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Sammanfattning 

 

  Titel Incitament för fastighetsägare att omvandla bruna kontorsfastigheter 
till gröna - När och varför de väljer att investera 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggnader 
Centrum för Bank och Finans 

Nummer 297 
Handledare Han-Suck Song 
Nyckelord Gröna Byggnader, Fastigheter, Fastighetsförvaltning, 

Miljöcertifieringssystem, Kontorsfastigheter 
   
Miljöfrågan är idag en samhällsfråga som snabbt letat sig in i både människors vardag och i 
fastighetsbranschen. Kunskapen, engagemanget och agerandet kring ämnet har ökat kraftigt under de 
senaste 5 åren. Fastigheternas påverkan på miljön utgörs till störst del av den energikonsumtion som 
byggnaderna står för, vilket är ca 40 % av hela världens energianvändning. 

Trots denna snabba utveckling krävs frekventa undersökningar i fall kunskapen, och de lösningar som 
kan utvinnas, ska kunna appliceras av företag som inte är helt övertygade om denna typ av byggnader. 
Med detta i beaktning verkar ändå samhället tycka att utvecklingen inte sker i tillräckligt högt takt, därav 
framkommer frågeställningen för arbetet. När väljer fastighetsägare att omvandla från bruna 
kontorsfastigheter till gröna, och utifrån vilka incitament? I uppsatsens begynnelse arbetades en hypotes 
fram om att fastighetsägare väljer att vänta med att investera i grönt om det skulle vara mer lönsamt att 
omvandla i framtiden. 

Tidigare studier har menat att det är problemen som behandlas i Circle of Blame som är största orsaken 
till att marknaden går trögt. Genom att lägga en grund utifrån tidigare forskningar och litteratur och 
sedan komplettera med intervjuer med några av de största aktörerna på marknaden, ledde processen 
fram till en slutsats och ett svar på frågeställningen och hypotesen. 
 
En slutsats kan dras om att det idag är standard att inkludera miljöcertifieringar och/eller hållbarhet i alla 
byggprocesser. Fastighetsägarnas beslut bygger främst på ett lönsamhetstänk, men även den faktiska 
kvalitén på byggnaden och skicket byggnaden befinner sig i, samt hyreskontraktens löptider. De utgår 
alltså inte från att de ska göra en ”grön investering”, det är en naturlig del i processen och inte 
utlösningsfaktorn till en ombyggnation. Att bygga grönt är idag lönsamt, men vinsten visar sig inte i ett 
direkt ökat värde på fastigheten på grund av att en byggnad är certifierad i sig eller av en höjd hyra på 
dessa lokaler till följd av det. De största vinsterna ligger i de vinster en grön byggnad indirekt skapar, 
såsom lägre vakanser, som i sin tur leder till högre hyresintäkter samt minskade drift- och 
underhållskostnader. Istället för att vänta vill fastighetsägare omvandla till grönt så snart som möjligt, då 
en för lång väntan kan innebära högre risk på grund av bland annat ökade energipriser och fler vakanser. 
Detta leder oss då till svaret på hypotesen. Den stämmer till synes inte utifrån vad fastighetsägarna ser 
idag. De ser snarare en risk med att vänta med investering, och att i sitta med bruna fastigheter i sitt 
bestånd. Rörande Circle of Blame, har det visat sig att marknaden i Stockholm CBD är på i ett stadium där 
dessa antaganden inte går att implementera, åtminstone inte hos de större långsiktiga företag som 
deltagit i denna studie. Det finns andra faktorer som bidrar till att marknaden kan gå trögare än önskvärt. 
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Abstract  
  Title Incentives for property owners to convert office buildings from brown to 

green – When and why they choose to invest 
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Bachelor Thesis number 297 
Supervisor Han-Suck Song 
Key Words Green Buildings, Real Estate, Property Management, Environmental 

Certification, Office Buildings 
   
The environmental issue has rapidly become, not only a social issue that have found its way into everyday 
life, but an important topic in the property and building sector as well.  Knowledge, commitment and 
action on the subject have increased during the past five years. To date, the buildings strain on the 
environment is mostly due to their energy consumption, and approximately 40% of the world’s energy use 
is on account of the building population.  
 
Despite this rapid development, frequent research is required if the knowledge and solutions that can be 
found is to be implicated by companies that might be hesitant about investing in building green. Because 
even so, from society’s point of view, the development rate on green buildings is not fast enough, hence 
the hypothesis of this paper. When do the property owners choose to convert a so called, “brown” building 
into a green one, and due to what incentive or incentives? The hypothesis of this paper states that 
property owners might delay a green building investment if the project turns out to be more profitable in 
the future than it is today.  
 
Earlier theories state that it is the problems in the Circle of Blame that causes the market to move too 
slowly. By laying a foundation with information from earlier research and literature, and thereafter 
complement the information through interviews with some of the leading actors on the property market 
in Stockholm, this paper sorts out the issues in question. 

A conclusion can be made that the standard of today is to include environmental certifications and/or 
sustainability in any building process. The decision lies first and foremost in how profitable a project is, 
and what condition the building in question is in, as well as the duration of the contracts held in the 
building. What can be said is that building green is profitable. However, the profit does not manifest in a 
direct increased property value caused by the green attribute, such as the certification or sustainability 
factor per se, nor a higher rent. What indirectly raises the value and increases the profit of a building is 
what the green factor brings to the table, such as low vacancies - and consequently higher rent proceeds -, 
as well as lower operation and maintenance costs. Rather than waiting, property owners want to convert 
to owning green as soon as possible, since they can see the risk of a loss due to certain factors in the long 
run, including increasing energy prices and higher vacancies.  As for the Circle of Blame, the Stockholm 
CBD market is at a stage where those assumptions cannot be made, at least when it comes to the larger, 
long-term companies that have taken part in this paper. There are other factors that contribute to the fact 
that the market might move at a slow rate.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
På den internationella marknaden har miljöcertifiering av byggnader varit på tapeten under de senaste 15 
åren. Tillsammans med den ökade medvetenheten om miljön hos allmänheten, den ökade kompetensen 
inom området och den ständiga utvecklingen av ny teknik, har det blivit en viktig faktor på den svenska 
fastighetsmarknaden. Miljöfrågan och kraven på mindre utsläpp samt en ständig energieffektivisering blir 
en alltmer självklar del av olika företag och organisationers helhetstänk, och idag har merparten av de 
större företagen en egen avdelning för hållbarhet. Byggnader står idag för 40 procent av världens totala 
energiförbrukning (Bondareva 2005). Detta i sin tur gör det än viktigare att betydelsen av ett miljö- och 
hållbarhetstänk, inom utformning och förvaltning av fastigheter, fortsätter att öka. 
 
Stockholm är idag en av de städer som urbaniseras snabbast i Europa. Länet hade 2013 en tillväxt på 36 
000 invånare vilket, motsvarar ca två SL-bussar om dagen, i det vanligt förekommande måttet 
(Länsstyrelsen.se 2014). Även 2014 var befolkningstillväxten hög och landade på 35 000 (SCB 2014). 
2014 passerade Stockholm 900 000 invånare och enligt prognos väntas Stockholm ha uppnått en 
miljonbefolkning år 2022 (Skarman, C. et al. 2012).  
 
Den snabbt växande befolkningen ökar trycket på bostäder och vidare en efterfrågan på arbetsplatser. 
Energieffektivisering och miljöanpassning anses idag vara standard i nyproduktion, men nyproducerade 
fastigheter utgör endast en bråkdel av det totala fastighetsbeståndet. Stockholm står idag med ett stort 
föråldrat bestånd och möjligheterna till nyproduktion i stadskärnan är nära på obefintliga. Det pågår en 
ständig debatt mellan aktörerna på fastighetsmarknaden och Stockholmsstad. Fastighetsägarna vill bygga 
på höjden, bygga ut samt omvandla, men det finns många krav på stadssilhuetten och utöver det vill 
Stockholmsstad även bevara den gamla arkitekturen. I Stockholms CBD är transaktionsnivån idag relativt 
låg då de flesta fastighetsägare i detta område är långsiktiga ägare.  
 
Aktörerna vill idag bygga grönt, men det måste vara en lönsam investering. Antalet gröna byggnader har 
ökat kraftigt de senaste åren. 2007 fanns det endast en miljöcertifierad byggnad i Stockholms kommun 
och i slutet av 2014 redovisades att 283 stycken fastigheter var miljöcertifierade (Stockholm.se 2015). 
 

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att redogöra för när fastighetsägare väljer att omvandla från bruna 
kontorsfastigheter till gröna, och utifrån vilka incitament.  
 
Inför arbetet utvecklades en hypotes om att även om majoriteten av incitamenten uppfyllts för att det ska 
vara lönsamt, avvaktar fastighetsägare med att investera i att omvandla en byggnad till grönt. Detta på 
grund av att en investering kan anses vara lönsam, men trots detta görs valet att inte investera då den i 
framtiden kan vara än mer lönsam.   
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1.3 Disposition & Avgränsningar 

Disposition 
Kapitel 1 börjar med en presentation av ämnet och bakgrunden till det, och därefter kommer en 
förklaring av centrala begrepp för att ge en bättre förståelse om ämnet.  
 
Kapitel 2 förklarar vilka undersökningsmetoder som använts för arbetet och vilka företag som 
intervjuas.  
 
Kapitel 3 behandlar de faktorer som påverkar vid en värdering, vilka de olika 
miljöklassificeringssystemen är och hur de fungerar, samt vilka incitament som finns idag enligt 
litteraturen och vilka problem som kan uppstå. Syftet med detta är att ge läsaren den information som är 
relevant för att förstå den empiriska delen. 
 
Kapitel 4 Här presenteras företagen som intervjuas för att ge en uppfattning om vad för typ av företag de 
är och vilken roll de har på marknaden. Därefter behandlar kapitlet hur fastighetsägare tänker och agerar 
kring ämnet, samt hur hyresgästrepresentanter förmedlar information till hyresgästerna.  
 
I Kapitel 5 analyseras resultatet med anknytning till den teoretiska delen. I denna del framkommer även 
egna tankar och förslag till lösningar på vissa problem.  
 
I kapitel 6 formuleras slutsatsen.  
 
Kapitel 7 Referenser. 
 
Bilaga 1 Intervjufrågor till fastighetsägare. 
 
Bilaga 2 Intervjufrågor till DTZ. 
 

Avgränsningar 
Arbetet kommer enbart att behandla kommersiella fastigheter, i detta fall kontorslokaler i Stockholms 
CBD, ur fastighetsägarens perspektiv. Bostäder och andra kommersiella fastigheter än kontor behandlas 
inte. Fokus i det här arbetet ligger på det befintliga beståndet, och inte nybyggnation.   
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1.4 Begreppsförklaringar 

Belok 
Belok är Energimyndighetens beställargrupp för lokaler. Som uppgift har de att sprida kunskap och 
inspiration för energieffektivisering av kommersiella fastigheter. Detta gör de genom att driva olika 
utvecklingsprojekt som de sedan delar med sig av till fastighetsbranschen (Belok.se n.d.). 

 
Boverkets Byggregler (BBR) 
Regler som satts upp av Boverket på vad för standard som ska användas vid ny- eller ombyggnationer. 
 

Central Business District (CBD)  
Central Business District är en stads centrum för butiker, kontor och service (NE.se n.d.). I Figur 1 visas 
vilket område som är CBD i Stockholm. 

 
 

                Figur 1: Stockholms CBD (Fastighetsvärlden.se 2012). 
 
 

Fastighet  
Betydelsen av fastighet förklaras i första kapitlet Jordabalk (SFS 1970:994). Vid användning av ordet 
fastighet i uppsatsen kommer begreppet endast innebära byggnad. 

Grön byggnad  
Grön byggnad kan definieras på många sätt, men i detta arbete används begreppet på byggnader som är 
miljöcertifierade enligt något av de system som finns. 
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Grönt hyresavtal  
Grönt hyresavtal är en standardmall för att minska miljöpåverkan från lokaler. I avtalet behandlas 
hyresgästens och hyresvärdens enskilda ansvar samt deras gemensamma ansvar och mål 
(Fastighetsägarna.se n.d.). 

Hållbarhet 
Hållbarhet omfattar både ekologisk-, social- och ekonomiskhållbarhet. I fastighetsbranschen har det mest 
varit miljön som lagts vikt på när det pratas om hållbarhet. På senare tid har den sociala delen börjat 
uppmärksammats, särskilt mänskliga rättigheter och arbetsmiljö. I uppsatsen ligger tyngden på miljön 
när begreppet hållbarhet nämns.  

 
Sweden Green Building Council (SGBC)  
Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av dess medlemmar. Föreningen är öppen 
för alla företag och organisationer inom den svenska bygg och fastighetssektorn. Den verkar för grönt 
byggande och för utveckling av miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. De behandlar även 
ansökningarna om certifiering enligt miljöklassningssystemen (SGBC 2014 b).  
 
