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Abstract  
 
The environmental awareness among tenants, as well as with other stakeholders in the real 
estate industry, has increased significantly in recent years. More and more companies and 
interest groups think more and more about what they can do to reduce the negative effects on 
the environment and not least what business opportunities there are to find. 
On the international real estate market Green Buildings have become a familiar concept, but 
what is meant by Green Buildings and what are the reasons for the low performance of the 
Swedish real estate market? 
 
The thesis aims to study the more developed international market and with the knowledge 
from there define the concept of Green Buildings. The thesis also discusses the factors and 
above all which stakeholders drive the market for Green Buildings on the international 
market. The work is also aimed at from the more developed markets learn lessons from 
various stakeholders, and especially from a property owner perspective, in order to guide one 
of Sweden’s largest commercial real estate company AP Real Estate how to be an industry 
leader in Sweden. The study was conducted in 2008 with concluding reflections made during 
2014. 
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Sammanfattning 
 
Miljömedvetenheten hos hyresgäster, såväl som hos andra intressenter inom 
fastighetsbranschen, har ökat markant de senaste åren. Allt fler företag och 
intresseorganisationer tänker allt mer på vad just de kan göra för att minska de negativa 
effekterna på miljön och inte minst vilka affärsmöjligheter det finns att hitta. 
På den internationella fastighetsmarknaden har ”green buildings” kommit att bli ett välkänt 
begrepp, men vad menas egentligen med ”green buildings” och vad är orsakerna till den låga 
utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden?  
 
Arbetet syftar till att studera den mer utvecklade internationella marknaden och med kunskap 
därifrån definiera begreppet ”green buildings” samt resonera om vilka faktorer och framförallt 
vilka intressenter det är som styr utvecklingen. Arbetet syftar även till att från mer utvecklade 
marknader dra lärdomar av olika intressenter, och framförallt från ett 
fastighetsägarperspektiv, i syfte att vara vägledande för AP Fastigheter som en av Sveriges 
största fastighetsägare. Studien är genomförd 2008 med avslutande reflektioner gjorda under 
2014. 
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Förord 
 
Examensarbetet har utförts på uppdrag av AP Fastigheter och avdelningen för Bygg- och 
Fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan. 
 
Rapporten har varit möjlig att genomföra på grund av det utomordentligt goda bemötande jag 
har fått erfara från intressenter på fastighetsmarknaden i New York City, USA. Att få 
möjlighet att personligen träffa så högt uppsatta ledare på den globala fastighetsmarknaden 
har varit en ära för mig som individ och medfört en mycket god erfarenhet som 
fastighetsekonom. 
 
Jag vill vidare tacka mina handledare på KTH, Kurt Psilander och Hans Lind för ett stort visat 
intresse för rapportens innehåll. På AP Fastigheter vill jag tacka framförallt Henrik Eriksson 
och Nicklas Walldan för intressanta diskussioner kring det behandlade ämnet. Ytterliggare 
medarbetare på AP Fastigheter har visat intresse för rapportens innehåll och jag vill tacka dem 
likaså.  
 
 
 
Henrik Rand 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
“Green Buildings, Sustainable Buildings, High Performance Buildings, Environmental 
Friendly Buildings”. De internationella benämningarna för fastigheter utvecklade i syfte att 
minimera dess påverkan på miljön är många. I Sverige talas det framförallt om 
energieffektiva, gröna och hållbara fastigheter men även ”Green Buildings” har blivit ett allt 
mer återkommande begrepp på den svenska fastighetsmarknaden. Detta begrepp är även det 
som den internationella fastighetsbranschen har accepterat för en fastighet med låg 
miljöpåverkan. Oavsett hur de olika marknaderna runtom i världen definierar Green Buildings 
är kontentan densamma, Green Buildings är bättre för miljön än traditionella fastigheter.  
 
Det historiskt etablerade och traditionella sättet att mäta värden är i ekonomiska termer. Ser 
man på fastigheter och värden så är det centrala och fokuserade området fastighetens 
marknadsvärde.  Relativt nya idéer och modeller som inte enbart fokuserar på ekonomiska 
värden tar en allt större plats i affärsvärlden. En av dessa modeller för värdeanalys är ”Triple 
Line Approach” utvecklat av John Elkington i hans bok ”Cannibals with Forks: the Triple 
Bottom Line of  21st Century Business” utgiven 1998.1 
 
Idén med modellen är att ett bolag, en affär eller en enskild fastighet analyseras inte enbart 
utifrån dess direkta ekonomiska värden utan även sociala värden och miljöaspekter samt 
långsiktiga effekter inkluderas i analysen. 
Ser man Green Buildings utifrån synsättet att värden inte enbart genereras av direkt mätbara 
ekonomiska termer utan även utifrån ett socialt- och miljöperspektiv ger utvecklandet av 
Green Buildings utrymme för nytänkande hur lönsam en affär egentligen är. 
 
På den internationella fastighetsmarknaden och då framförallt USA, Kanada, Storbritannien 
och Australien har utvecklingen av Green Buildings tagit ordentligt med fart. Allt fler studier 
fokuserade på Green Buildings och deras påverkan på fastighetens och fastighetsbolagets 
ekonomiska-, sociala- och miljövärden har genomförts. Lärdomar börjar dras och effekterna 
av att utveckla och äga Green Buildings börjar allt mer klarna. Vad som även tar allt mer 
mark är undersökningar på vilka effekter Green Buildings har på dess hyresgäster. Att 
klargöra vilka som är hyresgästens incitament för att etablera sig i en Green Building har 
väckt stort intresse hos fastighetsägare världen över då många genomförda projekt har varit 
projekt beställda av hyresgäster och ej byggda på spekulation. Att kunna sin 
hyresgästmarknad och dess preferenser har visat sig vara till stor fördel för fastighetsägaren. 
 
Vad som kännetecknar marknaden i Sverige däremot är en låg utveckling och tillväxt för 
Green Buildings. Intressenter på fastighetsmarknaden i Sverige hävdar att de gör det yttersta 
för att minimera deras egen verksamhets påverkan på miljön men det är få som egentligen gör 
något som bevisar detta, de lever inte som de lär. Investerare, byggbolag, fastighetsägare och 
hyresgäster lägger istället ansvaret för den låga utvecklingen på andra intressenter på 
marknaden.  
 
En sannolik förklaring till den låga utvecklingen av Green Buildings i Sverige är att det råder 
brist på kunskap hos de olika intressenterna. För att ett fastighetsbolag skall börja utveckla 
Green Buildings behöver kunskap förmedlas om vilka värden det medför att äga och förvalta 
                                                 
1 Cannibals with forks (1998) 
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dessa fastigheter samt vilken nytta deras kunder har av en sådan produkt. Kunskapen om vilka 
värden Green Buildings medför fastighetsbolaget och dess hyresgäster finns att inhämta från 
de mer erfarna marknaderna. Trots att det råder olika benämningar och definitioner för 
fastigheter med låg miljöpåverkan är vägledning från dem som har lett utvecklingen på andra 
marknader fullt applicerbar för ett fastighetsbolag som ämnar leda utvecklingen av Green 
Buildings i Sverige. 
 
1.2 Syfte  
 
Det huvudsakliga syftet med rapporten är att den ska verka som informationsunderlag och 
vägledning för fastighetsbolag på en tillväxtmarknad med ambitionen att bli ledande inom 
utvecklande och ägande av kommersiella Green Buildings.  
 
Rapporten ämnar ge svar på följande frågeställningar: 
 
Hur definierar den internationella fastighetsmarknaden begreppet Green Buildings? 
 
Vilka fördelar och utmaningar medför Green Buildings fastighetsägare och dess hyresgäster? 
 
Hur bör ett fastighetsbolag agera strategiskt på en tillväxtmarknad i syfte att bli ledande inom 
Green Buildings? 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsen fokuserar på Green Buildings och kommersiella fastigheter. Denna avgränsning 
görs framförallt för att hyresgästers preferenser och efterfråga skiljer sig markant mellan 
bostadsmarknaden och den kommersiella marknaden. Efterfrågan från den kommersiella 
marknaden baseras på affärsvärldens preferenser till skillnad från bostadsmarknaden vars 
efterfråga styrs av den enskilda individen.  
 
Ytterliggare argument för en avgränsning är den rådande lagstiftningen som gäller i Sverige 
angående hyresregleringar på de två marknaderna. Hyresgästers betalningsvilja på den 
kommersiella marknaden resulterar i marknadsmässiga hyror till skillnad från 
bostadsmarknadens hyresnivåer som ej är marknadsmässiga. Fastighetsbolag som enbart 
utvecklar och äger bostadsfastigheter har helt andra förutsättningar och incitament att utveckla 
och äga Green Buildings och lämnas därför utanför denna rapports omfattning.  
 
1.4 Metod 
 
Rapporten grundas på information från litteraturstudier, intervjuer utförda på plats i New 
York City samt telefonintervjuer genomförda från Stockholm. 
På grund av den låga utvecklingen för Green Buildings i Sverige och brist på nationellt 
publicerat material inom området har litteraturstudiens fokus varit att insamla information 
från marknader som visar en god utveckling och kunskap inom ämnet. Marknader som har 
identifierats som väl utvecklade är USA, Kanada, Storbritannien och Australien. Avsikten 
med litteraturstudien var att identifiera lärdomar om vilka fördelar och utmaningar Green 
Buildings medför för fastighetsägaren och dess hyresgäster på den internationella 
fastighetsmarknaden. Litteraturstudien syftar inte till att ge information i form av sifferresultat 
utan fokus ligger på att identifiera övergripande resultat i den publicerade litteraturen. 
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Information om definitioner och benämningar som är etablerade på den svenska 
fastighetsmarknaden baseras på publicerat material i Sverige. 
 
I syfte att insamla rådgivning och vägledning för hur ett fastighetsbolag bör agera för att bli 
ledande på en tillväxtmarknad har intervjuer genomförts på plats i New York City med 
intressenter på fastighetsmarknaden vilka samtliga har mångårig erfarenhet inom Green 
Buildings. De intervjuade bolagen i New York City är ett privat ägt fastighetsbolag, en 
konsult specialiserad på Green Buildings samt en ideell intresseorganisation bestående av 
intressenter som är verksamma på den internationella fastighetsmarknaden. För att erhålla ett 
vidare perspektiv på vägledningen har två telefonintervjuer genomförts med representanter på 
ett globalt etablerat fastighetskonsultföretag med lång erfarenhet av konsultation inom Green 
Building. De genomförda intervjuerna har samtliga utförts med öppna frågor som 
utgångspunkt och betraktas som kvalitativa. 
 
1.5 Urval 
 
Teorin som tillämpas utgår ifrån att en affär kan analyseras utifrån ekonomiska-, sociala- och 
miljövärden. Appliceringen av teorin ger en mer komplett analys av Green Buildings och dess 
värden än vad en analys enligt det traditionella synsättet inriktat på enbart ekonomiska värden 
skulle ge.  
 
Vid val av material för informationsinsamling om utvecklingen för Green Buildings har fokus 
legat på publicerat material i USA, Kanada, Storbritannien och Australien. Denna selektering 
har gjorts på grund av att dessa marknader har etablerade och välkända graderingssystem för 
Green Buildings samt att genomförda studier inom ämnet är nästintill uteslutande fokuserade 
på dessa marknader. Ser man internationellt på genomförda Green Building-projekt är det 
dessa marknader som ligger i framkant vilket gör dem mest intressanta att studera. 
På grund av den låga utvecklingen av Green Buildings i Sverige har samtliga intervjuade 
företag en internationell karaktär med mångårig erfarenhet. De medverkande företagen utgör 
olika delar av fastighetsmarknaden. Urvalet har gjorts i syfte att insamla information från flera 
olika intressenter på fastighetsmarknaden. Intressenter enbart etablerade på den svenska 
fastighetsmarknaden har exkluderats då erfarenheten från denna marknad inte anses medföra 
något mervärde till rapportens syfte och dess innehåll.  
 
1.6 Disposition 
 
Arbetet inleds med en beskrivning av marknaden för Green Buildings i Sverige. Vilka 
definitioner som råder presenteras och en förklaring till den låga utvecklingen inom området 
ges. I efterföljande avsnitt sammanfattas de definitioner som är etablerade på den 
internationella marknaden. 
 
Teoriavsnittet utgörs av hur värden kan identifieras enligt modellen ”Triple Bottom Line 
Approach”. Därefter presenteras den genomförda litteraturstudien över vilka värden och 
utmaningar som Green Buildings har medfört fastighetsbolag och hyresgäster på den 
internationella marknaden.  
 
Utifrån de genomförda intervjuerna sammanställs den rådgivning och konsultation ledande 
intressenter på den internationella marknaden ger till ett fastighetsbolag på en 
tillväxtmarknad. Därefter diskuteras den studerade litteraturen och resultatet från de 
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genomförda intervjuerna samt förslag ges på hur ett fastighetsbolag bör agera för att 
positionera sig som ledande inom Green Buildings på den svenska tillväxtmarknaden.   
Avslutningsvis görs en kortare reflektion från 2014 som beskriver hur marknaden i Sverige 
har utvecklats samt hur fastighetsbolaget AP Fastigheter har agerat utifrån rådgivningen som 
ges i denna rapport. 
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2 Definitioner 
 
2.1 Green Buildings i Sverige 
 
Den definition och det graderingssystem för Green Buildings i Sverige som är allmänt 
etablerad i fastighetsbranschen är utvecklad av Fastighetsägarna som ett led av EU 
GreenBuilding-programmet. GreenBuilding-märkningen har lanserats inför att lagen om att 
byggnader ska energideklarera trätt i kraft den 1 oktober 2006. 
 
Syftet med programmet är att de företag och organisationer som väljer att effektivisera 
energianvändningen i fastighetsbeståndet ska erhålla ett erkännande som ett företag som 
bidrar till ett minskat utsläpp av koldioxid och beroende av importerade energikällor. 
Tanken bakom GreenBuilding är att gå längre än vad som är lagstiftat för vad en fastighet får 
använda i energiåtgång. 
 
Programmet ger de företag och organisationer som vill energieffektivisera sina lokaler en 
frivillig möjlighet att delta som GreenBuilding Partner på företagsnivå eller fastighetsnivå.  
 

