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Abstract 
Over the last ten years there has been a significant increase in environmental certification of 
buildings in the world. More and more people are getting aware of the fact that buildings use 
a lot of energy and affect the wellbeing of the community and our planet. The research has the 
last 15 years therefore produced several studies investigating different options available to 
decrease buildings environmental impact. Through the following report a summary is done 
reviewing the many opinions in the field. 
 
The goal with this Bachelor of Science thesis is thus to investigate the issue “Why should 
property owners and tenants choose environmentally certified buildings? What are the 
benefits and drawbacks for respective part?”  
 
To answer this question an extensive literature review over available materials in this field 
were made, both internationally and in Sweden. A closer investigation was then conducted 
through interviews for the market in Sweden to fill in gaps in information. The interviewed 
parties were all active within the field and had different perspectives representing both 
property owners and tenants. 
 
In our results can we see several benefits for property owners in possessing environmentally 
certified buildings. Some of the more significant of these benefits are potentially higher rental 
levels, market values, lower vacancies and energy savings resulting in better net operating 
income. Add thereto a competitive advantage against other property owners and a decreased 
risk of being deselected by tenants. Motivating why the tenant should be located in certified 
real estate is not as simple though, which in Sweden might be because of the high standards in 
many buildings and that it is hard to directly connect several of the benefits to the 
certification. Though, generally seen because of that the demand still is high should reasons as 
better indoor climate, increased productivity and quality assurance be strong arguments to 
choose environmental certified buildings. Furthermore could the disagreement in the business 
be solved with more transparency about the cost situation and clearer conformity between the 
different environmental certification systems. 
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Sammanfattning 
De senaste tio åren har det kunnat observeras en markant ökning av antalet miljöcertifierade 
byggnader runt om i världen. Fler och fler blir medvetna om att byggnader använder mycket 
energi och påverkar hur både människor och vår planet mår. Forskningen har de senaste 15 
åren därför producerat många studier som utreder flertalet av de alternativ som finns för att 
sänka byggnaders miljöpåverkan. Genom följande rapport görs en sammanställning av en del 
av det brus och åsikter som finns om ämnet. 
 
Tanken med kandidatarbetet är således att utreda frågeställningen ”Varför ska fastighetsägare 
och hyresgäster välja miljöcertifierade fastigheter? Vad finns det för fördelar och nackdelar 
för respektive part?”.  
 
För att kunna svara på denna fråga genomfördes en utförlig litteraturstudie av tillgängligt 
material inom området, både internationellt och i Sverige. En närmare undersökning har sedan 
gjorts med hjälp av intervjuer för att komplettera och fylla ut bilden av 
miljöcertifieringssystem i Sverige. De intervjuade tillhör intressenter som är verksamma från 
olika perspektiv för fastighetsägare eller hyresgäster. 
 
Vi kan i resultaten se att det finns flera fördelar för fastighetsägare i att äga miljöcertifierade 
fastigheter. Några av de tydligare av dessa är bättre driftnetto på grund av energibesparing, 
potentiellt högre hyresnivåer och marknadsvärden samt lägre vakans. Lägg därtill ett 
konkurrensmedel mot andra fastighetsägare och minskad risk för att bli bortvald av 
hyresgäster. Ur hyresgästperspektiv är det svårare att motivera varför de ska vara lokaliserade 
till miljöcertifierade fastigheter, vilket i Sverige i många fall beror på att byggnader redan har 
hög standard samt att det är svårare att knyta fördelar just till själva miljöcertifieringen. Men 
generellt sett i och med att efterfrågan ändå är stor borde anledningar som bättre 
inomhusklimat, ökad produktivitet och kvalitetssäkring vara kraftiga argument för att välja 
miljöcertifierat. Vidare skulle oenigheten i branschen kunna lösas med mer transparens i 
kostnadsfrågan och en tydligare överensstämmelse mellan de olika 
miljöcertifieringssystemen. 
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1 Bakgrund 
Hållbarhets- och klimatfrågor är ständigt aktuella nu för tiden. Likaså har ämnet fått större 
plats på företags agendor runt om i världen vilket beror på att dessa har insett att utmaningar 
med klimatet är relevanta ur både ekonomiska och sociala perspektiv (FN, 2013). Flertalet 
företagssektorer försöker implementera frågor om hållbarhet på olika sätt och har även olika 
problem som de måste lösa. Inom bygg- och fastighetssektor som står för cirka 30 % av 
världens totala energianvändning och ungefär 20 % av energirelaterade växthusgaser är 
miljöcertifieringar av byggnader ett verktyg för att effektivisera resursanvändningen och 
därigenom minska påverkan på klimatet (Chalmers, 2014). 
 
Miljöcertifieringar av byggnader görs idag enligt ett antal systemen som bedömer hur hållbara 
byggnader är. Exempel på system är LEED, BREEAM, Miljöbyggnad och Greenbuilding. I 
stort går dessa ut på att minska energianvändningen för byggnader genom flertalet åtgärder på 
olika nivå (SGBC, 2016). LEED och BREEAM är internationella certifieringssystem som 
bland annat tar hänsyn till närmiljö, materialval, vattenanvändning och energianvändning vid 
bedömning (SGBC, 2014a; SGBC, 2014b). Miljöbyggnad är ett svenskt system som framför 
allt fokuserar på energianvändning och inomhusmiljö, medan Greenbuilding enbart går ut på 
att minska energianvändningen med 25 % (SGBC, 2016). 
 
Antalet miljöcertifierade byggnader har sedan år 2008 ökat markant (Global BRE, 2014; 
USGBC, 2016). Exempelvis finns det idag cirka 196 stycken LEED certifierade byggnader i 
Sverige jämfört mot bara 2 stycken år 2008 (USGBC, 2016). I och med den stora ökningen av 
certifierade byggnader leder det in på frågor om ekonomiska värden med att miljöcertifiera. 
Flertalet rapporter och studier har undersökt samband mellan gröna byggnader och värden 
som genereras. Till exempel påverkan på energieffektivitet, produktivitet, hyresnivåer, 
vakanser och marknadsvärden som uppkommer från miljöcertifieringar (WGBC, 2013). Det 
som begränsar undersökningarna av detta område för tillfället är att det saknas tillräckligt med 
data och fakta på grund av att det är en relativt ny företeelse (Warren-Myers, 2012). 
 