Tenant Representation (TR)  
Tenant Representative är en person som arbetar med tenant representation. Det innebär att de arbetar 
med att hjälpa företag att hitta och förhandla om lokaler. 

US Green Building Council (USGBC)  
US Green Building Council är den amerikanska versionen av SGBC (Se förklaring av SGBC). 
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2. Metod 
I detta kapitel förklaras vilka metoder som använts vid informationsinsamling för detta arbete, samt 
hur de använts. Här förklaras även vilka personer som har intervjuats och varför dessa är relevanta 
för denna uppsats.  

2.1 Undersökningsmetod 
Den empiriska delen av arbetet bygger främst på information från kvalitativa undersökningar, detta för få 
en bättre bild av och komma djupare in på ämnet. Den kvalitativa metoden lämpar sig väl för arbetet då 
resonemanget kring ämnet hos fastighetsmarknadens aktörer är högst väsentligt för att kunna dra en 
slutsats. Den subjektiva åsikten är svår att komma ifrån och därför har det varit av vikt att, vid analys av 
resultaten, vara objektiv. 
 
Trots tyngden på kvalitativa intervjuer är uppsatsen även uppbyggd av information från litteratur, andra 
publikationer samt information från intresseorganisationer. 

2.2 Urvalsmetoden 
Underliggande vid urvalsprocessen har hänsyn tagits till huruvida företagen är relevanta för arbetet samt 
deras möjlighet svara på frågorna som ställts. I valet har det vägs in att ett renodlat fastighetsföretag som 
arbetar med långsiktigt förvaltande är de företag som arbetar med dessa frågor i allra största grad, och är 
de som mest sannolikt kan ge bäst bild av lönsamheten av miljöinvesteringarna. De valda företagen 
representerar även en större del av fastighetsbeståndet inom Stockholms CBD.  

2.3 Intervjuobjekten 
De företag som intervjuats för denna uppsats är Hufvudstaden, Diligentia, Vasakronan, Humlegården och 
DTZ. De fyra första representerar gruppen fastighetsägare och förvaltare av kontorsfastigheter i 
Stockholms CBD, medan DTZ representerar TR-sidan och hyresgästerna. I Kapitel fyra presenteras 
företagens verksamhet. De personer som intervjuats listas nedan. 

! Hufvudstaden: Karl-Johan Wall, hållbarhets- och miljösamordnare  
! Diligentia: Helena Lundborg, hållbarhetschef och Markus Blomqvist, hållbarhetssamordnare.  
! Vasakronan: Anna Denell, hållbarhetschef  
! Humlegården: Rebecka Yrlid, projekt- och hållbarhetschef  
! DTZ: Hanna Eriksson, associate 

2.4 Intervjumetod 
Intervjufrågorna är formulerade på ett sätt som gör det möjligt för de intervjuade att själva fritt berätta 
om sina synpunkter från sin infallsvinkel snarare än en styrd fråga med ett givet svar. Intervjuerna är 
fokuserade kring ämnet och intervjun är mer djupgående än bred. De intervjuade på företagen har haft 
möjlighet att få frågorna i förväg så att de kan förbereda sig. Detta för att få mer utförliga svar på 
frågorna.  
 
Intervjuerna har spelats in och sedan dokumenterats skriftligt. 
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3. Teori  
I detta kapitel behandlas de poster i kassaflödesmodellen som påverkas av att en byggnad omvandlas 
till grönt, samt de mest väsentliga miljöklassningssystem som finns. I kapitlet berörs även de incitament 
som i dagsläget finns för att omvandla en byggnad till grönt, och teorier kring de problem som kan 
uppkomma i samband med omvandling. 

3.1 Poster i avkastningskalkylen som påverkar värderingen 
Alla företag har sina ägda fastigheter som en del av dess tillgångar. Därför spelar värdet på fastigheterna 
in dels i balansräkningen som visar företagets finansiella position, och dels vid eventuell försäljning av 
fastigheter, som i sin tur påverkar företagets resultat (Bolagsverket.se 2013). Om en investering genererar 
en värdeökning på en aktuell byggnad är detta bra för företaget. Det är därför av stor betydelse att hitta 
faktorer som påverkar dessa poster positivt (Förordning 2000:605 5 kap 6§;Ekonomistyrningsverket 
2015). 
 
Driftnetto 
Vid användning av avkastningskalkylbaserade värderingsmetoder spelar driftnettot in mycket på värdet 
av en fastighet. Driftnettot beräknas genom att ta hyresintäkterna minus vakanser och drift- och 
underhållskostnader. (Persson 2015). Vid löpande förvaltning av fastigheter är stabila hyresintäkter som 
ligger på en bra nivå att föredra då det bidrar till att driftnettot går upp. Höga vakanser gör att driftnettot 
minskar, och med det även värdet på fastigheten. Därför är det viktigt för företag att behålla sina 
hyresgäster. Hålls även kostnaderna ned på drift- och underhållet får företaget ett högre driftnetto 
(Persson 2015). 
 
Risk och Kalkylränta 
Om ett företag försätts med låg risk innebär det att det finansiella förtroendet är högt. En låg risk bidrar 
till att kalkylräntan blir lägre, vilket i sin tur ger ett ökat värde på fastigheten.  
Kalkylräntan beräknas som summan av realränta, inflation och riskfaktor (Person 2015).  

3.2 Miljöklassningssystemen  

Klassificeringssystem 
Att en byggnad är miljöcertifierad innebär dels att den fått ett mått på hur hållbar den är ur en 
miljömässig synpunkt, och hur detta minskar miljöbelastningen, men visar även hur pass miljöengagerad 
fastighetsägaren är (Jakubova & Millander 2012). Fram till för bara några år sedan var enda alternativet, 
för de hyresgäster som ville hyra gröna kontor, att hyra i en nybyggd fastighet som anpassats för nya 
miljökrav och miljöcertifierats då dessa var de enda som kunde få miljöcertifieringar. När det nu 
tillkommit certifieringar för befintliga byggnader är det att föredra att omvandla dessa till gröna då detta 
oftast är ett mindre omfattande arbete, samt mer skonsamt för miljön (Eichholts et al 2009). Beräkningar 
har gjorts på att det kan ta upp emot 80 år att ta igen den miljöpåverkan som uppkommer av att riva en 
befintlig äldre byggnad och sedan bygga en ny miljöklassad byggnad på samma plats (LEED 2015). 
 
I dagsläget finns flera olika system för att få en byggnad miljöklassificerad, både utifrån nationell och 
internationell standard. I Sverige är de fyra vanligaste systemen som används BREEAM-SE, LEED, 
Miljöbyggnad och EU Green Building (SGBC 2014 d). Vissa system lämpar sig bättre för nybyggnation 
medan andra lämpar sig bättre för befintliga byggnader. Då EU Green Building endast tar hänsyn till 
energianvändningen är certifieringen inte lämplig att jämföra med de andra tre systemen som är mer 
omfattande (SGBC 2014 d).  
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LEED 
Det vanligaste systemet att använda sig av är LEED som är utvecklat av USGBC. Det antal kommersiella 
LEED-projekt som finns registrerade uppgår idag till över 13 000 och finns utspridda i över 100 länder. 
Idag är det endast Kanada, Indien och Kuba som anpassat systemet efter de lokala förutsättningar som 
finns. Resterande länder håller sig till amerikansk standard. LEED kan både användas vid nybyggnationer 
samt vid utveckling av äldre fastigheter, och används till stor del vid certifiering av kommersiella 
byggnader. Denna certifiering har vissa grundkrav för energianvändning, vattenanvändning, material, 
inomhusklimat, närmiljö m.m. (SGBC 2015; Kategorierna förklaras i Tabell 1.). Utöver dessa grundkrav 
finns möjlighet att samla poäng inom varje kategori, vilka står i relation till olika nivåer av certifiering. 
Dessa nivåer är Certified, Silver, Guld och Platinum (USGBC n.d.).  
 
                       Tabell 1: LEED – Indikatorer (SGBC 2015;USGBC 2015). 
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BREEAM-SE 
BREEAM-SE är ett system som är utvecklat i Storbritannien och är det första miljöklassningssystemet 
som etablerades på marknaden. Idag har ca 425 000 projekt fått BREEAM-SE-certifiering världen över 
från och med 1990, då systemet uppfördes (BREEAM n.d.). Förr fanns endast detta system enligt brittisk 
standard och för att få en BREEAM-certifiering på ett projekt i Sverige var fastighetsägare tvungna att ta 
brittiska standarder och regler som fanns och försöka implementera dessa på den svenska marknaden. 
Numer finns en variant av detta system som är anpassat efter svenska lagar, regler och standarder; 
BREEAM-SE (SGBC 2015 b). 
  
Målet med BREEAM-SE är att minska miljöpåverkan från byggnader.  De vill samtidigt få en trovärdig 
miljöcertifiering, göra det lättare att bedöma en byggnads miljöpåverkan samt få en ökad efterfrågan på 
gröna byggnader. Genom att ställa miljökrav som är högre än vad svenska myndigheter kräver ska 
BREEAM-SE göra att certifieringen uppmuntrar till minskad miljöpåverkan samtidigt som 
miljöbyggnader får ett bra anseende på marknaden. Ett ökat miljöintresse på marknaden tros bidra till 
fler tekniska innovationer som ytterligare minskar byggnaders miljöpåverkan (SGBC 2013 s.6).  
 
Liksom LEED har BREEAM-SE riktlinjer för hur miljöanpassad en byggnad ska vara för att bli 
miljöklassad. Även här fokuseras mycket på hälsa, inomhusmiljö, energi- och vattenförbrukning, 
närmiljö, materialval och innovation (SGBC 2013 s.9). Det som skiljer LEED från BREEAM-SE är att stort 
fokus från början ligger mycket på företagets ledning och deras arbete i projektet. Att ha en bra ledning 
redan i planeringsskedet gör att projektet kan utformas så att exempelvis underhållsarbetet av alla de 
olika installationerna, såsom el och vatten, under byggnadens livscykel blir mer effektivt. För just gröna 
byggnader är det extra viktigt att ledningen anställer människor som har expertis inom 
miljöinstallationer, då dessa system ofta kan vara mer komplicerade än konventionella system (SGBC 
2013 s.29). BREEAM-SE kan användas på nybyggnationer och befintliga byggnader som genomgår större 
ombyggnad, likväl som tillbyggnationer, samt på dess interiör (SGBC 2013 s.13). 
 
Även BREEAM-SE har olika betygssteg som anger hur väl miljöanpassad en byggnad är. De olika stegen 
är Pass, Good, Very Good, Excellent, och Outstanding och täcker nyproduktion, större ombyggnader och 
byggnadsinredning. Inom varje område viktas sedan poängen så att det lättare går att se vilket område 
som erhåller flest poäng, respektive minst poäng. Utöver originalpoängen kan poäng för innovation 
erhållas. En procent för varje innovationspoäng läggs till procentandelarna av totalpoängen (SGBC 2013 
s.26).  
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Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad är idag det snabbast växande miljöklassningssystemet på den svenska marknaden. 
Systemet hanteras av SGBC sedan 2011 och är utvecklat för att kunna fungera under svenska förhållanden 
(SGBC n.d. C). Syftet med Miljöbyggnad är att driva på en effektivisering av energianvändning, förbättrad 
inomhusmiljö och minskad användning av byggmaterial med skadliga ämnen (SGBC 2014 c, s. 6). I 
bedömningen tas hänsyn till tre områden: Energi, inomhusklimat och material. En byggnad som är 
certifierad efter Miljöbyggnad ska ha låg energianvändning, god inomhusmiljö där ljud, luftkvalitet, 
termiskt klimat och dagsljus innefattas, samt bra material och kunskap om vilka varor som används 
(SGBC 2014 c, s. 12). De olika kategorierna kallas för indikatorer och några av dessa tas inte hänsyn till i 
bedömningen av ny- och ombyggnation, och befintliga byggnader (SGBC 2014); se Tabell 2. 
 
                              Tabell 2: Miljöbyggnad – Indikatorer (SGBC 2014). 

                                               
 
Miljöbyggnad har tre betygsnivåer BRONS, SILVER och GULD. För att en byggnad ska nå de högre 
nivåerna får den inte brista avsevärt på något område, då en låg nivå på en indikator inte kan 
kompenseras med högre nivå på de andra punkterna. Fastighetens sammanlagda betyg kan aldrig gå över 
det lägsta av betyget som getts på någon av indikatorerna (SGBC 2014 c, s. 13). För att bli BRONS-
certifierad behöver byggnaden nästintill enbart följa de regler som idag redan ställs från myndigheter eller 
som finns i byggpraxis. SILVER ska visa på en högre ambitionsnivå än att enbart nå upp till de krav som 
ställs enligt vad som lagstadgat. För att få certifikatet GULD krävs vissa ansträngningar och byggnaderna 
ska visa på att den senaste tekniken har använts (SGBC 2014 c, s. 13-14). 
  