1. Företagsnivå: Mer än 30 procent av företagets fastigheter i Europa ska inventeras och 
ingå i åtgärdsplanen. 

2. Fastighetsnivå: En eller flera av företagets byggnader väljs ut att inventeras och ingå i 
åtgärdsplanen. 

 
Den åtgärdsplan som det deltagande företaget ska följa gäller för såväl befintliga som nya 
byggnader. Planen för åtgärder ska bestå av ett paket av tillsammans lönsamma åtgärder där 
stora potentialer till energieffektivisering finns. De riktlinjer som GreenBuildings i Sverige 
ger är att de befintliga byggnader som deltar i programmet ska minska energianvändningen 
med minst 25 procent under högst en femårsperiod. Alternativ möjlighet för befintliga 
byggnader är att 25 procents lägre energianvändning än nationella byggregler eller 
motsvarande konventionell byggnad ska uppnås. 
 
För att en ny byggnad ska anses vara en GreenBuilding ska en redovisad beräknad 
energianvändning vara minst 25 procent mindre än vad nuvarande nationella byggregler 
kräver. 
 
De fördelar Fastighetsägarna beskriver för en GreenBuilding Partner innefattar: 
 

1. Kostnadsfritt medlemskap. 
2. Offentligt erkännande och Goodwill i sitt arbete med energieffektivisering och sitt 

bidrag till att uppnå europeiska klimatmål. 
3. Förbättrad ekonomi på grund av lönsamma åtgärder. 
4. Stöd och råd från Fastighetsägarena och EU-kommissionen i projekten vid utformande 

av åtgärdsplan för energieffektivisering. 
5. GreenBuilding Logo som får användas i företagets marknadsföring. 
6. GreenBuilding Plakett att anslå i fastighetens entré för de byggnader som är påtagligt 

mer enegieffektiva än medelbyggnader. 
7. Green Building Award där internationella och nationella pris kommer att delas ut till 

bästa byggnad i olika kategorier. 
8. Publicitet där Fastighetsägarna marknadsför företaget på projektets och EU-

kommissionens hemsidor. Pressmeddelande kommer att sändas ut vid större 
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GreenBuilding-evenemang och programmet kommer även att presenteras på ett antal 
mässor och konferenser.2 

 
SWE ByggaBoDialogen ,rapport feb-08  
 
2.2 Sverige som tillväxtmarknad 
 
Den definition som är allmänt etablerad för Green Buildings i Sverige lanserades år 2006. 
Definitionen är enligt ovan beskrivet strikt fokuserad på en fastighets energianvändning 
vilken för Green Buildings är lägre än de nivåer som krävs enligt lag.  
 
Utvecklingen av Green Buildings i Sverige har än så länge visat på en låg nivå där det finns få 
genomförda Green Building-projekt. En förklaring till den låga utvecklingen beskrivs nedan 
av företaget WSP i schemat ”The Circle of Blame”, illustrerad i figur 1.  
 
  

 
               Figur 1: ”Circle of Blame”3 

 
Enligt schemat består fastighetsmarknaden i Sverige av fyra stycken olika intressenter: 
Hyresgäster, byggföretag, utvecklare och fastighetsägare samt investerare. Samtliga 
intressenter beskyller de andra intressenterna för den låga utvecklingen av energieffektiva 
fastigheter, det vill säga Green Buildings. Hyresgäster anser att de efterfrågar Green Buildings 
men att det inte finns något utbud. Byggföretag säger att de kan bygga Green Buildings men 
att utvecklande fastighetsbolag inte efterfrågar dem. De utvecklande fastighetsbolagen hävdar 
att de vill utveckla Green Buildings men att investerare inte vill betala för dem. Investerarna i 
sin tur säger att det är en låg efterfråga från hyresgäster och vill därför inte investera i Green 
Buildings. Resultatet av den vidarebefordran av ansvar som sker enligt ”Circle of Blame” är 
att utvecklingen i Sverige än så länge visar på en låg utveckling och kan därför anses vara en 
tillväxtmarknad. En tillväxtmarknad med få aktiva intressenter ger utrymme för innovativa 
aktörer som har en intention att leda utvecklingen i Sverige för hållbara fastigheter.4 
 
                                                 
2 www.fastighetsagarna.se 
3 WSP Environmental (2007) 
4 Ibid 
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2.3 Green Buildings och den internationella marknaden 
 
Till skillnad från den låga utvecklingen för Green Buildings som den svenska 
fastighetsmarknaden visar på har utvecklingen kommit betydligt längre på den internationella 
arenan. Marknader som har visat på en betydligt större utveckling av Green Buildings är 
framförallt USA, Kanada, Storbritannien och Australien. Till skillnad från den definition som 
har etablerat sig för Green Buildings i Sverige har ovan nämnda marknader en tydligt 
annorlunda och mer omfattande syn på vad en Green Building egentligen innebär. 
Graderingssystem för Green Buildings på olika marknader har etablerat sig såväl nationellt 
som internationellt och lärdomar om genomförda Green Building-projekt börjar dras.   
Syftet med rapporten är inte att gå in och förklara etablerade graderingssystem men en 
beskrivning av generella attribut för Green Buildings på utvecklade marknader ges. 
Alla genomförda Green Buildings-projekt på enskilda marknader omfattar inte samtliga nedan 
beskrivna attribut då projekt skiljer sig emellanåt men de flesta Green Buildings oavsett 
graderingssystem och marknad inkluderar ett flertal av nedanstående karakteristiska drag.  
 
Vanliga kännetecken och attribut för Green Buildings på utvecklade internationella 
marknader inkluderar följande: 
 
Fastighetens läge:  

• Ej på ömtålig och lättförstörd natur 
• Bidrar ej till stadsutbredning 
• Närhet till allmänna kommunikationer 

 
Fastighetens påverkan på omgivning: 

• Fokuserar på reducering av lokal vattenpåverkan 
• Ingen konstbevattning 
• Låg påverkan på lokal ekologi 
• Bidrar till bevarande av parker och grönområden  

 
Fastighetens exteriör 

• Design för naturligt ljusinsläpp 
• Förnyelsebara energikällor som sol- och vindenergi 
• Gröna tak för effektiv dagvattenhantering 
• Effektiv design för exteriör ljuspåverkan 
 

Fastighetens interiör 
• Minimal materialförbrukning 
• Flexibel kontorsdesign med flyttbara väggar 
• Individuell kontroll över värme och ljus för hyresgästen 
• Rikligt naturligt ljus och tillgång till utsikt 
• Hög luftkvalitet och bra inomhusklimat 
• Sanitära anläggningssystem med reducerad vattenförbrukning 
• Främjande av återvinning av kontorsmaterial 

 
Installationer och tekniska attribut 

• Effektiv design av byggnadens yttre skal för en låg energiförbrukning  
• Material med en låg miljöpåverkan, uppmuntrar återvinningsbara material 
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• Högeffektiva mekaniska system integrerade med elektriska, strukturella och 
arkitektoniska element 

• Effektiva belysningssystem 
• Användning av system utan material eller komponenter som kan skada miljön 
• Användning av förbrukningsresurser med låg miljöpåverkan 
• Kontinuerlig mätning och optimering av systemprestanda över tiden för lägsta 

energianvändning 
 
Vad som står klart enligt ovan beskrivna internationella definition för Green Buildings är att 
den skiljer sig tydligt från den definition som gäller för Green Buildings på den svenska 
marknaden. Fokus på en låg energiförbrukning är enbart en del i den internationella 
definitionen till skillnad från det centrala i den svenska definitionen. Enskilda marknader och 
nationer har utvecklade graderingssystem för Green Buildings som skiljer sig åt på ett flertal 
punkter men överlag så är ovan nämnda definition överensstämmande på de marknader som 
har visat på en mer utvecklad marknad för Green Buildings. Jämfört med traditionella 
fastigheter reducerar Green Buildings förbrukning av vatten och energi samt använder 
material och resurser i en mindre omfattning vilket bidrar till en lägre miljöpåverkan. Vidare 
medför Green Buildings ett bättre inomhusklimat för dem som befinner sig i fastigheten, det 
vill säga dess hyresgäster.5,6  
 
Den litteraturstudie som utgör kapitel 4 utgår ifrån den internationella definitionen för Green 
Buildings. 
 
2.4 Integrerad designprocess 
 
Vid planering, design och byggnation av en traditionell fastighet består de deltagande i 
designteamet av specialister med en god förståelse inom sitt eget arbetsfält. Varje specialist 
har fokus på sitt eget arbetsområde och tenderar att finna lösningar på problem med sin egen 
kunskap som bakgrund. Till exempel när en specialist med gedigen kunskap om värme och 
kyla identifierar ett överhettat rum i en fastighet ser specialisten en lösning på problemet i att 
öka kylkapaciteten för rummet istället för att identifiera de bakomliggande orsakerna till 
varför rummet överhettas. I detta fall kan de bakomliggande orsakerna till överhettning bero 
på rummets eller till och med fastighetens isolering och eller ljusförhållanden. Vid planering, 
design och byggnation av traditionella fastigheter är detta seriella tankesätt där fastighetens 
prestanda beror på hur enskilda specialister löser problem det vanliga sättet att genomföra 
projekt. Resultatet är en funktionell men ineffektiv fastighet bestående av ett flertal olika 
material och system med litet fokus på integration mellan dessa material och system.  
 
Den största skillnaden mellan traditionella fastigheter och Green Buildings från ett 
designperspektiv är hur deltagarna i projektorganisationen arbetar med integrerade lösningar. 
Vid projektgenomförande av Green Buildings är en integrerad designprocess där alla 
deltagare i projektorganisationen ser på projektets mål och med en samlad kunskap arbetar 
tillsammans och identifierar lösningar från flera perspektiv kritisk för att projektets mål ska 
nås. Utgångspunkten för en integrerad designprocess är att en fastighet består av system vars 
prestanda är beroende av och påverkar varandra. Till exempel har valet av en fastighets 
fönster ger effekt på den kapacitet som krävs för värme och kyla. Genom att genomföra 
projekt enligt en integrerad designprocess där projektorganisationens specialister såväl som 
                                                 
5 Royal Institution of Chartered Surveyors (2005) 
6 Lucuik, Mark (2005) 
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hyresgäster arbetar iterativt och identifierar lösningar så tidigt som möjligt i 
projektgenomförandet är chansen att uppnå en effektiv och funktionell fastighet stora. Vid 
utvecklandet av Green Buildings är en integrerad design och konstruktion kritiskt för 
projektets resultat.7,8 
 

                                                 
7 www.wbdg.org 
8 Lucuik, Mark (2005) 
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3 Teori: Triple bottom line approach 
 
”Triple Bottom Line” är ett företagsekonomiskt koncept och rapporteringsverktyg utvecklat 
av John Elkington 1998.9  
 
Utgångspunkten i konceptet är att det inte enbart är direkt mätbara ekonomiska värden som ett 
företag rapporterar utan även företagets påverkan på miljön och sociala aspekter inkluderas i 
företagets rapportering, vilkas ekonomiska effekter är svåra är mäta. Syftet med att utöka 
företagets rapportering från den traditionella ekonomiska rapporteringen är att fokus skall 
vidgas till att företagets organisation och dess påverkan på samhälle och miljö skall försöka 
mätas och att utveckling mellan rapporteringsperioded skall kunna utläsas. I dagligt tal är det 
företagets hållbarhetsredovisning tillsammans med den traditionella årsredovisningen som 
utgör ett bokslut av företagets rapportering enligt ”Triple Bottom Line” modellen. Att 
kombinera eller lägga ihop de olika aspekterna är inte möjligt då mätbarheten skiljer sig åt. 
Därför behandlas de sociala och miljömässiga värdena och de ekonomiska värdena separat. 
Tanken med att fokusera utöver de enbart ekonomiska värdena är att få bättre bild av hur 
hållbart ett företag är. I korthet så handlar rapporteringen om nedan huvudområden.   
 
Sociala aspekter  
Den sociala rapporteringen innefattar vad företaget gör för samhället i form av socialt 
engagemang. Exempelvis rapporteras hur företaget kontrollerar och följer upp organisatoriska 
aspekter som välmåendet hos företagets anställda som företagets leverantörer påverkar 
samhället och individen. Exempel på sociala aspekter är att företaget säkerställer att de 
anställda har en god arbetsmiljö, att företaget anställer lokal arbetskraft samt att företaget 
investerar i sociala engagemang utanför företaget.  
 
Miljömässiga aspekter 
Hur ett företags verksamhet påverkar miljön är en central del i rapporteringen. Vilka resurser 
som används och nyttjas för att ett företag skall kunna producera och sälja sina produkter och 
eller tjänster är det som rapporteringen fokuserar på. Att tydliggöra hur företagets resurser 
nyttjas i ett livscykelperspektiv ger en ökad insikt i hur ett företag påverkar miljön. Att 
tydliggöra företagets påverkan på miljön hjälper företaget att definiera påverkansområden 
som är extra kritiska och därmed kan företaget följa upp aktiviteter med syfte att minska 
påverkan på dessa områden.      
 
Ekonomiska aspekter 
Ekonomisk prestation rapporterar i stort sett alla företag genom årsredovisningar och andra 
ekonomiska uppföljningar. Denna del i modellen är den del där ett företags framgång i 
ekonomiska termer kan mätas och följas upp.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Cannibals with forks (1998) 
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4 Litteraturstudie 
 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka och identifiera vilka värden Green Buildings har 
tillfört fastighetsbolag och dess hyresgäster på den internationella marknaden. Utöver att 
litteraturen identifierar ekonomiska-, sociala- och miljövärden pekar även litteraturen på att 
Green Buildings medför olika utmaningar och hinder för framförallt fastighetsbolag men även 
för dess hyresgäster. Kapitlet inleds med en beskrivning av de värden och utmaningar Green 
Buildings medför fastighetsbolaget som utvecklare, ägare och förvaltare. I efterföljande 
avsnitt beskrivs de värden och utmaningar litteraturen identifierar för hyresgästen med kontor 
i en Green Building. För både fastighetsbolaget och hyresgästen görs en uppdelning av värden 
enligt John Elkingtons ”Triple Bottom Line Approach”.  
 
4.1 Värden för fastighetsbolaget 
 
Ett kommersiellt fastighetsbolags verksamhetsområden utgörs av att utveckla, äga och 
förvalta samt att köpa och sälja fastigheter. De olika verksamhetsområdena är vanligen 
uppdelade i enskilda avdelningar i fastighetsbolagets organisation där de olika avdelningarna 
har sina egna ansvarsområden. Exempelvis har bolagets uthyrningsavdelning ett huvudsakligt 
syfte att minimera vakanser samt att maximera fastigheternas hyresintäkter. En 
utvecklingsavdelning fokuserar på att minimera den investering en byggnation av en fastighet 
kräver samt att färdigställandet ska ske inom en så kort tidsperiod som möjligt för att 
fastigheten skall börja generera hyresintäkter. En teknikavdelning ansvarar för att 
driftskostnaderna och vanligen även underhållet av fastigheter skall hållas på en så låg nivå 
som möjligt. Vid försäljning och köp av fastigheter bedömer en investeringsavdelning 
marknadsvärden för såväl det egna beståndet som för externa fastigheter. Ett högt 
marknadsvärde på den enskilda fastigheten ger ett högt pris vid försäljning till utomstående 
investerare. 
 