Det är således intressant att undersöka drivkrafter och vad som ligger bakom accelerationen 
av utvecklingen av gröna byggnader. Det framgår tydligt i en studie från 2013 där 51 % av 
dem tillfrågade arkitekterna, ingenjörerna och företagen trodde att 60 % av deras arbete skulle 
vara miljörelaterat år 2015 i jämförelse mot bara 28 % år 2012 (McGraw-Hill Construction, 
2013). Bevisligen kommer miljöcertifieringar spela en större roll vilket medför att frågor om 
varför olika aktörer som fastighetsutvecklare, ägare, investerare och hyresgäster väljer att 
involvera sig uppkommer. 
 
2 Syfte 
I dagsläget finns det tendenser till oenighet i fastighetsbranschen om vad som är mest 
fördelaktigt gällande miljöcertifiering av fastigheter. Därför är det dags att stanna upp och se 
på fakta som finns och utvärdera det brus som figurerar. Syftet med kandidatarbetet är således 
att genom en grundlig genomgång av tillgängligt material inom området gröna fastigheter 
kunna visa varför och om fastighetsägare och hyresgäster bör välja att äga respektive vara 
lokaliserade till dessa.  
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3 Frågeställning 
Varför ska fastighetsägare och hyresgäster välja miljöcertifierade fastigheter? Vad finns det 
för fördelar och nackdelar för respektive part? 
 
4 Metod 
Material till litteraturstudie har erhållits genom en systematisk utvärdering och 
sammanställning av tidigare rapporter och forskning. Sedan har detta kompletterats med 
semistrukturerade intervjuer för att klargöra och styrka resultat som framkommit genom 
litteraturstudien. 

4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har genomförts genom att studera tidigare relevanta rapporter som granskar 
ämnet miljöcertifiering. Urvalet av rapporter har gjorts genom att titta på arbeten som 
utvärderar miljöcertifieringar både internationellt och mer specifikt Sverige och som ansågs 
kunna vara relevanta till frågeställningen.  

4.2 Intervju 
Intervjuerna genomfördes för att komplettera litteraturstudien och för att fylla i luckor i 
framarbetad information. Dessutom ansågs intervjuerna förtydliga och ge ett större djup till 
uppsatsen. De gav även en djupare inblick i de svenska värderingarna på området, då 
intervjuerna gjorts i Sverige. De gjorda intervjuerna har varit semistrukturerade vilket innebär 
att de har genomförts med förberedda frågor med utrymme för fria följd- och kompletterande 
frågor. Urvalet av intervjupersoner har gjorts i samråd med vår handledare där personer har 
valts ut för att försöka få varierade synvinklar på området samt för att täcka in de perspektiv 
som utretts. I de fall det har varit möjligt har även hänsyn tagits till att välja personer som är 
insatta i miljöfrågor för att de troligen är mer vana vid frågor rörande miljöaspekter. Detta för 
att kunna erhålla bättre och mer tillförlitliga svar samt att mindre bakgrundsinformation 
behövdes ges.  
 
Vid intervjutillfällen gavs en ytterligare motivering till intervjupersonen för att visa varför vi 
tycket det var intressant att undersöka ämnet och för att därigenom skapa en bättre personlig 
relation. Intervjuerna spelades in för att lättare kunna gå tillbaka och redogöra för svaren 
senare. Dessutom har vid varje intervjutillfälle respondenten blivit tillfrågad om den vill vara 
anonym eller inte samt att det även klargjorts hur individens bidrag kommer användas i 
framställningen av det skriftliga materialet. Frågorna som använts vid intervjuerna har varit 
utformade för att undersöka varför fastighetsägare respektive hyresgäst bör välja 
miljöcertifierade lokaler. Intervjufrågorna finns tillgängliga som bilagor. 

4.2.1	  Semistrukturerad	  intervju	  
Den semistrukturerade intervjun beskrivs allmänt som en intervju som börjar med breda 
öppna frågor som sedan allt eftersom smalnas av och blir mer specifika. Genom att starta med 
relativt breda frågor blir respondenten mer bekväm och samtalet naturligare vilket är ett bra 
och vanligt sätt att inleda på. Intervjun har en mall som förberetts innan och som intervjuaren 



 

 
10 

utgår ifrån. Frågorna ställs i den ordning som faller sig bäst i det enskilda fallet, det vill säga 
med relativt låg grad av standardisering. Likaså har frågorna låg grad av strukturering vilket 
menar att respondenten kan svara fritt med egna ord. Frågorna anpassas sedan efter 
situationen, användaren, dess bakgrund och miljön vilket innebär att intervjuerna inte blir 
identiska för varje intervjuperson. Intervjun avslutas vanligen även med neutrala frågor och 
utrymme för övriga kommentarer. (Patel & Davidson, 2014) 

4.3 Analys 
Materialet som erhållits genom litteraturstudierna och intervjuerna har analyserats med fokus 
på att försöka urskilja om forskningen på området stämmer överens med vad olika aktörer i 
branschen visar och säger. Resultat som framkommit genom litteraturstudierna har 
kontrollerats i intervjuerna för att se vad branschen anser och för att stärka resultaten. 
Analysen har gjorts ur en internationell synvinkel med en något närmare analys av Sverige. 

4.4 Avgränsningar 
I rapporten görs avgränsningar till miljöcertifierade kommersiella fastigheter samt att 
tyngdpunkten i utredningen kommer ligga på ägarens och hyresgästens perspektiv. Som 
fastighetsägare kategoriseras alla som är ägare till en kommersiell fastighet. Allt från de som 
enbart investerar till någon som aktivt förvaltar och äger. Ingen avgränsning i tid har gjorts för 
att få mer information om ämnet och en bättre bild av vilken information som undersökts 
tidigare. 
 
5 Definitioner  

5.1 Lönsamhet  
”Lönsamhet, ekonomiska effektiviteten hos en verksamhet” (NE, u.d.). Lönsamhet används 
ofta som synonym till ordet vinst och för att få fram lönsamhet, ekonomiska effektiviteten, 
bör vinsten dock ställas i relation till investerat kapital.   

5.2 Miljöcertifiering och energicertifiering 
En certifiering som byggnad erhåller genom att uppfylla krav som ställs enligt ett visst 
system. I rapporten innebär detta något av följande system: LEED, BREEAM, Miljöbyggnad, 
Green Building eller Energy Star. Skillnaden mellan energi- och miljöcertifieringssystem är 
att energicertifieringssystemen enbart utvärderar energianvändning, medan 
miljöcertifieringssystem bedömer en fastighet enligt fler aspekter än just bara energi. 