	  
	  

	   	   	    
14	  

	  

EU Green Building 
EU Green Building är en certifiering som tagits fram inom EU-samarbetet. Det riktar sig till företag och 
organisationer som vill minska och effektivisera sin energianvändning på arbetsplatsen. För att nå 
certifieringsnivå ska energianvändningen hållas på 25 % under de regler som ställs av BBR eller 25 % av 
den tidigare användningen (SGBC n.d. B). En inventering görs där syftet är att hitta de områden där de 
största energibesparingarna kan göras. De åtgärder som är mest effektiva både ekonomiskt och 
energibesparingsmässigt ska prioriteras. Av inventeringen ska det även framgå om några energikällor går 
att ersätta med förnybara (SGBC n.d. A, s. 5). 

3.3  Befintliga incitament att omvandla från Brunt till Grönt  
Studier har gjorts som påvisar att gröna byggnader genererar en större vinst än konventionella bruna 
byggnader (Eichholts et al 2010). Även om gröna byggnader låter väldigt bra i teorin består det totala 
fastighetsbeståndet för kontor fortfarande i majoritet av konventionella byggnader. En grön investering 
kräver ofta höga utgifter och för att få igen dessa utgifter måste kostnaden kompenseras med höjd 
framtida intäkt, därför måste det finnas tillräckliga incitament för detta (Eichholts et al 2009). 

Energikonsumtion 
Att energi kostar pengar är ett faktum. Därför är den energi som sparas in, på grund en lägre 
energikonsumtion, ett viktigt incitament för att öka lönsamheten. Då konkreta exempel på exakt hur 
mycket mindre kostnaderna blir inte finns i dagsläget, blir det svårt för investerare att hitta tillräckligt 
starka incitament för att bygga grönt genom att endast titta på energikonsumtionen. Att projektet blir mer 
kostnadseffektivt går däremot att se, givet att det finns en klar bild av framtida energipriser och att 
räntorna reflekterar förväntan (Eichholts et al 2009).  
 
Vad empiriska studier nästan uteslutande fokuserar på idag är dock miljöeffekterna, och inte helt och 
hållet på de ekonomiska effekterna, vilket kan bidra till att investerare tvekar inför att investera i gröna 
byggnader (Eichholts et al 2010). En faktor som däremot kan påverka investerare att satsa på gröna 
byggnader är det stigande energipriset. När energipriset stiger kommer de som valt att gå över till grönt 
byggande behöva betala betydligt mindre än andra aktörer som inte valt att energieffektivisera sina 
byggnader, då konsumtionen är så pass låg i jämförelse (Riksbanken 2008, s. 48). I en rapport framtagen 
av World Green Building Council har det framkommit att skillnaden mellan en konventionell byggnad och 
en byggnad certifierad enligt LEED, i detta fall i USA, i energikonsumtion kan sträcka sig från 25-30% 
ända upp till 35-50% (WGBC 2013, s. 51).  
 
Studier visar att fastighetsägare med gröna kontor kan ta ut en högre hyra än de med bruna. Finns det 
dock en osäkerhet kring uthyrningsmöjligheten beskrivs ett alternativ för fastighetsägarna att locka 
hyresgäster. Genom att låta hyresgästerna stå för alla energikostnader själva och i gengäld erbjuda en 
lägre bashyra kan hyresgästerna själva styra över sina kostnader. Detta innebär även en lägre risk för 
hyresgästen som sitter i en grön byggnad, då dessa håller en högre standard än konventionella byggnader 
och med största sannolikhet inte kommer behöva förändras när miljökraven i allmänhet blir högre.  Detta 
är dock inte ett vedertaget arbetssätt i Sverige då de flesta hyreskontrakt är utformade efter varmhyra, 
alltså att värme ingår i hyran. I vissa fall ingår även el i hyran, vilket gör att ytterligare incitament saknas 
för att hyresgästen själv ska arbeta för att minska energikonsumtionen (Bonde et al 2009, s. 29).  
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Gröna hyresavtal 
Idag är det upp till fastighetsägaren att förse byggnaden med de miljösystem de anser nödvändiga. För att 
minskad energikonsumtion ska bli någonting av intresse hos både hyresgästen och fastighetsägaren har 
ett flertal fastighetsägare valt att ta fram så kallade gröna hyresavtal som komplement till deras eventuella 
miljöklassificering. I dessa avtalar båda parter om hur de gemensamt kan bidra till en bättre miljö, både 
för samhället och inom företaget. Stor vikt i avtalen läggs på just energikonsumtionen, där mål sätts upp 
gemensamt mellan parterna. Fastighetsägaren tillsammans med hyresgästen kommer överens om ett 
energikonsumtionsmål och om drifttider för att minimera onödig energianvändning (Fastighetsägarna 
2012).  

Inomhusmiljö och CSR 
När företag väljer att certifiera en byggnad enligt exempelvis LEED eller BREEAM-SE är, som tidigare 
nämnt i uppsatsen, inomhusmiljön någonting som värderas högt och är ett krav för att en sådan 
certifiering ska kunna upprättas. De positiva effekterna som kan komma av en bra inomhusmiljö är 
många. Eichholts menar att en bra inomhusmiljö starkt bidrar till att produktiviteten hos de anställda 
ökar samt att den allmänna hälsan hos de anställda blir bättre vilket bidrar till lägre sjukfrånvaro 
(Eichholts et al 2010). Vad som bidrar till dessa positiva effekter är bland annat att krav ställs på att 
exempelvis luftkvalitén och ljudkvalitén inte får vara skadlig för hälsan på något sätt. Många 
sjukskrivningar leder till att ett företags kostnader ökar, då effektiviteten minskar (US Environmental 
Protection Agency 2014).  
 
Produktiviteten kan däremot minska på ett sätt som inte går att mäta i faktiska sjukskrivningar. Då 
hälsoeffekterna av exempelvis dålig luftkvalitet eller belysning bland annat kan yttra sig genom dåsighet 
och allmän trötthet, visar en förbättring av dessa faktorer en ökad produktivitet i allmänhet hos företag 
(US Environmental Protection Agency 2014). En ökad produktivitet hos ett företag leder ofta till att 
företaget genererar en högre vinst. Eftersom målet hos de allra flesta företag är att ha ett så högt resultat 
som möjligt kan detta ge dem argument att hyra grönt och kanske till och med vara beredda att betala 
mer i hyra än för en konventionell byggnad (Eichholts et al 2010).  
 
En annan anledning till att företag kan lockas till att hyra gröna kontor är de mjuka värden som ett sådant 
hyreskontrakt bidrar med. På senare år har CSR fått ta en allt större roll i många företags verksamhet. 
Detta för att ett socialt ansvar har blivit ett sätt att särskilja sig från konkurrenterna och målar upp en bra 
bild av företaget. Genomgående arbete med CSR kan ge företag en chans att attrahera stark arbetskraft, 
då de bästa medarbetarna söker sig till de bästa företagen (Harvard Business School Press 2002, s. 75). 
Trivs företagen med de gröna kontoren blir chansen större att de är villiga att acceptera längre 
hyreskontrakt som i sin tur bidrar till ett mer stabilt kassaflöde (Bonde et al 2009).  

Livslängd 
Gröna byggnader kräver en högre standard och att få erhålla certifiering innebär att byggnaden får en 
stämpel på längre ekonomisk, likväl som en förlängd teknisk livslängd. Detta innebär i sin tur att 
byggnaden får ett högre restvärde eftersom att fastigheten då får ett ökat marknadsvärde (Bonde et al 
2009). Den får även lägre riskpremie på grund av minskad miljörisk och större attraktivitet på 
marknaden. Detta bidrar till att det blir mer attraktivt för fastighetsägare att investera på lång sikt. Även 
om ett omvandlingsarbete inte leder till högre hyresintäkter skulle byggnaden, enligt denna teori, trots det 
få ett högre marknadsvärde (Eichholts et al 2010). 
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3.4 Problematik 

Sittande hyresgäster 
Ett problem med att omvandla befintliga kontor är att kontorsbyggnader ofta har befintliga hyresgäster 
med kontrakt på olika löptid. Det blir därför ett planeringsproblem och ett kostnadsproblem. Frågan blir 
då om hyresvärden ska renovera allting på en gång eller om vissa delar ska renoveras separat och sedan 
arbeta vidare med andra. I sådana situationer krävs ett bra samarbete mellan alla involverade parter. 
Särskilt då problem som att hitta lösningar till hyresgäster som fortfarande vill hålla igång sin verksamhet 
uppkommer (Miller & Buys 2008). 

The Circle of Blame 
Det finns en teori om att en av anledningarna till att utvecklingen av gröna byggnader ibland går trögt, är 
den så kallade “Circle of Blame”. Problematiken i detta är att alla parter i varje steg av utvecklingen skyller 
på varandra. Då kommunikationen brister försvåras genomförandet av gröna byggnadsprojekt. 
Byggbranschen skyller att de inte bygger grönt på fastighetsutvecklarna, för att de inte efterfrågar gröna 
byggnader. Fastighetsutvecklarna skyller på investerarna för att de gärna skulle efterfråga att gröna 
byggnader byggs, men att investerarna inte finansierar den merkostnad det skulle innebära att 
miljöanpassa byggnaden. Investerarna i sin tur skyller på att hyresgästerna inte efterfrågar gröna 
hyreskontrakt, medan hyresgästerna säger att de inte efterfrågar för att utbudet inte är tillräckligt stort 
(Myers et al 2007). Se Figur 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                               Figur 2: The Circle of Blame (Meyers et al 2007). 
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Kulturminnesmärkta byggnader 
Stockholms innerstad har idag ett äldre fastighetsbestånd. Detta medför att majoriteten av dessa 
byggnader är kulturminnesmärkta då de anses vara värdefulla, antingen ur historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Detta innebär att de får en kulturhistorisk klassificering, eller ”k-
märkning”. Förr fanns bestämmelser i plan- och bygglagen om att inga åtgärder fick göras på någon 
kulturhistorisk bebyggelse inom detaljplan, men idag finns endast vissa begränsningar som innebär att 
det ska tas hänsyn till denna typ av byggnader vid underhåll och renovering. Bestämmelser kan dock 
införas för specifika byggnader. De kan få en så kallad Q-märkning, som kan innefatta rivningsförbud 
eller stora begränsningar på förändring av fasad eller interiör (Stadsmuséet n.d.). Denna typ av 
märkningar grundar sig i kulturminneslagen (SFS 1988:950).  
 
Stadsmuseet har tagit fram olika klassningsnivåer av byggnader som visar hur värdefull byggnaden är ur 
kulturhistorisk synpunkt. Dessa klasser är Gul, Grön och Blå där den senare är den högsta nivån. En 
blåklassad byggnad är av synnerligen värdefull bebyggelse, en grönklassad är särskilt värdefull och en 
gulklassad sägs ha positiv betydelse för stadsbilden (Stadsmuséet n.d.). Även om det inte finns förbud mot 
förändring av dessa byggnader i allmänhet i plan-och bygglagen, finns där krav på varsamhet (Stockholms 
Stad 2012). Nedan (Figur 3) visas Stockholms CBD och dess byggnader med kulturminnesklassning.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figur 3: Karta över kulturminnesklassade byggnader i Stockholm CBD - Färgerna på       
byggnaderna representerar deras klassningsnivå (stadsmuseet.se).      
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4. Empiri 
Kapitlet tar upp de åsikter och tankar som aktörerna på marknaden har kring gröna byggnader, 
miljöcertifieringar och de problem som ligger kring att ta beslut om gröna investeringar. I kapitlet 
behandlas de intervjuer som gjorts med representanter för fastighetsägare; Karl-Johan Wall 
hållbarhets- och miljösamordnare på Hufvudstaden, Helena Lundborg hållbarhetschef på Diligentia, 
Anna Denell Hållbarhetschef på Vasakronan, Rebecka Yrlid projekt- och hållbarhetschef på 
Humlegården Fastigheter. För att få ett hyresgästperspektiv har även Hanna Eriksson, Associate på 
DTZ, intervjuats. Företagens verksamhet presenteras först och därefter följer svaren på de frågor som 
ställts till dem.  

4.1 Intervjuer med fastighetsägare 

Hufvudstaden 
Hufvudstaden är ett långsiktigt fastighetsföretag som uteslutande har ett bestånd i Stockholm och 
Göteborgs CBD. De har en längre historia som sträcker sig tillbaka till 1915 då Ivar Kreuger grundar 
Hufvudstaden, de har gått ifrån att ha haft en stor variation av fastighetstyper till att idag enbart förvalta 
kommersiella fastigheter, kontor- och butikslokaler. Sedan 1990 har företaget varit en del av 
Lundbergföretagen (Hufvudstaden.se n.d.). 
 