Vad den undersökta litteraturen visar på är att det finns värden som Green Buildings medför 
de olika verksamhetsområdena inom fastighetsbolaget. För att de olika värdena av att 
utveckla, äga, förvalta samt att sälja Green Buildings skall fullt uppnås finns det en hel del 
utmaningar som bolaget skall åta sig. De utmaningar som uppkommer för bolaget gäller såväl 
internt som externt arbete för bolaget som helhet men även för hela fastighetsbranschen att åta 
sig. 
 
4.1.1 Ekonomiska  
 
De ekonomiska värden som en Green Building medför ett fastighetsbolag som utvecklare, 
ägare och förvaltare av fastigheter kan delas upp i direkt mätbara värden samt indirekta 
värden som är svårare mäta. De värden som anses vara mätbara är exempelvis hyresintäkter 
och drift- och underhållskostnader medan de som anses vara svårare att mäta men likväl 
påverkar det ekonomiska värdet för ett fastighetsbolag är exempelvis PR- och imagefördelar. 
 
 
4.1.1.1 Mätbara 
 
Hyresintäkter 
Ett flertal genomförda studier på den internationella marknaden visar på att hyresgäster är 
villiga att betala en hyrespremie för att etablera sitt kontor i en Green Building. I en rapport 
genomförd 2008 i USA har företaget CoStar undersökt hyresnivåer för kommersiella LEED 
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(Leadership in Energy and Environmental Design)-graderade fastigheter och jämfört dessa 
nivåer med hyresnivåer för fastigheter som inte är graderade enligt LEED.10 LEED är det 
system för gradering av Green Buildings som har etablerat sig som det mest använda i USA. 
Rapportens resultat visar på att de fastigheter som är graderade enligt LEED har en 
genomsnittlig hyresnivå på 42.38 USD per kvadratfot jämfört med fastigheter utan gradering 
som har en genomsnittlig hyresnivå på 31.05 USD per kvadratfot. Rapporten visar även på att 
hyrespremien för Green Buildings har ökat från år 2006 då företaget började lägga in 
information om hyresnivåer för LEED-graderade fastigheter i sin databas. Den ökade 
betalningsviljan för Green Buildings har även visat sig stark på andra marknader. En studie 
genomförd av Colliers International i Kanada visar att 63 procent av de tillfrågade 
hyresgästerna är villiga att betala en premie för att etablera sitt kontor i en Green Building 
varav 14 procent är villiga att betala mer än 10 procent.11 De bakomliggande orsakerna till 
den ökade betalningsviljan hos hyresgästerna behandlas i avsnittet ”Värden för hyresgästen”. 
 
Vakans och absorption 
”Green Value Green Buildings, Growing Assets” är en studie genomförd i Kanada, USA och 
Storbritannien av ”The Royal Institution of Chartered Surveyors”.12 I rapporten visas exempel 
på genomförda Green Building-projekt där fastighetsägare graderar sina preferenser angående 
vilka finansiella fördelar Green Buildings har medfört samt vilka förväntningarna var på att 
utveckla och äga Green Buildings. Resultatet visar på att flera av de tillfrågade i studien var 
positivt inställda till att projekten genererade en hyrespremie men ett ännu högre värde gavs 
till att ytorna hyrdes ut på kort tid och att vakansnivån var mycket låg. Rapporten visar även 
på en låg flyttfrekvens för hyresgästerna, det vill säga att ett företag i en Green Building 
innehar sitt kontor under än längre tid jämfört med hyresgäster i traditionella 
kontorsfastigheter.  
 
Drift- och underhållskostnader 
De löpande kostnaderna för en fastighet utgörs av dess driftskostnader och 
underhållskostnader. Ett av huvudkriterierna för Green Buildings är att energikonsumtionen 
för fastigheten skall ligga på en så låg nivå som möjligt. Energiåtgången betalas av antingen 
fastighetsägaren eller hyresgästen beroende på kontraktsform. Vanligt är att fastighetsägaren 
betalar den reella åtgången av energi och ett schablonvärde räknas ut för den enskilde 
hyresgästen. Oberoende av vem som betalar för energiåtgången så är energikostnaden lägre 
för Green Buildings än för traditionella fastigheter. Vidare visar studier på att driftkostnader 
för vattenförbrukning, avfallshantering och utsläpp är lägre för Green Buildings.13  
Ytterliggare kostnader som fastighetsägare betalar som inte är direkt uppenbara är kostnader 
för fastighetsskatt, försäkringspremie och hyresgästanpassningar. En lägre försäkringspremie 
är ett resultat av att Green Buildings reducerar ett antal olika risker förknippade med 
fastigheter (se avsnitt Risk). Hyresgästanpassningar finansieras av antingen fastighetsägaren 
eller hyresgästen beroende av vad som är avtalat. På grund av att flyttfrekvensen är låg för 
Green Buildings samt att byggnadsflexibiliteten är hög är resultatet mindre omfattande 
anpassningar som genomförs med ett långt tidsperspektiv vilket ger en lägre kostnad för 
fastigheten.  
 

                                                 
10 CoStar-Green-Study (2008) 
11 Colliers International (2007) 
12 Royal Institution of Chartered Surveyors (2005) 
13 Lucuik, Mark (2005) 
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En fastighet kräver ett visst underhåll för att dess funktion inte skall försämras över tiden. En 
Green Building är designad för att dess system skall effektivisera driften av fastigheten vilket 
innebär ett mindre behov av maskinella investeringar. Att underhålla färre maskiner med en 
lägre komplexitet visar sig resultera i en lägre kostnad för fastighetens underhåll.14 En 
ytterligare aspekt att beakta är att Green Buildings är uppbyggda av material med en lång 
hållbarhet som i stor utsträckning även är återvinningsbara.  En amerikansk studie fastställer 
att det är mer kostnadseffektivt att återvinna material än att hantera materialet som avfall. 15 
 
Risk och försäkringspremie 
I USA har försäkringsbranschen blivit allt mer medveten om stämningsansökningar 
associerade med så kallade ”sjuka hus” där hyresgästen relaterar sjukdomar hos de anställda 
med dåligt inomhusklimat på arbetsplatsen. Då en viktig aspekt med Green Buildings är att 
hyresgästerna erbjuds ett inomhusklimat med en hög kvalitet menar industriexperter att en 
lägre försäkringspremie relaterade till hälsorisker för dem som befinner sig i fastigheten kan 
komma att erbjudas för fastighetsägare av Green Buildings. Ett ytterligare skydd mot att 
hyresgästen vänder sig mot fastighetsägaren med en stämningsansökan är den omfattande 
dokumentation av materialval som fungerar som bevismaterial i fastighetsägarens favör16  
 
”Future Proofing” beskrivs i litteraturen som ett framtida skydd mot externa händelser som en 
fastighetsägare inte kan påverka. Externa händelser kan vara en framtida skärpt lagstiftning 
för fastigheters miljöpåverkan samt förändring av priser för energi och vatten. Att utveckla 
fastigheter med ett högre krav än vad den aktuella lagstiftningen säger ger ett framtida skydd 
mot en skärpt lagstiftning. En kanadensisk rapport visar på att Green Buildings medför 
riskreduceringar förknippade med fastighetens system och teknik. Green Buildings är ofta 
designade för att vara självförsörjande med avseende på energitillförsel och övrig drift. 
Fastigheterna är inte beroende av extern energi- och vattentillförsel vilket ger en reducerad 
risk att fastighetens tillförsel påverkas av externa händelser, exempelvis driftstopp i kraft- och 
vattenverk. Vidare ger den låga förbrukning och den egna produktionen av energi och vatten 
ett skydd mot att priser för energi och vatten kan komma att stiga på längre sikt och påverka 
framtida driftskostnader. Likt en reducerad risk för en negativ påverkan på hyresgästens hälsa 
ger den reducerade risken för framtida lagstiftning, driftstopp och framtida priser för energi- 
och vatten att försäkringsbolag kan komma att erbjuda lägre försäkringspremier för 
fastighetsägare som utvecklar Green Buildings. 
 
Utöver de reduceringar av risker som kan komma att påverka en försäkringspremie för 
fastigheten resulterar ägandet av Green Buildings en lägre marknadsrisk då det visar sig enligt 
ovan beskrivet att vakansnivån och flyttfrekvensen ligger på än låg nivå samt att absorptionen 
av hyresgäster är hög.17  
 
Subventioner och skattelättnader 
På fastighetsmarknaden i USA har statliga och lokala myndigheter utformat olika 
incitamentprogram i form av subventioner och skattelättnader för de som utvecklar Green 
Buildings. Den anledning myndigheterna ger för de olika programmen är att Green Buildings 
producerar fördelar i ett socialt och miljömässigt perspektiv (se avsnitt Sociala, Miljö). En 
Green Building med låg energi- och vattenförbrukning har möjlighet att erhålla subventioner 

                                                 
14 Lucuik, Mark (2005) 
15 Kats, Greg (2003) 
16 Green Building Council of Australia (2006) 
17 Lucuik, Mark (2005) 
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för den energi och det vatten som förbrukas vilket enligt myndigheterna leder till ökade 
incitament att ytterligare sänka förbrukningsnivån och minska utsläppen. Ju mindre 
förbrukning desto större subventioner är tanken bakom de flesta incitamentprogrammen. I 
exempelvis staten New York erbjuder myndigheterna skattelättnader för utvecklare av Green 
Buildings och därmed ökar det finansiella stödet för fastighetsbolaget.18 
 
Marknadsvärde 
Det finns få noggranna och pålitliga studier som visar på relationen mellan fastigheters 
marknadsvärde och Green Buildings. En fastighets marknadsvärde är ett resultat av ett flertal 
påverkande faktorer. De intäkter en fastighet inbringar samt de kostnader som 
fastighetsägaren betalar i drift- och underhåll ger en direkt påverkan på marknadsvärdet. 
Uppskattas ett marknadsvärde enligt en kassaflödesanalys då drift- och underhållskostnader 
beräknas som livscykelkostnader (se avsnitt 2.5) tilldelas Green Buildings ett högre 
marknadsvärde än traditionella fastigheter på grund av ovan nämnda hyrespremier och 
kostnadsbesparingar. Vidare ökar marknadsvärdet för Green Buildings på grund av en ökad 
efterfråga hos investerare. Ett exempel på ökad efterfråga ges i staden Calgary i Kanada där 
statliga myndigheter kräver Green Buildings för alla nykonstruktionsprojekt som staden 
kommer att äga. Ett utbud som inte kan möta den ökade efterfrågan leder till ökade värden för 
det efterfrågade, det vill säga ökade marknadsvärden för Green Buildings.  
 
En studie i USA visar bevisligen på att praktiken överensstämmer med teorin. I studien 
jämförs traditionella fastigheters försäljningsvärden med försäljningsvärden för LEED-
graderade fastigheter. Resultatet säger att Green Buildings visar en försäljningspremie på 171 
USD per kvadratfot jämfört med traditionella fastigheter. 19,20 
 
4.1.1.2 Svårmätbara 
 
Utöver de direkt mätbara ekonomiska incitamenten Green Buildings visar sig medföra ett 
fastighetsbolag är det tydligt att ytterligare fördelar som är svårare att sätta ett direkt 
ekonomiskt värde på även tillförs fastighetsbolaget. 
 
Public relations, image och marknadsföring  
Fastighetsbolag som väljer att utveckla Green Buildings demonstrerar ett klart ansvarstagande 
för miljön. I USA har det visat sig att detta ansvarstagande förkortar beslutsprocesser i 
utvecklingsarbetet då diverse godkännanden krävs från beslutande myndigheter. En förkortad 
beslutsprocess resulterar i ett kostnadseffektivt utvecklingsarbete för fastighetsbolaget. 
Green Buildings genererar ofta ett stort intresse ifrån media och ökar fastighetsbolagets 
publicitet. Påvisade resultat av en ökad publicitet och en stor exponering i media är att 
företagets kostnader för marknadsföring av bolaget eller den enskilda fastigheten minskar 
samt att kontorsytorna för Green Buildings får en låg vakans och en hög absorption (se 
absorption). 
 
Utöver en fri publicitet och mediabevakning ger en ökad satsning på marknadsföring från 
fastighetsbolagets sida möjligheter att anställda samt utomstående intressenter tilldelar 
fastighetsbolaget ett högt imagevärde. Ett resultat av en förbättrad image är att de anställda på 
det utvecklande bolaget känner en stolthet, nöjdhet och ett välbefinnande vilket i sin tur 

                                                 
18 Yudelson, J (2006) 
19 Lucuik, Mark (2005) 
20 The CoStar Group (2008) 
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resulterar i en lägre personalomsättning och en ökad moral samt att attraktionskraften som 
arbetsgivare ökar för dem som söker nya arbeten. Graderingssystem som LEED i USA och 
Green Star i Australien visar sig vara användbara marknadsföringsverktyg då de fungerar som 
en sorts verifiering att fastighetsbolagets åtagande att utveckla Green Buildings är sant. 21 
 
Konkurrensfördelar 
Likt de flesta kommersiella företag verkar ett kommersiellt fastighetsbolag på en 
konkurrensmarknad där bolagets enskilda fastigheter samt bolaget som helhet uppfattas, 
bedöms och värderas av utomstående intressenter. I ”Developing Green, Strategies for 
Success” beskriver Jerry Yudelson att en Green Building hjälper fastighetsbolaget att 
differentiera sin fastighet från andra liknande traditionella fastigheter i samma 
marknadsområde vilket leder till en ökad attraktionskraft av hyresgäster och investerare. En 
Green Building med dess ”gröna” attribut fungerar inte som substitut för välkända attribut 
som pris, läge och omgivning men hyresgästers beslut för etablering av nya lokaler samt 
investerares beslut för köp av fastigheter har visat sig ge en konkurrensfördel till Green 
Buildings framför en traditionell fastighet.22 
 
I en undersökning genomförd av McGraw-Hill Construction har fastighetsägare fått svara på 
vilka faktorer som har varit avgörande för att fastighetsbolaget började utveckla Green 
Buildings. Studien visar på att hälften av de tillfrågade nämnde att Green Buildings medför 
och säkrar konkurrensfördelar för såväl den enskilda fastigheten som bolaget som helhet. 23 
 
4.1.2 Miljö 
 
Green Buildings designas, utvecklas och förvaltas i syfte att minimera fastighetens påverkan 
på miljön. Det är fortfarande relativt ovanligt att värden förknippade med miljö ges utrymme i 
ett företags finansiella rapporter och beslutsprocesser då det är svårt att relatera miljö till 
ekonomiska värden. Att en fastighet minskar dess miljöpåverkan ger framförallt värden för 
fastighetens närområde samt den globala miljön. Intressant ur ett fastighetsbolag perspektiv är 
dock hur fastigheten och företaget som helhet påverkas av en minskad miljöpåverkan. Det 
visar sig att de miljövärden som Green Buildings genererar även har en positiv effekt på 
fastigheters ekonomi. Nedan ges en sammanställning av vilka miljövärden Green Buildings 
medför samt hur en minskad miljöpåverkan ger upphov till positiva ekonomiska effekter. 
 
