiella värdet. 

Fastighetsutvecklare 

Fastighetsutvecklarna ser generellt sett en mängd fördelar med miljöcertifieringssystemen. En 

frekvent förekommande fördel i intervjuerna är att miljöcertifieringen skapar en trovärdighet 

kring företagets miljö- och kvalitetsarbete i och med den tredjepartsgranskning som certifie-

ringssystemen utgör. Detta ger kunderna, framförallt investerarna, ett kvitto på att fastigheten 

de köper är bra både ur miljösynpunkt och rent kvalitetsmässigt. En av fastighetsutvecklarna 
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menar att det i första hand är de internationella aktörerna som efterfrågar miljöcertifieringar 

som kvalitetsstämpel då dessa har mindre erfarenhet, och därmed lägre tillit, till den svenska 

byggsektorn än vad inhemska investerare har. Ur den synvinkeln har de internationella syste-

men LEED och BREEAM en större fördel jämfört med GreenBuilding och Miljöbyggnad, 

eftersom att dessa system är välkända även utanför Sverige.  

En annan fördel som nämns av flertalet av de intervjuade fastighetsutvecklarna är förenkling-

en av kommunikation gentemot kunderna. Istället för att behöva gå igenom och förklara en 

lång ”innehållsförteckning” av byggnadens miljövärden, har man ett samlat betyg för helheten. 

Det är även lättare för en utomstående person, som inte har kunskap om byggnadernas tek-

niska utformning, att relatera till orden ”guld” och ”excellent” än till exempelvis ett uppmätt 

värde för fastighetens luftomsättning. En av fastighetsutvecklarna ger en liknelse med sva-

nenmärkt tvättmedel, konsumenten vet att han gör ett miljöriktigt val även om han saknar 

kunskap om tvättmedlets ingående kemikalier. 

Det är också tydligt att flera av de fastighetsutvecklande företagen ser interna fördelar med 

miljöcertifieringarna inom den egna organisationen, och inte enbart utåt gentemot kunderna. 

En av de tillfrågade menar att certifieringsprocessen ger fokus åt miljö- och kvalitetsfrågor 

bland samtliga medarbetare i och med att man beslutat att certifiera på förhand. Därför läm-

nas det mycket lite utrymme åt diskussioner gällande kompromisser mellan exempelvis eko-

nomi och miljö, alla vet redan från början vad som gäller. På liknande sätt beskriver ett annat 

av företagen att miljöcertifieringen skapar en tydlig plan att följa under själva produktionen. 

Ur denna synvinkel blir vägen fram till en certifiering ett bra hjälpmedel i projekten som i 

slutändan leder fram till ett bra hus av god kvalitet. Dessutom ger processen, i och med den 

omfattande dokumentationen, en mycket god spårbarhet ifall det skulle uppstå brister någon-

stans. 

Det finns framförallt två drivkrafter till att miljöcertifiera som flera av de tillfrågade fastighets-

utvecklarna nämner. Den första är kunderna och deras efterfrågan. Samtliga av de fyra inter-

vjuade företagen anger kundrelaterade fördelar som anledning till att jobba med miljöcertifie-

ringssystem, varav tre av dessa hänvisar direkt till en upplevd efterfrågan. Investerarnas och 

hyresgästernas intresse för miljörelaterade egenskaper har enligt en av de tillfrågade förändrats 

kraftigt under bara de senaste åren. Idag är miljö en konkurrensfråga, och något som man 

måste kunna leva upp till för att överhuvudtaget ”vara med i matchen”. Dock är efterfrågan 

varierande, det är inte alla kunder som frågar efter miljövänliga hus. Ett av företagen säger att 

efterfrågan är speciellt tydlig beträffande stora kontorsfastigheter med multinationella hyres-

gäster och att dessa främst är intresserade av LEED och BREEAM. Ett annat upplever att 

offentliga organisationer, till exempel kommuner, visar ett stort intresse för miljöcertifieringar, 

och då framförallt för det svenska systemet Miljöbyggnad.  
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Den andra drivkraften hos fastighetsutvecklarna handlar om ansvar gentemot samhället och 

andra intressenter. Ett av företagen säger att de har visionen om att skapa ett hållbart samhäl-

le. Att certifiera sina fastigheter gör att visionen blir konkret, och visar utåt att man verkligen 

tar frågan på allvar. På liknande sätt menar ett annat av företagen att man som stor organisa-

tion måste vara med och ta sitt ansvar. Det blir till exempel mycket svårare att rekrytera kom-

petent personal, och att behålla denna, om man inte visar att man tar miljöfrågan på allvar.   

Fastighetsägare 

De fastighetsägare som har verksamhet inom nybyggnation nämner i stort sett samma fördelar 

som de tillfrågade byggbolagen. Framförallt lyfter de fram miljöcertifieringarnas kommunika-

tionsvärde ut mot kunderna, att de är ett bra stöd i projektutvecklingsperspektiv för att beakta 

miljöaspekter och att tredjepartsbedömningen leder till högre trovärdighet. Vilket miljöcertifi-

eringssystem som har de flesta fördelarna råder det dock mycket delade meningar om. En av 

de tillfrågade ser LEED som det bästa systemet med tanke på att det är det mest välkända 

systemet i världen. Ett annat av företagen ser tvärtom inga direkta fördelar med LEED och 

BREEAM jämfört med det svenska systemet Miljöbyggnad, snarare nackdelar. Miljöbyggnad 

anses vara enklare att använda och företaget har inte uppfattat att kunderna skiljer mellan 

systemen, så länge huset är certifierat spelar märket mindre roll. Det tredje företaget ser istället 

de största fördelarna med BREEAM, då de anklagar LEED för att innehålla för många irrele-

vanta poäng och Miljöbyggnad för att enbart ta hänsyn till den certifierade byggnaden och 

människorna i den. BREEAM är bättre eftersom att systemet även tar den omgivande miljön i 

beaktning. 

De mindre fastighetsägarna ser inte samma stora fördelar som företagen verksamma inom 

nybyggnation. Två av företagen anger att den främsta fördelen med certifieringssystemen är 

att de sätter fokus på miljö- och energifrågan, vilket man tycker är bra. Det tredje ser fördelar 

med att det bevisar att man når upp till vissa standarder och att detta är ett sätt att profilera sig 

på marknaden. Dock saknar man tydliga ekonomiska incitament till att genomföra en certifie-

ring, vilket framförallt beror på att man inte upplever någon större efterfrågan från hyresgäs-

terna. En av fastighetsägarna säger att de i och för sig har fått förfrågningar från vissa företag, 

men att denna andel är mycket liten i förhållande till den totala kontraktstocken. Ett annat av 

företagen ser dock att miljöfrågan är en stor trend i Norden och att man därför kan anta den-

na efterfrågan kommer att öka. 

9.1.6 Nackdelar och hinder 

Respondenterna fick också svara på vilka nackdelar en miljöcertifiering eventuellt skulle kunna 

medföra och vad de upplever för hinder till att certifiera fastigheter.  
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Fastighetsutvecklare 

Något som många av de tillfrågade företagen ser som en nackdel är den stora administration 

som miljöcertifieringarna kräver. Kostnaden för att administrera dokumentation och utred-

ningar verkar, framförallt vid nybyggnation, vara högre än de investeringar som måste göras i 

fastigheten för att nå upp till ett högt betyg. Detta är särskilt tydligt i de internationella syste-

men. En av fastighetsutvecklarna menar att ett LEED-projekt är åtskilliga hundratusen kronor 

dyrare än ett konventionellt projekt, även om fastigheterna har samma egenskaper. Dessa 

kostnader kan, enligt ett annat av företagen, göra det svårt att motivera dessa miljöcertifiering-

ar för mindre projekt. Å andra sidan menar den intervjuade att det kanske inte heller nödvän-

digt med en BREEAM- eller LEED-certifiering i dessa fastigheter, i och med att de inte möts 

av samma internationella efterfrågan som större projekt.  

Den stora administrationen är inte bara en kostnadsfråga. Det krävs nya rutiner för att doku-

mentera och verifiera, säger en av fastighetsutvecklarna, vilket ibland även möter motstånd 

hos de som arbetar i produktionsprocessen. Det är inte alltid populärt att ändra på de invanda 

arbetssätt och rutiner som finns i projekthanteringen. I stora organisationer uppstår det även 

problem genom att många människor måste utbildas. Ett av företagen uppger att de har cirka 

18 000 anställda, vilket tar en evighet att utbilda jämfört med den takt som miljöcertifieringar-

na hittills har utvecklats med.  

Flera av de tillfrågade tror dock, att även om administrationen kan verka kostsam och besvär-

lig idag, så är det en fråga om anpassning till nya metoder. Denna inledningsvis höga kostnad 

antar man kommer att minska i takt med att mer vana och erfarenhet växer fram i organisa-

tionerna.  

Andra nackdelar som framkommer riktar sig främst mot specifika system. Ett par av företagen 

tycker att GreenBuilding är alltför enkelspårigt i och med att det enbart tar hänsyn till energi-

användning. De anser att BREEAM eller LEED är bättre för att de är bredare och tar ett 

helhetsgrepp på miljöfrågan. Dock finns det en del praktiska svårigheter när dessa internatio-

nella system ska användas. En av fastighetsutvecklarna berättar att det är besvärligt att få fjärr-

värme godkänd som ett effektivt och miljövänligt uppvärmningssystem i LEED, eftersom att 

man i USA inte förstår vad fjärrvärme innebär och vad den har för miljöpåverkan. Den tillfrå-

gade menar att det krävs en svensk anpassning av LEED liksom den som för tillfället håller på 

att genomföras för BREEAM, för att systemet ska kunna överleva på den svenska marknaden. 

Det främsta hindret som fastighetsutvecklarna upplever med att certifiera enligt LEED och 

BREEAM utgörs dock av språket och det faktum att certifieringsadministrationen ligger långt 

bort i andra länder. Även om det kan verka trivialt att fylla i checklistor på engelska så blir det 

ett stort problem i och med att arbetet omfattar en stor mängd människor som inte är vana 

vid att arbeta med något annat språk än svenska. Detta är särskilt besvärligt beträffande den 
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omfattande dokumentation som måste göras. En fastighetsutvecklare ser även ett praktiskt 

problem med den tidsskillnad som råder mellan länderna. Det blir ett litet projekt för varje 

gång de måste ta kontakt med certifieringsorganisationerna, särkilt med USGBC i USA som 

har natt när vi har dag. 