För Hufvudstaden handlar hållbarhetsarbetet om att ta ett långsiktigt ansvar, både vad gäller den 
ekonomiska utvecklingen och de miljömässiga och sociala frågorna. Deras hållbarhetsarbete sträcker sig 
från driften av fastigheterna till ombyggnationer, affärsetik och personalpolitik (Hufvudstaden.se 2014, 
s.2; Hufvudstaden Årsredovisning 2014, s.28). 

Diligentia 
Diligentia är ett av Sveriges största fastighetsbolag. De är långsiktiga i sitt arbete som omfattar ägande, 
förvaltning och utveckling av fastigheter. De har störst bestånd i Stockholm, Göteborg och Malmö och har 
både kommersiella fastigheter av slagen butik och kontor samt bostäder, köpcentrum och 
samhällsfastigheter (Diligentia Årsredovisning 2014). Företaget var från början ett dotterbolag till SEB 
och skapades i samband med finanskrisen under tidigt 90-tal År 2000 förvärvades bolaget av Skandia och 
slogs ihop med företagets fastighetsverksamhet, Skandia fastigheter, och är sedan dess ett helägt 
dotterbolag till Skandia (Åsander och Murray 2012). 

 
Diligentia ser hållbarhet som en förutsättning för bolagets framgång och i deras grundtanke om äga, 
förvalta och utveckla ingår att göra det på ett sätt som bidrar till ett bättre samhälle. De arbetar efter sin 
egen miljöpolicy samt efter ISO 1400 (Diligentia Årsredovisning 2014, s.6). 

Vasakronan 
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med en total yta förvaltade fastigheter av 2,5 miljoner 
kvadratmeter. Bolaget äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Stockholm, Malmö, Göteborg, 
Uppsala och Lund. Vasakronan bildades 1993 då Byggnadsstyrelsen avvecklades och var till och med 
2008 helägt av staten. Det såldes sedan till AP-Fastigheter och ägs idag till lika delar av Första-, Andra-, 
Tredje och Fjärde AP-fonden. Då ägarna arbetar med att säkerställa finansieringen av pensionssystemet 
på lång sikt, arbetar Vasakronan långsiktigt för att generera en hög och stabil avkastning (Vasakronan 
n.d.).   
 
Hållbarhetsarbetet är något som det läggs stor vikt vid inte minst då Vasakronan har emitterat gröna 
obligationer som binder dem till att agera hållbart. De har en vision om att skapa den goda staden där 
hållbarhet spelar en stor roll. Att arbeta hållbart handlar för dem om både miljö och socialt ansvar 
(Vasakronan n.d.2). 
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Humlegården 
Humlegården är ett Svenskt fastighetsbolag vars geografiska marknad är Stockholmsområdet. De har 
främst kommersiella fastigheter i Östra city, Solna strand, Hagalund och Hagastaden. Humlegården ägs 
av Länsförsäkringar och förvaltar 45 fastigheter till ett värde av 13,2 miljarder (Humegården 2013, s.3). 
 
Humlegården har i sina mål att arbeta aktivt för att bidra till en hållbarutveckling och att stå till hands i 
kundernas eget hållbarhetsarbete. Att arbeta med hållbarhet med har sedan länge varit väl integrerat i 
deras identitet. De ser de som ett konkurrensmedel då det är en tydlig trend i ökat efterfrågan på 
certifierade fastigheter (Humlegården 2013, s.5). 
 

4.1.1 Miljöarbetet i dagsläget 
 
Hufvudstaden 
Idag har de valt att miljöcertifiera två byggnader enligt systemet Miljöbyggnad, då det är det mest 
optimala för deras verksamhet. De har även valt att certifiera två fastigheter enligt EU Green Building, 
men jobbar främst med Miljöbyggnad i kommande projekt då detta system är mer omfattande och inte 
enbart handlar om energi. Hufvudstaden har idag inte som mål att certifiera alla sina befintliga 
fastigheter. Han säger däremot att de, i påbyggnadsprojekt och mer omfattande ombyggnationer, ser en 
miljöcertifiering som en naturlig del av investeringen. 
 
Diligentia 
Av det befintliga beståndet är 50 % redan inventerat enligt Miljöbyggnad i den femårsplan de har om ett 
hundraprocentigt inventerat bestånd. Vidare vad gäller certifiering väljer de inte att gå vidare med 
processen om de inte når en medaljnivå. Vikten ligger inte i certifieringen utan i att byggnaden är 
inventerad, menar de. Ibland kan certifiering ta längre tid än önskat på grund av att fastigheten kan stå 
inför kommande ombyggnationer eller ha parametrar som inte går att påverka.  
 
De har valt att certifiera efter BREEAM-SE på deras kommersiella fastigheter. De anser att BREEAM-SE 
täcker upp fler områden än Miljöbyggnad och är starkare på den internationella marknaden. Eftersom 
kompetens kring systemet redan fanns inom företaget blev det standard. Hon nämner att om en hyresgäst 
skulle kräva en annan certifiering skulle de anpassa sig.  
 
Vasakronan 
Vasakronan arbetar utifrån en plan där 100 procent av deras fastighetsbestånd ska vara miljöcertifierat år 
2016. Den officiella uppgiften vid årsslutet är att 53 % är miljöcertifierat, men faktum är att de idag valt 
att räkna bort de byggnader som är certifierade enligt Green Building, vilket gör att det nu är runt 48 
procent som är certifierat enligt andra system. Idag använder sig Vasakronan främst av LEED vid 
certifiering. En av anledningarna till detta är att de anser att det är lättare för större företag, etablerade på 
den internationella marknaden, att profilera sig då LEED är mest vedertaget utanför Sveriges gränser. De 
anser även att detta system är mer lämpligt för den typ av fastigheter de har. De anpassar sig efter 
hyresgästerna om de skulle kräva en annan typ av certifiering. 
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Humlegården 
Det är idag en relativt liten del av deras fastighetsbestånd som är miljöcertifierat. Det beror till viss del på 
att de sålt av en del certifierade fastigheter, trots att de inte har försäljning i fokus. Några fastigheter är 
idag certifierade enligt Miljöbyggnad och ett fåtal enligt Green Building. Av deras bestånd på 50 
fastigheter har de som mål att certifiera tio om året.  Vissa system går inte att tillämpa på alla fastigheter, 
vilket innebär att de måste avgöra vad som passar bäst för varje fastighet. Vissa hyresgäster kan även 
kräva ett specifikt system, och då anpassar de sig efter deras önskemål. 
 

4.1.2 Lönsamhet i gröna byggnader 
 
Hufvudstaden 
På Hufvudstaden ser de främst två saker som kan påverka lönsamheten i ett grönt byggnadsprojekt. Den 
ena är om det finns en efterfrågan från hyresgäster och den andra är att värdet på fastigheten ökar. Det är 
dock svårt att se att värdeskillnaden mellan en grön byggnad och en konventionell slår ut i deras 
värderingsmodeller. Wall kan tänka sig att internationella investerare kan ta hänsyn till framförallt LEED 
och BREEAM-SE vid en investering då de har större kunskap kring de internationella 
certifieringssystemen, men då kunskapen om Miljöbyggnad ökar tror de att skillnaden kommer att 
minska. 
 
Diligentia 
I fråga om lönsamhetsaspekterna nämner de att det finns en kostnads- och intäktsaspekt i deras arbete 
och att byggnaderna kan värderas något högre då det är hållbart, men att den största lönsamheten ligger i 
energifördelarna. De säger däremot att de inte kan avgöra hur mycket just det gröna har bidragit till 
värdeökningen. De sparar inte nämnvärt på energikostnaden vilket till stor del beror på det ökade 
energipriset. De minskar sin förbrukning i kilowattimmar och hade de inte valt att göra insatserna hade 
elpriset pressat upp kostnaden.  
 
Vasakronan 
Denell säger att de idag vet att det är lönsamt att bygga grönt och att de kan visa det på fyra olika sätt. 
Dels på den minskade resursanvändningen som till stor del bidrar till den ökade lönsamheten. Till detta 
räknas att energianvändningen bidrar till minskade driftkostnader, materialanvändningen blir betydligt 
mindre vid byggandet och antalet transporter minskar. De ser även att deras gröna byggnader i allt större 
utsträckning attraherar hyresgäster och att dessa behåller befintliga hyresgäster bättre, vilket bidrar till en 
lägre vakansnivå och på så sätt ökade intäkter. Däremot kan de inte ta ut högre hyror på de gröna 
kontoren. Hade fastigheterna inte varit certifierade hade de sett ett problem med konkurrensen. 
Certifieringen blir idag ett sätt att differentiera sig. Utan den hade risken funnits att de varit tvungna att 
ge hyresrabatter, om någon konkurrent i samma område förvaltar gröna kontor.  
 
De ser även att deras gröna byggnader gör skillnad på transaktionsmarknaden då de får en högre 
värdering och ett högre försäljningspris. Detta på grund av de bakomliggande posterna som driftkostnad 
och vakansnivå. Det ökade värdet påverkas även av att byggnaden försätts med en lägre risk på grund av 
att de kommer att vara mer efterfrågade i framtiden jämfört med de konventionella. Den fjärde aspekten 
är att de ser att det finns en förbättrad finansieringsmöjlighet då det både är lättare att få kapital till gröna 
investeringar och att de på sikt kan få lägre räntekostnader.  
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Humlegården 
De faktorer som kan påverka lönsamheten är bland annat drift- och underhållskostnader, samt om det går 
att se en värdeökning på fastigheten och att den sedan säljs av. På Humlegården kan de däremot inte se 
att det är någon skillnad på värdet just på grund av att byggnaden är grön. Det finns idag för lite 
undersökningar kring ämnet, och eftersom denna typ av fastigheter är relativt nya på den Svenska 
marknaden finns inte tillräckligt med uppgifter om sålda objekt för att den slutsatsen ska kunna dras, 
anser de. De flesta aktörer använder sig av Belok och det är också en anledning till att det blir svårare att 
se hur lönsamma specifika investeringar är. Vid användning av Belok slås både lönsamma och olönsamma 
investeringar ihop och ger ett medelvärde. På så sätt döljs olönsamma investeringar. Hon ser dock att 
policy om att bara investera i gröna fastigheter blir större på investerarmarknaden, vilket leder till fler 
intressenter. I sin tur leder det till ett högre försäljningspris. De märker även av en lägre vakansgrad i 
gröna fastigheter, vilket påverkar intäktssidan i resultatet positivt.  
 
De ser även att drift- och underhållskostnaderna påverkar lönsamheten till det bättre. Både på grund av 
att de konsumerar mindre energi och därmed drar ned kostnaderna, men även på grund av att de sköter 
allt underhåll internt inom företaget. De har gjort analyser kring detta som visar på att de, genom att 
sköta underhållet och driften med egen teknisk kompetens, kan minska en byggnads energikonsumtion 
med 20 % om byggnaden tidigare skötts av inköpt personal. 
 

4.1.3 Skillnader på marknaden mellan innerstad och förort 
 
Hufvudstaden 
I Kista ligger kontorshyrorna mellan ca 1400-1800 kr/kvm per år och i NK-huset och Bibliotekstan kan 
hyrorna ligga på uppemot 4200-5200 kr/kvm per år. De markanta skillnaderna på hyrorna gör det svårt 
att jämföra de olika områdena. I Stockholms innerstad är merparten av hyran beroende av läget. 
Prislappen på läget är så pass stor vilket leder till att miljöprislappen, som kanske är konstant oberoende 
av område, får en mindre betydelse för hyresgästerna vid valet av kontor. 
 
Diligentia 
I efterfrågan av gröna kontor, kan de inte se någon markant skillnad mellan Stockholms innerstad och 
dess förort. Den skillnad som dock är indirekt lägespåverkad är att företag som har mer resurser hyr 
lokaler i mer centrala lägen. Ofta är det de som har större kunskap och kan sätta högre krav. De uppfattar 
inte heller att det skulle vara svårare i själva processen i relation till läget. Det som kan göra processen 
krångligare är de faktorer som beror på byggnadens behov, såsom en total renovering kontra bara några 
små ombyggnader. Efterfrågan finns dock på båda marknaderna.  
 
Vasakronan 
Av de fyra olika punkterna som behandlar lönsamhet är resursanvändningen och 
finansieringsmöjligheterna de som är helt lägesoberoende. Sänkta kostnader är alltid värdefullt, menar 
Denell, och finansiering på grund av att en byggnad är grön kan säkras oberoende av var en byggnad 
ligger. Dock skiljer sig hyresgästmarknaden och transaktionsmarknaden åt i en jämförelse mellan 
innerstan och förorterna, då de är mer lägesfokuserade. I en stad där vakansnivåerna är låga och få nya 
objekt kommer ut på marknaden, efterfrågas gröna byggnader inte i lika stor utsträckning. Ofta är det 
med de nya objekten som miljö- och hållbarhetsperspektivet förs in på fastighetsmarknaden. De låga 
vakanserna gör att fastighetsägarna inte behöver differentiera sig med miljöbyggnader för att locka 
hyresgäster.  
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Ett exempel är Kista där det idag är ett krav på certifiering, vilket inte fanns på kartan för fem år sedan. 
Detta på grund av att det på senare år har byggts mycket nytt i området och att en stor andel av de bolag 
som hyr där är internationella ICT-företag, av vilka många har som krav att sitta i en miljöcertifierad 
byggnad. 
 