5.3 Grön byggnad 
I och med ett utvidgat miljötänk, och som följd diskussionen, som sprider sig i 
fastighetsbranschen är standardiserade begrepp av större och större vikt. ”Gröna byggnader” 
är ett begrepp som används ofta idag men som i olika sammanhang används med mindre 
variationer på innebörden. För att fullt ut förstå begreppet gröna byggnader är det viktigt att 
ha förståelse för de olika delar som bygger upp uttrycket. Enligt Kats (2003) är en grön 
byggnad en som använder resurser mer hållbart än en byggnad som enbart byggs efter 
branschstandard både vid uppförande och vid drift- och underhåll. En grön byggnad ska enligt 
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honom även främja innemiljö i form av komfort, arbetsmiljö, luftkvalité och mer naturligt 
ljusinsläpp. Vid fortsatt analys av begreppet kan även slutsatsen dras att någon form av 
livscykelanalys ofta är med vid arbetet av gröna byggnader och alltså förekommer det mer 
frekvent ett helhetsperspektiv (Bienert, et al., 2015). En konsensus i branschen är att gröna 
byggnader bör vara mer energieffektiva än bruna byggnader. Det är därför viktigt att förstå att 
energieffektiviteten är en faktor hos gröna byggnader men att en energieffektiv byggnad inte 
nödvändigtvis behöver vara en grön byggnad (Bienert, et al., 2015).  

5.4 Brun byggnad 
En kommersiell byggnad som varken har någon miljöcertifiering eller är en grön byggnad. 

5.5 Kommersiell fastighet 
Kommersiella fastigheter brukar i Sverige definieras som ”allt förutom bostäder”, det vill säga 
som kontor, industri, hotell, butiker, köpcentrum och lokaler för logistik. I flertalet länder ses 
även bostadshyresfastigheter som kommersiella fastigheter då de hyrs ut på affärsmässiga 
villkor och det är bara användningen som skiljer sig. (Lind & Lundström, 2009) 

 
6 Miljöcertifieringssystem 
Runt om i världen finns ett stort antal miljöcertifieringssystem för fastigheter som ofta är 
anpassade efter just var i världen de är tänkte att användas. Nedan beskrivs kort några av de 
vanligt förekommande certifieringssystemen för kommersiella byggnader. Systemen LEED, 
BREEAM, Miljöbyggnad är de mest frekvent förekommande i Sverige. (Lind & Lundström, 
2009) 

6.1 LEED 
LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, är ett amerikanskt 
miljöcertifieringssystem som är utvecklat av U.S. Green Building Council. Systemet kom 
fram år 2000 och är idag världens mest sprida certifieringssystem. Vid bedömning enligt 
LEED tas hänsyn till närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material, inomhusklimat 
samt att bonuspoäng kan erhållas för innovation och regionala hänsynstaganden. 
Certifieringssystemet används för nybyggnad, ombyggnad och befintliga byggnader, allt från 
bostäder och lokaler till hela stadsdelar. Beroende på bedömning delas byggnaden in i någon 
av kategorierna Certifierad, Silver, Guld eller Platinum. (SGBC, 2014b) 

6.2 BREEAM 
Miljöcertifieringssystemet BREEAM, Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method, kommer ursprungligen från Storbritannien och är med sin uppkomst 
1990 ett av de första stora miljöcertifieringssystemen som togs fram. Idag är det ett av de 
största systemen och används i många länder världen över. BREEAM är ett system som det 
finns anpassningar av beroende på om det är en ombyggnation eller en nybyggnation, vilken 
sorts byggnad som certifieras och i vilket land byggnaden är placerad, men även om det är ett 
helt område som certifieras. Systemet tar hänsyn till många parametrar och är ett av de 
bredaste certifieringssystemen. Bedömningskriterierna för BREEAM är projektledning, 
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inomhusklimat, energianvändning, avfallshantering, vattenhushållning, markanvändning, 
påverkan på närmiljön, byggmaterial och föroreningar samt även byggnadens närhet till 
allmänna transportmedel. Betyget ges sedan i fem nivåer Pass, Good, Very Good, Excellent 
och Outstanding. (SGBC, 2014a) 

6.3 Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem med ursprung i ByggaBo-Dialogen som 
var ett samarbete mellan näringsliv, kommun och stat, som sedan 2011 förvaltas av Sweden 
Green Building Council. Bedömningspunkterna för det här systemet är energi, innemiljö, 
kemiska ämnen och särskilda miljökrav samt att det går att certifiera nybyggnation, 
ombyggnation och befintliga byggnader enligt systemet. Certifieringen fokuserar främst på 
själva byggnaden till skillnad från BREEAM och LEED som även tar hänsyn till fler 
omkringliggande faktorer. (Fastighetsnomenklatur, 2015). Betyget ges sedan i de tre nivåerna 
brons, silver och guld, där nivån brons motsvarar Boverkets byggregler (Schneider Electric, 
2013).  
 
7 Energicertifieringssystem 
Nedan beskrivs två stycken certifieringssystem som enbart fokuserar på energianvändningen i 
fastigheten. Green Building används mest i Europa, medan Energy Star certifiering är 
vanligast i USA vilket leder till att det även ofta förekommer i resten av världen. (Energy 
Star, 2016; Lind & Lundström, 2009) 

7.1 Energy Star 
Energy Star är ett amerikanskt energibesparingssystem framtaget av Environmental Protection 
Agency, EPA, som kan appliceras på allt från glödlampor till hela fastigheter. Den första 
byggnaden blev certifierad enligt systemet år 1999 och idag finns det mer än 25 000 
registrerade byggnader. Fastigheter som blir Energy Star certifierade bedöms enligt ett 
poängsystem som grundas på data om alla tillgängliga byggnader inom ett land. För att få 
certifieringen måste en byggnad få 75 poäng eller mer vilket indikerar att den är bättre än 75 
% av alla andra liknande byggnader. Fokus vid bedömning ligger på energieffektivitet och 
därför tas hänsyn till platsspecifika förhållanden som till exempel väder. (Energy Star, 2016) 