Fastighetsägare 

Ett stort hinder som nämns bland samtliga fastighetsägare är de stora kostnader som miljöcer-

tifieringarna är förknippade med. De anser att det krävs stora investeringar och mycket admi-

nistration för att få en byggnad certifierad, och att det är svårt att få fram de pengarna. Fram-

förallt gäller detta det befintliga beståndet i förvaltningsfasen. En av de tillfrågade större fas-

tighetsägarna, som även förädlar och bygger nytt, säger att det inte finns någon tvekan om 

nyttan att certifiera vid ny- och ombyggnation, men när det gäller befintligt bestånd i förvalt-

ning är kostnaderna svårare att motivera. ”Nya pengar ska upp på bordet”, säger den intervju-

ade. De två andra större fastighetsägarna håller med om att det framförallt är kravet på doku-

mentation och stora utredningar som gör det besvärligt att certifiera, även vid nybyggnation. 

Ett av företagen anser det vara onödigt att behöva ta in dyr expertkompetens för ”fåniga” 

utredningar, som egentligen är betydelselösa eftersom att det inte finns några alternativa lös-

ningar. Den andra större fastighetsägaren har aktivt valt bort de omfattande systemen LEED 

och BREEAM just av denna anledning. 

De mindre fastighetsägarna stämmer in i ovanstående, och för dem är det i vissa fall även 

svårt genomföra de nödvändiga åtgärderna i byggnaderna. En av de tillfrågade fastighetsfon-

derna berättar att deras begränsade ägartid gör detta hinder extra stort. ”Investeringen måste 

kunna räknas hem under en rimlig tid”, säger den tillfrågade. Bland de två andra mindre fas-

tighetsbolagen uppkommer problemen framförallt på grund av att de saknar resurser för den 

stora administrationen av dokumentation. En av de tillfrågade menar att strukturen och ar-

betssättet som krävs för den omfattande dokumentationen inte finns naturligt i organisatio-

nen, och att det är dyrt och arbetsamt att lösa det problemet. Av samma anledning menar den 

tredje fastighetsägaren att de kan tänka sig att genomföra åtgärderna som krävs i byggnaderna, 

framförallt energibesparande sådana, utan att för den delen certifiera.  

En annan nackdel, som framförallt de mindre fastighetsägarna tar upp, är att miljöcertifie-

ringssystemen är dåligt anpassade både till Sverige och till den egna verksamheten vilket med-

för extra kostnader. En av de tillfrågade menar att utbudet av certifieringssystem är dåligt för 

det befintliga beståndet och framförallt anpassat till nybyggnation. De menar också att det 

finns alltför liten praktiskt erfarenhet och kunskap kring systemen i branschen, att det är något 

av en ”pappersprodukt” som det är svårt att få relevant och samlad hjälp kring. Ett annat av 

de mindre fastighetsbolagen stämmer in i detta och menar att många av kriterierna är väldigt 

”mjuka och luddiga”, vilket gör det svårt att införliva dem i det vardagliga arbetet och greppa 
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hur mycket som krävs för att nå upp till en viss nivå. De anser att det är svårt att göra alla 

åtgärder på en gång, vilket en miljöcertifiering kräver, utan vill hellre arbeta kontinuerligt med 

mindre åtgärder. 

En stor anledning till att miljöcertifieringssystemen i första hand anses som kostsamma är att 

man inte upplever någon efterfrågan från hyresgästerna som kan kompensera upp kostnader-

na. Marknaden för certifierade lokaler ses som omogen och att framförallt de mindre hyres-

gästerna ännu inte har fått upp ögonen för miljöcertifieringar. En av de mindre fastighetsägar-

na tror dock att detta är en tidsfråga och att efterfrågan kommer att öka. På investerarsidan 

menar en av de större fastighetsägarna att köparna inte särskiljer mellan de olika systemen och 

inte heller mellan olika betygsnivåer. De upplever dock att det finns en hets i branschen efter 

de högsta betygen i de största systemen, men att denna hets har uppkommit genom en tävling 

mellan de konkurrerande fastighetsbolagen. Inte utifrån vad kunder egentligen efterfrågar. 

Precis som under intervjuerna med fastighetsutvecklarna kommer det även fram en mängd, 

delvis skilda, åsikter om de specifika systemen. Att dokumentationen måste göras på engelska i 

BREEAM och LEED upplevs även här som att grundläggande praktiskt problem. En av de 

mindre fastighetsägarna tycker att det är alltför stort fokus på omgivningen i LEED och 

BREEAM, något som är svårt att påverka när det gäller befintliga byggnader. Den intervjuade 

tycker att det är mer relevant med åtgärder i själva byggnaden. Tvärtom, anser en av de större 

fastighetsägarna, som menar att Miljöbyggnad enbart tar hänsyn till människorna i den certifie-

rade byggnaden, vilket inte alls passar in i företagets strategi. För dem är det viktigt med det 

ekologiska samspelet mellan omgivning och byggnad, som de mer omfattande systemen er-

bjuder. Av LEED och BREEAM ser detta företag större nackdelar med LEED som har allt-

för många irrelevanta kriterier, såsom markerade rökrutor och snålspolande toaletter. 

Ett annat exempel på meningsskiljaktigheter gäller viktningsmetoderna i certifieringssystemen. 

En av de större fastighetsägarna anser att modellen i Miljöbyggnad, där alla kriterier måste 

uppfyllas, är att föredra i och med att det försäkrar att byggnaden är hållbar ur alla perspektiv. 

Ett annat av företagen menar tvärtemot att kravet ”allt eller inget” riskerar att många fastig-

hetsägare drar sig för att använda systemet, eftersom att det inte ges några valmöjligheter. 

9.1.7 Erfarenheter av miljöcertifieringar 

Även om intresset för miljöcertifieringar verkar vara stort i branschen kan man fråga sig hur 

många som har tagit steget till konkret handling och börjat certifiera sina byggnader. En av 

frågorna under intervjuerna var ifall de tillfrågade har utfört någon certifiering eller äger någon 

certifierad byggnad och vad de i så fall har för upplevelser kring detta. 



 
 
 

EMPIRI

 

 

 
 
 
 

74 
 
 
 

 
 

Fastighetsutvecklare 

Bland de tillfrågade fastighetsutvecklarna tycks erfarenheten av miljöcertifieringar vara stor. 

Samtliga har, åtminstone någon gång, certifierat en egenutvecklad fastighet. Tre av de tillfråga-

de företagen har dessutom tagit övergripande beslut om att alla nyutvecklade kommersiella 

fastigheter ska certifieras enligt något av de mer omfattande systemen. Ett av företagen har 

sedan flera år tillbaka haft som policy att alla nyutvecklade fastigheter ska märkas med Green 

Building och idag har man utökat detta till att även certifiera allt enligt LEED. Det övergri-

pande beslutet säger att byggnaderna måste nå upp till Gold-nivå, men målet är alltid att nå 

Platinum. Denna fastighetsutvecklare säger också att det händer att man certifierar med Miljö-

byggnad, men detta sker i regel enbart om det finns ett uttalat krav från investeraren. Vid in-

tervjutillfället hade man färdigställt fyra LEED-certifierade fastigheter. Två av de andra före-

tagen har istället beslutat sig för att certifiera sina kommersiella fastigheter enligt BREEAM. 

Anledningen till att man valde BREEAM istället för LEED var, enligt ett av företagen, dels 

för att de ansågs vara bättre anpassat till den europeiska marknaden, dels för att det inom kort 

kommer en svensk version av certifieringen. Hittills har man hunnit slutcertifiera en fastighet, 

och har ett femtontal under pågående arbete. Den andra fastighetsutvecklaren som har tagit 

beslut om BREEAM har ännu inte genomfört något sådant projekt men har byggt ett par 

fastigheter som klassats med Green Building. Även det företag som inte har något stående 

beslut om miljöcertifiering har byggt en fastighet enligt Green Building-krav, mest för att pro-

va hur det funkade, och håller i dagsläget på att uppföra en fastighet enligt Miljöbyggnad. 

Erfarenheterna kring att miljöcertifiera fastigheter är hos fastighetsutvecklarna övervägande 

positiva. Framförallt har certifieringen gett ett förvånansvärt högt marknadsföringsvärde och 

många av de certifierade byggnaderna har uppmärksammats av pressen. Även internt har mil-

jöcertifieringen varit positiv. En av fastighetsutvecklarna berättar om ett ökat konsensus kring 

miljöfrågor och en annan att kunskaperna inom organisationen har stärkts. Företagen verkar 

inte heller ha haft några större problem att uppfylla certifieringssystemens krav. Ett av företa-

gen menar att de vid slutcertifieringen, enligt LEED, nådde upp till en högre nivå än vad som 

var projekterat. Ett annat menar att det snarare var för lätt att nå upp till en GreenBuilding-

certifiering i och med att man inte gjorde någonting extra än vid konventionell nybyggnation. 

Fastighetsägare 

Även två av de fastighetsägare som är verksamma inom nybyggnation och större renoveringar 

har idag övergripande beslut om att miljöcertifiera dessa fastigheter. En av fastighetsägarna 

fattade alldeles nyligen beslut om att allt nyproducerat ska certifieras enligt BREEAM efter-

som att man upplever att kommunikationsnyttan med en märkning har börjat överväga de 

kostnader som certifieringen innebär. Man har dock ännu inte genomfört någon certifiering. 

Den andra fastighetsägaren har beslut om att märka allt ny- och ombyggt med GreenBuilding, 
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ett mål som är lätt att uppnå eftersom att företaget har interna krav att sänka energianvänd-

ningen med 50 procent i utvecklingsprojekten. Man har även certifierat flera fastigheter enligt 

LEED och använder manualen för Miljöbyggnad som ett verktyg i utvecklingsprocessen ef-

tersom att den ställer höga krav på innemiljö och energianvändning. Dock väljer man sällan att 

certifiera enligt Miljöbyggnad eftersom att man anser att efterfrågan på denna klassning är 

alltför låg bland hyresgästerna. Den tredje av de större fastighetsägarna har förvisso inget in-

ternt krav på att certifiera alla utvecklingsprojekt, men däremot har man krav på att all nypro-

duktion och större renoveringar ska uppfylla kraven för Green Building. Huruvida man väljer 

att märka fastigheterna eller ej beror på om det finns krav från kunder eller om det på annat 

sätt är strategiskt rätt. Framförallt är det företagets affärsutvecklingsavdelning som vill att alla 

fastigheter ska märkas. Nyproduktionen kan även certifieras enligt Miljöbyggnad om kunderna 

efterfrågar det, men man har aktivt valt bort de internationella systemen eftersom att de anses 

vara alltför omständliga och irrelevanta. 

Bland de mindre fastighetsägarna är det i dagsläget ingen som äger något miljöcertifierat hus. 

Ett av de tillfrågade företagen håller dock på att GreenBuilding-märka en byggnad som nyli-

gen genomgått en omfattande renovering, och de andra två överväger att göra detsamma. 