Stockholms innerstad ligger någonstans däremellan, menar hon, eftersom den marknaden är så 
diversifierad. Hyresgäster efterfrågar mer och mer moderna lokaler med öppna ytor, men det finns 
fortfarande de som vill hyra de äldre objekten på grund av deras karaktär. Vad som kan begränsa 
möjligheterna till att konvertera och certifiera denna typ av byggnader är att det ofta finns restriktioner 
kring hur mycket som kan förändras på exempelvis fasaderna. Exempelvis premierar både BREEAM-SE 
och LEED hur mycket dagsljus som släpps in i byggnaden. För små fönster kan då göra att en tillräckligt 
hög nivå inte uppfylls. Energimässigt kan det även finnas begränsningar för hur mycket som kan göras. 
Att tilläggsisolera en byggnad eller att lägga in isoleringsfönster kan också bli problematiskt om det finns 
restriktioner kring ändring av fasader. I sammanhanget spelar även den kulturhistoriska aspekten en stor 
roll. Det begränsade utrymmet i innerstan kan även försvåra logistiken kring exempelvis transporter och 
källsortering. Vid en LEED-certifiering ligger stort fokus bland annat på transporter och avfallshantering. 
Detta kan göra att vissa drar sig för att certifiera enligt LEED.  
 
Humlegården 
Yrlid ser en större efterfrågan på gröna kontor i innerstaden, detta tror hon beror på företagen i city har 
större kunskap kring vilka olika certifieringar som finns och vad de är bra för. När det kommer till hur de 
arbetar med att omvandla från brunt till grönt säger hon att de inte kan se någon skillnad mellan de 
fastigheter de har i Solna och de som finns i innerstan. I frågan om kulturminnesklassade byggnader säger 
hon att även de i Solna är kulturminnesklassade, så det är inte någon skillnad i den frågan för dem. Hon 
säger däremot att det kan finnas vissa problem om ett företag vill certifiera en byggnad som är 
kulturminnesklassad om det för certifiering eller högre betyg inom en viss certifiering krävs åtgärder som 
gör att fasaden förändras, exempelvis utökning av fönster. Hon menar dock att det inte är certifieringen 
eller betyget som är huvudsaken om de skulle välja att göra en liknande åtgärd, utan det vanligaste är att 
det är på grund av efterfrågan från hyresgäster eller att lokalen inte går att hyra ut.  
 

4.1.4 Hyresgästernas kunskap och krav 
 
Hufvudstaden 
Det är främst större företag som ställer krav på miljöcertifierade byggnader. Hufvudstaden har till största 
del mindre företag som hyresgäster och de är oftast mindre kunniga inom miljö och hållbarhet. De ställer 
heller inga krav på särskild teknik utan mer på fina kontor med bra ventilation. De ser även skillnad på 
efterfrågan mellan kontor och butiker. Trenden är att butiker ofta inte besitter samma kunskap kring 
miljöfrågor, och inte lägger lika stor vikt på det.  
 
Spelreglerna är helt andra i innerstaden där betalar företagen väldigt mycket för läget när de hyr kontor 
vilket gör att miljöaspekten halkar längre ner på listan i val av lokaler. De hyresgäster som sitter i CBD har 
även väldigt höga krav på lokalerna och servicegrad, då prislappen är så pass hög. I dessa lägen blir en 
miljöcertifiering då endast en mervärdesfaktor och oftast inte avgörande. 
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Diligentia 
De pekar på att det idag finns en växande kunskap bland hyresgästerna och en ökad efterfrågan. Det är 
framförallt de större aktörerna som idag har störst kunskap, och det är de arbetsplatser som har en 
hållbarhetsavdelning som ligger i täten. De kan inte se några större skillnader mellan olika branscher. De 
flesta företag ser idag en affärsnytta i att vara pålästa kring dessa frågor. Det handlar inte om att 
populistiskt använda kunskapen, utan för att kunna värva arbetskraft och kunna beskriva för sina kunder 
hur arbetet bedrivs. Detta då kunderna ibland valt att redovisa sitt hållbarhetsarbete, vilket gör att de 
även måste redovisa vilken miljöprestanda lokalerna de sitter i har. 
 
De ser det som en del av deras ansvar att i vissa fall utbilda, och i vart fall informera hyresgästerna om 
miljön. Ett medel är gröna hyresavtal, och dessa vill de förmedla till sina hyresgäster. Det är dock ett 
ömsesidigt ansvarstagande och det måste finnas en vilja från båda sidor. Avtalet i sin tur bidrar till att 
hyresgästerna får ett ökat intresse och ställer mer frågor kring miljöaspekterna. Kontorshyresgäster ligger 
snäppet före vad gäller kunskapen om hållbarhetsfrågor, medan butiker halkar lite efter.  
 
Vasakronan 
Efterfrågan på miljöcertifiering ökar hela tiden, däremot är det långt ifrån alla som ställer det kravet. 
Denell säger att de trots det ser en utveckling som liknar den i Kista. Snart når utbudet på lokaler i 
innerstan en nivå, där alla som är ute och letar kommer att få åtminstone ett förslag som är 
miljöcertifierat. Vad som kan ske då är att en kund som eventuellt är intresserad av miljöarbete får upp 
ögonen för det, och kanske i framtiden endast väljer att titta på sådana objekt.  
 
När det gäller kunskapen hos olika hyresgäster är den ganska varierande. Det finns de som inte riktigt 
bryr sig och egentligen bara går med på att sitta i en miljöcertifierad byggnad, för att det verkar bra. Sedan 
finns det de som går in med det kravet från början, men som kanske inte riktigt förstår vad certifikaten 
innebär. Exempelvis kan de tycka att en EU Green Building-certifierad byggnad är precis lika bra som en 
LEED-certifierad.  
 
Humlegården 
Miljöfrågan kommer högt upp på prioriteringslistan när hyresgäster letar lokaler, men det är ändå läget 
och hyran som väger tyngst. Miljöfrågan är mer någonting som företag känner ska bockas av på listan. Det 
är främst de större företagen som efterfrågar miljöcertifieringarna och ställer krav. Det skiljer även mellan 
internationella och svenska aktörer där kunskapsnivån oftast är högre hos de förstnämnda, ofta globala, 
företagen. De poängterar att ett bra miljöarbete inte innebär att allt ansvar ska ligga på fastighetsägare, 
utan att båda parter måste bidra.  
 
Generellt är kunskapsnivån rätt låg och i vissa fall leder det till ett resursslöseri. De flesta företag vill ha en 
lokal som är anpassad efter deras verksamhet och många gånger är de interiörer och den planlösning som 
tidigare hyresgäster haft, inget den nya gästen vill ha. Detta mynnar i sin tur ut i en mängd 
hyresgästanpassningar, där interiörer som hade kunnat stå sig i flera år kasseras. Alltså kan ett företag 
efterfråga ett visst betyg i ett system, trots att deras krav som ställs på lokalen gör betyget omöjligt att 
uppnå.  
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4.1.5 Problem idag 
 
Hufvudstaden 
Det finns brister i EU Green Building. Förutom att det enbart tar hänsyn till energiförbrukningen, tar 
systemet inte heller hänsyn till vad som gjorts tidigare. Det är till exempel direkt negativt att löpande ha 
minskat energiförbrukningen i en fastighet. Detta då det är från och med dagen som 
certifieringsprocessen påbörjas som fastighetsägaren ska sänka förbrukningen med 25 %, vilket inte säger 
någonting om fastighetens totala energiförbrukning. Det är en av orsakerna till varför Hufvudstaden går 
mer mot ett användande av Miljöbyggnad, men även att systemet endast har krav inom energi. 
 
Diligentia 
Vid en omvandling kan det vara svårt att besluta vilken teknik som ska användas, då teknikutveckling har 
gett upplopp för ett stort utbud. De har en egen teknikavdelning, men i stora projekt tar de ofta in 
konsulter. Risktagandet med nyteknik är ofta högre och för att kunna räkna hem den använder de sig av 
livscykel- och kostnadskalkyler med kalkylperioder, det räcker oftast inte att enbart räkna på 
kontraktsperioden. Det måste ändå finnas en känsla av att tekniken, med tiden, kommer att vara lönsam. 
Det finns olika anledningar till att målen inte alltid uppnås, i innerstaden är det exempelvis hårdare krav 
på hur fasaden ska se ut. 
 
Vasakronan 
Som tidigare nämnt finns ett mindre problem med att hyresgäster inte vet skillnaden mellan olika 
certifiering, där EU Green Building är det svagaste. Vasakronan använde sig tidigare av EU Green 
Building men bestämde sig ganska snart för att slopa det som certifieringssystem. Anledningen är att de 
hade en stor portfölj med befintliga byggnader som redan hade en relativt låg energiförbrukning, dock ej 
lika låg som dagens nybyggnadskrav. Där gick det inte att Green Building-certifiera för att den största 
delen av besparingen, som ska vara 25 % under 5 år, hade skett för mer än fem år sedan. Då krävs ändå en 
renovering och vid större renoveringar certifierar de ändå enligt LEED. I framtiden kommer det nog inte 
heller vara värt att certifiera enligt EU Green Building, eftersom många hyresgäster förväntar sig mer än 
låg energianvändning och gärna vill ha ett system som jämför byggnaden mot andra byggnader. Dock vill 
de inte misskreditera systemet då det fungerar som ett instegssystem för mindre företag och för de som 
vill påbörja ett miljöarbete. Det bör dock inte anses vara ett miljöklassningssystem. 
 
Humlegården 
Ett problem idag är att Tenant Representatives inte har tillräcklig kunskap om miljöcertifieringarna och 
hur de fungerar. Det är genom de som hyresgästerna ofta får den initiala informationen om vad som finns 
på marknaden. Då är det viktigt att de som företräder hyresgästerna kan bidra med information om att 
gröna fastigheter finns som alternativ, för att den typen av fastigheter ska efterfrågas i den utsträckning 
som fastighetsägare skulle önska. Ökad efterfrågan ger starkare incitament för fastighetsägare att bygga 
grönt.  
 
Ett problem är begreppet köpt energi. Detta straffar användningen av fjärrvärme då den energi som 
egentligen används inte mäts utan enbart den köpta energin. Detta innebär att en byggnad som lanseras 
som grön kanske inte alls drar de 40 kWh som står på pappret, utan energikonsumtionen kan vara en helt 
annan, vilket gör att konsumtionen döljs.  En byggnad som inte kan tillverka egen energi genom 
exempelvis bergvärme, straffas då genom att de inte kan erhålla den miljöklassning som de skulle kunna 
få. Begreppet straffar också i sin tur samhället då det egentligen hade varit bättre att köpa fjärrvärme, då 
det “slår undan fötterna på den infrastruktur vi byggt upp i det här landet”, säger hon. Humlegården som 
fastighetsägare har idag kompetensen att driva fastigheter med egentillverkad energi, men skulle de sälja 
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en sådan fastighet om tio år skulle energikonsumtionen förmodligen skjuta i höjden om de sålde till en 
fastighetsägare utan den tekniska kompetensen. 
 
EU Green Building är ett system som Humlegården väljer att gå bort ifrån, då systemet straffar 
fastighetsägarna. Systemet har i grunden problemet att de fastigheter där löpande arbete, med 
energikonsumtionen, har gjorts är svårare att certifiera, medan en fastighet som har skyhög 
energianvändning blir enklare att certifiera. Det betyder att systemet inte säger något om den faktiska 
energikonsumtionen då kravet enbart är en sänkning med 25 %. Utöver detta förlorar en fastighet sin 
certifiering om de till exempel väljer att förtäta byggnaden med plats för fler arbetsplatser. Den totala 
energiförbrukningen går då upp för fastigheten, men räknat per arbetsplats går den ner. Då tåls det att 
fundera på den egentliga miljönyttan då ett företag kan sitta kvar i befintlig byggnad istället för att 
samhället behöver bygga. 

4.1.6. Incitament från kommun, stat eller andra aktörer 
 
Hufvudstaden 
Det finns idag inga incitament från kommunen för att miljöanpassa befintliga fastigheter. De krav som 
ställs är på nybyggnation och större ombyggnader eller påbyggnader. För befintliga byggnader gäller 
enbart att följa de gällande byggreglerna som finns. Det gör skillnaden stor för Hufvudstaden som har ett 
äldre bestånd. De incitament som finns idag är främst de krav hyresgästerna ställer på hyresvärden. Då 
Hufvudstaden också är börsnoterat är valet av certifiering en del av arbetet med att visa att de följer med 
utvecklingen i branschen.  
 