7.2 Green Building 
Green Building, tidigare benämnt EU Green Building, var ett initiativ av EU under 2004-2014 
för att öka på energieffektiviseringen inom bygg- och fastighetssektorn. För att en byggnad 
skulle bli certifierad enligt Green Building behövde den använda 25 % mindre energi än 
tidigare eller 25 % mindre energi än de krav som ställdes vid nybyggnation. Sedan 
certifieringssystemet avslutades på EU-nivå har i Sverige Sweden Green Building Council 
fortsatt att förvalta och hantera systemet, vilket gjort det möjligt att fortfarande certifiera 
byggnader i enlighet med systemet. (SGBC, 2016) 
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8 Litteraturstudie 
I den litteratur som presenteras i avsnittet görs en genomgång av den information som finns 
tillgänglig på området miljöcertifieringar ur olika aktörers synvinklar. Aktörernas 
verksamheter kan i stort delas upp i fyra olika huvudområden enligt följande: utvecklare, 
ägare/förvaltare, investerare och hyresgäst där en aktör kan vara inblandad i flera delområden. 
Dessa är oftast involverade i byggnaden vid olika tidpunkter och kan ha olika nyttor med att 
en byggnad miljöcertifieras. Således har de varierande intressen i att välja en certifierad 
byggnad gällande om det är lönsamt eller inte. Nedan utreds detta ur ägar- respektive 
hyresgästperspektiv för att kunna ge svar på varför de bör välja miljöcertifierade byggnader. 

8.1 Fastighetsägare 

8.1.1	  Marknadsvärde	  och	  hyror	  
Flertalet rapporter och studier på området undersöker hur marknadsvärdet påverkas av att 
miljöcertifiera en byggnad. Likaså kan hyresnivåer variera på grund av en miljöcertifierings 
inverkan vilket således även kommer ge utslag på marknadsvärdet. För tillfället är dock de 
flesta av undersökningarna av miljöcertifierade byggnader utförda i USA vilket är naturligt 
med tanke på att det är en stor marknad med relativt mycket tillgänglig data. 
 
Eichholtz et al., (2010)  är en av de mer frekvent citerade artiklarna i ämnet. Den är utförd i 
USA med data från 2004-2007 där 1 360 stycken kontorsbyggnader ingick i undersökningen. 
286 stycken av dessa var LEED och 1 045 var Energy Star certifierade medan 29 stycken var 
klassade enligt båda systemen. I studien noterades 16 % högre försäljningspris för Energy 
Star byggnader i jämförelse mot bruna byggnader men däremot kunde ingen ökning urskiljas 
för LEED byggnader. I medel skulle därmed Energy Star fastigheterna per sparad dollar i 
energi öka med ungefär 18 dollar i marknadsvärde. Liknande blev utfallet med förändring i 
hyror där Energy Star fick 3 % högre, medan de inte kunde urskilja någon hyrespremie för 
LEED. Dessutom hittades samband att premier för gröna byggnader är högre på platser där 
fastigheter inte är lika eftertraktade.  
 
Samma författare, Eichholtz et al.,  (2013), kommer i en senare studie på området fram till att 
LEED och Energy Star kontorsfastigheter får hyrespremier på 3 % i genomsnitt. Liknande 
noteras det att gröna byggnader även får premier i försäljningspriser på omkring 13 %. Det 
mest anmärkningsvärda är att en besparing på 1 dollar i energikostnad genererar i snitt en 3,5 
% högre hyra och samma besparing ger dessutom ungefär 4,9 % högre marknadsvärde. 
Generellt pekar arbetet på att gröna byggnader har högre hyror och marknadsvärden jämfört 
med konventionella kontorsfastigheter. 
 
Att hyrorna kan öka visas även i en studie som är utförd på liknande sätt i USA med 197 
stycken LEED och 834 Energy Star byggnader. Jämfört med ocertifierade byggnader ökade 
de certifierades hyror med 4 – 5 % generellt sett. För försäljningspriser hittade författarna att 
Energy Star fick en försäljningspremie på 26 % medan LEED fick 25 %. LEED certifierade 
byggnader erhöll som väntat även större premie för respektive certifieringssteg (Fuerst & 
McAllister, 2011a). Detta resultat kompletteras av en studie på kontorsfastigheter i USA där 
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det påvisas att hyrorna ökar med 7.3 – 8.6 % för Energy Star respektive 15.2 – 17.3 % för 
LEED certifierade byggnader. Likaså kommer de fram till premier för försäljningspriser på 
30$/ft2 för Energy Star respektive 129$/ft2 för LEED fastigheter (Wiley, et al., 2008). 
 
Andra forskningsstudier visar att LEED och Energy Star byggnader får hyrespremier på 3 - 5 
% och att en dubbel certifiering enligt systemen genererar en premie på 9 %. Även här 
observeras försäljningspremier på 18 % för Energy Star, 25 % för LEED, samt 28 – 29 % för 
dubbel certifiering (Fuerst & McAllister, 2011c). Även Miller et al., (2008) visar på att 
försäljningspriserna på LEED och Energy Star byggnader ökar med 10 % respektive 5.76 % i 
jämförelse mot bruna byggnader i USA. En till undersökning som kompletterar dessa resultat 
som även den är utförd i USA med ett stort antal hyresobservationer från kontor i storstäder 
kommer fram till 6 % ökning för Energy Star och 13 % för LEED. En dubbel certifiering ger i 
detta fall en hyrespremie på 9 % jämfört med ordinära fastigheter (Robinson & McAllister, 
2015). 
 
En undersökning som dock inte hittar några samband mellan certifiering och ökning i 
marknadsvärde eller hyra är en studie med 708 stycken BREEAM certifierade kommersiella 
fastigheter i Storbritannien. Flera orsaker till detta räknas upp där bland annat storlek, ålder 
och kontraktslängd sägs ha större inverkan än just miljöcertifieringen (Fuerst & McAllister, 
2011b). 
 
I kontrast mot att just flera undersökningar kommer fram till att hyrorna generellt sett ökar 
kan en intervjustudie utförd av Brown et al., (2014) med lokalfastighetsägare från Sverige 
ställas. 76 % av de tillfrågade svarade att de inte såg någon märkbar skillnad i hyror mellan 
gröna och bruna fastigheter, medan 24 % svarade att hyrorna blev något högre.  
 