Samtliga av de tillfrågade mindre företagen anser att GreenBuilding-certifieringen är den mest 

relevanta för deras verksamheter, dels för att den är förhållandevis enkel att greppa och nå 

upp till, dels för att de anser att energianvändningen är den miljöpåverkan som är viktigast att 

ta hänsyn till i det befintliga beståndet. En av fastighetsägarna anser också att Miljöbyggnad är 

alltför dyrt att genomföra och att kostnaden för GreenBuilding är lättare att ta. GreenBuilding 

ger dem även ett konkret exempel på att de arbetar aktivt med energifrågor, något som de kan 

visa upp på marknaden. 

Även om det i dagsläget är GreenBuilding-märkningen som är aktuell för de mindre fastig-

hetsägarna, menar ett av företagen att de har för avseende att i ett senare skede även certifiera 

enligt LEED eller BREEAM. 

9.1.8 Påverkan på marknadsvärdet 

Vad tror då aktörerna på marknaden om miljöcertifieringarnas påverkan på fastigheternas 

marknadsvärde? En fråga under intervjuerna var ifall fastighetsägarna själva tror, eller har 

upplevt, att en certifierad fastighet ökar i värde jämfört med en konventionell. 

Fastighetsutvecklare 

Bland fastighetsutvecklarna råder det lite delade meningar om huruvida miljöcertifieringen 

leder till ett ökat marknadsvärde eller ej. En av de tillfrågade tror snarare att certifieringen 

kommer att bli en förutsättning, ett hygienkrav, för fler och fler investerare. Den ökar därmed 

i första hand inte priset, men påverkar om fastigheten blir såld eller inte. I detta instämmer 
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även ett annat av företagen, framförallt då det gäller stora projekt. För mindre fastigheter på 

den inhemska marknaden tror den tillfrågade att en miljöcertifiering kommer att spela mindre 

roll. Dock påverkas fastigheternas driftskostnader, vilket ger ett högre driftnetto, något som 

påstås vara jätteviktigt. 

En tredje av de tillfrågade fastighetsutvecklarna tror absolut att miljöcertifieringen påverkar 

marknadsvärdet positivt. Det är en byggnad som har bedömts av en tredje part, en garanti till 

kunden om att byggnaden fungerar som det är tänkt. Enligt den fjärde fastighetsutvecklaren 

har man dock ännu ingen erfarenhet av avkastningskravet för certifierade fastigheter har 

sänkts, men det finns en tro om att detta kommer att ske med anledning av att certifierade 

fastigheter är bättre än konventionella. Den intervjuade ser även indirekta värden för hyresgäs-

terna eftersom att vissa studier visar att produktiviteten ökar och sjukfrånvaron minskar för 

företag som hyr miljöcertifierade lokaler. Hyresgästerna kan även använda miljöcertifieringen i 

marknadsförande syfte för att profilera sig som ansvarstagande. 

Fastighetsägare 

Även bland de intervjuade fastighetsägarna råder delade meningar om miljöcertifieringarnas 

värdepåverkan. Den tydligaste åsikten bland de större fastighetsägarna är att marknadsvärdet 

inte påverkas, förutom genom att driftsnettona minskas. Dock finns det en uppfattning om att 

det påverkar om det blir en affär eller ej eftersom att allt fler pensionsfonder och internatio-

nella investerare börjar ställa krav på att fastigheterna ska vara certifierade. En av de större 

fastighetsägarna tror att miljöcertifieringen kommer att ha lika stor betydelse som läget i fram-

tiden.  

En annan av de större fastighetsägarna menar att även om miljöcertifieringen inte leder till ett 

ökat marknadsvärde har marknaden kommit till en punkt då kommunikationsvärdet är högre 

än merkostnaderna för certifiera. Detta beror på hyresgästerna har börjat ställa krav på en 

certifiering, och diskvalificerar de lokaler som inte kan uppfylla kravet tidigt i förhandlingspro-

cessen. Den tillfrågade tror att detta kommer att ge marknaden för miljöcertifierade fastigheter 

ett uppsving. 

Bland de mindre fastighetsägarna råder i stort sett samma uppfattning som i de större företa-

gen. De drar också kopplingen mellan ökade driftnetton och högre marknadsvärden, men har 

svårt att tro att avkastningskravet påverkas i dagsläget. Ett av företagen tror inte att en miljö-

certifiering påverkar värdet på deras fastigheter överhuvudtaget då dessa redan är centrala och 

attraktiva. En miljöcertifiering är, enligt den tillfrågade, mer värdefull för fastigheter i förorten 

och för nybyggda fastigheter, som han tror kan sjunka i värde om de är ocertifierade. 

Även de mindre fastighetsägare ser dock andra värden med miljöcertifieringen, exempelvis att 

byggnaden blir lättare att marknadsföra till bra och stabila hyresgäster, att det blir fler möjliga 
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internationella köpare och att certifieringen skapar en positiv känsla då man aktivt väljer att 

värna om miljön 

9.2 Intervjuer med värderare 

För att få en bättre uppfattning om huruvida miljöcertifieringarna har något värde på transak-

tionsmarknaden gjordes även intervjuer med två värderare. Båda värderarna arbetar på företag 

som tillhandahåller ett brett spektrum av fastighetsrelaterade tjänster, exempelvis rådgivning 

och analyser vid transaktioner och uthyrning samt due diligence. De har också gemensamt att 

de enbart värderar kommersiella fastigheter, det vill säga inga privatbostäder. 

9.2.1 Viktigaste faktorer i en värdering 

På frågan om vilka faktorer som är de viktigaste i en värdering svarar en av värderarna att det 

varierar starkt från objekt till objekt. Värderingen är uppbyggd av fastighetens driftsnetto och 

betalningsviljan hos investerarna, vilka påverkas av en mängd olika faktorer och som till stor 

del är individuella för den enskilda fastigheten. Dock är intäktsförutsättningarna en faktor som 

alltid är viktig, kanske den viktigaste av alla. 

Den andra värderaren menar att den mest primära faktorn är fastighetens läge. Därtill har även 

faktorer som hyresintäkter, byggnadsskick, funktion och standard en stor påverkan, eftersom 

att dessa påverkar avkastning och driftsekonomi.   

9.2.2 Värderingsmetoder och verktyg 

Både värderarna använder liknande värderingsmetoder, en blandning av kassaflödesanalys och 

ortsprismetod. Värderingen utförs genom att de framtida kassaflödena summeras under en 

kalkylperiod som vanligtvis sträcker sig över 5 till 10 år. Därtill uppskattas även ett restvärde 

för slutet av perioden. Indata till modellen hämtas dels från jämförelseobjekt på marknaden, 

dels från det aktuella objektet. Bland annat bestäms avkastningskravet, yielden, utifrån tidigare 

transaktioner, medan hyresavtal och driftskostnader bygger på faktiska data från den värdera-

de fastigheten. En av värderarna uppger att de framtida kostnaderna för planerat underhåll 

bygger på schabloniserade värden. 

Till sin hjälp har värderarna vissa verktyg, exempelvis för att räkna fram driftnetton och få 

fram information om marknaden. Bland annat används en datorbaserad räknesnurra, där in-

formation om hyresavtal och kostnader matas in som indata, för att få fram normaliserade och 

nuvärdesberäknade driftnetton. En av värderarna säger också att de har ett egenutvecklat data-

system där stora mängder information om tidigare transaktioner samlas, vilket gör att det går 

snabbt att värdera stora bestånd.  
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9.2.3 Hantering av risker 

Fastighetens värde påverkas även av de risker som en fastighet är förknippad med. Ju högre 

risk desto större avkastning kräver investerarna, vilket genom avkastningskravet påverkar vär-

det negativt. En av värderarna menar att i jämförelse med aktiemarknaden bygger riskbedöm-

ningen av fastigheter på mer handfast information. Avkastningskravet, där risken är inbakad, 

bestäms utifrån mätbara nyckeltal, exempelvis driftnetto i förhållande till pris, som är synliga 

utifrån tidigare transaktioner. Man ställer sig frågan: ”Vad har andra investerare krävt för er-

sättning för att investera i en viss typ av fastighet?”. Vid värdering av företag är riskbedöm-

ningen mer diffus, och bygger till stor del på spekulation och marknadens förväntningar. 

De viktigaste riskerna att ta hänsyn till, menar en av värderarna, är de som är kopplade till 

faktorer som har stor betydelse för det enskilda objektet. Det kan exempelvis vara risker för-

knippade med fastighetens läge. Även risker i det periodiska underhållet bör beaktas. Till ex-

empel anser värderaren att nya hus, som innehåller mer teknik än gamla hus, bör vara för-

knippade med en högre risk kopplad till underhållet. 

9.2.4 Kunskap om miljöcertifieringar 

Liksom i intervjuerna med fastighetsutvecklare och fastighetsägare fick värderarna själva vär-

dera den kunskap som de anser att de beträffande miljöcertifieringar. Båda de tillfrågade satte 

låga poäng på sina kunskapsnivåer, men angav att de känner till de övergripande dragen hos 

de olika certifieringssystemen. Den främsta anledningen till att man inte är mer insatt anges 

vara att man ännu inte har kommit i någon närmare kontakt med certifierade fastigheter i sitt 

arbete. Värderarna har dock börjat fånga upp de intressesignaler som finns bland fastighets-

sektorns aktörer. En av de tillfrågade berättar att han är medlem i den internationella organisa-

tionen RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) som bland annat anordnar seminari-

um om miljöcertifieringars värdepåverkan. Inom hans företag har det även hållits interna 

grundutbildningar om de olika certifieringssystemen. Även om samma engagemang inte åter-

finns i företaget där den andra värderaren arbetar bekräftar han ändå fastighetssektorns stora 

intresse genom att uttrycka sig som att han vet mindre än vad han borde. 

9.2.5 Miljöcertifieringens påverkan på värdet 

Huruvida en miljöcertifiering påverkar fastighetens värde är de tillfrågade värderarna inte säkra 

på. En av värderarna nämner att det råder lite olika uppfattning i värderarkåren om så bör vara 

fallet eller inte. De flesta är medvetna om att det borde bli en effekt, men att detta inte syns på 

marknaden idag. I och med att en fastighetsvärdering ska spegla ett sannolikt pris på en öppen 

marknad krävs det bevis för att betalningsviljan för dessa fastigheter är högre innan själva 

värderingen, uppskattningen, blir högre. Det finns dock en direkt värdepåverkan om fastighe-

tens driftkostnader förändras, exempelvis på grund av energieffektiviserande åtgärder, men 
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denna påverkan är egentligen inte förknippad med själva märkningen. För att certifieringen i 

sig ska bli värdepåverkande tror en av värderarna att det krävs att hyresgästerna börjar ställa 

krav på detta. Hyresgästerna är viktiga eftersom att de ger en dubbel effekt på marknadsvär-

det, dels i driftnettot, dels genom risken i avkastningskravet. 