Diligentia 
Kommunens krav varierar mellan olika kommuner. På befintliga byggnader ställer de inga krav utöver 
vad som är stadgat enligt lag, men på nybyggnationer och planförändrande projekt ställs krav. 
Kommunen har dock startat upp forum som exempelvis “Stockholms stads forum för hållbara 
fastigheter”. Syftet med dessa är att föra samman de olika aktörerna på marknaden. Det bidrar till att 
arbetsgrupper skapas som till exempel jobbar med livet mellan husen. De tror även att marknaden ställer 
de krav som behövs och att kommun och stat inte behöver blandas in. De har dock sett en utveckling i 
bland annat Tyskland, där det handlas med fonder som är rena miljöfastighetsfonder. De tror att detta 
troligtvis kommer att spridas till Sverige.  
 
Vasakronan 
Denell poängterar att Vasakronan ser investering i grönt som lönsamt och att de inte efterfrågar 
subventioner eller bidrag. Vad som skulle kunna införas är stupstockar som den i Storbritannien. Företag 
ska idag redovisa en energideklaration, men den svenska är ganska tandlös. I Storbritannien får 
fastighetsägare, från och med 2018, inte hyra ut fastigheter som har fått ett för lågt betyg. Det är något 
hon skulle kunna tänka sig se på den svenska marknaden. Hon nämner även att ett system håller på att 
utvecklas, med tydliga nivåer, där en gräns för uthyrning sätts vid exempelvis F eller E.  
 
Ett annat incitament till att certifiera sina byggnader, som syns i världen, är de gröna 
investeringsfonderna som endast jobbar med miljö. Fonderna är idag stora i till exempel Tyskland, men 
de har börjat komma till Sverige. 
 
Idag råder skattebefrielse för förnybar energi som till exempel solceller, men regeringen har aviserat att 
de vill slopa skattebefrielsen för lite större anläggningar. Detta tror hon kommer dra undan mattan för 
solcellsinstallationer i större byggnader. Det är något som slår mot nya innovationer. För att få in ny 
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teknik på marknaden skulle subventioner kunna bidra, om de sedan fasas ut, men generella bidrag för att 
konvertera ser de inget behov av. “Det är lönsamt ändå”, säger Denell. 
 
Humlegården 
Eftersom de redan ser en lönsamhet i att investera i gröna byggnader ser de inte att staten skulle kunna 
göra något speciellt för att öka incitamenten. Däremot anser Yrlid att staten inte bör försvåra för denna 
typ av verksamhet. Som exempel tar hon avskaffandet av skattebefrielsen för solceller, som nyligen 
föreslagits. Idag ses solceller inte som en lönsam investering för fastighetsägare. Det skulle ta 10-14 år att 
räkna hem den investering som krävs, och eftersom fastighetsägare använder upp 100 % av den energi 
som tillverkas i den egna verksamheten är det konstigt att denna typ av energitillverkning ska beskattas. 
Detta kan göra att framstegen på marknaden för användning av nya innovationer saktas ned.  

4.1.7 Investera nu eller senare?  
 
Hufvudstaden 
Miljöcertifiering är idag standard i projekt som omfattas av en större omvandling eller påbyggnad. Det är 
alltså inget val att vänta med att investera i grönt då det är en del av alla större projekt. Det som skulle 
kunna övervägas är ifall en ombyggnad eller påbyggnad ska genomföras eller inte, och då är det andra 
faktorer som väger tyngre. Idag kommer det hela tiden ny teknik som går om den äldre och det skulle 
kunna ses som en orsak till att vänta med att investera. Wall menar dock att de inte tänker på det sättet, 
då de i sådana fall skulle kunna vänta i all evighet. Har de valt att omvandla är det viktigaste att välja 
teknik som tar byggnaden till det önskade certifieringsbetyget i dagsläget, och inte främst spekulationer 
om hur tekniken kommer att se ut om några år. 
 
Diligentia 
Vid omvandling väljer Diligentia att tänka grönt och certifiera, men det är inte idén om att det ska bli 
grönt som i första hand får dem att omvandla. Främst beror det på om de ser ett renoveringsbehov, och då 
faller det sig naturligt att det även ska göras hållbart. Hållbarhetsfrågorna inte lever ett separat liv. Hade 
de blivit tillfrågade för fem år sedan skulle svaret sett annorlunda ut, men idag ses det som en 
hygienfaktor i hela branschen. De ser även en affärsnytta i att ha kunskap inom området, då det är viktigt 
att vara påläst om miljöprestandan vid köp och försäljning av fastigheter. 
 
Vasakronan 
Tidpunkten för en grön investering styrs av ett samband mellan det enskilda objektets behov, 
hyresgästerna, längden på hyreskontrakten och olika planfrågor. Det är inte enbart på grund av att det 
finns ett behov av att omvandla byggnaden till grönt. En grön omvandling görs först i samband med 
renovering om, objektet exempelvis kommit till det ekonomiska stadie i sin livscykel där en renovering är 
nödvändig. De väntar alltså med att bygga om till grönt till dess att en renovering blir aktuell. En 
investering i att bygga grönt är en självklarhet i deras bygg- och omvandlingsprocess, frågan lever inget 
separat liv.  
 
Ett omvandlingsbeslut beror främst på faktorer som höjda vakansnivåer eller att kontrakt inte förnyas i 
fastigheten. Att det ibland kan ta lång tid innan ett omvandlingsprojekt inleds är på grund av att det ofta 
sitter hyresgäster i fastigheten som har tecknat långa kontrakt. En byggnad som varit mogen rent 
teknikmässigt för en renovering de närmaste fem åren kanske måste vänta ytterligare en tid innan 
hyresgästernas kontrakt går ut. Förfallotidpunkterna på kontrakten kan skilja sig åt mellan de olika 
hyresgästerna, vilket betyder att väntan inte nödvändigtvis beror på att det finns långa kontrakt, utan det 
kan även bero på hur löptiderna överlappar varandra. Vad som är en första signal på att en renovering är 
nödvändig, utöver rent tekniska aspekter, är dock att hyresgästerna inte väljer att förnya kontrakten.  
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Humlegården 
Att vänta med att investera bara för att det skulle vara mer lönsamt i framtiden är ingenting som 
Humlegården tar med i sina kalkyler. Det är snarare så att de vill få alla miljöanpassningar gjorda fortast 
möjligt, i den takt företaget hinner med. De kan inte heller se att det finns någonting som indikerar att en 
grön investering skulle vara mer lönsam i framtiden än idag. Det som gör att en omvandling kan ta 
relativt lång tid är att det ofta sitter flera hyresgäster i en byggnad, och då måste de vänta tills alla 
kontrakt har gått ut innan de kan göra någon renovering. Att certifiera är en del av arbetet i alla större 
renoveringar de gör.  
 

4.2 Sammanställning av intervjuerna 
 

Miljöarbetet idag 
De fastighetsbolag som intervjuats är alla långsiktiga fastighetsägare. Trots detta finns skillnader i hur de 
väljer att miljöcertifiera sina byggnader. Vasakronan tar med sina beräkningar att fastigheterna ska kunna 
säljas, vilket innebär att de ser en fördel med en värdeökning på fastigheten. Hufvudstaden säljer dock 
inte av sina fastigheter, men en värdeökning är alltid positivt.  Både Diligentia och Humlegården tänker 
på samma sätt som Vasakronan, då de inte säljer många fastigheter, men om de skulle göra det är det en 
fördel att de ökat i värde. Alla företag har som mål att höja antalet miljöcertifierade byggnader i sitt 
bestånd, dock i lite olika takt. Vasakronan vill att 100 procent av beståndet ska vara certifierat inom två 
år, Diligentia och Humlegården har ett mål på 100 procent om fem år, medan Hufvudstaden inte ser att 
hela beståndet ska vara certifierat inom en snar framtid. Detta på grund av att de inte ser miljöcertifiering 
som det viktigaste i en långsiktig förvaltning. De ser på själva miljöarbetet som en naturlig del när de ska 
renovera ett objekt och inte nödvändigtvis att en certifiering måste ske. Samtidigt menar också Diligentia 
att själva certifieringen inte är det viktigaste, utan att det är miljöarbetet i sig.  

Lönsamhet 
Företagen är överens om att de inte kan ta ut högre hyror för gröna kontor. Dock ser de att lönsamheten 
påverkas av minskade vakanser, alltså att de får sina lokaler uthyrda genom en höjd efterfrågan. Samtliga 
säger att det är svårt att se hur den gröna investeringen påverkar värdeökningen. Humlegården säger att 
användningen av Belok försvårar detta ytterligare, då olönsamma investeringar döljs och endast en 
genomsnittlig lönsamhet presenteras. Däremot tror samtliga företag att certifiering som LEED och 
BREEAM-SE kan bidra till ett ökat intresse från internationella investerare. Det i sin tur lockar fler 
intressenter, och fastigheten kan därav få ett höjt värde vid en eventuell transaktion.   
 
De ser alla lönsamhet i minskade drift- och underhållskostnader. Diligentia säger att 
energieffektiviseringen inte minskat kostnaderna nämnvärt, men att detta beror på att energipriset har 
ökat. Humlegården nämner även att den minskade kostnaden också beror på att de sköter allt drift- och 
underhållsarbete internt inom företaget. Vasakronan kan också se att gröna byggnader underlättar 
finansieringsmöjligheterna, då det är lättare att få kapital till gröna investeringar. Minskad 
materialanvändning och färre transporter bidrar också till att kostnaderna blir mindre vid omvandling till 
grönt.  

Skillnader på marknaden 
Det fanns skilda åsikter kring huruvida marknaden skiljer sig åt i innerstan och förorten. Hufvudstaden 
pekade på att det inte går att jämföra marknaderna, då det är så pass lägesfokuserat i innerstan och att det 
är lägesprislappen som väger över vid val av lokal. Diligentia ser ingen markant skillnad annat än att de 
som sitter i innerstan har mer resurser och större kunskap kring de olika systemen, vilket gör att de kan 
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ställa högre krav. Även Humlegården såg samma skillnad på kunskap och efterfrågan på de olika 
marknaderna.  Vasakronan däremot ser en större efterfrågan på gröna fastigheter i områden som Kista, 
där det sitter en viss typ av företag som efterfrågar dessa kontor i större utsträckning, men att det börjar 
bli en liknande trend i innerstan.  
 
Alla företag säger att det kan finnas vissa begränsningar med att fastighetsbeståndet i Stockholm till stor 
del är kulturminnesmärkt. De kan alla se problem när det kommer till fasadarbete, om det är något som 
krävs för att en byggnad ska bli certifierad. Samtliga säger dock att det inte stoppar dem från att utveckla 
andra områden på byggnaden. Vasakronan nämner även att det trånga utrymmet i innerstan kan 
innebära logistikproblem, när det kommer till transport och avfallshantering. Diligentia trycker mer på 
att det är de speciella renoveringsbehov objekten i innerstan har som spelar in på processen.  

Hyresgästernas kunskap och krav 
Fastighetsägarna ser idag att kunskapen ökar bland hyresgästerna, vilket leder till fler hyresgäster 
efterfrågar certifieringar. Det vanligaste är dock att fastighetsägarna själva föreslår ett miljöarbete, 
exempelvis genom att gröna hyresavtal tecknas i certifierade byggnader. Det är emellertid fortfarande en 
brist på kunskap och den skiljer sig främst beroende på företagens storlek, då större företag ofta har mer 
erfarenhet och kompetens inom området. Diligentia tycker sig se att de företag som har en 
hållbarhetsavdelning ofta är mer måna och kunniga om miljön. Hufvudstaden och Diligentia ser att det 
finns en kunskapsskillnad mellan butiker och kontor, där kontorshyresgästerna ligger snäppet före. De 
kan dock inte se någon större skillnad mellan olika branscher. Humlegården ser störst efterfrågan hos de 
internationella aktörerna.  
 
De är alla ense om att majoriteten av hyresgästerna i CBD inte har miljöfrågan som en avgörande faktor, 
då läget fortfarande spelar störst roll vid val av kontor. Vasakronan tror dock att vissa kunder inte hade 
sett över deras fastigheter som alternativ om de inte varit miljöcertifierade.  

Problem 
Samtliga fastighetsägare anser att det finns ett problem med att EU Green Building idag räknas som ett 
certifieringssystem. Förutom att det endast tar hänsyn till sänkt energiförbrukning tar det inte hänsyn till 
hur låg energiförbrukningen faktiskt är. En byggnad som inte är EU Green Building-klassad kan ha 
betydligt lägre energiförbrukning än en som är det. Detta straffar de byggnader som har haft ett löpande 
arbete med att sänka energikonsumtionen. Vasakronan säger dock att systemet ändå kan vara bra som ett 
instegssystem för de som inte har samma möjlighet att miljöanpassa enligt de andra certifieringarna.  
 