Det som kan ställas emot att hyror generellt sett blir högre är om hyresgästerna är beredda att 
betala mer för att få sitta i miljöcertifierade fastigheter. Från en studie i Schweiz kommer 
Wiencke (2013) genom en enkätundersökning fram till att företag är beredda att betala i snitt 
4.75 % mer för gröna byggnader. Även en global enkätundersökning med 400 företag visar på 
att ungefär 70 % av tillfrågade är beredda att betala hyrespremier för gröna fastigheter. 



 

 
15 

 
Figur 1. Betalningsvilja för gröna kommersiella fastigheter (Jones Lang LaSalle, 2008). 

Bevisligen finns det vissa aktörer som är beredda att betala extra för gröna byggnader vilket 
kan förklara den högre hyresnivån. Andra studier visar dock att egenskaper såsom läge, 
ändamålsenlighet och hyra ändå väger tyngre än miljöaspekten när företag ska hyra lokal. 
(Lind & Lundström, 2009) 

8.1.2	  Vakanser	  
Till följd av att marknadsvärden och försäljningspriser anses bli positivt påverkade av miljö- 
och energicertifieringar borde även inverkan på vakanser vara liknande. Detta bekräftas av 
Eichholtz et al., (2010) som noterar en beläggningsgrad som är 11 % högre i gröna byggnader 
än bruna. En liknande slutsats kan dras från Wiley, et al., (2008) som i sin undersökning 
finner att Energy Star byggnader får 10 - 11 % mer beläggning medan LEED förbättras med 
16 – 18 %.  
 
Även Fuerst, McAllister, (2015d) kommer fram till ett liknande resultat vid undersökning av 
25 000 kontorsbyggnader i USA där hänsyn tas till ålder, storlek, klass och kvalitet. De LEED 
certifierade fastigheterna har i genomsnitt 8 % högre beläggning än de icke-certifierade 
medan Energy Star får 3 % högre beläggning.  
 
Att det blir en positiv påverkan på vakanser är dock inte alltid uppenbart vilket Fuerst, 
McAllister, (2011c) visar med sin undersökning där 313 stycken LEED och 2 111 Energy Star 
byggnader ingick. Resultatet påvisade att det inte fanns någon vakanspremie för LEED och 
bara en liten premie kunde urskiljas för Energy Star.  
 
Vidare ger lägre vakanser att den effektiva hyran blir högre då den speglar hyra i förhållande 
till uthyrningsgrad. En väsentligt högre effektiv hyra som ges av en lägre vakans ger i 
slutändan ett större marknadsvärde (Lind & Lundström, 2009). Detta visas av Eichholtz et al., 
(2013) som visar på att miljöcertifierade kontorsbyggnader har nästan 8 % högre effektiva 
hyror än relativt identiska konventionella fastigheter. 
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8.1.3	  Drift	  och	  underhåll	  
Vad som räknas in i drift och vad som räknas in i Underhåll skiljer sig något mellan olika 
länder och olika aktörer. De är i stort sett lika, men skiljer till exempel ibland på om akut 
underhåll ska räknas som en driftfråga eller inte, varför man ska vara försiktig med att dela 
upp siffror separat för drift och för underhåll. Uppdelningen som görs nedan är en ungefärlig 
delning som används i Sverige (Svenska Kommunförbundet, 2009). De rapporter som finns 
om drift och underhåll säger att det är en post som generellt är lägre för de certifierade 
byggnaderna än för de konventionella. Det belyses dock att det är ett område som är mycket 
beroende på ett effektivt genomförande och bra ledningsverksamhet (Deloitte, 2014). 
 
Ofta anses energibesparing vara den post som gör det kostnadseffektivt att investera i en grön 
byggnad, men enligt en rapport av WGBC (2013) skulle besparingarna som uppstår vid de 
andra posterna som utgör drift och underhåll sammanlagt kunna väga tyngre. 
Energibesparingen utgör dock fortfarande den största enskilda posten av besparingen i drift 
och underhåll. 

8.1.3.1	  Drift	  
Drift syftar till de utgifter som görs för att upprätthålla verksamheten i fastigheten. Driften 
delas av de flesta aktörer på marknaden in i de tre huvudområdena mediaförsörjning, tillsyn 
och skötsel. I begreppet mediaförsörjning ingår el, vatten, värme, kyla, avlopp, gas, tele, tv 
och internet. Tillsyn innefattar åtgärder som behövs för att observera funktion av fastighet, 
inredning eller utrustning. Här ingår även kostnaderna för att rapportera observationerna. I 
begreppet skötsel ingår vård av fastighetsobjektet, inredningen, och utrustningen samt 
städning och avfallshantering (Svenska Kommunförbundet, 2009; SWECO, 2006). 

Mediaförsörjningen är en utgiftspost som främst på grund av energiförbrukningen sänks 
ordentligt vid miljöcertifiering. Kats (2003) undersökning visar på en 25-30 % lägre 
energiförbrukning i LEED certifierade byggnader som undersökts jämfört med konventionella 
byggnader. En liknande studie gjord i Nya Zeeland visade på energibesparingar på upp mot 
50 % (WGBC, 2013). Även CBRE (2009) skriver i sin rapport om ekonomi i gröna 
byggnader att i en typisk kontorsbyggnad står energin för cirka 30 % av hela driftkostnaden, 
vilket gör den till en mycket avgörande del av drift och underhåll. Därtill sjunker 
vattenanvändningen avsevärt och sänker driftkostnaderna för byggnaden (WGBC, 2013). 

Anledningen till att energi diskuteras och används genomgående av branschen kan 
sammanfattas av uttalanden från några fastighetsägare i Sverige som uppger att energin är 
enkel att kommunicera kring, lättförståelig och ger bra resultat (Brown, et al., 2014). Det 
konfirmeras av flertalet rapporter som säger att energi användningen sänks markant vid 
implementeringen av miljöcertifieringar (Kats, 2003; Brown, et al., 2014; WGBC, 2013; 
Aranda & Ekstrand, 2011; Deloitte, 2014). 