Om miljöcertifieringen leder till en minskad risk beror till stor del på var man placerar risken i 

kalkylen, menar en av värderarna. Förväntningar om en god hyresutveckling leder till att risken 

bedöms lägre, men om miljöcertifieringen förknippas med ett teknikintensivt hus som kräver 

dyra underhåll ger detta en högre risk. Den andra värderaren menar att det inte finns någon-

ting i dagsläget som tyder på att investerarna anser att miljöcertifieringen automatiskt sänker 

risken. Däremot har han uppmärksammat att det dyker upp fler och fler investerare som stäl-

ler krav på att fastigheten ska vara certifierad. Detta borde öka konkurrensen om dessa objekt, 

vilket i sin tur driver upp priset.  

Sammantaget verkar värderarna inte anse att en miljöcertifierad byggnad har ett högre mark-

nadsvärde än konventionella i dagsläget. Även om vissa investerare kanske ser det som en god 

investering är det långt ifrån den faktor som har störst betydelse vid ett förvärv. En av värde-

rarna tror att funktionskrav är viktigare än en märkning, och den andra tror att det kanske kan 

vara av betydelse vid nybyggnation men knappast för ett befintligt bestånd utanför storstads-

regionerna. Men, det är svårt att tro att miljöcertifieringen skulle vara värdesänkande, menar 

en av värderarna. 

9.2.6 Framtida utveckling 

När man frågar värderarna om vad de tror om utvecklingen framåt för miljöcertifieringarna 

och deras värde är båda tillfrågade överens om att intresset från marknaden kommer att öka. 

En av värderarna förutspår också att värdespannet mellan certifierade och konventionella 

fastigheter kommer att öka. Om det är de konventionella fastigheterna som kommer att mins-

ka i värde eller de certifierade som kommer att öka i värde håller han dock osagt. Han berättar 

också att i tider med lågkonjunktur brukar dåliga fastigheter inte gå att sälja alls, medan bra 

fastigheter går att sälja om en till lite lägre pris än normalt. Kanske är det en sådan utveckling 

vi kommer att se för certifierade/konventionella fastigheter i framtiden. 

Den andra värderaren menar att den mest troliga utvecklingen är att allt fler fastighetsägare 

tvingas utföra och arbeta med resurseffektiviserande åtgärder i framtiden, i och med att den 

trenden blir allt starkare i samhället. Han tror inte heller att fastighetsägarna kommer att göra 

dessa åtgärder utan att samtidigt certifiera huset, vilket innebär att även antalet certifierade 

fastigheter kommer att öka. En förutsättning är dock att certifieringssystemen ständigt fortsät-

ter att utvecklas för att följa med i teknikutvecklingen. Annars riskerar de att förlora sin tro-

värdighet, menar han, och troligen även en stor del av ett eventuellt värde. 
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10 Analys 

Syftet med denna studie är att undersöka om miljöcertifieringar har en påverkan på fastigheternas värde och 

hur detta kan komma utvecklas framåt. I detta kapitel analyseras och diskuteras vad som framkommit under 

intervjuerna och från existerande litteratur på området. 

10.1 Hur ser utvecklingen ut idag? 

Miljöcertifieringar är ett relativt nytt fenomen i bygg- och fastighetsbranschen, men utveck-

lingen har börjat ta fart vilket inte minst visar sig i det stora intresse som samtliga av de tillfrå-

gade visar för ämnet. Ändå finns det stora skillnader i hur långt olika aktörer har kommit i 

arbetet med att börja certifiera byggnader och anpassa sina verksamheter till de krav som ställs 

i certifieringssystemen.  

10.1.1 Nybyggnation: ”Det här måste man ha koll på” 

Under de intervjuer som har gjorts visar det sig tydligt att det är främst i nybyggnationsfasen 

som miljöcertifieringar har utförts i någon större utsträckning. Flera av de tillfrågade företag 

som har verksamhet inom nyproduktion har i dagsläget övergripande beslut om att alla nypro-

ducerade kommersiella fastigheter ska certifieras enligt något av de miljöcertifieringssystem 

som finns på marknaden. Hur kommer det sig då att utvecklingen har tagit sin början och är 

så stark inom just denna fas? Det är svårt att ge ett entydigt svar på detta, snarare kan förklar-

ingen ligga i en kombination av flera olika faktorer. Anledningen till varför många fastighets-

utvecklare och större fastighetsägare väljer att certifiera är, enligt de själva, att kunderna i form 

av investerare och hyresgäster efterfrågar detta. Det verkar finnas högre förväntningar, och 

därmed högre ställda krav, på nybyggda fastigheter än på befintliga. Detta kan bland annat 

bero på att kunderna vet att nybyggda fastigheter kan certifieras, i och med att det framförallt 

är nybyggda fastigheter som har en miljöcertifiering idag. Det kan också bero på att fastighets-

utvecklare och fastighetsägare med nybyggda fastigheter har många kunder som är både inter-

nationella och stora, och därmed har bättre kännedom om miljöcertifieringarna och dessutom 

har större möjligheter att ställa krav. Samtidigt framkommer det dock från företag i denna fas 

att intresset från hyresgäster och investerare än så länge är ganska svalt och att det kunde ha 

varit större om det funnits mer kunskap om systemen på marknaden. 

En annan viktig anledning är förmodligen också att marginalkostnaden för att certifiera en 

nybyggd fasighet i många fall är betydligt lägre än för en befintlig byggnad. Detta kan dels 

förklaras av att de standarder av BREEAM och LEED som idag är mest välkända och använ-

da i Sverige de facto kräver större investeringar i form av antingen nybyggnation eller en om-

fattande renovering. Att applicera någon av dessa standarder i den löpande förvaltningen är 
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inte möjligt, utan att hela byggnaden först renoveras. Storleken på en investering vid nybygg-

nation och totalrenovering är i också i regel mycket stor. Även om en miljöcertifiering enligt 

något av de mer omfattande systemen kan kosta åtskilliga hundratusen kronor så är det i det 

stora hela en marginell kostnad i ett stort nybyggnationsprojekt. Flera av de tillfrågade företa-

gen menar också att det egentligen inte kostar något extra att få fastigheterna upp till den nivå 

som certifieringarna kräver eftersom att många av de krav som ställs på fastigheternas utform-

ning redan möts i konventionella fastigheter. Det som kostar är istället det utökade administra-

tiva arbete som krävs för att bevisa att fastigheterna har dessa egenskaper, en kostnad som 

många tillfrågade anser kommer att minska ju mer erfarenhet som byggs upp på området. I 

och med detta ser väldigt få av de tillfrågade nyproducerande företagen att miljöcertifieringen 

tillför ett värde i form av bättre utformade fastigheter. Värdet ligger snarare i, vilket i stort sett 

alla tillfrågade ”nybyggare” håller med om, att kunna kommunicera dessa miljönyttor till sina 

kunder. 

Det är intressant att lägga lite extra vikt vid detta argument. Hur kommer det sig att just före-

tag inom nyproduktion redan har så stort fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor att de anser 

det vara enkelt att anpassa sig till miljöcertifieringarnas krav? Sannolikt kan frågan, åtminstone 

delvis, har en politisk och kulturell förklaring. Nyproduktionen av fastigheter har länge betrak-

tas som en viktig del av vårt gemensamma samhälle. Detta har inneburit en omfattande poli-

tisk reglering av alltifrån planbestämmelser till konstruktion och produktionsskede av den 

bebyggda miljön. Även om stora delar av den statliga regleringen privatiserades under mitten 

av 1990-talet (exempelvis ligger kontrollen av att fastigheterna når upp till samhällets krav i 

dag på det enskilda företaget) finns fortfarande stor styrning kvar, bland annat genom kom-

munernas planmonopol och byggreglerna, BBR. Det kan därmed tänkas att det finns en vana 

inom byggsektorn att arbeta efter tydligt uppsatta kvalitetsmål, som gör det enklare för fastig-

hetsutvecklarna att ansluta sig till miljöcertifieringssystemen än vad det exempelvis är för rent 

förvaltande fastighetsägare. 

Att nyproduktionen av fastigheter länge har varit föremål för ett allmännyttigt intresse är för-

modligen också en av anledningarna till att det under årens lopp väckts stor uppmärksamhet 

kring just denna verksamhet. Kvalitetsbrister i byggprocessen och vad som närmast kan 

benämnas som rent ”byggfusk” ger ofta stora rubriker i media. I utredningen Skärpning gubbar! 

(Byggkommisionen, 2002) riktas kritik mot fastighetsutvecklande företag som anklagas för att 

tänka alltför mycket på kortsiktiga vinster i produktionen istället för en långsiktigt hållbar för-

valtningsekonomi. Det faktum att byggsektorn har samhällets ögon på sig kan vara en bidra-

gande faktor till att dessa företag, framförallt de som är stora och marknadsdominerande, har 

”tvingats” att arbeta centralt med miljö- och hållbarhetsfrågor tidigare än många andra företag. 

Ur denna synvinkel borde miljöcertifieringen ge ett tydligt mervärde till de stundvis kritiserade 

byggbolagen, i och med att den bevisar att byggnaden är uppförd på ett kvalitets- och miljö-
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mässigt bra sätt. Just trovärdighet och tredjepartsgranskning är också fördelar som samtliga fastig-

hetsutvecklare ser med en miljöcertifiering. 

10.1.2 Förvaltning och förädling: ”Det är åtminstone inte negativt” 

Utifrån genomförda intervjuer med förvaltande fastighetsägare i det befintliga beståndet kan 

det konstateras att den starka utvecklingen av de mer omfattande certifieringssystemen, BRE-

EAM, LEED och Miljöbyggnad, som är tydlig i nybyggnationsfasen inte verkar ha nått fram 

till förvaltningsfasen i fastigheternas värdekedja. De företag som i huvudsak ägnar sig åt för-

valtning av det befintliga beståndet visar förvisso ett intresse inför möjligheten att certifiera, 

men de befinner sig fortfarande i ett stadium av ovisshet om det kostar mer än det smakar. 

Det är tydligt att man i denna fas dels ser fler och större hinder att passera än i nybyggnations-

fasen, dels att värdet med en certifiering inte är lika framträdande. Även de större förvaltande 

fastighetsägarna, som bedriver verksamhet inom fastighetsutveckling, säger att det är svårare 

att motivera en miljöcertifiering i det befintliga beståndet, om det inte rör sig om stora totalre-

noveringar av hela fastigheter. 

Anledningarna till varför det är svårt att genomföra en certifiering i förvaltningsfasen skiljer 

sig stort beroende på vilket företag man talar med, vilket påminner om hur heterogen fastig-

hetssektorn och dess aktörer är. I ett av företagen säger man sig överväga att utföra de åtgär-

der som en certifiering innebär, men man ser inget mervärde i att utföra själva certifieringen. 