Humlegården tar upp att det är ett problem att hyresgästrepresentanterna inte har tillräcklig kunskap om 
miljöcertifieringssystemen som det kan föra vidare till hyresgästerna. Där kan det tillkomma vissa 
problem när hyresgästerna inte vet vad de bör efterfråga. Humlegården tar även upp att användningen av 
begreppet köpt energi är ett problem, då marknaden hämmas något på grund av detta. Som tidigare 
nämnt finns vissa problem kring fasadrestriktioner och kulturminnesmärkta byggnader i innerstan.  

Incitament från kommun, stat eller andra aktörer  
Det finns idag inga tydliga incitament från stat och kommun som underlättar miljöarbetet. Samtliga 
fastighetsägare ser inte heller något behov av att stat och kommun ska lägga sig i med subventioner och 
bidrag. De anser att marknadskrafterna är starka nog att klara omställningen. Vasakronan nämnde dock 
att det möjligtvis skulle kunna vara bra med subventioner för att lyfta innovationer. 
 
Vasakronan skulle också kunna se att myndigheter ställer krav liknande de i Storbritannien, där ett för 
lågt betyg i energideklarationen leder till uthyrningsförbud. Vasakronan och Diligentia nämner båda att 



	  
	  

	   	   	    
29	  

	  

någonting som skulle ge fart åt marknaden är miljöfastighetsfonder, som finns i bland annat Tyskland, i 
vilka det endast handlas med fastigheter som är miljöcertifierade.  
 
Både Vasakronan och Humlegården nämner även att staten inte bör hindra utvecklingen på marknaden. 
Där tar de upp aviseringen om att höja skatten på förnybar energi, exempelvis solceller. 

Investera nu eller senare? 
Fastighetsägarna separerar inte en grön investering från de övriga investeringarna i ett projekt. De går då 
inte heller in med tanken om att just omvandla grönt, utan det är något sker i samband med renovering 
eller utbyggnad. Därav mäts lönsamhet på hela projektet, och inte endast på den gröna investeringen.  
 
Tidpunkten för investering styrs av det enskilda objektets renoveringsbehov och inte när de anser att det 
är dags att omvandla till grönt. Det de ser är att det finns en affärsnytta i att omvandla fortast möjligt. 
Hyreskontraktens löptid är det som har avgörande roll i när renoveringen kan ske, då en sådan oftast inte 
kan genomföras innan hyresgästerna flyttat. De inväntar inte heller ny och bättre teknik, utan renoverar 
när behovet finns och i samband med det certifierar de med den teknik som finns tillgänglig. 
 

4.3 Intervju med hyresgästrådgivare 
 
DTZ 
DTZ är en av världens ledande aktörer inom fastighetsrådgivningstjänster. De har närmare 200 arbetare 
fördelat över 12 kontor bara i Norden och Baltikum. 1995 startade VärderingsHuset AB och Sweden 
Property KB ett samarbete där de arbetade under det gemensamma namnet DTZ. Slutligen samlades 
verksamheten i det partnerägda, DTZ Sweden AB. I världen har de idag 28 00 anställda och 260 kontor i 
50 länder (DTZ 2012). 

4.3.1. Hyresgästen 
Ur hyresgästernas perspektiv är läget, kostnaden och hur lokalen påverkar företagets image de faktorer 
som står högst upp på listan vid valet av nytt kontor. Kunskapen är idag liten bland företagen om vad en 
miljöcertifiering är eller vad den innebär för företaget. 
 
Image 
Främst är det hur de vill att deras kunder ska uppfatta dem. En del företag har exempelvis en kundkrets 
som gör att det inte skulle vara rimligt att sitta i innerstan för att kunna förmedla den image företaget har 
och vice versa. Företag som väljer miljöcertifierade kontor skyltar oftast med detta, men det är fortfarande 
inte ett starkt incitament för företag som inte har starka anknytningar till miljö och hållbarhet i sitt 
arbete. 
 
Läge 
Läget spelar in på imagen, men det är även viktigt med servicen omkring husen och framförallt 
kommunikationen, detta ur ett medarbetarperspektiv. Alla företag vill locka de bästa medarbetarna och 
dessa har vissa krav och söker sig till vissa lägen. idag har det blivit allt viktigare att kommunikationerna 
är bra anpassade efter pendeltåg, tunnelbana och cykel. I Stockholm är det idag alltså inte 
bilkommunikationen som lockar. Alltfler företag efterfrågar omklädningsrum och cykelförråd. 
 
Kunskap 
De flesta hyresgäster vet inget eller ytterst lite om miljöcertifieringar, de har kanske hört namnen och vet 
att det finns olika poängsystem, men det är få som vet hur dessa faktiskt påverkar. Samhällsrelaterade 
bolag har oftare mer kunskap. Kunskapen hos medarbetarna och den hållbarhetsansvarige är inte oftast 
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inte det som spelar störst roll, då dessa inte är med vid de faktiska besluten, utan det som påverkar vikten 
av frågan är ledningens kunskap och hur insatt den är. 

4.3.2. Hyresgästsrepresentanten 
TR:s uppgift är i första hand att lägga fram de alternativ som finns för hyresgästerna. Genom deras 
närvaro kan de belysa de gröna byggnaderna och kanske få det högre upp på prioriteringslistan hos 
hyresgästerna. Idag är dock detta ingenting som prioriteras, det är ofta fastighetsägarna som får 
presentera deras gröna kontor om en hyresgäst är spekulant på någon av deras lokaler.  
 
Idag finns ingen miljö- eller hållbarhetschef hos DTZ, däremot har de inlett ett samarbete med WSP där 
de varit hos dem och informerat om de olika certifieringssystemen. Tanken med detta samarbete är att de 
ska agera som bollplank och därigenom öka kunskapen hos medarbetarna på DTZ. Kunskapen i 
branschen är i allmänhet relativt låg och det är upp till var och en att bli mer påläst, och när de lägger 
fram alternativ för hyresgästerna bör de kunna det mesta om dessa. De menar att det idag finns bristfällig 
kunskap kring hur de olika systemen fungerar och vad de innebär för hyresgästen. Det är svårt för 
hyresgästerna att efterfråga någonting om de inte vet vad de ska efterfråga. Kan TR bli bättre på att 
informera kanske frågan hamnar högre upp på hyresgästernas agenda. Det är TR:s ansvar att agera 
rådgivare, men i slutändan är det hyresgästen som bestämmer vad för typ av lokal de väljer.  
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5. Analys 

5.1 Miljöarbetet idag 
För de långsiktiga aktörerna är det idag en självklarhet att ha ett omfattande miljöarbete i verksamheten. 
De intervjuade företagen har arbetat med hållbarhet och marknadsföring på lång sikt. Utifrån det som 
framkommit av intervjuerna verkar det som att kunskapen ökar hos hyresgästerna, samt att det finns en 
ökad efterfrågan på marknaden och de förutspår att den i framtiden kommer att öka ytterligare. Det 
bildas en dominoeffekt då det handlar om att vanliga människor ställer krav på vad de väljer att köpa för 
produkter och tjänster. Det i sin tur tvingar företagen till att tänka på hur de framstår gentemot kunderna. 
 
Alla de intervjuade företagen har en hållbarhetsavdelning som brinner för frågan och i alla byggprojekt 
finns hållbarhet med i processen. De olika klassificeringssystemen har hjälpt till att fungera som 
incitament, detta då fastighetsägarna konkret kan visa för hyresgästerna vad de faktiskt arbetat med och 
det blir ett sätt att marknadsföra sitt gröna arbete. De problem som återstår är att det fortfarande finns för 
många system och att dessa inte är något, företag och konsumenter, känner till. Det leder till att det blir 
svårt att ställa de olika systemen mot varandra från en hyresgästssynpunkt. För att nå problemet borde en 
ökad kunskap i samhället kring olika miljöcertifieringar på byggnader vara det största incitamentet för att 
få systemen att påverka än mer. Vanliga människor behöver få upp ögonen för detta för att de ska ställa 
krav på företagen som i sin tur kan ställa krav på sina hyresvärdar. Resultatet av intervjuerna visar dock 
att ett ökat utbud bidrar till en ökad medvetenhet hos hyresgäster då de oftare blir presenterade med 
miljöbyggnader som alternativ, och på så sätt ökar medvetenheten och kunskapen. Att även öka 
kunskapen hos hyresgästrepresentanterna skulle bidra till att utbudet av gröna byggnader presenteras 
oftare för hyresgästerna, och på så sätt bidrar till en ökad kunskap och ökat intresse.  
 
Fastighetsägarna har en del svåra beslut att fatta om det befintliga beståndet och med det befintliga 
menas, i den här kontexten, det bestånd i Stockholmsinnerstad som är kulturminnesmärkt. Dessa 
fastigheter är svåra att anpassa efter system som är snäva. Dagsljusproblemet är ett, som delvis påverkas 
av att fastighetsägarna inte får förändra fasaden och vidga fönsterytorna. De äldre byggnaderna är även 
större energibovar, då det kan vara svårt att få dessa att exempelvis hålla ”energitäta” i och med att det 
måste tilläggsisoleras och att gamla fönster läcker mer värme. Fastighetsägarna kämpar även med frågan 
på branschnivå, då den sociala faktorn som är del av begreppet hållbarhet måste ta ut sin rätt, då det finns 
ett stort tycke kring fastigheternas utseende. Frågan är om det är viktigare att behålla kulturarvet än att 
minska byggnadernas påverkan på miljön? Detta är en politisk fråga och bör diskuteras på den nivån. 
Skulle det finnas en vilja om att prioritera miljön skulle det krävas ändringar i regelverk, men framförallt 
en förändring på samhällets syn på problemet. Handlar det istället om begreppet hållbarhet som helhet 
kommer de gamla byggnaderna inte att kunna nå de högre nivåerna enligt dagens certifieringskrav, och 
då borde kanske certifieringar som enbart behandlar den typen av fastighet ses över för att bättre kunna 
jämföra byggnaderna. 
 

5.2 Investera nu eller vänta? 
Vid arbetets ingång fanns en hypotes om att fastighetsägare kan välja att vänta med att investera i grönt 
trots att investeringen är lönsam. Då en investering i grönt idag må vara lönsam kan den i framtiden vara 
mer lönsam. Slutsatsen som kan dras är att utifrån de intervjuer som gjorts med fastighetsägarna är det 
agerande som behandlas i hypotesen inte vedertaget på marknaden idag. En antydan finns att det är 
något som kan ha stämt tidigare, men att det idag snarare anses vara olönsamt att vänta med 
investeringen. En anledning är att det anses vara en fördel att differentiera sig gentemot den övriga 
marknaden. Att vänta med att investera anses direkt negativt då andra aktörer kan komma att profilera 



	  
	  

	   	   	    
32	  

	  

sig som gröna medan de själva står kvar i det bruna träsket. Då finns risken att hyresrabatter måste 
införas för att kunna konkurrera på marknaden.  
 
Den gröna investeringen märks inte av på att de kan ta ut högre hyror eller på en högre betalningsvilja för 
fastigheten. Företagen kan inte heller redovisa den faktiska värdeskillnaden mellan en grön och en brun 
fastighet. En orsak till att värdeskillnaden är svår att se är att det sker för få transaktioner av gröna 
byggnader på marknaden. CBD har redan, utan att ta hänsyn till grönt eller brunt, en låg 
transaktionsnivå. 
 
De mervärden som fastighetsägarna eftertraktar finns främst i sänkta vakanser och lägre energikostnader. 
Ingen av de nämnda mervärdesfaktorerna visar på särskilt stora ökade intäkter eller minskade kostnader. 
Det som däremot beräknats är att bruna fastigheter får det motsatta, alltså sänkta intäkter genom ökade 
vakanser och höjda kostnader. Elpriserna är idag högre och jämförs energikostnaderna idag med hur de 
var förr är det därför ingen större skillnad. Däremot är fastigheter som har lägre energikonsumtion än 
tidigare, i relation till bruna, mer sparsamma. De minskade vakanserna beror främst på att det dels finns 
ett större intresse för att sitta i gröna kontor, om det erbjuds grönt och brunt på samma marknad, men 
även att viljan att förlänga kontrakt i en sådan fastighet är större. De minskade vakanserna och sänkta 
energikostnaderna generar därmed ett högre driftnetto.  
 
Mervärdena ger därför en klar bild av affärsnyttan av att inte vänta. Om fastighetsägare skulle välja att 
vänta med en investering i grönt skulle det innebära höjda kostnader och högre vakanser, därför blir det 
en indirekt förlust och därför väljer de att inte vänta. 
Det finns ytterligare en dimension i frågan. Alla fastighetsägare är tydliga med att de inte ser på 
omvandling till grönt som en separat fråga för företaget. Vid en faktisk omvandling finns ingen tvekan om 
att grönt är lönsamt. Det som däremot väger tyngst är de enskilda byggnadernas renoveringsbehov, och 
hur höga vakanserna är, när det avgörs om en omvandling ska genomföras. Utöver det påverkas 
möjligheten att omvandla av de olika hyresgästernas kontraktstid. I de flesta fall har de olika 
hyresgästerna inte samma löptid. Om några hyresgäster fortfarande kan sitta kvar under ombyggnationen 
eller inte beror på hur omfattande projektet är.  
 