Tillsyn är dock en punkt som möjligen skulle kunna bli dyrare. Bland annat kräver LEED, 
GreenBuilding och Miljöbyggnad en uppföljning som ska bevisa att krav följs även under 
tiden byggnaden är i bruk. Detta skulle kunna ge administrativa kostnader som vissa ägare 
inte haft tidigare. Det kan dock vara så att en del av fastighetsägarna redan idag kontrollerar 
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en stor del av dessa punkter och skulle därför inte beröras allt för stort av kostnadsökningen i 
denna post. (Svenska Kommunförbundet, 2009) 

Dessutom är kostnaderna för fastighetsskötseln av beståndet med miljöcertifierad byggnader 
lägre jämfört med konventionella byggnader. Det har dock mer att göra med att tekniken som 
köps in är modern och inte behöver lika mycket underhåll som den som används i de tidigare 
byggda fastigheterna. (Aranda & Ekstrand, 2011) 

Vidare förväntas hyresnivåerna växa mindre i de fastigheter där drift och underhåll utgör en 
stor andel av hyran. En mindre tillväxt förklaras med att bland annat driftkostnaderna blir mer 
sammanpressade. Detta kommer antagligen på längre sikt öka skillnaderna mellan hög 
kvalitativa miljöcertifierade lokaler och konventionella fastigheter. (Deloitte, 2015) 

8.1.3.2	  Underhåll	  
Definitionen för underhåll är ”åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett 
förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning”. För att ytterligare tydliggöra vad som utförs 
vid underhåll delas begreppet ofta in i felavhjälpande och planerat underhåll där 
felavhjälpande sedan delas upp i akut och övrigt. (Svenska Kommunförbundet, 2009) 

Gällande underhåll av miljöcertifierade fastigheter finns en viss risk att kostnaderna kan stiga 
men det finns i dagsläget inga direkta på bevis på att dessa varken skulle öka eller minska. En 
försiktighet bör tillämpas på grund av att det i vissa avseenden är ny teknik som används och 
långsiktigheten i tekniken kan vara osäker. Tydligt är dock att de flesta av 
certifieringsklasserna innebär att byggnaden är byggd med hög standard och någorlunda 
moderna material vilket skulle kunna minska chansen att behöva bygga om på grund av nya 
myndighetsstandarder eller hyresgästkrav. (Aranda & Ekstrand, 2011) 

8.1.4	  Risk	  
Litteraturen pekar på att miljöcertifiering av en byggnad kan sänka risken i byggnaden. När 
risk diskuteras i det här fallet menas möjligheten att oförutsedda kostnader alternativt förluster 
uppstår vid hantering av byggnaden.  
 
Några exempel på egenskaper hos de certifierade systemen som kan sänka risken är att de är 
energieffektiva, vilket gör dem mindre påverkade av förändringar i energipriser. 
Certifieringen innebär ofta att skadliga och tveksamma ämnen inte byggs in i byggnaderna, 
vilket gör att risken för saneringskostnader i framtiden blir mindre. Bra konstruktionskvalité 
och underhållsrutiner kan dessutom leda till lägre deprecieringstakt (Fastighetsnomenklatur, 
2015). Enligt studier som gjorts i Schweiz påvisas även närhet till kommunal transport som en 
viktig faktor vid riskbedömning av en fastighet, energieffektiviteten anses dock ha en större 
påverkan (Meins & Sager, 2015). 
 
Dessutom är risken en mycket avgörande faktor vid investering av en byggnad för en 
fastighetsägare. Dels handlar det om stora summor, dels är det ofta en lång investering. Det 
betyder att investerare och ägare av fastigheter måste tänka på hur marknaden ser ut långt 
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fram i tiden när de investerar, där en certifiering anses ge bättre hållbarhet för förändringar i 
framtiden. (SGBC, 2012)  
 
Vidare är till exempel är vakanser och hyror något som påverkar risken i fastighetsägarens 
investering markant. Skulle det vara så att vakanserna, som visats tidigare, är mycket lägre för 
en certifierad byggnad blir det inte lika riskabelt att investera, vilket är logiskt med tanke på 
att fastighetsägaren kontinuerligt får stabilare kassaflöden under ägandetiden. 
 
Därtill kommer även risken i att man använder ny teknik som kanske inte har använts tidigare 
eller inte hunnit utvärderas om det precis kommit till marknaden. Det kan således vara osäkert 
hur tekniken håller långsiktigt (Aranda & Ekstrand, 2011). 

8.1.5	  Myndighetspåverkan	  
Miljöcertifieringar leder till att myndigheters miljökrav oftast överträffas med god marginal 
vilket minskar risken för kostsamma uppdateringar. Således kan certifieringen ses som en 
framtidsförsäkring mot bland annat hårdare myndighetskrav men även mot energipris 
förändringar (SGBC, 2012). Med en investering i miljöcertifierad fastighet kan därför ett 
högre restvärde möjligen erhållas i och med att byggnaden kommer hålla bättre i tiden. 
Incitament för att fastighetsägare ska försäkra sig mot framtida förändringar skulle kunna vara 
skattelättnader, ökad skatt på utsläpp, eller förmånligare finansiering för gröna byggnader 
(Aranda & Ekstrand, 2011; Bonde & Zakrisson, 2008). I USA har exempelvis många stater 
skattelättnader för miljöcertifierade byggnader (Deloitte, 2014). 
 
Dessutom kan myndigheter påverka genom att själva välja att lokalisera sig till 
miljöcertifierade byggnader. Exempelvis måste alla nybyggnader för myndigheter i USA vara 
LEED certifierade vilket bidrar till att fler fastigheter blir miljöcertifierade. Bevisligen vill 
staten föregå med gott exempel vilket känns som nödvändigt. (Nelson, 2007). 

8.1.6	  Image	  och	  varumärke	  
Att som fastighetsägare inneha miljöcertifierade fastigheter och investera i dessa visar på ett 
ansvarstagande utåt som kan gynna företagets rykte. Det kan därigenom ge 
konkurrensfördelar gentemot andra aktörer som inte är lika aktiva med att profilera sig. 
Fördelar i form av att fler vill arbeta på dessa företag samt att attraktiviteten allmänt höjs för 
företaget är anledningar till att vara ett föredöme (Eichholtz, et al., 2009). Att profilera sig 
som grön fastighetsägare behöver dock inte innebära att företag lever upp till de krav och 
policys som sätts upp för hållbarhetsfrågor. Uttrycket ”green talk but little green walk” är ofta 
träffande då företag är bra på att sätta upp policys men sämre på att implementera och följa 
upp gröna satsningar (Kok, et al., 2010). 
 