Land och läge 
Green Buildings är noggrant designade och planerade för att dess påverkan på omgivningen 
skall vara så minimal som möjligt. En fastighet som tar tillvara på naturliga resurser som ljus, 
vind med mera minskar sitt beroende av mekanisk tillförsel av värme och kyla samt artificiellt 
ljus vilket resulterar i en lägre energiförbrukning. En geografiskt noggrant planerad fastighet 
minskar kostnader för infrastruktur och kan ge upphov till lägre byggnationskostnader.  
 
Inomhusklimat 
Green Buildings ger en förbättrad luftkvalitet på grund av en ökad ventilation samt reducering 
eller eliminering av kemikalier i byggnadsmaterialet. Arbetsmiljön förbättras och det påvisas 
även att det är mer kostnadseffektivt att tidigt i designprocessen utvärdera effektiva 
ventilationssystem baserade på naturlig ventilation. Framförallt är det hyresgästerna i 

                                                 
21 Green Building Council of Australia (2006) 
22 Jerry Yudelson (2006) 
23 McGraw-Hill Construction (2005) 
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fastigheten som medförs det största värdet av ett förbättrat inomhusklimat vilket beskrivs 
närmare i avsnitt 4.3.3. 
 
Atmosfär 
Fastigheter står under sin livstid för cirka 40 procent av det totala utsläppet av växthusgaser. 
Växthusgaser påverkar den globala miljön genom att ozonlagret reduceras vilket bidrar till 
den globala uppvärmningen. 
 
En utveckling ses i allt fler länder där statliga myndigheter beskattar utsläpp av växthusgaser 
vilket genererar merkostnader för fastighetsbolag. I New Jersey, USA ger myndigheter 
incitament i form av skattekrediter för de fastighetsägare som investerar i system som minskar 
fastighetsbolagets utsläpp av växthusgaser. På grund av att växthusgaser bidrar till den 
globala uppvärmningen och att Green Buildings minimerar utsläppet av dessa gaser är 
resultatet att Green Buildings påverkar den globala miljön i en mindre utsträckning. Utöver en 
reducerad klimat- och miljöpåverkan finns det incitament för fastighetsbolaget att utveckla 
Green Buildings då det är sannolikt att allt fler länder kommer att beskatta utsläpp av 
växthusgaser samt även ge skatterabatter och subventioner för de fastighetsbolag som minskar 
dess påverkan på miljön. 
 
Energi 
Den största bidragande faktorn till en negativ påverkan på miljön är en fastighets konsumtion 
av energi för värme och kyla. Energitillförseln i en Green Building genereras till stor del av 
förnyelsebara energikällor som solpaneler, vindkraft och bränsleceller till skillnad från 
traditionella fastigheter vars energi försörjs av diverse fossila bränslen som ger upphov till 
växthusgaser. Besparingar av energiåtgången är möjliga i Green Buildings på grund av en 
effektiv design av system för värme och kyla, ljusreglering och ventilation. Att en fastighet 
försörjs av energikällor som inte medför utsläpp av växthusgaser bidrar till en total minskning 
av en fastighets miljöpåverkan. En minskning av energiåtgången för en fastighet genererar 
värden för såväl miljön som fastighetsbolagets kostnader för drift vilken minskar då 
energiåtgången minskar.  
 
Material och avfall 
Att Green Buildings byggs av förnyelsebara och återvinningsbara material bidrar till att 
avfallet från en fastighet minskar vilket minskar den annars nödvändiga miljöpåverkande och 
kostsamma avfallshanteringen. En ytterligare aspekt med Green Buildings är att lokalt 
framställt material används i stor omfattning. Genom att använda lokalt producerat material 
minskar de transporter som behövs för materialförsörjning vilken i sin tur minskar behovet av 
miljöpåverkande långa transporter. Ett minskat beroende av långa transporter av material samt 
en minskad avfallshantering visar sig resultera i kostnadsbesparingar för utvecklare av Green 
Buildings.  
 
Vatten 
En fastighets vattenkonsumtion resulterar vanligen i att rent och drickbart vatten tillförs 
fastigheten och smutsigt och förbrukat vatten spolas ut. En Green Building har en låg och 
miljövänlig vattenförbrukning på grund av system som snålspolande toaletter och 
regnvattenhantering. Att ta tillvara på regnvatten för att exempelvis spola toaletter minskar 
den externa tillförseln av rent och drickbart vatten. Resultatet för en fastighetsägare är att det 
smutsiga och förbrukade vattnet minskar samt att kostnaden för rent och drickbart vatten 
minskar. I New York, USA har fastighetsägaren Durst Organization erhållit subventioner på 
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det tillförda drickbara och rena vattnet på grund av en låg vattenförbrukning för fastigheten 
Bank of America Tower, vilket ökar incitamenten ytterliggare.24,25 
 
4.1.3 Sociala 
 
Ett flertal fastighetsbolag som har valt att utveckla Green Buildings gör detta på grund av att 
de har en känsla av att det är rätt sätt att utveckla sitt företag. Inställningen hos dessa företag 
är att Green Buildings är ett sätt att göra rätt för sig samtidigt som bolaget som helhet vinner 
på strategin.  
 
De sociala värden ett fastighetsbolag medförs av att utveckla Green Buildings är framförallt 
förknippade med de sociala värden fastigheternas hyresgäster medförs på grund av den 
förbättrade arbetsmiljön (se avsnitt 4.3.3). Att ens kunder, det vill säga hyresgästerna, medförs 
värden genom fastighetsbolagets produkt ger även ökade värden för fastighetsbolaget i form 
av lojalitet och även ökad betalningsvilja (se hyresintäkter). 
Utöver de sociala värden som ett fastighetsbolags utvecklande av Green Buildings medför 
hyresgästerna finns det ytterliggare sociala värden förknippade med fastighetsbolaget och 
dess sociala omgivning. 
 
Arbetsmöjligheter 
Enligt tidigare beskrivet är material till Green Buildings producerade på en lokal eller regional 
marknad (se material och avfall). Vidare är flertalet av de attribut som Green Buildings 
innebär arbetskraftintensiva istället för material- och teknikintensiva. Exempel på en av de 
arbetskraftintensiva effekterna av Green Buildings är den omfattande återvinning av material 
som sker istället för att låta avfallsstationer hantera förbrukat material. En lokal eller regional 
produktion i kombination med en arbetskraftsintensiv produktion och förvaltning bidrar till en 
ökad efterfråga på lokal eller regional arbetskraft viket gynnar den sociala omgivningen. 
 
Fastighetsbolagets anställda 
De fastighetsbolag som utvecklar Green Buildings visar sig ge en ökad stolthet, välbefinnande 
och nöjdhet hos de anställda. Att som anställd bli förknippad med ett bolag som tänker på den 
globala miljön och social värden för såväl anställda som kunder ger ett ökat socialt värde för 
den enskilde individen. Likt en nöjd och lojal kund är en nöjd och lojal anställd en värdefull 
tillgång för fastighetsbolaget. 
 
Internationellt erkännande och exportmöjligheter 
Ett ökat socialt- och miljöansvar för fastighetsbolag som utvecklar Green Buildings kan ha 
effekter på ett större plan utöver de social värden som medförs det enskilda fastighetsbolaget.  
En studie genomförd år 2005 av Yale och Columbia University visar på hur länder runt om i 
världen rankas baserad på vad de enskilda länderna gör för att minimera miljöförstörelsen.26  
 

                                                 
24 Royal Institution of Chartered Surveyors (2005) 
25 Design e2 (2006) 
26 Lucuik, Mark (2005) 
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          Tabell 1: 2005 Environmental Sustainability Index Leaders27 
 
 
Enligt rapporten är Finland det land i världen som mest aktivt arbetar för en förbättrad global 
miljö. I Kanada, som intar plats nummer 6, har Green Buildings sett en relativt stor utveckling 
på fastighetsmarknaden. Mark Lucuik visar i rapporten ”Business case for Green Buildings in 
Canada” potentiella exportmöjligheter för såväl ett enskilt fastighetsbolag som den nationella 
Green Building-industrin i Kanada som helhet. I rapporten beskrivs det att på grund av den 
goda kunskapen om Green Buildings hos olika intressenter på fastighetsmarknaden i 
kombination med ett erkänt nationellt miljöengagemang finns det exportmöjlighet för såväl 
arkitekter, långivare och fastighetsutvecklare. För ett fastighetsbolag är det möjligt att 
förmedla kunskap och erfarenheter på den internationella Green Building-marknaden vilket 
ger bolaget ett internationellt socialt erkännande. Ett internationellt Green Building-åtagande 
visar på att fastighetsbolaget arbetar för en globalt förbättrad miljö.28 
 
4.2 Utmaningar och hinder för fastighetsbolaget 
 
Jämfört med traditionella fastigheter medför Green Buildings utöver de ovan beskrivna 
värdena en hel del utmaningar och hinder som påverkar ett fastighetsbolags beslut att utveckla 
Green Buildings. Nedan beskrivs det litteraturen identifierar är de utmaningar och hinder som 
motverkar att Green Buildings utvecklas i en större omfattning på fastighetsmarknaden. 
 
Initialkostnader  
Inställningen hos fastighetsbolag och övriga intressenter på fastighetsmarknaden är att det 
krävs en större investering, det vill säga en högre kapitalkostnad, för att utveckla Green 
Buildings än för traditionella fastigheter. Initiala kostnader utgörs av de kostnader som krävs i 
design- och byggprocessen av ett projekt. Vad studier visar på är att det är svårt att tillsätta en 
exakt premie för vad en potentiell extra investering Green Buildings medför. Kostnaderna 
beror till stor del på vad utvecklingsteamet har för kunskap om att utveckla Green Buildings 
samt vilken graderingsnivå fastigheten är tänkt att uppnå. En studie producerad av The CoStar 
Group visar på just att initialkostnader för Green Buildings är beroende på vilken 
graderingsnivå projektet uppnår. I rapporten studeras kostnader för Green Buildings graderade 
efter det amerikanska LEED-systemet och resultatet visar på att byggnationen av Green 
Buildings medför en kostnadspremie på mellan 2 till 7 procent. Resultatet är således att det i 
generella termer krävs en större investering ju högre gradering projektet uppnår.29 
                                                 
27 Yale Center for Law and Environmental Law and Policy (2005) 
28 Lucuik, Mark (2005) 
29 The CoStar Group (2008) 
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Ett projekts totala initialkostnad är beroende av ett flertal faktorer utöver de faktorer som en 
Green Buildings medför vilket innebär att det är svårt att tillsätta en generell ”grön premie” 
för en Green Buildings. Studier och analyser fokuserade på enskilda projekt visar på att Green 
Buildings inte behöver medföra en extra investering. Det visar sig möjligt att bygga en Green 
Buildings till samma kostnad som en traditionell fastighet men den allmänna uppfattningen 
hos fastighetsbolag att Green Buildings kostar betydligt mer att bygga än vad det kostar att 
bygga en traditionell fastighet kvarstår. Uppfattningen om gröna kostnadspremier medför ett 
stort hinder att fastighetsbolag väljer att utveckla Green Buildings.30 
 
Livscykelkostnader 
Vid beslut om vilka kostnader ett byggnadsprojekt får uppnå har fastighetsbolag som 
utvecklar traditionella fastigheter fokus på de ovan nämnda initialkostnaderna. Vad dessa 
fastighetsbolag inte beräknar i en större utsträckning är vilken livscykelkostnad fastigheten 
medför. Det råder en komplex situation mellan initiala kostnader och drift- och 
underhållskostnader som utvecklare av Green Buildings kalkylerar mer ingående än vad 
traditionella fastighetsbolag gör. Att en potentiell större investering i byggnadsstadiet 
resulterar i lägre drift- och underhållskostnader i ett längre tidsperspektiv visar sig vara till 
ekonomisk fördel för dem som utvecklar Green Buildings. Det är svårare att mäta de 
operativa långsiktiga kostnaderna än de direkta initialkostnaderna vilket medför att de flesta 
fastighetsbolag intar en kortsiktig syn på vad Green Buildings innebär för fastighetens 
ekonomi. Svårigheten för de flesta fastighetsbolag att förstå den ekonomiska relationen 
mellan initiala kostnader och livscykelkostnader medför att en ansats görs att minimera 
initialkostnaderna vilket resulterar i att en potentiell högre initialkostnad inte är möjlig för 
många fastighetsbolag. 
 
Budget och tidsaspekt 
Likt ovanstående beskrivet att de flesta fastighetsbolag intar ett kortsiktigt synsätt och 
fokuserar på låga initialkostnader vid utvecklande av enskilda fastighetsprojekt är de flesta 
fastighetsbolags syn på företagets totala budget även den kortsiktig. En budget sträcker sig 
vanligen över ett år vilket innebär att gröna kostnadspremier som genererar låga 
livscykelkostnader ges ett litet utrymme. 
 