En annan av fastighetsägarna skulle gärna vilja ha certifieringen, men har inga möjligheter att 

genomföra de investeringar som krävs. Detta visar på den bredd av förutsättningar som olika 

företag verkar efter, förutsättningar som framförallt styrs av de olika motiv som företagen har 

med sina fastighetsinnehav. Det ger också en fingervisning om de svårigheter som står i vägen 

för en utbredd spridning i denna fas. 

Ett av de huvudsakliga hindren till att certifiera det befintliga beståndet verkar ligga i nyligen 

diskuterade hinder, att de miljöcertifieringssystem som idag främst används i Sverige är anpas-

sade till nybyggnation och totalrenoveringar. Verkligheten i den förvaltande verksamheten ser 

inte ut så som dessa standarder förutsätter. Utifrån intervjuerna framgår det att de investering-

ar som fastighetsägarna gör i sina kommersiella fastigheter till stor del utgörs av hyresgästan-

passningar, i många fall mycket mindre omfattande än en total genomgång av en hel byggnad. 

Ofta renoveras fastigheterna ett steg i taget, avgränsade till den yta som en enskild hyresgäst 

tar upp. Då de flesta certifieringsstandarder kräver att hela byggnaden certifieras på en och 

samma gång, blir det i realiteten mycket svårt att tillämpa dessa förutom i de fåtal fall då total-

renoveringar genomförs. 

Ett annat dilemma som hindrar spridningen till förvaltningsfasen kan vara att fastighetsbola-

gen, i högre utsträckning än de fastighetsutvecklande företagen, är direkt beroende av att upp-

fylla hyresgästernas önskemål och efterfrågan. Detta är själva grunden till deras ekonomiska 
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utveckling och existens, vilket bland annat bevisas av att i stort sett samtliga fastighetsägare 

anger att frågor rörande hyresgästen är de avgjort viktigaste att beakta i verksamheten. Detta 

innebär att den främsta drivkraften för fastighetsägarna att miljöcertifiera sina byggnader är att 

hyresgästerna efterfrågar detta. Denna efterfrågan är idag liten, vilket utifrån tidigare forskning 

beror på att utbudet av certifierade fastigheter är minimalt och att kännedomen om miljöcerti-

fieringarna därför är låg. Här skulle man dock kunna förvänta sig en bättre framförhållning 

från fastighetsbolagens sida. Det finns enligt tidigare studier på området ingenting som tyder 

på att hyresgästerna skulle välja bort en miljöcertifierad fastighet, för certifieringens skull, eller 

som en av de tillfrågade i denna undersökning uttrycker sig angående värdet av en miljöcertifi-

ering: ”Det är i alla fall inte negativt”. 

Spelar det någon roll, kan man fråga sig, om certifieringssystemen enbart används vid nybygg-

nation och inte sprids till det befintliga beståndet. Är det nödvändigt med ett utvecklingsarbete 

som gör fler fastighetsägare intresserade av att certifiera? 

10.1.3 Transaktion: ”En värderare får aldrig vara smartare än marknadens 

aktörer” 

Att utvecklingen inte har nått det befintliga beståndet och förvaltningsfasen leder till kompli-

kationer för en fortsatt spridning till transaktionsfasen, och därmed en positiv värdeutveckling 

för certifierade fastigheter. Tillskottet av nybyggda fastigheter är mycket litet sett till det totala 

beståndet, vilket medför att antalet certifierade fastigheter är näst intill försumbart i det stora 

hela. För att själva miljöcertifieringen ska få ett högre marknadsvärde i transaktionsfasen krävs 

det, utifrån såväl teori som empiriska resultat, att det existerar en marknad med jämförbara 

objekt. De åtgärder som krävs för att uppnå certifieringsnivån påverkar i och för sig driftnet-

tot, framförallt energieffektiviserande åtgärder som minskar driftskostnaderna, vilket redan i 

dagsläget ger en direkt ökning av marknadsvärdet. Dessa åtgärder skulle dock kunna utföras 

utan att byggnaden certifieras, och ger således inte själva certifieringen något mervärde. För att 

en skillnad i marknadsvärde ska uppstå mellan en certifierad och en konventionell fastighet 

krävs det antingen att hyresgästerna väljer att betala mer för den certifierade fastigheten jäm-

fört med ett likvärdigt konventionellt alternativ eller att investerarna anser att den certifierade 

fastigheten är förknippad med en lägre risk. Det förra alternativet påverkar driftnettots in-

täktssida medan det senare påverkar avkastningskravet. Värderarna konstaterar dock sam-

stämmigt att dessa fenomen först måste bli synliga på marknaden för att deras värderingar ska 

påverkas. Rent praktiskt uppskattas avkastningsvärdet i värderingsmodellerna utifrån data från 

tidigare transaktioner. Det innebär att ett tillräckligt stort antal miljöcertifierade fastigheter 

först måste säljas till ett högre pris än jämförbara konventionella fastigheter innan ett lägre 

avkastningskrav kan komma att användas. Driftnettot beräknas däremot utifrån uppmätta 

driftskostnader och faktiska hyresavtal i det aktuella objektet, och skulle därmed kunna ge en 

snabbare effekt på marknadsvärdet. 
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10.2 Vad är värdet med en miljöcertifiering? 

Även om miljöcertifieringarnas värde i dagsläget inte visar sig vara direkt ekonomiskt, i form 

av högre avkastning, innebär det inte att de är värdelösa och utan nytta. Tvärtom nämner de 

intervjuade företagen en mängd fördelar som skapar mervärde såväl internt i organisationerna 

som utåt mot externa kunder. Enligt de empiriska fynden består miljöcertifieringarnas värde 

av: 

 Kommunikationsvärde – En miljöcertifiering innebär ett mycket effektivt verktyg för att 

kommunicera byggnadernas miljöprestanda, och som även gör det möjligt för fastig-

hetsägarna att göra miljö- och hållbarhetsfrågor till ett konkurrensmedel. 

 Trovärdighet – Den tredjepartsbedömning som miljöcertifieringssystemen innebär bi-

drar till en trygghet för externa intressenter om att fastigheten når upp till högt upp-

satta krav, såväl kvalitets- som miljömässigt. 

 Försäkring mot framtida krav – Även om efterfrågan från kunderna i dagsläget är be-

gränsad, är många av företagen övertygade om att den kommer att öka i framtiden. 

Att miljöcertifiera idag ger en försäkring om att kunna möta kundernas framtida krav. 

 Hållbara processer – En miljöcertifiering ses även som ett verktyg i företagens verksam-

heter, som hjälper till att införa rutiner och struktur åt det interna miljöarbetet. Detta 

lyfts särskilt fram för projekterings- och produktionsskedet vid ny- och ombyggna-

tion. 

 Intern stolthet och enighet – Ett annat internt värde är att miljöcertifieringarna skapar 

stolthet hos medarbetarna i och med att man är med att bidra till ett mer uthålligt 

samhälle. Det skapar även konsensus om att arbeta med miljö- och energifrågor. 

Problemet med dessa mer kvalitativa värden är att de är svåra att mäta och gradera. Det 

går inte att direkt uttala sig om hur stort värdet med miljöcertifieringarna är. Vad som 

dock kan konstateras utifrån den empiriska undersökningen är att storleken på värdet va-

rierar, dels beroende på var i värdekedjan som fastighetsägarna har sin verksamhet, dels 

beroende på fastighetsägarnas strategier och motiv bakom fastighetsinnehavet. Vi kan se 

miljöcertifieringens värde som ett gungbräde, illustrerad i Figur 12, där den ena sidan re-

presenterar de fördelar som certifieringen ger företaget och som därmed utgör värdeska-

pande faktorer. Den andra sidan motsvarar de nackdelar som certifieringen medför och 

som utgör hinder för företaget att miljöcertifiera. Beroende på företagets individuella för-

utsättningar och erfarenheter får drivkrafterna och hindren olika tyngd, vilket leder till ett 

övervägande positivt eller negativt värde för varje individuellt företag. 
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Även om värdet med en miljöcertifiering tycks vara högst individuellt verkar det dock, enligt 

tidigare förda resonemang, finnas vissa mer generella drag i värdekedjans olika faser. I ny-

byggnationsfasen, där värdet upplevs som högt, läggs stor vikt vid i stort sett alla uppräknade 

drivkrafter. Samtidigt upplever man inga direkta hinder i form av höga kostnader och obefint-

lig efterfrågan, vilket resulterar i att det sammantagna värdet blir övervägande positivt. Inom 

förvaltnings- och förädlingsfaserna är förhållandet mellan hinder och drivkrafter det omvända. 

Företagen upplever här många av de uppräknade hindren, framförallt de höga kostnaderna 

och den obefintliga efterfrågan, medan drivkrafterna begränsas till att omfatta kommunikation 

och konkurrens. Värdet upplevs med andra ord som lägre i förvaltnings- och förädlingsfasen 

än i nybyggnationsfasen, vilket gör att färre fastigheter certifieras. 

10.2.1 Vilken miljöcertifiering är mest värdefull? 

En intressant aspekt som har framkommit under intervjuerna är de skilda åsikter som råder 

om vilket certifieringssystem som är lämpligast att använda på den svenska marknaden. Innan 

jag intervjuade aktörerna i branschen antog jag att enigheten skulle vara större beträffande de 

fördelar och nackdelar som olika miljöcertifieringar medför. Det visade sig snarare vara tvärt-

om. De fördelar som en fastighetsägare ser med ett miljöcertifieringssystem kan av en annan 

fastighetsägare uppfattas som rena nackdelar. Ett exempel är avsaknaden av valbarhet i syste-

met Miljöbyggnad, som en av de tillfrågade ser som en stor fördel eftersom att det garanterar 

att huset är hållbart på alla punkter. En annan påpekar dock att precis samma faktor istället 
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Dålig anpassning 
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Figur 12: Illustration av miljöcertifieringarnas värde 
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Figur 13: Kommentarer om de olika certifieringssystemen som framkommit under intervjuerna 

begränsar systemets utveckling, då det tvingar fastighetsägaren till att göra ”allt eller inget”. 

Det är därför svårt att utifrån det empiriska materialet komma fram till att något av certifie-

ringssystemen skulle vara bättre än de andra. Svaret är snarare ”det beror på”. 

I Figur 13 sammanfattas de åsikter som de intervjuade har framfört angående de olika miljö-

certifieringssystemen. Figuren skulle felaktigt kunna tolkas som att BREEAM är det bästa 

certifieringssystemet i och med att det har har flest positiva kommentarer och få negativa. 

Vilket system som är lämpligast att använda beror helt enkelt på vad företaget ser för nytta 

med certifieringen och vilka behov certifieringen behöver möta för att anses vara värdefull. 