Profilering som en fastighetsägare med miljöcertifierade fastigheter kan även vara positivt ur 
den aspekten att vissa hyresgäster har policys om att de bara får hyra grönt och därmed bara 
intresserar sig för de företag som framhäver detta. Dessa hyresgäster kan ofta vara mer 
långsiktiga i och med deras miljötänkt vilket kan leda till att längre hyreskontrakt skrivs samt 
att chanserna till förlängning ökar. I det långa loppet bidar detta till mindre hyresförluster och 
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kostnader för fastighetsägaren (Lind & Lundström, 2009). Argumentet att fastighetsägare vill 
attrahera och behålla stabila hyresgäster är en genomgående tanke med miljöcertifierade 
byggnader på grund av att hyresgäster ibland har strikta miljöriktlinjer. Således kan en 
miljöcertifierad fastighet ge fler potentiella hyresgäster och risken för att bli bortvald minskar 
(Brown, et al., 2014). 
 
Dessutom inger miljöcertifieringen kvalitet och trovärdighet för fastighetsägaren vilket 
kommer underlätta på många plan. Bland annat har vissa fonder som investerar i fastigheter 
krav på att investeringsobjekten ska vara miljöcertifierade. Därtill kan försäljningstiden kortas 
för att fler efterfrågar miljöcertifierat men även för att köpet blir säkrare i och med en 
kvalitetssäkrande certifiering. Certifieringen anses som oberoende för att en annan part än ett 
specifik fastighetsägare har genomfört och satt upp krav för fastigheten. 
 
Vidare väljer fastighetsägaren helst en miljöcertifiering som flest hyresgäster skulle känna 
igen istället för de som har bäst miljöprestanda. Bevisligen är ett affärsmässigt och allmänt 
känt märke oftast viktigare än det miljömässiga resultatet. (Brown, et al., 2014) 
 
I ledet att bygga upp ett rykte som ett ansvarstagande företag har hållbarhetsredovisning och 
CSR blivit viktiga begrepp för fastighetsägare. Corporate social responsibility, CSR, är ett 
begrepp som beskriver etiska, sociala och miljömässiga ansvarsområden som ett företag har 
åtagit sig att leva upp till och visar på ett samhällsansvar (Aranda & Ekstrand, 2011). 
Hållbarhetsredovisningen är en frivillig redovisning som har blivit mer populär. Den tar upp 
ekonomisk, social och miljömässig påverkan och visar hur ansvar tas gentemot intressenter 
inom och utanför organisationen (GRI, 2006). Ur dessa synvinklar kan det därigenom vara 
fördelaktigt att äga miljöcertifierat. 
 
Slutligen kan det konstateras att miljöcertifieringar idag är relativt unika men i framtiden 
antagligen kommer vara hygienkrav vilket innebär att en så pass nischad marknad som finns 
för tillfället inte kommer bestå. (Brown, et al., 2014) 

8.1.7	  Lånevillkor	  
Enligt den presenterade fakta om förhöjt marknadsvärde, högre hyror, lägre drift- och 
underhåll, lägre vakanser och mindre risk borde det vara möjligt att få bättre lånevillkor för 
miljöcertifierade byggnader. Detta är något som har efterfrågats och diskuterats under längre 
tid i och med att det bland annat skulle kunna vara ett incitament för att miljöcertifiera. 
(Aranda & Ekstrand, 2011; Bonde & Zakrisson, 2008; Ohlsson & Retelius, 2010)  
 
Möjligheten för bättre villkor till lån i vissa banker finns dock utan att det är direkt uttalat. 
Exempelvis finansierar Europeiska investeringsbanken projekt som bidrar till att uppnå EU:s 
mål, däribland klimatarbeten (EU, 2015). Även några globala och amerikanska banker har 
tagit fram program för finansiering av klimatrelaterade projekt vilket visar att hänsyn kan tas 
till miljöcertifiering vid belåning (Nelson, 2007). Ett ytterligare exempel på detta är Fabege 
som under 2015 tecknade en grön kredit i Europeiska investeringsbanken på 900 mkr 
villkorad att användas till investeringar i miljöcertifierade fastighetsprojekt (Thór, 2015). 
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8.1.8	  Nöjdare	  hyresgäster	  
Att ha nöjda hyresgäster är väldigt viktigt för en fastighetsägare med tanke på att de skapar 
stor del av värdet i en byggnad. En miljöklassad fastighet innebär för det mesta just hög 
komfort som ska gynna de som är verksamma i byggnaden. Ett tydligt exempel på att det är 
av stor vikt för fastighetsägaren att just ha tillfredsställda hyresgäster är i certifieringssystemet 
Miljöbyggnad. För att uppnå guldklassning krävs nöjda brukare vilket visas genom en 
enkätundersökning där 80 % måste vara tillfredsställda för att det ska vara möjligt att bli 
klassad i kategorin guld. (SGBC, 2011)   
 
Dessutom är det fördelaktigt att ha nöjda hyresgäster för att det ger bra publicitet och 
marknadsföring att utåt ses som någon som värnar om sina hyresgäster. Därigenom kan risk 
för vakans och kostnader som uppstår om en hyresgäst inte vill vara kvar minskas samt att det 
blir en mer förutsägbar situation. Dock ska inte för stora växlar dras av att en lokal är 
miljöcertifierad med tanke på hur nöjda hyresgästerna är beroende på att det gröna bara ses 
som något extra som inte är absolut nödvändigt. (Eichholtz, et al., 2010; Bonde, et al., 2009) 

8.1.9	  Kostnader	  för	  att	  bygga	  certifierat	  	  
Ur fastighetsägarens perspektiv kommer ökade eller minskade kostnader påverka bland annat 
hyressättningen. Ett motargument mot att bygga miljöcertifierat är just att det skulle kosta 
mer. Flertalet studier har gjorts om så verkligen är fallet. Kats (2003) kommer fram till att det 
i snitt kostar 2 % mer jämfört med en konventionell byggnad och att det till stor del beror på 
att mer tid krävs för att inkorporera miljöaspekterna. Om dessa inplaneras tidigt i processen 
minskar dock kostnaderna. Exempel från rapporten visar även att det inte behöver kosta mer 
att uppföra en miljöcertifierad byggnad. De som hävdar att det inte skulle kosta mer att bygga 
grönt förklarar att detta kan uppnås genom välavvägd planering tidigt i processen (Howard & 
Bartlett, 2010). 
 