Vidare är färdigställande av byggnationsprojekt ofta fokuserade på att hålla en hårt styrd 
tidsram. Detta synsätt härleds till fastighetsbolags fokus på en fastighets intäkter framför låga 
operativa kostnader. En fastighet vars kontorsytor är färdiga för uthyrning och därmed 
intäktsbringande ges ett större värde än att kostnaderna i ett långt tidsperspektiv ligger på en 
låg nivå. Green Buildings visar sig i framförallt designstadiet kräva mer tid för att rätt produkt 
skall erhållas jämfört med en traditionell fastighet. Mer tid behövs för att sammanföra 
kunskap då flera intressenters expertis är essentiell för att en Green Building skall fungera 
som det är tänkt. En för hårt tidsbestämd integrerad designprocess har visat sig leda till ett 
dåligt resultat.31 
 
Projektgenomförande 
Nya arbetssätt för design och projektgenomförande av Green Buildings är kritiska för att ett 
projekt skall lyckas. En traditionell fastighet designas och byggs enligt en traditionell linjär 
design- och byggprocess. Att lämna en beprövad linjär designprocess för att arbeta enligt nya 
arbetsmetoder visar sig fastighetsbolag ställa sig kritiska emot. I den integrerade 

                                                 
30 Green Building Council of Australia (2006) 
31 Edwards, Brian (2003)  
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designprocessen jobbar designteamet i en iterativ arbetsmodell vilket reducerar risker för fel 
samt ökar chansen för att samtliga aspekter skall beaktas. Trots bevisade resultat av lyckade 
Green Building-projekt genomförda enligt en integrerad designprocess är det svårt för 
fastighetsbolag att förstå varför en ändring av traditionella och beprövade linjära 
designprocesser bör göras.32 
 
Graderingsverktyg och kostnader 
Att gradera en fastighet i syfte att erhålla en Green Building-certifiering medför extra 
kostnader. De kostnader som uppkommer beror på att de flesta graderingssystem på den 
internationella fastighetsmarknaden kräver en särskild konsultation där specialister genomför 
certifieringen av fastigheten. Framförallt är det en ökad dokumentation samt 
energimodellering av fastigheten som står för den största delen av graderingskostnaden. 
Utöver att Green Buildings medför extra kostnader i certifieringsprocessen finns det såväl på 
den internationella fastighetsmarknaden som på den enskilda nationella marknaden alternativa 
graderingssystem för Green Buildings. Ett flertal alternativa system som uppgraderas och 
omarbetas kontinuerligt över tiden medför en brist på koordination och en ökad inkonsekvens. 
En Green Building som uppnår en viss graderingsnivå enligt ett visst graderingssystem 
riskerar att på grund av den kontinuerliga uppgraderingen av graderingssystemen erhålla en 
lägre gradering enligt en omarbetad och uppdaterad version. Resultatet av extra kostnader för 
gradering och de multipla systemen samt den kontinuerliga omarbetningen medför ett stort 
hinder för att fastighetsbolag ska välja att gradera Green Building-projekt.33 
 
Teknik och material 
Green Building-industrin råder brist på en homogen teknik då varje projekt är specifikt och 
möjligheterna är olika. Fastighetsbolag visar en låg innovation när det gäller att använda ej 
beprövade tekniker och material. Att system och material inte fungerar som de ska medför en 
risk som det inte finns marginaler för på fastighetsmarknaden. Det är dock inte enbart 
fastighetsbolag som intar en passiv inställning mot innovation för ny teknik och material utan 
det råder även en brist på utbud av miljövänliga tekniker och återvinningsbart material. Likt 
graderingssystem för Green Buildings finns det ett flertal graderingssystem för de system och 
material som utgör beståndsdelarna i en fastighet. Om fastigheten skall anses vara en Green 
Building krävs det att beståndsdelarna genomgår en certifieringsprocess likaså. Det visar sig 
att den breda definitionen och de otaliga system som finns tillgängliga för gradering av 
material och tekniker bidrar till missledning på marknaden. En industri som vilseleder och 
benämner såväl fastigheter som material och tekniker som gröna fastän det råder brist på 
mätningar och dokumentation om produktens verkliga miljöpåverkan kallas för ”Greenwash” 
vilket utgör ett stort hinder för utvecklingen av Green Buildings.34,35 
 
Referenser och studier 
Det råder brist på tillförlitlig och kvantifierbar information om vilka kostnader och finansiella 
fördelar en Green Building egentligen medför ett fastighetsbolag. Vad litteraturen visar på är 
att de som är erfarna utvecklare och ägare av Green Buildings har en tendens att inte dela med 
sig av sina erfarenheter. En anledning till denna utveckling är den tidsbrist som råder vid 
utveckling av fastigheter. De som innehar kunskapen går från projekt till projekt utan att 
reflektera över och förmedla tidigare erfarenheter vilket ger litet utrymme för branschen som 
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helhet att analysera tidigare resultat. En ytterliggare anledning är att fastighetsbolag verkar på 
en konkurrensmarknad där kunskap om genomförda referensprojekt är en värdefull tillgång. 
På grund av en bristfällig statistisk och tillförlitlig information är det svårt för ett 
fastighetsbolag att identifiera vad exakt det egentligen innebär för företaget att utveckla Green 
Buildings. Dessutom bidrar bristen på information att det är svårt för ett utvecklande företag 
att marknadsföra Green Buildings mot sina potentiella hyresgäster vilket beskrivs närmare i 
avsnitt ”utmaningar för hyresgästen”. 
 
Kunskap 
Ett resultat av att Green Building-marknaden är relativt ny samt att det råder brist på ovan 
nämnda referenser och studier är att intressenter på fastighetsmarknaden visar en låg 
förståelse vad Green Buildings innebär för deras verksamhet. Flertalet av 
fastighetsmarknadens intressenter har en inställning att Green Buildings är kostsamma och 
onödiga samt att rörelsen enbart är driven i ett marknadsföringssyfte av miljöextremister. I en 
studie genomförd av ”The Royal Institution of Chartered Surveyors” undersöks vilken 
generell kunskap olika intressenter på fastighetsmarknaden har angående Green Buildings.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

           
          Tabell 2: ”Vem vet vad?”36 

           
Skalan i studien är graderad mellan 1 och 5 där 1 står för “Ingen förståelse” och 5 står för 
“Utmärkt förståelse”. Resultatet visar på att de med störst förståelse är arkitekter och 
planerare medan värderare, långivare och mäklare innehar lägst förståelse för innebörden av 
Green Buildings. I mellanskiktet hittar vi utvecklare och ägare samt deras hyresgäster vilka 
båda visar på en likvärdig förståelse. En låg förståelse för Green Building och dess innebörd 
hos de olika intressenterna på fastighetsmarknaden medför ett hinder för fastighetsbolaget och 
marknaden som helhet för att en större utveckling av Green Buildings skall ske.37 
 
Marknadsvärde och värderingsmetoder 
Tabell 2 visar tydligt på att det framförallt är fastighetsvärderare som innehar en låg förståelse 
för Green Buildings och dess fördelar. För ett fastighetsbolag som utvecklar Green Buildings 
är det ytterst intressant att ett korrekt marknadsvärde beräknas för fastigheten. En Green 
Building som medför en hyrespremie samt en drift- och underhållskostnad som är lägre än för 
en traditionell fastighet ger i teorin ett högre marknadsvärde. Vidare medför de reducerade 
riskerna ett mer fördelaktigt direktavkastningskrav och en ökad efterfråga från investerare att 
det teoretiska marknadsvärdet ökar. Investerar- och värderingssektorn verkar än så länge inte 
fullt förstå fördelarna med Green Buildings vilket resulterar i marknadsvärden som inte 
speglar fördelarna. Tills värderingssektorns förståelse ökar medför missvisande 

                                                 
36 Royal Institution of Chartered Surveyors (2005) 
37 Ibid 
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marknadsvärden ett hinder för fastighetsbolag med en intention att utveckla Green 
Buildings.38 
 
Leverantörskontrakt 
Leverantörer är enligt standardiserade kontrakt bundna att leverera en förutbestämd produkt 
till ett förutbestämt pris vilket ger ett litet utrymme för innovation och nytänkande. 
Fastighetsbolags fokus på att ett projekt skall färdigställas enligt en förutbestämd tidsplan och 
budget (se avsnitt Budget och tidsaspekt) medför att projektets leverantörer har litet att 
invända och konsultera om vilket kan leda till att en Green Building inte uppnår det önskade 
resultatet.39 
 
Existerande fastigheter 
Green Buildings är inte uteslutande nyproduktionsprojekt. De existerande fastigheter som ett 
fastighetsbolag innehar i sitt fastighetsbestånd har möjligheter att bli ”grönare” än vad de 
ursprungligen är, det vill säga det finns möjligheter för en traditionell fastighet att bli en 
Green Building. Kapaciteten att uppgradera existerande fastigheter är dock ofta begränsad på 
grund av att fastighetens system för värme, kyla och ventilation samt dess material är 
inbyggda i fastighetens struktur. På grund av komplexiteten i en ombyggnation visar sig 
fastighetsbolag se få ekonomiska värden i att uppgradera en traditionell fastighet till en Green 
Building. Resultatet är att de existerande fastigheterna kvarstår och de flesta Green Building-
projekt som genomförs är nyproduktion. Vad som dock i framtiden är en potentiell utveckling 
som fastighetsägare bör ta ställning till är att en ökad efterfråga för Green Buildings från såväl 
hyresgäster som investerare kan resultera i att traditionella fastigheters hyresnivåer sjunker, 
vakanserna ökar vilket resulterar i lägre marknadsvärden.40 
 
Statligt stöd 
Som beskrivet i avsnitt (Subventioner och skattelättnader) ger vissa statliga och lokala 
myndigheter i USA fastighetsbolag incitament för utvecklande av Green Buildings i form av 
subventioner och skattelättnader. Incitamentprogram för fastighetsbolag och andra 
intressenter på fastighetsmarknaden är dock inte allt för vanligt förekommande. Då Green 
Buildings medför fördelar i ett miljö- och socialt perspektiv finns det betydligt mer statliga 
och lokala myndigheter kan göra för att uppmuntra utvecklingen av Green Buildings. 
Ytterliggare incitament i form av skattelättnader och subventioner för utvecklare och 
investerare av Green Buildings, producenter av återvinningsbart material och tillverkare av 
energieffektiva system skulle bidra till att fastighetsbranschen som helhet väljer ett grönare 
alternativ vilket i sin tur resulterar i en ökad vilja för fastighetsbolag att utveckla Green 
Buildings.41,42 
 
4.3 Värden för hyresgästen 
 
Att attrahera hyresgäster är en ytterst viktig aspekt för samtliga fastighetsbolag. För 
fastighetsbolag som utvecklare och ägare av Green Buildings är det särskilt viktigt att 
attrahera de hyresgäster som har ett stort socialt- och miljöengagemang i sin egen verksamhet. 
Vid val av kontorslokaler är hyresgäster, likt fastighetsbolag, intresserade av vilka värden 
Green Buildings tillför företaget. Det visar sig att Green Buildings medför inte enbart 
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fastighetsbolaget ekonomiska, sociala och miljövärden utan även deras hyresgäster. En del av 
de värden som Green Building tillför fastighetsbolaget ger likvärdiga värden för dess 
hyresgäster på grund av den fortplanting av värden som sker i värdekedjan. Framförallt är det 
fastighetsbolags och hyresgästers indirekta och svårmätbara ekonomi som påverkas på ett 
likvärdigt sätt. 
 
4.3.1 Ekonomiska 
Likt för ett fastighetsbolag medför Green Buildings en hyresgäst värden som har en direkt 
ekonomisk effekt samt indirekta värden som är svårare att mäta i ekonomiska termer.  
 
4.3.1.1 Mätbara 
 
Förbrukningskostnader  
En hyresgäst, oberoende av den bransch den verkar inom, betalar en viss hyra för företagets 
kontorslokaler till en fastighetsägare. Som beskrivet i (hyresgästen och hyreskontrakt) 
erbjuder allt fler utvecklare av Green Buildings sina hyresgäster gröna hyreskontrakt där 
hyresgästen betalar en kostnad för den reella förbrukningen av energi- och vatten. En Green 
Building som förbrukar lägre energi- och vattennivåer i kombination med att hyresgästen 
betalar för den verkliga konsumtionen medför lägre kostnader för hyresgästen.43 
 
Hyresgästanpassningar 
Anpassningar för nya hyresgäster betalas enligt ovan nämnt av antingen fastighetsägaren eller 
hyresgästen (se avsnitt drift och underhållskostnader). Green Buildings med en hög 
byggnadsflexibilitet i kombination med en låg flyttfrekvens av hyresgäster ger en lägre 
kostnad för hyresgästanpassningar än för traditionella fastigheter. I de fall hyresgästen betalar 
kostnaden medför ett kontor i en Green Building en lägre kostnad för hyresgästen. 
Utöver de externa hyresgästanpassningarna där en hyresgäst flyttar till ett nytt kontor medför 
Green Buildings lägre kostnader för interna förflyttningar. Detta även ett resultat av den 
ökade byggnadsflexibilitet en Green Building har jämfört med en traditionell fastighet.44 
 
Produktivitet  
Den största direkta påverkan en Green Building har på en hyresgästs ekonomi är de fördelar 
som medförs på grund av en förbättrad arbetsmiljö (se avsnitt sociala värden). En studie 
genomförd i USA visar på hur de totala kostnaderna för ett företag med kontor i en 
kommersiell fastighet är uppdelad. 
 

• Löner 88 % 
• Hyra 9 % 
• Drift- och underhåll 2 % 
• Skatter 1 % 

 
Den uteslutande största kostnaden för de flesta företag enligt studien är kostnader förknippade 
med de anställda.45 
 
En studie genomförd i Kanada visar på att fyra attribut associerade med Green Building – 
ökad kontroll över ventilation, temperaturförhållanden, ljusförhållanden och ett ökat naturligt 
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ljus har en direkt positiv påverkan på de anställdas produktivitet och därmed företagets 
kostnader. Rapporten visar på att en generell siffra för den produktivitetsökning ett företag 
medförs i en Green Buildings inte finns tillgänglig då såväl projekten och hyresgästerna 
skiljer sig åt i den genomförda studien. Vad resultatet dock pekar på är att det finns starka 
indikationer på att hyresgästers produktivitet är högre och lönekostnaderna är mindre för 
hyresgäster i Green Buildings jämfört med hyresgäster i traditionella fastigheter. Nivåer på 2 
till 10 procents produktivitetsökning för de företag som flyttar till en Green Building är 
rimligt enligt rapporten. En produktivitetsökning på enbart 2 procent, vilket kan anses vara 
litet, resulterar i en stor kostnadsbesparing för de flesta företag.46 
 
Studier liknande den ovan nämnda i Kanada har utförts i Storbritannien och Australien. En 
produktivitetsmodellering för ett Green Building-projekt genomfört i Melbourne, Australien 
visar på att produktiviteten för en hyresgästs anställda beräknas öka med 4,9 procent vilket 
sparar företaget mellan 15-19 procent i lönekostnader.47 I Storbritannien visar en studie på att 
produktivitetsökningar upp mot 20 procent kan uppnås genom att anställda får en ökad 
kontroll över värme, kyla, ljus och ventilation.48 
 
4.3.1.2 Svårmätbara 
 
Public relations, image och marknadsföring 
Likt att fastighetsbolag som utvecklar Green Buildings visar ett demonstrativt ansvarstagande 
för en förbättrad miljö visar en hyresgäst med kontor i en Green Building ett klart socialt- och 
miljöengagemang.  
 