Beroende på dessa faktorer kan en fördel med ett av systemen vara helt oväsentlig för ett 

företag, medan den är avgörande för ett annat. Till exempel kan ett mindre företag med 

övervägande andel svenska hyresgäster se stora fördelar och små nackdelar med Miljöbyggnad, 

medan ett företag med stora resurser och många internationella kunder istället premierar 

LEED eller BREEAM. The beauty is in the eye of the beholder, är ett klassiskt citat som passar väl 

in på de olika miljöcertifieringarnas värde. 
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10.3 Vad kan vi vänta oss av utvecklingen framåt? 

Utifrån dagsläget kan ett antal scenarier för miljöcertifieringarnas framtida utveckling ställas 

upp. I Figur 14 visas fyra tänkbara scenarier, där den horisontella axeln representerar utveck-

lingen längs med fastigheternas värdekedja och den vertikala representerar spridningen bland 

antalet aktörer i respektive fas. Låt oss för enkelhetens skull börja med att anta ett scenario, 

det som i figuren benämns som ”Nytt är grönt”, där ingenting händer för att påverka den ut-

veckling som vi ser idag. Det råder en fortsatt stark utveckling i nybyggnationsfasen medan 

företagen fortfarande står tveksamma till att certifiera byggnader i förvaltnings- och föräd-

lingsfasen. Detta kommer att innebära att antalet miljöcertifierade fastigheter förvisso kommer 

att öka, men med tanke på den lilla andel som nybyggda kommersiella fastigheter utgör kom-

mer hastigheten på denna utveckling vara förhållandevis låg. Risken i detta scenario är att det 

tar alltför lång tid att bygga upp en efterfrågan hos såväl hyresgäster som investerare, vilket i 

sin tur kan leda till att företagen, i avsaknad av tydliga ekonomiska vinster, går tillbaka till att 

bygga konventionella byggnader. Vi faller då in i ett scenario, ”Flugan”, som innebär att ut-

vecklingen avstannar och att det starka intresse för miljöcertifieringar som vi ser idag, i 

backspegeln får betraktas som en övergående trend.  

Figur 14: Tänkbara framtida scenarier för miljöcertifieringarnas utveckling. Den horisontella axeln repre-
senterar miljöcertifieringarnas utveckling genom värdekedjan, medan den vertikala representerar sprid-
ningen bland aktörer inom respektive fas (nybyggnation, förvaltning, förädling och transaktion) 

Utveckling genom 

värdekedjan 

Spridning inom respektive fas 
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Hur trolig denna utveckling är kan givetvis ifrågasättas. De tillfrågade fastighetsutvecklarna 

verkar inte, åtminstone inte i dagsläget, lägga någon större vikt vid att de inte får högre betalt 

för sina certifierade fastigheter. Snarare upplever de att de andra värden som miljöcertifiering-

arna tillför organisationen är fullt tillräckliga argument för att certifiera. Om dessutom kostna-

derna för att administrera en certifiering avtar ju mer erfarenhet och rutiner som byggs upp 

kan det mycket väl tänkas att utvecklingen av certifierade fastigheter fortsätter även utan när-

varo av direkt monetära värdeökningar. Det är nog snarare troligt att marknadskrafterna på 

egen hand driver utvecklingen av miljöcertifieringar framåt i värdekedjan. Under intervjuerna 

påpekade en av fastighetsägarna att de nybyggda fastigheterna i första hand konkurrerar med 

det befintliga beståndet på hyresmarknaden, inte med andra nybyggda hus. Hyresgästerna 

väljer sällan lokaler utifrån fastighetens ålder, vilket gör att man inte kan se det nybyggda be-

ståndet som en egen marknad. Det kan därför anses sannolikt att de fastighetsägarna som har 

förutsättningarna och resurserna att använda de miljöcertifieringssystem som finns på mark-

naden idag, även kommer att göra det på sitt befintliga bestånd. Kanske framförallt på de 

fastigheter som ligger i gynnsamma lägen, och som man anser att det är lönsamt att investera 

stora summor pengar i. Fastighetsägare och fastigheter som inte har samma goda ekonomiska 

förutsättningar kommer dock fortfarande, i och med att situationen liknar den vi ser idag, att 

uppleva stora hinder i form av höga kostnader, avsaknad av ekonomiska incitament och certi-

fieringssystem som inte är anpassade till deras verksamheter. Detta scenario, som innebär att 

nybyggda och befintliga attraktiva fastigheter blir certifierade, kallas i figuren för ”Grönt är lyx”. 

Spridningen har här tagit ett steg i värdekedjan, men det är fortfarande endast ett fåtal aktörer 

i varje fas som väljer att certifiera. Utvecklingen har med andra ord fortfarande en relativt låg 

hastighet som ger ett litet genomslag på såväl efterfrågan som marknadsvärdestegring. 

Det sista scenariot, ”Norm”, innebär att miljöcertifieringarna dels har spridits sig genom hela 

värdekedjan, från nybyggnation till förvaltningsfas och förädlingar, dels att majoriteten av alla 

aktörer certifierar sina fastigheter. Det stora antalet miljöcertifierade fastigheter i detta scenario 

skapar för det första en större kunskap, hos såväl fastighetsägare som omgivning, om de för-

delar som en miljöcertifiering medför. En större kunskap om fördelar borde i sin tur skapa en 

högre efterfrågan hos hyresgäster och investerare, vilket i slutändan ger avtryck i värdekedjans 

sista fas, transaktionsfasen. Miljöcertifieringen blir en värdeskapande faktor som leder till ett 

högre marknadsvärde för fastigheten. Norm-scenariot kan jämföras med Bernstein och Ca-

shores (2007) fas III, där certifieringssystemet skapar ett gemensamt och allmänt accepterat 

ramverk för hållbart fastighetsägande. 

10.3.1 Vart vill vi? 

Vad är då en önskvärd riktning för miljöcertifieringarnas fortsatta utveckling? Denna under-

sökning har inte haft som syfte att ur ett samhällsperspektiv jämföra hur effektiva miljöcertifi-

eringssystemen är för att skapa ett hållbart samhällsbyggande jämfört med alternativa metoder. 
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Ändå kan det vara intressant att ägna några rader åt en övergripande diskussion om vad det 

kan finnas för fördelar med ett marknadsdrivet system jämfört med exempelvis en politisk 

reglering. Enligt vissa forskare, exempelvis Bartley (2007), är en av förklaringarna till upp-

komsten av frivilliga certifieringar att vi lever i ett neoliberalt paradigm, en grundläggande 

politisk tankeföreställning om att det är den fria marknaden som ska lösa samhällets gemen-

samma problem. Ur ett bredare globalt perspektiv, kan enligt detta synsätt, miljöcertifieringar 

och andra CSR-former ses som de enda tänkbara alternativen. Det finns alltför stora motsätt-

ningar mellan ekonomisk och miljömässig hållbarhet på ett globalt plan för att den inhemska 

politiken på egen hand ska kunna lösa de miljöproblem som vi står inför. 

Om vi bortser från detta en stund, byggbranschen har trots allt en tydlig nationell förankring, 

byggnader produceras i hög utsträckning där de kommer att användas. Kan vi ändå finna 

samhällsekonomiska argument för att marknaden ska reglera sig själv? Utifrån de genomförda 

intervjuerna framkommer det ofta att besluten om miljöcertifiera fattas på en hög strategisk 

nivå i företagen, i många fall är den yttersta ledningsgruppen involverad. Miljörelaterade frågor 

verkar inte längre vara något som man försöker att smita ifrån genom att göra så lite som möj-

ligt för att nå upp till en politiskt uppsatt miniminivå. Snarare vill man göra mer än vad om-

givningen kräver. Enligt flera av de tillfrågade upplever man inte att kunderna efterfrågar nå-

gon specifik betygsnivå på certifieringarna, det räcker med att det finns en plakett som talar 

om att byggnaden är märkt. Ändå har flera av de intervjuade företagens koncernledningar 

fattat beslut om att nå upp till de högre nivåerna i certifieringssystemens betygskala. 

Att miljöfrågor blir till en konkurrensfördel anser jag därför vara miljöcertifieringarnas främsta 

fördel jämfört med obligatoriska regleringar från politiskt håll. Genom att slå an strängar som 

ligger mycket nära företagandets själva kärna och existenskriterier, kunderna och deras efter-

frågan, får miljöfrågorna större strategisk tyngd och därmed större fokus i hela organisationen 

än vad ett politiskt beslut förmodligen någonsin kan åstadkomma. Drivkraften kommer in-

ifrån den egna organisationen i form av en vilja att vara bättre och prestera mer än sina kon-

kurrenter, och på sätt locka till sig fler kunder. Risken med att fuska, lägga åt sidan och smita 

ifrån blir större i och med att det skulle få en direkt påverkan på relationen och tilliten mellan 

kund och företag. Utifrån ovanstående resonemang torde svaret på frågan vara att det är posi-

tivt att miljöcertifieringarna utvecklas framåt och att det är det normskapande scenariot, där 

det ses som en självklarhet att bedriva verksamhet i linje med miljöcertifieringarnas krav, som 

ska vara målsättningen att uppnå. 

10.3.2 Hur når vi dit? 

För att undersöka hur utvecklingen mot scenariot Norm kan stödjas kan det vara lämpligt att 

dra lärdom från utvecklingstendenser i dels andra branscher, dels från länder där certifierings-

systemen för fastigheter har kommit längre. 
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Anpassning av systemen 

Om vi för en stund återvänder till Bernstein och Cashores (2007) teori om certifieringssyste-

mens utveckling kan vissa paralleller observeras mellan fastighetssektorn och certifieringssy-

stem inom andra branscher. Det är företagen som redan står närmast certifieringssystemens 

krav, och som därmed har de lägsta inträdeskostnaderna, som är de första att ansluta sig. I 

bygg- och fastighetssektorn representeras denna grupp av de företag som är verksamma inom 

nybyggnation. Aktörer som förvaltar det befintliga beståndet upplever högre kostnader med 

att certifiera sina fastigheter och står ännu tveksamma till om en miljöcertifiering kan vara 

värdefull för dem ur ett strategiskt perspektiv. Utifrån denna observation drar jag slutsatsen att 

vi än så länge inte nått den breddningsfas som Bernstein och Cashore (2007) har identifierat 

som ett steg i certifieringssystemens utveckling. Åtminstone inte i Sverige. Enligt Bernstein 

och Cashores teori är ett viktigt steg i systemens utveckling mot normbildande att de anpassas 

till de aktörer som initialt upplever alltför höga kostnader för att ansluta sig till dem. De försök 

till breddning som gjorts i de internationella systemen har inte fått något genomslag på vår 

nationella marknad, det är standarderna för nybyggnation som anpassas till svenska förhållan-

den och som också framförallt används här.  