5.3 Incitament som kan påskynda omvandling till grönt 
En slutsats som går att dra är att det idag är marknaden som påverkar omvandlingstakten och då främst 
efterfrågan och kraven från hyresgästerna. Om det ur ett samhällsperspektiv finns en vilja att skynda på 
en omvandling till grönt går det inte att enbart gå in med subventioner eller bidrag. De största 
incitamenten för förändring är kunskap och regleringar. Detta går att komma åt från två håll, det ena är 
att gå indirekt genom hyresgästerna och det andra är att gå på fastighetsägarna direkt. 
 
Hyresgästerna 
Då fastighetsägarna är beroende av hyresgästerna är det kravet från dem som påverkar mest. Genom att 
ställa högre krav på företagens ansvar och kanske göra det ofördelaktigt för dem att välja kontor som har 
en kraftig negativ påverkan på miljön. Ett annat alternativ är att öka företagens kunskap om 
miljöcertifieringarna om vad de faktiskt innebär, vilka krav som ställs och vilka fördelarna är. Detta kan 
leda till ett ökat intresse. Fastighetsägarna märker redan idag att hyresgäster som suttit i en certifierad 
byggnad ofta väljer samma typ av byggnad för nästa byte. Kunskapen skulle även öka om det blev ett krav 
på gröna hyresavtal. Det finns redan ett tryck från fastighetsägarnas håll, men detta måste idag vara en 
ömsesidig överenskommelse. De gröna hyresavtalen ställer krav på hyresgästen och det i sin tur leder till 
kunskap och insikt. Det finns fler linjer om att dela på ansvaret mellan hyresgäst och hyresvärd. Genom 
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att låta hyresgästerna själva, direkt, bekosta energikostnaderna skulle intresset för kontor som är 
energisnåla och som har energieffektiva lösningar öka. 
 
Görs en jämförelse med teorin som funnits i litteraturen under ganska lång tid, den så kallade Circle of 
Blame, finns stora skillnader med hur det faktiskt ser ut idag i Stockholms CBD. Det är inget hinder att 
omvandla till gröna kontor på grund av att efterfrågan inte finns, det är snarare så att de har sett att det 
finns en marknad trots att det inte efterfrågats i väldigt stor utsträckning. Därigenom har fastighetsägarna 
skapat större efterfrågan genom att öka utbudet.  
 
Fastighetsägarna 
Trots att subventioner eller bidrag är något som inte efterfrågas kan förmånliga lån för gröna 
investeringar, öka viljan att investera. Det starkaste incitamentet borde dock vara att ställa högre krav på 
fastighetsägarna. Då omvandling i princip sker först när byggnaden får fler vakanser eller större 
renoveringsbehov skulle en reglering av uthyrningsmöjligheten kunna införas genom att byggnader med 
en alltför stor negativ påverkan på miljön nekas uthyrning, något som redan finns i Storbritannien. 
Genom att använda sig av energideklarationen skulle till exempel fastighetsägare med för lågt betyg 
förbjudas att hyra ut eller sälja, alternativt ges en straffskatt.  
 
Idag används Belok av fastighetsägarna på ett sådant sätt att lönsamma investeringar slås ihop med 
olönsamma. När de gröna investeringarna slås samman med andra kan det vara svårt för utomstående att 
se hur lönsamma de gröna investeringarna är. Det krävs en större transparens kring detta på marknaden 
för att kunna jämföra lönsamheten i olika gröna investeringar.  
 
Stat och Kommun 
Det finns idag inga klara statliga eller kommunala incitament för att omvandla befintliga fastigheter till 
gröna. Frågan blir här om det är något som myndigheterna bör lägga sig i? Fastighetsägarna verkar tro att 
marknaden klarar av det utan hjälp från dem. Det finns en enighet kring att subventioner och bidrag inte 
är något som behövs för att få igång omvandlingen från brunt till grönt, då det redan går att se ett ökat 
tryck på marknaden. Däremot kan stöd för att minska riskerna med nya innovationer få en positiv effekt.  
 
Även om subventioner inte efterfrågas av fastighetsägarna det kunna påverka hyresgästernas val av 
kontorslokal, vilket då indirekt blir incitament för fastighetsägaren. Ett förslag är att fastighetsskatten på 
gröna byggnader minskas. Eftersom hyresgästen betalar sin andel av denna skulle en minskad 
fastighetsskatt öka efterfrågan på gröna kontor.  
 
Det finns även åsikter kring förändringar, implicerade av staten, som försvårar processen. Det finns en idé 
om att ta bort de skattebefrielser som funnits på exempelvis solceller. Solceller är en innovation vars 
investering inte ses som lönsam i branschen, men att göra en sådan investering mer olönsam är något 
som tros påverka teknikens framsteg negativt. 
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6. Slutsats 
Gröna byggnader utgör idag en stor del av många fastighetsägares verksamhet, och efterfrågan samt 
kunskapen ökar i allt högre takt. Att det idag är lönsamt att äga gröna fastigheter är en självklarhet hos 
fastighetsägare, men vad som påverkar den takt de väljer att arbeta i är mer oklart. I uppsatsen redogörs 
för hur fastighetsägarna tänker kring när och varför de väljer att bygga grönt.  
 
Fastighetsägarna nämner att de idag ser en lönsamhet i att investera i grönt, men att det inte handlar om 
att de tror att värdet direkt kommer att öka på grund av miljöcertifieringen eller att de kan ta ut högre 
hyra per kvadratmeter, som litteraturen påstår. Den främsta orsaken till ett ökat värde är att en grön 
byggnad ofta har lägre grad vakanser, som genererar högre hyresintäkter samt lägre drift- och 
underhållskostnader, än en brun byggnad.  
  
Utgångspunkten för denna studie var att avgöra om fastighetsägarna väljer att inte omvandla sina 
fastigheter idag, om det visar sig vara mer lönsamt i framtiden. Av den information som samlats in från 
fastighetsägarna kan slutsatsen dras att detta inte stämmer överens med verkligheten. Det talas inte om 
att vänta för att det skulle vara mer lönsamt i framtiden, utan det handlar snarare om att de tror att det är 
olönsamt att vänta. Detta beror på spekulationer om att det i framtiden kommer att vara svårare att 
konkurrera med gröna kontor om företag endast äger bruna, samt att vakansnivåerna med största 
sannolikhet kommer att vara högre för dessa och att hyresintäkterna då minskar. Det i sin tur kommer 
troligtvis att göra fastigheten mindre attraktiv på transaktionsmarkanden vilket kan leda till en lägre 
värdering av fastigheten. 
 
Ett möjligt felantagande som gjorts i hypotesen är att fastighetsägarna skulle prata om en ”investering i 
grönt”, men så är till synes inte fallet. I majoriteten av de större projekten finns ett tänk kring hållbarhet, 
men det är en del i själva processen. Det verkar alltså inte vara ur den infallsvinkeln ett projekt påbörjas, 
utan ifrån den att ägarna ställer sig frågan om det finns behov av en ombyggnation eller renovering. Vad 
som då påverkar beslutet är hyreskontraktens löptid, vakansnivån och byggnadens aktuella skick.  
 
Om samhället anser att det krävs en snabbare utvecklingstakt av denna typ av byggnader bör det skapas 
ytterligare incitament som påskyndar omvandling till grönt. Att införa minimikrav på hur påfrestande en 
byggnad får vara på miljön skulle kunna pressa fastighetsägare att miljöanpassa, då en för låg 
miljöprestanda kanske kan leda till att den inte får hyras ut. Det har även börjat dyka upp fonder som 
endast investerar i gröna fastigheter. En utökning av dessa skulle också möjligtvis skynda på en 
omställning till grönt. 
 
Det går att urskilja ett samband mellan företagens kunskap om miljön och efterfrågan på gröna 
fastigheter. Genom att öka kunskapen kan efterfrågan också komma att öka. Detta skulle kunna göras 
genom att lagstadga gröna hyresavtal och införa att hyresgästerna själva ska stå för energikostnaderna. På 
så sätt tvingas hyresgästerna att ta ansvar för sin energikonsumtion, vilket i sin tur kan bidra till att deras 
kunskap ökar. 
 
Idag finns många olika certifieringssystem och det kan ofta vara svårt att jämföra och värdera dessa. 
Befintliga byggnader har idag olika förutsättningar och det kan vara svårt att exempelvis jämföra en 
kulturminnesmärkt fastighet inne i Stockholms CBD och en konventionell byggnad utanför tullarna på 
grund av de olika restriktionerna. Detta kan leda till att fastighetsägare i innerstan väljer att inte 
miljöanpassa byggnaden på grund av att de faller på en indikator. Då skulle ett system som tar hänsyn till 
dessa begränsade möjligheter kunna underlätta. Detta skulle göra byggnaderna mer jämförbara och öka 
incitamenten för att omvandla i Stockholms CBD.  
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De företag som intervjuats är större långsiktiga aktörer. För att kunna dra allmänna slutsatser behövs 
ytterligare studier som behandlar andra aktörer såsom mindre företag och fastighetsägare som förädlar 
och säljer vidare, vars verksamhet är mer kortsiktig. 
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor Fastighetsägare 
 
       Varför vill ni ha gröna kontor? 

  
Hur stor del av ert befintliga fastighetsbestånd är idag miljöcertifierat? 
Vilken av de gröna byggnader ni omvandlat anser ni är den mest lyckade? 

  
Vad har ni för miljöcertifiering idag? 
Är ni nöjda med den/de certifieringar ni har idag? 
Vill ni ha någon annan certifiering utöver den ni har idag eller en högre klassificering? 
Om ni har siktet högre, har ni någon plan för att komma dit? 
Har ni några tankar om incitament, som inte finns idag, som skulle göra er beredda att gå snäppet 
längre med miljöanpassningar? 

  
  

Hur tycker ni att miljösystemen som finns idag fungerar? 
  

Har ni märkt att ni stött på komplikationer under processen? Vilka i så fall? 
Hur gör ni praktiskt vid en omvandling av kontorsbyggnader? Renoverar ni allt på en 
gång, eller delar ni upp det så att vissa lokaler görs först och sedan andra? 

  
Vad krävs för att ni ska välja att miljöanpassa en fastighet? 
Hur högt nettonuvärde vill ni ha för att ni ska känna att det är lönsamt att göra ombyggnationen. 
Vilka fördelar/argument värderar ni högst? 

  
Kan ni se hur mycket ni tjänat på att omvandla vissa fastigheter till gröna? 
Är det endast energikostnader eller är det andra faktorer som påverkar? 
Är arbetsmiljö någonting ni tar med i era kalkyler? Exempelvis arbetsförmåga(effektivitet) eller 
sjukfrånvaro? 

  
Stöter ni på några problem när ni ska omvandla äldre fastigheter som kan vara k-
märkta eller ha andra restriktioner? 

  
De byggnader ni har idag som inte är gröna, varför har inte dessa omvandlats än? 
Har ni för avsikt att inom en snar framtid miljöcertifiera alla era byggnader, om inte 
varför? 

  
Ser ni några problem med att omvandla fastigheter idag, om det inom en nära framtid 
kanske kommer exempelvis ny och bättre teknik som gör att ni kanske hellre vill vänta 
med att investera? 

  
Är det några incitament som inte finns idag som, om de kunde skapas, skulle öka viljan 
att omvandla bruna byggnader till gröna? 
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Efterfrågar hyresgäster specifikt gröna kontor? 
Vad ser ni att hyresgästerna ställer för krav på miljöanpassning idag? 
Motsvarar deras krav betalningsviljan? 
Är det skillnad på vilken typ av verksamhet som efterfrågar gröna kontor gentemot bruna? 
Är det lätt att hyra ut de gröna kontoren? 

  
Märker ni att det finns kunskap hos hyresgäster om certifieringar, exempelvis om vilka 
olika nivåer som finns? Eller vill de bara hyra gröna byggnader? 

  
Tror ni att det är just ”det gröna” hyresgästerna är ute efter, eller är det att det är 
nybyggt/renoverat och har ny teknik som lockar? 

  

 Bilaga 2 – Intervjufrågor DTZ 
 

Vad är det företag lägger störst vikt vid, i valet av ett nytt kontor?  
 
Efterfrågar hyresgäster specifikt gröna kontor?  
 
Hur anser du att kunskapen är i din bransch kring vilka olika miljöcertifieringssystem 
som finns och vad de innebär?  
 
Vad finns det för kunskap hos hyresgäster kring miljöcertifieringssystemen och vad de 
innebär?  
 
Är det vanligt att hyresgästerna efterfrågar en specifik typ av certifiering? 
 
Ser du någon skillnad mellan olika branscher på vad de efterfrågar eller hur kunskapen 
är kring miljöcertifieringar?  
 
Brukar ni få påpeka att de borde tänka på någon specifik faktor som de inte har haft i 
åtanke själva när de kommit till er? 