Fastighetsbolag som utvecklar Green Buildings attraherar de hyresgäster som visar ett intresse 
att minimera företagets påverkan på miljö. Vidare attraherar de företag, oberoende av 
verksamhetens bransch, som är hyresgäster i Green Buildings kunder som har ett intresse att 
minimera sin egen miljöpåverkan. Det visar sig att kunder vill bli förknippade med företag 
som har en liknande image som dem själva vilket resulterar i att hyresgäster i Green Buildings 
har ekonomiska incitament att förmedla sitt eget miljöengagemang i syfte att attrahera 
miljömedvetna kunder och därmed öka bolagets försäljningsintäkter. En direkt korrelation 
mellan att vara en hyresgäst i en Green Building och bolagets försäljningssiffror visar sig vara 
svårt att mäta. Vad som däremot står klart är att de hyresgäster som förstår hur viktigt det är 
med att ett bolag förmedlar en genomtänkt strategi för hur bolaget uppfattas av utomstående, 
och då framförallt dess kunder, har ekonomiska incitament att etablera sitt kontor i en Green 
Building. På grund av de imagefördelar som uppkommer för hyresgäster i Green Buildings 
fungerar det tydliga ansvarstagandet för miljön som konkurrensmedel mot de företag som 
verkar i samma bransch och konkurrerar om samma miljömedvetna konsumenter.  
Tillika konkurrerar företag med kontor i Green Buildings om arbetskraft med andra företag i 
branschen. Att förmedla en socialt medveten image visar sig attrahera anställda i en större 
omfattning än de bolag som inte visar ett socialt engagemang för de anställdas välbefinnande. 
En högre moral och lojalitet hos de anställda leder till en mindre kostsam 
personalomsättning.49  
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4.3.2 Miljö 
 
Till skillnad från den direkta påverkan en utvecklare och ägare av Green Buildings har på 
miljön enligt tidigare beskrivet (se avsnitt miljö fastighetsbolag) medförs en hyresgäst i en 
Green Building ett fåtal värden direkt förknippade med kontorsverksamhetens miljöpåverkan.  
Den miljöpåverkan en hyresgäst har och de miljövärden en hyresgäst i en Green Buildings 
medförs är relaterade till den energi, det vatten och det material som förbrukas i företagets 
verksamhet. Beroende på den kontraktsform som är avtalad mellan hyresgästen och 
fastighetsägaren visar det sig vara olika intressant för en hyresgäst att hålla sin förbrukning av 
energi och vatten på en låg nivå. I de fall hyresgäster erbjuds gröna hyreskontrakt där den 
reella förbrukningen av energi och vatten betalas av hyresgästen ökar det ekonomiska 
incitamentet för en hyresgäst att hålla förbrukningen på en låg nivå. En förminskad 
förbrukning av energi och vatten samt en ökad intern återvinning av material resulterar i att en 
hyresgästs bidrag till utsläpp av växthusgaser reduceras vilket bidrar till en förbättrad global 
miljö.  
 
4.3.3 Sociala 
 
De sociala värden en hyresgäst i en Green Building medförs är direkt förknippade med de 
värden som medförs företagets anställda. Kostnader för anställda är enligt ovan beskrivet den 
absolut största kostnaden för en kommersiell hyresgäst vilket innebär att de sociala värden 
som medförs ett företags anställda har en påverkan på företagets ekonomiska resultat (se 
avsnitt produktivitet). Företag i Green Buildings visar ett stort socialt engagemang för 
företagets anställda vilket visar sig generera ekonomiska värden likaså.  
 
Arbetsmiljö, hälsa och sjukfrånvaro 
Anställda mår bättre i Green Buildings än i traditionella fastigheter. En Green Building som 
erbjuder de anställda en överlägsen luftkvalitet, ett bra insläpp av naturligt ljus och kontroll 
över temperaturförhållanden medför en hälsosam arbetsmiljö. En omfattande Nordamerikansk 
studie fokuserad på vad hyresgäster värderar högst på en arbetsplats visar på att 94 procent av 
de tillfrågade menar att en god luftkvalitet och bekväma temperaturförhållanden är det absolut 
viktigaste på arbetsplatsen. Det visar sig även att det anställda är minst nöjda med är just 
temperaturen och den enskildes möjligheter att kontrollera förhållandena. Vidare visar studien 
på att den främsta anledningen till att hyresgäster flyttar sitt kontor är på grund av problem 
med värme och kyla.50 
 
En studie fokuserad på vad hyresgäster uppskattar främst med Green Buildings har 
genomförts i Kanada och USA av ”The Royal Institution of Chartered Surveyors”. Resultatet 
visar på att den främsta anledningen till att hyresgästerna valde att etablera sitt kontor i en 
Green Building var på grund av de hälso- och produktivitetsfördelar som medförs de 
anställda.51 
 
Ytterliggare undersökningar visar på att de hälsofördelar som medförs ett företags anställda i 
en Green Building resulterar i att sjukfrånvaron minskar. Framförallt är det effekten av en 
ökad ventilation och luftkvalitet som ger en minskad sjukfrånvaro vilket en studie i USA visar 
på. I studien har sjukfrånvaron hos 3720 anställda undersökts och det visar sig att frånvaron är 
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35 procent lägre i kontor med högre ventilationsnivåer och bättre luftkvalitet vilka är vanliga 
attribut i Green Buildings.52 
 
Attraktionskraft som arbetsgivare 
Ett resultat av en förbättrad image för hyresgäster i Green Building, som visar ett 
miljöengagemang men framförallt ett socialt engagemang för sina anställda, är att företaget 
ökar sin attraktionskraft som arbetsgivare. Generation Y, definierad som människor födda 
1978-1994, visar en stor medvetenhet om miljön och innehar en stor kunskap om vilken 
påverkan den kommersiella sektorn har på miljö och klimat. Att attrahera den 
arbetskraftsintensiva generationen genom att som hyresgäst etablera sitt kontor i en Green 
Building ökar möjligheterna för företaget att den mest utbildade och kvalificerade potentiella 
arbetskraften vänder sig till det social- och miljömedvetna företaget för arbete.  
Vidare visar det sig att den personal som attraheras till företag med kontor i Green Buildings 
tenderar att byta jobb relativt sällan jämfört med anställda på företag med traditionella kontor 
vilket är en indikation på att Green Buildings medför de anställda en ökad trivsel och ett ökat 
välbefinnande.53  
 
4.4 Utmaningar och hinder för hyresgästen 
 
Hyresgästen och hyreskontrakt 
Studier och rapporter identifierar enligt ovan beskrivet ett flertal ekonomiska-, sociala och 
miljövärden för en hyresgäst i en Green Building. Vidare visar litteraturen att de 
standardiserade hyreskontrakt som idag är vanliga på fastighetsmarknaden ger hyresgäster 
låga eller åtminstone incitament som är svåra att mäta för att etablera sitt kontor i en Green 
Building. Enligt ett standardiserat hyreskontrakt betalar hyresgäster en fast kostnad för energi- 
och vattenförbrukning vilket medför att en hyresgäst inte kan påverka sin egen kostnad för 
förbrukning. En hyresgäst har kontrollen över den energi och det vatten som förbrukas men 
det ges inget utrymme och låga incitament för hyresgästen att hålla förbrukningen på en låg 
nivå då förbrukningen inte ger ett direkt resultat i hyresgästens drift- och underhållskostnader. 
En allt större andel fastighetsbolag som utvecklar Green Buildings erbjuder hyresgäster 
”gröna hyreskontrakt” där hyresgästen betalar för den reella förbrukningen av energi och 
vatten. Vad det visar sig är dock att det finns svårigheter att mäta den exakta förbrukningen 
för den enskilda hyresgästen, framförallt i fastigheter med ett flertal hyresgäster. Ytterliggare 
hinder för en vidare utveckling av Green Buildings för hyresgäster är att de kostnader som en 
hyresgäst betalar utgör en bråkdel av ett företags totala kostnader (se avnsitt produktivitet). 
Det visar sig att energi- och vattenkostnader oftast är låga men relativt enkla att mäta medan 
ett företags kostnader för de anställda i form av löner är höga men svåra att mäta.  
Resultatet av en avsaknad av så kallade gröna hyreskontrakt i kombination med att kostnader 
för energi- och vattenförbrukning ofta utgör en mindre del av en hyresgästs totala kostnader är 
att det medför svårigheter för en hyresgäst att se incitamenten att etablera sitt kontor i en 
Green Building.54,55 
 
Referenser och studier 
Likt de hinder som den brist på referenser och studier fokuserade på genomförda Green 
Building-projekt utgör för ett fastighetsbolag medför bristen på referenser och studier 
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fokuserade på hur Green Buildings påverkar en hyresgästs produktivitet ett hinder för en ökad 
efterfråga från hyresgäster. Vad som beskrivs i avsnitt ”produktivitet” är att det största 
ekonomiska incitamentet för en hyresgäst i en Green Buildings är att företagets produktivitet 
ökar vilket resulterar i lägre lönekostnader. De produktivitetsstudier som har genomförts 
indikerar att Green Buildings medför en dramatisk påverkan på en hyresgästs produktivitet. 
Studierna är dock breda av sin natur och fokuserar inte på enskilda Green Building-attribut 
utan fokus är på enskilda Green Building-projekt. Ytterliggare brister i tillgängliga studier är 
att det inte finns bevis på upprepade resultat som genomförts enligt identiska metoder. 
Noggranna, precisa och statistiskt hållbara studier som definitivt visar på hur enskilda Green 
Building-attribut påverkar ett företags produktivitet skulle sannolikt dramatiskt öka 
hyresgästers efterfråga för kontor i en Green Building.56 
 
Brist på kunskap om fördelar 
Det visar sig enligt tidigare beskrivet att hyresgäster innehar en likvärdig kunskap som 
utvecklare och fastighetsägare har om vilka värden Green Buildings medför företaget. Den 
kunskap hyresgäster saknar är framförallt information om hur ett förbättrat inomhusklimat 
påverkar de anställdas hälsa och i sin tur företagets ekonomi. De möjligheter en hyresgäst har 
för att påverka sin egen kostnad för energi- och vattenförbrukning genom så kallade gröna 
hyreskontrakt visar sig hyresgäster likväl inneha en låg kunskap om. Litteraturen ger 
fastighetsbolag som utvecklar Green Buildings en kritisk uppgift att informera 
hyresgästsegmentet om varför man som företag bör etablera sitt kontor i en Green Building. 
En ökad kunskap om de värden Green Buildings medför hyresgäster resulterar i en ökad 
efterfråga.57 
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5 Intervjuer: Lärdomar från Green Building-marknaden i New York  
 
I syfte att insamla information från erfarna intressenter på en välutvecklad marknad för Green 
Buildings har intervjuer utförts på plats i New York, USA. Tanken med det insamlade 
materialet är att informationen skall ge vägledning hur ett fastighetsbolag bör gå tillväga för 
att bli en ledande aktör inom utvecklandet av Green Buildings på en tillväxtmarknad. En 
sammanställning av den vägledning som gavs under intervjutillfällena ges nedan. 
 
5.1 Sverige som marknad 
 
Sverige har ett ytterst gott internationellt renommé på grund av det miljöarbete som landet 
som helhet visar utåt. Samtliga intervjuade anser att hela världen ser på Skandinavien och 
framförallt Sverige som pionjärer inom ett aktivt arbete för en förbättrad global miljö. Att 
fastighetsmarknaden i Sverige visar en låg utveckling inom Green Buildings ställer sig 
samtliga företag en aning frågeställande inför. De tillägger dock att på grund av det goda 
internationella miljörenommé som Sverige som land har i kombination med att Green 
Buildings har sett en låg utveckling på den svenska fastighetsmarknaden finns det enormt 
goda möjligheter att inta positionen som det miljövänligaste fastighetsbolaget. Vidare 
identifierar de intervjuade internationella möjligheter för ett fastighetsbolag som utvecklar 
Green Buildings i Sverige. Istället för att företag och organisationer vänder sig till erfarna 
intressenter i exempelvis New York har ett internationellt erkänt fastighetsbolag i Sverige en 
potentiell attraktionskraft som är svår att konkurrera med på den internationella 
fastighetsmarknaden. Trots att fastighetsmarknaden är så pass geografiskt definierad är 
kunskapen hos ett svenskt fastighetsbolag med erfarenhet av utvecklande av Green Buildings 
högt värderad på den internationella fastighetsmarknaden. 
 
5.2 Graderingssystem 
 
Avsaknaden av ett etablerat och välkänt graderingssystem på den svenska marknaden ses inte 
som något större hinder. Vad en fastighetsägare dock inte bör styra sin utveckling efter är den 
definition som gäller för EU´s GreenBuilding partner. Douglas Durst på Durst Organization 
kommenterar den energifokuserade definitionen som ”patetisk” och vidareutvecklar med att 
definitionen för Green Buildings går betydligt längre än den energi som en fastighet 
förbrukar. Energiförbrukningen för en fastighet är enbart ett resultat av en god design och 
betydligt fler parametrar bör beaktas för att en fastighet skall anses vara en Green Building.  
Douglas Durst vidareutvecklar och säger att om ett fastighetsbolag har intentionen att bli 
marknadsledande inom Green Buildings ska bolaget inte vänta på att ett etablerat och erkänt 
graderingssystem. Istället bör fastighetsbolaget se över de befintliga graderingssystem och 
definitioner som är etablerade på den internationella marknaden. Det enskilda bolaget bör 
licensiera befintliga system alternativt utveckla en egen definition med internationella system 
som grund. Att vänta på att marknaden styr utvecklingen istället för att gå i bräschen som en 
pionjär medför en risk att positionen som det marknadsledande bolaget går förlorad. Vad som 
är kritiskt vid att utveckla en egen definition för Green Buildings är att fokus absolut ej enbart 
är på en låg energiförbrukning för fastigheten. Det som visat sig vara intressant från 
hyresgästers perspektiv är inte fastighetens energiförbrukning utan de värden som tillförs de 
företagets anställda. (se avsnitt kommunikation med hyresgäst) 
För att bli ledande ska definitionen förmedlas till marknaden och fastighetsbolagets 
intentioner på såväl kort som lång sikt ska förklaras i media. 
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5.3 Internt och externt arbete 
 
Bianca Ramsey på US Green Building Council berättar att på fastighetsmarknaden i New 
York är det framförallt mellanchefer på fastighetsbolag som har varit drivande för 
utvecklingen av Green Buildings. Vad som är viktigt i den interna kommunikationen är att 
öka den interna förståelsen för vad Green Buildings innebär för företaget. För att 
fastighetsbolagets anställda skall förstå vad en satsning på Green Buildings innebär behövs 
intern utbildning om vilka fördelar och ekonomiska effekter som Green Buildings medför 
bolagets olika avdelningar. Det är viktigt att de anställda på respektive avdelning förstår såväl 
den enskildes som avdelningens roll i utvecklandet av Green Buildings. Det är framförallt 
viktigt att de anställda utbildas om att Green Buildings är en lönsam affär och inte en trend 
som bolaget enbart följer. 
 