Måhända möter detta påstående motstånd, det finns trots allt en standard för befintligt be-

stånd i det svenska systemet Miljöbyggnad. Standarden för befintliga fastigheter är dock i 

grunden likadan som den för nybyggnation, det är egentligen enbart nivån på kriterierna som 

skiljer sig. En lyckad anpassning handlar, utifrån det empiriska materialet, om att utveckla 

certifieringsprocessen och genomförandet så att de bättre kan möta den verklighet som många 

förvaltare av det befintliga beståndet befinner sig i. Det kan exempelvis vara att certifiera en 

kontinuerlig process av mindre åtgärder som kan utföras under en längre tid, arbetet med 

dagliga rutiner och arbetssätt, och att göra det är möjligt att certifiera enskilda lokaler efter en 

hyresgästanpassning.  Ett föregångsexempel är BREEAM In-Use som möter båda dessa krite-

rier och som även gör det enkelt för företagen att administrera certifieringsarbetet. Certifie-

ringsverktyget möjliggör också en direkt återkoppling till hur väl företagen presterar i miljöar-

betet, något som har efterfrågats av fastighetsägarna under intervjuerna. 

I Sverige har vi därmed ett tacksamt läge beträffande en anpassning av systemen till förvalt-

ningsfasen, i och med att sådana standarder finns inom såväl BREEAM som LEED. Standar-

derna kan dessutom redan idag användas på den svenska fastighetsmarknaden. Vad är det då 

som hindrar att de används? En stor anledning till detta kan vara att fastighetsägarna verkar 

sakna kunskap om att dessa standarder existerar, eller åtminstone att de går att använda i Sve-

rige. BREEAM In-Use leder förvisso enbart till en indikerande certifiering, i och med att stan-

darden bygger på brittiska förutsättningar, men den kan ändå användas såväl för att utforma 

ett hållbart miljöarbete som i marknadsföringssyfte. Ett stort ansvar kan anses vila på SGBC 

att informera och föra ut möjligheten till de förvaltande fastighetsbolagen, samt att även arbe-
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ta för att ta fram nationella standarder och anpassningar så som görs för miljöcertifieringar för 

nybyggnation.  

Betydelsen av flera certifieringssystem 

Ett fenomen som har skett inom andra branscher, och som även kan observeras i bygg- och 

fastighetssektorn, är att det vuxit fram konkurrerande certifieringssystem på marknaden. En-

ligt Bernstein och Cashore (2007) beror utvecklingen främst på konflikter mellan frivilligorga-

nisationer och företag som har svårt att komma överens om hur hårda kraven i systemen ska 

vara. Inom fastighetssektorn kan mängden certifieringssystem snarare förklaras av geografiska 

förutsättningar och nationella värderingar beträffande hållbarhet. I Sverige togs det nationella 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i bruk relativt sent, jämfört med i den övriga världen, 

vilket kan vara en trolig anledning till att fastighetsägarna importerat internationella system. 

Exempelvis är Sverige det europeiska land där GreenBuilding har fått störst genomslag, sett 

till det totala antalet certifierade byggnader, vilket skulle kunna förklaras av avsaknaden av ett 

nationellt certifieringssystem. 

Om det är fördelaktigt eller negativt för miljöcertifieringssystemens utveckling att det finns 

flera konkurrerande system är någonting som diskuterats av andra forskare och som även 

debatterats i branschen. Exempelvis menar Bonde, Lind och Lundström (2009) att mängden 

certifieringssystem försvårar kommunikationen av fastigheternas miljöegenskaper och som 

därmed skapar problem då fastighetsmarknaden ska prissätta dessa egenskaper. En offentlig 

debatt fördes även av olika aktörer på Fastighetsnytts webbforum ifall den svenska fastighets-

branschen borde enas kring ett gemensamt system istället för att skapa konkurrens genom att 

olika företag ansluter sig till olika system (Denell, 2009; Hellman, 2009; Bonde, 2009; 

Eriksson, 2009). Så har bland annat skett i Norge, där landets ledande byggföretag enats om 

att använda BREEAM (Nordberg, 2010). 

Utifrån de empiriska fynden anser jag dock att det är viktigt att vi även fortsättningsvis behål-

ler det antal certifieringssystem som finns på den svenska fastighetsmarknaden. Denna slutsats 

dras utifrån tidigare resonemang om företagens olika förutsättningar att ansluta sig till syste-

men samt de skilda synpunkter som framkommit under intervjuerna. Bredden av de synpunk-

ter som framkommit antyder att det skulle vara svårt att hitta ett system som lämpar sig för 

alla typer av fastighetsägare. Konsekvensen skulle kunna bli att utvecklingen stannar vid att 

enbart de företag med bäst förutsättningar certifierar sina fastigheter, det vill säga vid scenariot 

”Grönt är lyx”. Det kan argumenteras för att det är bättre att alla gör något än att ett fåtal gör 

allt, ur såväl ett hållbarhets- som företagsekonomiskt perspektiv.  

Även i Bernstein och Cashores (2007) forskning visar det sig att konkurrerande certifieringssy-

stem inte behöver innebära en nackdel för fortsatt spridning. Tvärtom har det i andra bran-

scher snarare visat sig leda till positiva, om än oavsiktliga, konsekvenser. De debatter som 
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förts av konkurrerande anhängare har dels inneburit offentlig uppmärksamhet, dels att inlås-

ningar i specifika metoder har undvikits för att istället försöka finna ”win-win”-lösningar. Ur 

detta perspektiv är det således en fördel att det existerar parallella certifieringssystem, så länge 

det förs en utvecklande diskussion där organisationer och företag kan lära av varandra. 

Politikens roll i marknadsbaserade regleringar 

For all their power and vitality, markets are only tools. They make a good servant but a bad 

master and a worse religion. They can be used to accomplish many important tasks, but they 

can’t do everything, and it’s a dangerous delusion to begin to believe that they can—especially 

when they threaten to replace ethics or politics. 

(Hawken, Lovins, & Lovins, 1999, ss. 261-262) 

Miljöcertifieringar är marknadsbaserade instrument, de är utformade för att marknadsmeka-

nismerna i form av utbud och efterfrågan ska driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle 

(Bernstein & Cashore, 2007). Enligt Bartley (2007) innebär det dock inte att de utgör ett sub-

stitut till politisk styrning. Snarare ska de ses som ett verktyg för politiken att verka genom 

marknaden.  

I USA, där det under de senaste åren har skett en stark utveckling av antalet certifierade pro-

jekt och där forskning även tyder på att det existerar hyres- och prispremier för dessa fastighe-

ter, finns ett flertal exempel där politiska institutioner ger sitt stöd till miljöcertifieringssyste-

men. Flera federala institutioner har fattat övergripande beslut om att egenägda (statliga) fas-

tigheter ska nå upp till en viss LEED-nivå. Exempelvis har U.S. General Services Administra-

tion, USA:s största civila hyresvärd, beslutat att samtliga av deras nybyggnationer och större 

renoveringar ska certifieras med minst LEED Gold (U.S. General Services Administration, 

2011). På statlig nivå har vissa delstater infört krav på att vissa byggnader måste certifieras. 

Vanligtvis gäller detta fastigheter i den offentliga sektorn. För den privata sektorn har ett stort 

antal stater och städer istället infört incitament i form av bland annat skattelättnader, priorite-

rade planprocesser och rena subventioner. Sammanlagt existerar någon form av statligt stöd 

för miljöcertifieringssystem i 14 federala institutioner, 45 stater, 384 städer och 58 Counties. 

Sammanlagt ägs eller hyrs 27 procent av det totala antalet LEED-certifierade fastigheter i USA 

statliga institutioner. (USGBC, 2011f) 

I Sverige är det förvånansvärt tyst från politiskt håll angående miljöcertifieringssystemen och 

deras utveckling. Trots omfattande eftersökningar har inga uttalande, vare sig positiva eller 

negativa, påträffats från övergripande politisk nivå. Från politiskt håll borde det finnas tydliga 

fördelar att utnyttja miljöcertifieringssystemen för att nå många av de miljömål som satts upp 

för bygg- och fastighetssektorn. Flera av de faktorer som behandlas i miljömålen omfattas 

likväl av de olika certifieringssystemen. Att stat och kommun verkar för en ökad spridning av 

miljöcertifierade fastigheter skulle därmed kunna utgöra ett alternativ till att göra den bebygg-
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da miljön mer hållbar. Av erfarenhet från såväl andra branscher som från internationella fas-

tighetsmarknader verkar det också som om att politisk inblandning är något av en förutsätt-

ning för att certifieringssystemen ska nå en bred uppslutning. 

Ett politiskt engagemang i frågan behöver, eller bör, inte innebära hårda regleringar i form av 

lagstiftning och tvång. Risken är att en sådan inblandning eliminerar certifieringens främsta 

fördel, det vill säga drivkraften i form av efterfrågan från kunderna. Politiken måste överhu-

vudtaget inte verka genom en direkt påverkan på marknadens aktörer, men kan genom starka-

re närvaro på miljöcertifieringarnas arenor påverka utformningen av dessa så att de ligger i 

linje med politiska mål. 

Man kan även tänka sig konkreta handlingsalternativ, genom vilka politiken kan ge mark-

nadsmekanismerna hjälp på traven, och därmed påskynda miljöcertifieringarnas utveckling på 

fastighetsmarknaden. Ett exempel, hämtat från USA, är att offentliga institutioner reglerar sig 

själva, det vill säga inför beslut om att certifiera kommunala, statliga och landstingsägda fastig-

heter och lokaler. I och med att den offentliga sektorn äger en stor andel av landets kommer-

siella fastighetsbestånd skulle ett sådant beslut leda till att utbudet av certifierade fastigheter 

ökar. På liknande sätt kan politiken även verka för att öka efterfrågan genom att ställa krav på 

miljöcertifieringar i de lokaler som hyrs av offentliga verksamheter.  

Politiken kan också med hjälp av morötter verka för att eliminera vissa av de hinder som mil-

jöcertifieringarna möter på marknaden. I nybyggnationsfasen skulle ett, troligtvis, effektivt 

incitament vara snabbare planprocesser i samband med bygglovsansökningar. Förmodligen är 

detta ett kostnadseffektivt alternativ för att föra miljöcertifieringarnas utveckling framåt. 

Nackdelen är att det i första hand riktar sig mot en liten del av marknaden, nybyggnationsfa-

sen, där det finns lägst hinder att passera. Ekonomiska incitament som tydligare riktas mot det 

befintliga beståndet skulle kunna vara skattelättnader eller subventioner för en del av certifie-

ringsavgiften. Det krävs dock en mer riktad utredning, än vad denna undersökning kan ge, för 

att kunna avgöra vilka incitament som ger bäst effekter och som därmed är att rekommendera. 