Externa leverantörer och konsulter spelar en avgörande roll för att ett Green Building-projekt 
skall lyckas enligt Pamela Lippe på e4 incorporated. Designteamet bestående av arkitekter 
och konsulter bör väljas med en stor omsorg. Samtliga intressenter i designteamet bör ha ett 
öppet sinne för åsikter och idéer. Konsulter med dokumenterad erfarenhet av Green Building-
projekt bör väljas vilket besparar fastighetsbolaget tid och pengar samt reducerar risker för 
missbedömningar. Konsulter och leverantörer av tjänster bör identifieras på den 
internationella marknaden då utvecklingen och erfarenheten är låg på den svenska marknaden. 
Landsgränser ska inte låtas utgöra ett hinder för erfaren extern expertis. Pamela Lippe betonar 
det kritiska i att identifiera de konsulter som är villiga att lämna gamla traditionella arbetssätt 
och arbeta efter nya arbetsmodeller och utmana sig själva. De konsulter som visar ett svalt 
intresse för innovation och nytänkande ska exkluderas från designteamet. Vid val av 
materialleverantörer är det särskilt viktigt att fastighetsbolag ser upp för ”Greenwash”, vilket 
är en term använd för dem som hävdar att de levererar miljövänliga material men vars 
produkter inte är miljöcertifierade.  
 
Produkter, tekniker och idéer för genomförda Green Building-projekt bör identifieras på den 
internationella marknaden. Trots att det föreligger olika möjligheter på olika geografiska 
marknader med tanke på skillnader i klimat, utbud av material etcetera är det viktigt att se 
över vad som är tidigare genomfört och applicera och översätta till egna projekt.  
 
5.4 Projektgenomförande 
 
För att ett Green Building-projekt skall lyckas är det viktigt att själva projektgenomförandet 
inte följer den traditionella seriella produktionen av fastigheter. Pamela Lippe och Douglas 
Durst betonar det viktiga i att alla intressenter i designteamet involveras så tidigt som möjligt i 
planeringsskedet. En innovativ stämning är att sträva efter där samtliga i teamet träffas ”face-
to-face” regelbundet. En integrerad design process är ett måste för att rätt resultat ska erhållas 
samt för att hålla kostnaderna nere. Kostnader hålls nere om alla tekniska möjligheter 
identifieras så tidigt i designprocessen som möjligt vilket är en av tankarna bakom att arbeta 
efter en integrerad design process.  
 
I början av projektet bör planer diskuteras med statliga myndigheter i syfte att identifiera 
engagemang och möjligheter till finansiellt bidrag. Vad ett fastighetsbolag på en 
tillväxtmarknad dock ej bör förvänta sig och framförallt inte vänta på är ett statligt stöd i form 
av subventioner och skattelättnader. Det centrala och viktigaste med att inta en position som 
en pionjär inom utveckling av Green Buildings är att våga vara innovativa och bygga på 
spekulation. Att vänta på en ökad efterfråga från hyresgästers i att syfta att bygga en Green 
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Building på beställning och därmed minska riskerna i att bygga på spekulation leder till att 
konkurrensen kommer att öka och chansen att bli ledande går förbi. Konkurrensfördelarna 
minskar med tiden och tids nog är Green Buildings regel snarare än undantag. 
 
5.5 Kommunikation med hyresgäst 
 
Användarna av Green Buildings är hyresgäster vilka i generella termer visar en låg förståelse 
för vilka fördelar Green Buildings medför företaget. Samtliga intervjuade påpekar att det finns 
mycket utrymme för utbildning om vilka fördelar Green Buildings medför hyresgästen. Ett 
fastighetsbolag som utvecklar en produkt till en kund har ett stort intresse i att efterfrågan för 
Green Buildings ökar från hyresgästers sida. Utbildning leder till en ökad medvetenhet vilket 
leder till ökat intresse som resulterar i en ökad efterfrågan. Från hyresgästers perspektiv visar 
det sig vara framförallt en hög luftkvalitet och ett förbättrat inomhusklimat och möjligheterna 
till ökad produktivitet som resulterar i en ökad efterfråga. Ett fastighetsbolag med intentionen 
att utbilda hyresgäster om deras fördelar med att etablera sitt kontor i en Green Building bör 
inte fokusera på hyresgästens möjligheter till en lägre energiförbrukning. De ekonomiska 
incitamenten för produktivitetsökningar samt en lägre sjukfrånvaro är betydligt större än de 
kostnadsbesparingar som är möjliga på grund av en lägre energi- och vattenförbrukning. 
Fastighetsbolaget bör dock förklara för hyresgäster att det finns möjligheter till så kallade 
”Green Leases” där hyresgästen betalar för den reella förbrukningen av energi och vatten. En 
minskad energi- och vattenförbrukning är enbart intressant för hyresgästen om de gynnas 
ekonomiskt vilket fastighetsbolaget ska informera hyresgästen om. Samtliga intervjuade är 
eniga om att de produktivitetsökningar som är möjliga för en hyresgäst i en Green Building är 
det värde som en hyresgäst ger störst uppmärksamhet och visar mest intresse för. Vidare har 
de intervjuade en stark tro på att produktivitetsstudier är ett mycket effektivt sätt att övertyga 
kunden om deras fördelar med Green Buildings. Ytterligare studier som bevisar relationen 
mellan Green Buildings och en ökad produktivitet efterfrågas av hela Green Building-
marknaden enligt de intervjuade. 
 
I syfte att som fastighetsbolag utbilda och informera hyresgäster om Green Buildings är forum 
som seminarier och workshops ett effektivt sätt att förmedla informationen. Termen ”Put out 
the word” att det finns ekonomiska incitament att etablera sitt kontor i en Green Building är 
essentiellt för ett öka intresset enligt Douglas Durst och Pamela Lippe. En tät kommunikation 
med hyresgäster bör hållas där hyresgästen informeras om hur en Green Building ska 
”användas” för att maximal prestanda för fastigheten ska erhållas. I så kallade ”Tenant 
Guidelines” informeras hyresgästen om att hyresgästens beteende i fastigheten påverkar 
resultatet av fastighetens prestanda. En förminskad energiförbrukning är ett logiskt resultat av 
en effektiv och smart byggnad och hyresgästens deltagande är kritiskt för att effektiviseringar 
kan uppnås.  
 
5.6 Bygga på spekulation 
 
Trots det viktiga som föreligger i att informera och utbilda hyresgäster om deras fördelar med 
Green Buildings för att öka efterfrågan anser Douglas Durst att ”Det bästa sättet att övertyga 
hyresgäster om deras fördelar med Green Buildings är att bygga en”. Douglas vidareutvecklar 
det kritiska för att bli ledande är att våga ta risken att bygga spekulativt, hyresgäster kommer 
utan tvekan att efterfråga kontorsytorna. Att analysera, informera och utbilda är alla viktiga 
faktorer men det absolut viktigaste för att bli det ledande fastighetsbolaget är att agera själva 
och bygga på spekulation. Ett Green Building-projekt är tidskrävande och istället för att vänta 
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på en ökad efterfråga är det fördelaktigt att produkten finns när efterfrågan kommer. Att bli 
ledande kräver innovation och handling enligt Douglas Durst.  
  
5.7 Trovärdighet 
  
För att det utvecklande fastighetsbolaget ska tilldelas en trovärdighet i bolagets intention att 
utveckla Green Buildings är det viktigt att bolaget som helhet uppfattas av omvärlden som ett 
bolag som ”Walk the Talk”, det vill säga lever som det lär. Ett fastighetsbolag som utvecklar 
Green Buildings bör etablera sitt eget kontor i en Green Building. Utöver en ökad trovärdighet 
medförs fastighetsbolagets de fördelar som en hyresgäst i en Green Building medförs. Vidare 
är det viktigt att visa på ett socialt- och miljöengagemang utöver det arbete som görs inom 
den egna branschen. Engagemanget bör visas både lokalt och globalt genom att stödja och 
driva lokala ideella organisationer aktivt och finansiellt.  
 
På grund av att miljöförstörelse och klimatpåverkan ger effekter på såväl den lokala som 
globala omgivningen bör även ett globalt engagemang visas. Genom att stödja exempelvis 
World Green Building Council, vilken är den ledande globala organisationen för Green 
Buildings, erhåller fastighetsbolaget utöver en ökad trovärdighet även en internationell 
exponering vilket medför ett internationellt erkännande. 
 
Att som fastighetsbolag bortse från hur bolaget som helhet uppfattas av såväl hyresgäster, 
investerare och övriga marknaden kan resultera i att fastighetsbolagets produkter, det vill säga 
dess Green Buildings, anses vara lågpresterande och enbart utvecklade på grund av den 
miljötrend som råder i såväl fastighetsbranschen som ett flertal andra branscher. 
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6 Diskussion och analys 
 
Internationella definitioner 
Utifrån studien av den internationella marknaden för Green Buildings är det tydligt att 
definitionerna för vad som utgör en Green Building skiljer sig markant från den definition 
som är allmänt gällande i Sverige. En förklaring till varför det i Sverige enbart är fokus på 
energi som bedömningsparameter och på de mer utvecklade marknaderna har fokus ökat för 
att inkludera fler miljöpåverkande parametrar är helt enkelt att det som är enkelt att mäta och 
kan tilldelas ett ekonomiskt värde är det som ligger främst i fokus. En fastighets 
energiförbrukning är en stor del av kostnaden av en fastighets driftnetto och att hålla 
förbrukningen på en låg nivå utgör ett ekonomiskt incitament för fastighetsägaren. Naturligt i 
näringslivet är att fokus ligger på mätbara ekonomiska värden. Att just energi är i fokus kan 
även förklaras av att det är en resurs där samhället som helhet har ett särskilt intresse och 
fastigheter är en stor förbrukare. Att från myndigheters håll fokusera på att sätta krav på 
fastighetsägare på just energiförbrukning är således även det rimligt. Vad som är vanligt med 
innovation och att etablera nya standarder är att man helt enkelt måste börja någonstans. I 
Sverige är Green Buildings en ny etablerad benämning och till skillnad från de mer 
utvecklade marknaderna så har diskussionerna om vad som utgör en miljövänlig fastighet 
pågått under en längre tid och därmed har definitionen blivit mer heltäckande vad som är 
miljöpåverkande för en fastighet. Vad som skiljer det som sker på de mer utvecklade 
internationella marknaderna är att det är marknadskrafterna i näringslivet som har varit 
drivande. Ideella organisationer med deltagare från såväl näringsliv som myndigheter har 
tillsammans varit drivande för att etablera standarder. Myndigheter vill kunna ställa krav och 
till viss del premiera aktörer i näringslivet och aktörerna i näringslivet ser affärsmöjligheter 
med att ligga i framkant när det gäller att erbjuda en unik produkt till sina kunder.  
 
Rimligt är att utvecklingen i Sverige kommer att följa den internationella utvecklingen och att 
definitionerna bli allt mer lika. Antingen att en global standard etableras eller att Sverige 
utvecklar definitioner och standarder som är jämförbara med de internationellt etablerade. 
 
Fastighetsbolagets utmaningar och fördelar 
Att bryta mark på en ny marknad och att leda utvecklingen och därmed ta stora risker är något 
de flesta företag i näringslivet inte gör. Det mesta som krävs när det gäller innovation och 
risktagande skall vara väl underbyggt av statistiskt säkerställt underlag där litet lämnas åt 
slumpen. I den mycket traditionella och konservativa fastighetsbranschen är innovation, 
nytänkande och att ta främmande risker mycket sällsynt. Varenda krona skall räknas hem 
enligt traditionella kalkyler där det enbart är kronor och ören som räknas och alla antaganden 
skall vara väl underbyggda. Det som visar sig i litteraturstudien är dock att investeringen för 
att bygga en Green Building inte nödvändighetsvis är dyrare än för en traditionell fastighet. 
Vad studien visar är dock att det på grund av brist på referenser och studier som tydliggör att 
så inte är fallet ger det många fastighetsutvecklare tveksamhet inför det finansiella en Green 
Building medför. Att inte kunna sätta en budget, tidsram och att riskera att inte kunna förutse 
alla möjliga scenarior och medföljande kostnader är avskräckande när det gäller att investera i 
projekt. Att projektet vid färdigställande därtill inte värderas utifrån de ekonomiska fördelarna 
en Green Building medför gör viljan att investera i något annat än en traditionell fastighet än 
mindre.  
 
För att utvecklingen av Green Buildings skall bli mer utbredd utöver de drivande aktörerna, 
som inte enbart fattar beslut enligt traditionella investeringskalkyler utan även investerar efter 
vad som känns rätt utifrån ett bredare företagsperspektiv, behöver informationen bli mer med 
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tillgänglig och kunskapen hos branschens olika aktörer öka. Det är upp till de drivande 
aktörerna att förmedla sin kunskap och sina erfarenheter för att den breda massan skall kunna 
känna tillit till vilka fördelar Green Buildings medför fastighetsägaren. Att utifrån det material 
som finns tillgängligt till dagens datum få en hel bransch att gå över till att enbart utveckla 
Green Buildings är inte särskilt trovärdigt. Likt alla nya tankesätt och att gå in på nya 
marknader så är det inte något för alla aktörer utan det är de mer innovativa och nytänkande 
aktörerna som har en tro på något som leder utvecklingen.  
 
För att kunna se nya möjligheter och att ta ledartröjan i en ny marknad är nya mer 
okonventionella synsätt en nyckel för framgång. Den av John Elkington utvecklade modellen 
för Triple Bottom Line är ett synsätt för att kunna tänka utanför boxen. Utan att ha alla 
fördelar med Green Buildings statistiskt säkerställda innan beslut fattas så kan de lärdomar 
som har dragits på de internationella och mer utvecklade marknaderna ge tillräckligt med 
beslutsunderlag för en innovatör att fatta beslut på.  
 
Fastighetsmarknaden är i de flestas syn den mest lokala marknaden som finns. Fastigheterna 
står där de står helt enkelt och läge, läge, läge är förmodligen det mest använda uttrycket när 
det gäller att beskriva en fastighets värde. Vad de flesta inte tänker på är att marknaden även 
är den mest globala som finns. Kapitalet som finansierar fastigheterna samt hyresgästerna som 
hyr kommersiella lokaler är till stor del internationella aktörer med internationella preferenser. 
Vad som är tydligt är att de internationella aktörerna fokuserar allt mer på att ta ett större 
ansvar för miljön vilket rimligtvis kommer ge effekter även på den svenska marknaden i en 
allt större utsträckning.  
 