För att återkoppla till föregående avsnitt om fördelen med flera system bör dock ett varning-

ens finger höjas mot att den offentliga sektorn stödjer ett specifikt miljöcertifieringssystem. En 

sådan inblandning skulle ge ovälkomna störningar i konkurrensen. Valet av certifieringssystem 

bör väljas utifrån fastighetsägarens och fastighetens individuella förutsättningar. 
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11 Slutsatser 

I detta avslutande kapitel återvänder vi till frågeställningarna som ställdes upp i det inledande kapitlet och 

sammanställer de svar som undersökningen kommit fram till. Slutligen ges även förslag på fortsatt forskning 

kring frågor som framkommit under studiens gång, men som av utrymmesskäl inte kunnat besvaras. 

Att betrakta fastighetsägandet ur ett systemperspektiv, där olika faser i byggnadens livscykel 

särskiljs men samtidigt kopplas samman, tydliggör relationer mellan miljöcertifieringarnas 

ekonomiska värde och deras utveckling i den kommersiella fastighetens värdekedja. I dag kan 

vi se att utvecklingen är som störst i nybyggnationsfasen, där alltfler projekt märks med omfat-

tande certifieringar som BREEAM, LEED och Miljöbyggnad. 

Utifrån såväl tidigare forskning om miljöcertifieringar som den empiriska delen av denna un-

dersökning kan det konstateras att värdet med miljöcertifieringar inte visar sig i form av vare 

sig prispremier på transaktionsmarknaden eller högre hyror på hyresmarknaden. En stor an-

ledning till detta är att det ännu inte finns någon egentlig marknad för miljöcertifierade fastig-

heter. Även om miljöcertifieringarnas värde i dagsläget inte speglas i fastighetsvärderingarna 

innebär det inte att de är värdelösa. Tvärtom ser aktörerna på marknaden en rad fördelar med 

att certifiera sina fastighetsbestånd. De mest utmärkande är kommunikationsvärde till externa 

intressenter, trovärdighet genom tredjepartsgranskning, en försäkring mot kundernas framtida krav, 

hållbara interna processer och en intern stolthet hos medarbetarna. Dessa mer kvalitativa värden är 

dock svåra att mäta, och de varierar kraftigt från företag till företag, något som resulterar i att 

åsikterna går isär beträffande vilket certifieringssystem som är lämpligast att använda. Valet av 

märkning beror i hög grad på företagens övergripande strategier och individuella förutsätt-

ningar.  

För att de kvalitativa värdena ska bli direkt ekonomiska krävs det att fler fastigheter certifieras, 

vilket därmed leder till ett större utbud på marknaden. I och med att hyresgästerna är fastig-

hetsmarknadens primära kunder är ett ökat utbud viktigt för att företag, även utanför fastig-

hetsbranschen, ska få en bättre kännedom om miljöcertifieringarna och därmed kunna efter-

fråga dessa i en högre utsträckning än idag. Om hyresgästerna efterfrågar miljöcertifieringar 

kommer detta i ett senare skede även resultera att de certifierade fastigheterna värderas högre 

på transaktionsmarknaden, i och med att hyresgästernas efterfrågan avspeglas i såväl driftnet-

ton som i avkastningskrav. 

Antalet certifierade fastigheter skulle snabbare kunna öka om miljöcertifieringarna sprids till 

det befintliga beståndet, framförallt till förvaltningsskedet och de, ofta mindre, investeringar 

som genomförs i kommersiella fastigheter. För att stödja och accelerera en sådan utveckling 

finns det ett antal pådrivande faktorer att beakta. För det första borde certifieringssystemen 

anpassas för att lättare kunna användas i den löpande förvaltningen och vid hyresgästanpass-
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ningar. På så sätt blir hindren mer överkomliga för förvaltarna av det befintliga ståndet, vilket 

kan öka miljöcertifieringens värde för denna grupp aktörer. Jag anser att ett stort ansvar för en 

sådan utveckling vilar på SGBC, som har samlingsfunktionen för de olika miljöcertifieringssy-

stemen i Sverige. Ett förslag är att göra en anpassning av BREEAM In-Use till svenska förhål-

landen så som görs för nybyggnationsstandarden. 

Det är även viktigt att inte hindra en fortsatt spridning för samtliga system på marknaden. 

Betydelsen av att som fastighetsägare kunna välja miljöcertifiering utefter de individuella förut-

sättningarna och behov är förmodligen av stor vikt för en framtida positiv utveckling, fram-

förallt i det inledningsskede som vi befinner oss i. Konkurrerande certifieringssystem kan även 

bidra till att standarderna ständigt förbättras och undviker inlåsningar samt att konkurrensen i 

sig kan ge offentlig uppmärksamhet genom debatter mellan systemens anhängare. Det är möj-

ligt att marknaden så småningom kommer att välja det system som anses bäst, men vi är inte 

där än. 

En tredje viktig faktor är betydelsen av ett aktivt politiskt stöd. Även om miljöcertifieringen är 

ett marknadsdrivet instrument innebär det inte nödvändigtvis att marknaden ensam kan regle-

ra de problem som vi möter idag. Miljöcertifieringarna kan även, om de utnyttjas på rätt sätt, 

vara ett effektivt politiskt styrmedel i syftet att nå upp till nationellt uppsatta miljömål. Jag 

anser dock att det är viktigt att ett politiskt engagemang inte visar sig i hårda regleringar, så 

som regler och lagstiftning för den privata sektorn. Ett bättre alternativ är att stat, kommun 

och landsting tar på sig ledartröjan och börjar miljöcertifiera offentliga fastigheter och ställa 

krav på miljöcertifieringar i hyrda lokaler. Detta skulle driva på såväl utbud som efterfrågan på 

certifierade fastigheter. Andra alternativ är att skapa incitament i form av skattelättnader, prio-

riterade planprocesser eller subventioner. 

Denna undersökning har undersökt vad fastighetsägare, fastighetsutvecklare och värderare ser 

för värde i miljöcertifieringar. Uppsatsen har begränsats till kommersiella fastigheter i stor-

stadsområden. För att få en tydligare bild av hur situationen ser ut på andra marknader och i 

övriga Sverige anser jag att det behövs mer forskning på dessa områden. Liknande studier 

inriktade på exempelvis på bostäder och glesorter skulle vara intressant för att se hur generella 

slutsatserna i denna undersökning kan anses vara. 

Jag anser även att politiken behöver forskningens hjälp för att utreda hur effektiva miljöcertifi-

eringarna kan vara som styrmedel för att nå de politiska målen, och hur de i så fall bör utnytt-

jas. Kanske kan vi lära oss något från USA om hur samarbete mellan stat och marknad kan se 

ut? 

Avslutningsvis: Kan grönt bli till guld? Det är min starka övertygelse att så är fallet, och att 

miljöcertifieringarna mycket väl kan innebära den magiska formeln. Kanske inte idag, kanske 

inte imorgon, men snart! 
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Appendix 1 

Intervjuunderlag fastighetsutvecklare och fastighetsägare 

Bakgrund 

1. Fyll i följande nyckeltal för företaget du arbetar på! 

Omsättning 
 

Antal medarbetare 
 

Antal byggnader 
 

Antal m2 
 

Fastighetstyper 
 

Regioner 
 

Genomsnittlig ägartid 
 

 

2. Vilka processer bedriver ni verksamhet inom? Rangordna! (1 = kärnverksamhet) 

Nybyggnation Förvaltning Förädling Transaktion 

    

 

3. Beskriv företagets huvudsakliga verksamhet på fastighetsmarknaden! Syfte? Strategi? 

 

4. Vilken roll har företaget, och du själv, på fastighetsmarknaden? 

 

5. Vilka är generellt de viktigaste frågorna att beakta i ert arbete? 

 

6. Vem äger de strategiska frågorna kring hur fastigheterna förvaltas, förädlas och för-

värvas/avyttras? 

 

7. Vilka investeringar gör ni i era fastigheter? 
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8. Beskriv beslutsprocessen bakom en investering! Vad driver? Vem? Kriterier? Under-

lag? 

 

9. Har ni någon energi-/miljöfunktion i er organisation? På vilken organisatorisk nivå? 

Miljöcertifieringar 

10. Vad har du för kunskap om miljöcertifieringssystem?  

Gradera på en 5-gradig skala (1 = ingen kunskap, 5 = Mycket god kunskap) 

 

1 2 3 4 5 Vet ej 

      

 

 

11. Vad ser du för fördelar med en miljöcertifiering i dagsläget? 

 

12. Vad ser du för nackdelar med en miljöcertifiering i dagsläget? 

 

13. Hur tror du att dessa för- och nackdelar kommer att utvecklas? 

 

14. Vilka är drivkrafterna för er att miljöcertifiera fastigheter alternativt förvärva miljöcer-

tifierade fastigheter? 

 

15. Vilka hinder för miljöcertifieringar upplever ni i ert arbete? 

 

16. På vilket sätt tror du att en miljöcertifiering påverkar fastighetens värde? 

 

17. Äger eller förvaltar ni någon miljöcertifierad fastighet? Om ja: 

a. Vilken/vilka miljöcertifiering/ar har ni valt? Varför? 

b. Vilka förväntningar hade/har ni på miljöcertifieringen? 

c. Vem beslutade om miljöcertifieringen och vilka underlag användes vid beslu-

tet? 

d. Vilka åtgärder krävdes för att få fastigheten certifierad? Kostnader? 

e. Vad har varit mest positivt med miljöcertifieringen? 

f. Vad har varit mest negativt med miljöcertifieringen? 

g. Blev resultatet det förväntade? 

h. Påverkas er interna värdering av fastigheten i och med certifieringen? Hur? 
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Appendix 2 

Intervjuunderlag värderare 

1. Vilken roll har ni på fastighetsmarknaden/i byggsektorn?  

 

2. Är ni specialiserade på en viss typ av byggnader/fastigheter?  

 

3. Vilka är de viktigaste faktorerna att beakta vid en kommersiell fastighetsvärdering? 

 

4. Vad använder ni för metoder för att uppskatta ett marknadsvärde? 

 

5. Hur genomförs värderingen – verktyg?  

 

6. Hur bestämmer ni risk och avkastningskrav för en specifik fastighet? 

 

7. Vilken typ av risker beaktas? Hur vägs dessa gentemot varandra? 

 

8. Vad har du för kunskap om miljöcertifieringssystem?  

Gradera på en 5-gradig skala (1 = ingen kunskap, 5 = Mycket god kunskap) 

 

1 2 3 4 5 Vet ej 

      

 

9. Har ni kommit i kontakt med miljöcertifierade byggnader som värderare? 

 

10. Hur påverkar en miljöcertifiering er värdering?  

 

11. Vilka faktorer påverkar mest? 

 

12. Tror ni att marknadsvärdet blir högre i och med en miljöcertifiering? Varför/varför 

inte? 

 

13. Hur tror du att trenden ser ut framåt? 

 