Som litteraturstudien beskriver om de mer utvecklade internationella marknaderna med 
avseende på Green Buildings så finns det 2008 få konkreta bevis och ett litet statistiskt 
material på vilka värden Green Buildings egentligen medför fastighetsägaren. Dock är de 
områden som litteraturen och studien i övrigt pekar på högintressanta för en fastighetsägare. 
Högre hyresintäkter, lägre vakansnivåer, lägre drift- och underhållskostnader, lägre 
försäkringspremier, skattelättnader och i sin tur högre marknadsvärden är av yttersta vikt för 
en fastighetsägare. Samtliga av dessa parametrar utgör ekonomiska mätbara värden som 
oavsett intresse av att utveckla miljövänliga fastigheter är kritiskta för en fastighetsägare. För 
fastighetsbolag som därtill har fokus på områden som går utöver de direkt ekonomiskt 
mätbara så medför Green Buildings ytterligare värden av en mer bolagsövergripande art. Att 
fokusera på de miljömässiga aspekterna medför en mindre resursförbrukning vilket gynnar 
såväl miljön som driftnettot.   
 
Vad bolag i allmänhet och fastighetsbolag i synnerhet har ett klart intresse i är att kunna 
rekrytera och behålla kompetent personal. Att som företag visa ett genuint fokus på sociala 
aspekter och företaget lägger särskilt vikt vid de anställdas välmående kan ge positiva effekter 
att de anställda känner att företaget har humanistiska värderingar. Därtill kan företaget erhålla 
en status såväl lokalt som globalt att företaget är ett långsiktigt hållbart företag att investera i. 
Företag som har såväl ett socialt som ett miljömässigt fokus har med största sannolikhet även 
ordning och redan på de ekonomiska aspekterna. 
 
Syftet med denna studie är inte att beskriva varför Green Buildings inte utvecklas i en större 
grad än vad som görs utan syftet är att beskriva vilka fördelar som de mer utvecklade 
marknaderna visar på och hur en aktör på en tillväxtmarknad som ämnar ligga i framkant bör 
agera. Nästkommande del i diskussionskapitlet ämnar ge vägledning hur detta bolag ska 
agera.  
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Fastighetsbolagets strategi för att bli ledande på en tillväxtmarknad 
Att det finns fördelar, utmaningar och hinder för ett fastighetsbolag som skall utveckla Green 
Buildings är tydligt. Om ett fastighetsbolag trots bristen på information som förligger väljer 
att utveckla Green Buildings på en tillväxtmarknad så ger Douglas Durst på Durst 
Organisation konkreta råd hur ett sådant bolag kan gå tillväga för att leda utvecklingen.  
 
Analysera ej för mycket 
Den information som finns tillgänglig är den som finns att fatta beslut på. Vänta inte på att det 
kommer en fullständig statistiskt säkerställd rapport som med säkerhet visar på de mätbara 
och omätbara fördelarna med Green Buildings.  
 
Vänta ej på incitament från myndigheter 
Att det är myndigheter som kommer att driva utvecklingen är inte sannolikt. Vänta inte på 
statligt eller lokalt stöd i form av incitament utan håll en dialog och informera om företagets 
planer och utveckling.  
 
Licensiera etablerat graderingssystem 
Då det inte finns ett etablerat graderingssystem för Green Buildings i Sverige så ges rådet att 
utveckla Green Buildings enligt egen definition med stöd av de befintliga system som finns på 
den internationella marknaden. Detta ger dock ingen certifiering av fastigheten så alternativt 
bör ett internationellt etablerat system licensieras till den svenska marknaden. Detta bör göras 
i samarbete med andra aktörer i branschen genom en gemensam ideell organisation i vilken 
företaget bör vara drivande i uppbyggnationen. 
 
Välj leverantörer 
Identifiera aktörer med genuint intresse av att designa och bygga grönt. Var beredd på att 
många aktörer utger sig för att ha ett genuint intresse men som visar sig ha vare sig rätt 
kompetens eller rätt inställning. Ta god tid för att identifiera samarbetspartners. I 
planeringsstadiet för projektet håll öppna diskussioner tidigt och kontinuerligt under hela 
byggprocessen mellan alla aktörer. Viktigt är att produktionen inte följer den seriella 
produktionsprocessen utan att ett mer integrerat och iterativt tänk anammas. Detta för att dra 
nytta av samtliga aktörers kompetens samt att minimera risken för fel tidigt i processen. 
 
Kommunicera med hyresgäster 
Utbilda om Green Buildings och dess potentiella fördelar för hyresgästen. Fokusera på att 
beskriva effekterna av hur inomhusklimat ger effekter på de anställdas produktivitet samt 
nyttan av att återvinna material i största möjliga utsträckning. Kommunicera även 
intentionerna att dela energibesparingar med hyresgästerna i form av gröna hyreskontrakt. Det 
är sannolikt att det inte är hyresgästernas kostnadssida, det vill säga energibesparingar, som är 
de drivande faktorerna för hyresgästerna utan det är produktionsfördelarna som är de 
incitament som driver en hyresgäst att välja ett kontor i en Green Building. Det är dock viktigt 
att kommunicera intentionerna att dela kostnadsbesparingar. 
 
Leva som man lär 
Etablera företagets kontor i en Green Building. Detta ger ett kvitto på företagets egna 
engagemang och att företaget tror på det de själva utvecklar. Genomför egna studier utifrån ett 
hyresgästperspektiv och förmedla denna kunskap och erfarenhet till de egna hyresgästerna.  
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Vänta inte på efterfrågan 
Som schemat ”Circle of Blame” i avsnitt 2.2 åskådliggör råder det en form av stillestånd på 
den svenska marknaden för utvecklingen av Green Buildings. Det fastighetsbolaget som ägare 
och utvecklare av fastigheter ställs inför för alternativ är att vänta på att hyresgästerna 
beställer ett projekt alternativt att företaget bygger ett spekulativt projekt. Att informera en 
hyresgäst om en Green Building och dess fördelar för hyresgästerna för att därefter få en 
beställning på en Green Building är inte sannolikt på den svenska marknaden. Det val 
fastighetsbolaget har för att bli ledande är att agera själva och bygga spekulativt. Att som 
byggherre och driva projektet utan en beställning medför såklart traditionella projektrisker när 
fastigheter byggs spekulativt. Dock för att bli ledande inom ett nytt område så måste utbudet 
skapas vilket är producentens, det vill säga fastighetsutvecklarens, roll att skapa. Vad de mer 
utvecklade internationella marknaderna har som inte finns på den svenska marknaden är just 
ett utbud att tala om. Genom att som fastighetsbolag skapa ett utbud och driva utvecklingen 
finns möjligheterna även att vara först på en ny marknad med en ny produkt.  
 
För att bli ledande, agera nu och bygg så miljövänligt enligt egen definition som möjligt. 
Efterfrågan kommer med ökad medvetenhet vilket enbart är möjligt då det finns ett utbud att 
tala om.  
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7 Reflektioner 2014 
 
Denna studie genomfördes på den svenska och internationella marknaden under 2008 för att 
verka som en vägledande rapport för fastighetsbolaget AP Fastigheter med ambitionen att bli 
ledande på den svenska marknaden inom utvecklandet av Green Buildings. Mycket har hänt 
inom området Green Buildings i Sverige sedan studien genomfördes och inte minst så har AP 
Fastigheter (Vasakronan AB sedan 2009) genomfört ett stort antal aktiviteter för att erhålla en 
ledande position på den svenska marknaden. Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad 
som har hänt på marknaden i Sverige samt vad som har skett på bolaget AP Fastigheter. 
 
Marknaden för Green Buildings i Sverige 
När rapporten skrevs 2008 var en av de stora begränsningarna på den svenska marknaden 
avsaknaden av erkända graderingssystem och definitioner för Green Buildings. Åren från 
2008 fram till 2014 har såväl ett antal svenska utvecklade system som internationella 
graderingssystem börjat användas för att certifiera fastigheter i Sverige. Det finns ännu ingen 
enhetlig definition eller ett enskilt graderingssystem som har konkurrerat ut de andra men 
tydligt är att de internationella systemen som det amerikanskbaserade LEED och det brittiska 
BREEAM har tagit en stor del av marknaden. Det är framförallt de större fastighetsbolagen 
och fastighetsutvecklarna som har valt att nyttja de internationella graderingssystemen. Den 
första certifierade fastigheten i Sverige av ett internationellt system var kvarteret Pennfäktaren 
som AP Fastigheter uppförded på Vasagatan i Stockholm. AP Fastigheter erhöll en LEED 
certifiering av US Green Building Council för fastigheten 2009. Certifieringen genomfördes 
till stor del utifrån erfarenheter från studien genomförd 2008. 
 
Sedan den första certifieringen har ett flertal bolag valt att certifiera såväl nyproducerade 
fastigheter såväl som det befintliga beståndet enligt de internationella systemen LEED och 
BREEAM. Exempelvis har AP Fastigheter sedan 2010 en policy att samtliga nyproducerade 
fastigheter skall certifieras enligt LEED. Bolag som Skanska, NCC och Diligentia har 
liknande policy att samtliga nyproducerade fastigheter skall certifieras enligt internationell 
standard.  
 
Intressant är även att sedan studien 2008 har en ideell organisation startats i Sverige med 
influenser och inspiration från internationella förebilder. Sweden Green Building Council 
startades i juni 2009 av 13 svenska företag och organisationer med syftet att driva 
utvecklandet av Green Buildings i Sverige. Dessa 13 organisationer och organisationer 
innefattade de största aktörerna inom sitt segment i branschen samt representation från den 
offentliga sektorn fanns i for av Stockholm Stad och Malmö Stad. Syftet med organisationen 
var att administrera de graderingssystem som fanns i Sverige på den tiden samt att möjliggöra 
att internationella graderingssystem kan nyttjas för svenska fastigheter. Organisationen måste 
sägas ha varit mycket framgångsrik och det är i slutet av 2014 cirka 250 företag och 
organisationer som är anslutna till organisationen. Organisationen är den aktör som driver 
utvecklingen för Green Buildings på den svenska marknaden.  
Vad gäller de fördelar som Green Buildings medför fastighetsägaren och dess hyresgäster är 
det även under 2014 svårt att se ett statistiskt underlag som visar på direkt mätbara 
ekonomiska effekter. Allt fler aktörer har en större övertygande tro att certifierade fastigheter 
är en kvalitetssäkring för sitt bestånd under en lång tid framöver men att kunna säga att det är 
klarlagt och statistiskt bevisat att certifierade fastigheter är mer värda än traditionella 
fastigheter kan inte heller göras under 2014. Vad som under 2014 dock kan klargöras till 
skillnad från 2008 är att det är allt fler hyresgäster, framförallt globala organisationer, som i 
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sin lokalsöksprocess kräver att fastigheten ska vara certifierad enligt en internationellt 
gångbar standard. Det finns även under 2014 ett betydande utbud av Green Buildings i 
Sverige, exempelvis finns det i slutet av 2014 fler än 100 st LEED certifierade fastigheter i 
Sverige. Kombinationen av ett ökat utbud och en större efterfrågan från hyregäster ger 
teoretiskt en möjlighet för hyrespremier.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att marknaden 2014 i Sverige påminner mycket om de 
studerade internationella marknaderna under 2008. Utvecklingen har gått fort men det är 
fortfarande mer erfarenheter och lärdomar som kommer att krävas för att kunna fastställa de 
fördelar en Green Building egentligen medför dess ägare och dess hyresgäster.  
 
AP Fastigheter sedan 2008 
AP Fastigheter är sedan 2009 en del av Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan AB. 
Bolagen gick ihop i en Sveriges största fastighetsaffärer och har 2014 ett kommersiellt 
fastighetsbestånd värderat till ca 90 mdr SEK.  
 
Sedan presentationen av innehållet av studien från 2008 för företagets ledningsgrupp har 
mycket hänt och ambitionen har sedan dess varit att ligga i branschens framkant med 
avseende på utvecklingen av Green Buildings. Intressant är att flera av de råd som rapporten 
ger har efterföljts trots avsaknaden av statistiskt säkerställt material vilket tyder på en stor 
innovation och utvecklingsförmåga för bolaget. Ser man i detalj på de konkreta råd som gavs 
2008 så var AP Fastigheter först i Sverige med att utveckla en fastighet och certifiera den 
enligt det internationellt erkända LEED systemet. Detta projekt genomfördes på spekulation 
och var vid färdigställande fullt uthyrt. Ett flertal av de hyresgäster som hyr kontor i 
fastigheten idag har tecknat gröna hyresavtal, något som Vasakronan var först i Sverige med 
att erbjuda sina hyresgäster. Det första gröna hyresavtalet tecknades med hyresgästen Logica 
AB i februari 2010 och fick ett stort medialt utrymme i pressen. Sedan det avtalets tecknande 
har hundratals gröna avtal tecknats mellan Vasakronan och dess hyresgäster. Sedan 
Vasakronan utvecklade det gröna hyresavtalet har gröna hyresavtal kommit att bli en standard 
i branschen och vidareutvecklingen av avtalen leds numera av organisationen 
Fastighetsägarna. Ytterligare exempel på steg Vasakronan har tagit för att bli ledande i 
branschen är att med tillsammans med 12 andra organisationer initierat och grundat Sweden 
Green Building Council med stor framgång.  
 
Vasakronan AB har 2014 sitt huvudkontor på Mäster Samuelsgatan 56 i den LEED 
certifierade fastigheten kvarteret Blåmannen. Sedan 2009 har energianvändningen i 
fastigheterna minskat med ca 30 procent vilket motsvarar en årlig besparing på drygt 100 
miljoner kronor per år och 2013 låg energianvändningen 47 procent under branschsnitt.  I 
slutet av 2014 är 53 procent av företagets bestånd miljöcertifierat och ambitionen är att 
fortsätta detta arbete enligt Vasakronan. Det är tydligt att AP Fastigheter och sedermera 
Vasakronan har varit en drivande aktör för Green Building i Sverige sedan 2008 till denna 
rapports avslutande. Många hinder och utmaningar har överkommits och det ska bli intressant 
att följa såväl Vasakronans framtid inom området såväl som branschen i övrigt.  
 
Personligen är jag tacksam för att få ha varit med och påverka utvecklingen i sådan stor grad 
som jag har fått göra. Inspirerande för mig är att det i den så generellt konservativa 
fastighetsbranschen finns aktörer som tänker utanför de vanliga ramarna och agerar med 
kraftfullhet. Det ger hopp om att det i branschen finns entreprenörskap som driver hela 
branschen framåt med såväl plånbok som planetens framtid i fokus. 
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