Andra studier på området påvisar att det i genomsnitt för att uppnå grundnivåerna i flera 
certifieringssystem kostar 2-3 % mer i utvecklingskostnader än en vanlig byggnad. Om 
byggnaden däremot ska klassas enligt någon högre nivå ökar konstruktionskostnaderna med 
ungefär 5 -7.5 % (Emea Research, 2009). Liknande fakta presenteras av WGBC (2013) som 
vid sammanställning av rapporter kan se att ökningen av kostnaderna kan variera mellan -0.4 
% till 12.5 %. Hur procenten slår ut beror på vilken nivå som byggnaden har certifierats i. 
 
Vidare kan det variera relativt mycket vad kostnaderna blir när en befintlig byggnad görs om 
till miljöcertifierad vilket förklaras av att alla byggnader har olika förutsättningar (Nelson, 
2007). Ett annat problem med miljöcertifieringen är att byggnadens miljöegenskaper ofta är 
osynliga och uppskattas bara när byggnaden används (Howard & Bartlett, 2010). 
 
Att sedan certifiera och genomgå en process för att en byggnad ska bli certifierad enligt ett 
visst miljöcertifieringssystem kostar en del. I förhållande till vad fastigheter för det mesta är 
värda och kan komma att stiga i värden på grund av en certifiering är kostnaden dock relativt 
låg. Värt att nämna är även att det denna kostnad varierar om fastighetsägaren är medlem i 
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SGBC eller motsvarande organisation som tillhandahåller systemen. (SGBC, 2015; BREEAM 
SE, 2016)  

8.1.10	  Komplicerat	  
Det som möjligen kan upplevas sämre med att vara ägare till miljöcertifierade fastigheter är 
att systemen kan ses som krångliga och byråkratiska. Certifieringen innebär även att en 
fastighetsägare kommer behöva vara mer aktiv och engagerad i hur fastigheten sköts för att 
leva upp till de krav som kommer från certifieringssystemet. (Aranda & Ekstrand, 2011) 
 
Att det dessutom finns flera olika system att välja på som inte behöver likna varandra gör att 
det kan uppstå förvirring om vilket system som ska väljas och hur bra dem är gentemot 
varandra. Exempelvis tar dem hänsyn till olika aspekter vid bedömning enligt de olika 
nivåerna i systemen. Att LEED Platinum sägs motsvara BREEAM Very Good och liknande. 
(Bonde, et al., 2009) 

8.2 Hyresgäst 

8.2.1	  Vilka	  vill	  hyra	  grönt?	  
Att sitta i gröna lokaler kan vara fördelaktigt ur flera perspektiv som till exempel att 
produktiviteten kan ökas, inomhusmiljön kan kännas mer behaglig, samt att påverkan på 
miljön blir liten. Frågan är bara vilka som vill sitta i sådana lokaler? Enligt studier utförda i 
USA kan tendenser ses att tre grupper är mer frekvent förekommande i gröna fastigheter. 
Första gruppen var företag som normalt är förknippade med smutsiga verksamheter och som 
därigenom vill få bättre image. Exempelvis gruv- och oljeföretag. Den andra gruppen var 
företag med högutbildad personal där kvalitén på lokalen var viktig för att attrahera personal. 
Tredje och sista gruppen var företag och organisationer utan strikt affärsmässighet, 
exempelvis myndigheter som föregår med gott exempel och som måste leva upp till en strikt 
policy. (Eichholtz, et al., 2010; Lind & Lundström, 2009) 

8.2.2	  Image	  
Som synes har de som vill hyra grönt en tanke om att leva upp till en image och som tidigare 
sagt är det viktigt att bygga upp ett rykte som ett ansvarstagande företag. Därigenom har CSR 
blivit ett viktigt begrepp som lättare kan efterlevas om ett företag väljer att lokalisera sig till 
miljöcertifierade byggnader. Detta kan i sin tur attrahera duktig arbetskraft, 
samarbetspartners, samt visa utåt att företaget är välskött. Alla företag utgår dock inte från 
image och marknadsföring vid val av lokal utan mer efter hög kvalitet vilket det brukar vara 
på certifierade byggnader. Emellertid brukar ändå hyresgästen försöka profilera sig väl när de 
sitter i lokalen trots att det inte var tanken från början. (Aranda & Ekstrand, 2011) 
 
Som tidigare sagt är nog de flesta hyresgäster beredda att sitta i gröna lokaler och därmed visa 
ansvarstagande gentemot miljön. Antagligen väger dock andra faktorer tyngre, som till 
exempel läge och ändamål, när beslut tas om vilken lokal som företaget ska sitta i. (Lind & 
Lundström, 2009) 
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8.2.3	  Inomhusklimat	  
Ytterligare ett område som är viktigt vid miljöcertifiering är inomhusklimatet i byggnaden. 
Miljön inuti byggnaden är en av faktorerna som alltid bedöms i systemen LEED, BREEAM 
och Miljöbyggnad eftersom det är där byggnaden hälsomässigt mest påverkar människor. 
Inomhusmiljön är därmed viktig för företag som använder lokalen och bland annat visar en 
del resultat på en ökad produktivitet hos arbetarna i certifierade byggnader. (WGBC, 2013; 
Simons, et al., 2014)  
 
Det finns dock även undersökningar som visar på att det inte alltid går att dra slutsatsen att 
gröna byggnader alltid har bättre inomhusklimat än konventionella byggnader (Paul & Taylor, 
2007). Man bör därför förstå att det i vissa fall kan röra sig om marginella skillnader när man 
pratar om ett förbättrat inomhusklimat och att vissa byggnader till och med, trots certifiering, 
ses som sämre ur komfortsynpunkt (Gou, et al., 2012).  
 
Som kontrast till de rapporter som visar på en viss tveksamhet till förbättringen finns det även 
utredningar som mycket starkt visar på stora fördelar med miljöcertifieringarna. I rapporten av 
WGBC (2013) argumenteras starkt för de olika perspektiv av inomhusmiljön som förbättras i 
många gröna byggnader. En av de viktigare punkterna som tas upp är bristen på en 
sammankoppling av bevisen som finns för att det ska vara bättre ur hälso- och 
produktivitetssynpunkt och finansiell vinst. Enligt dem är det därför det finns kvar en skeptisk 
attityd till miljöcertifieringar på marknaden trots att bevisen tyder på att det ska vara en bra 
investering för företag att satsa på miljöcertifieringar ur arbetsmiljösynpunkt. 

8.2.4	  Produktivitet	  
Mätning av produktivitet och arbetskvalité görs på många olika sätt i den forskning som finns 
idag. Ofta används tester för att mäta faktorer som bör vara viktiga i arbetet, som till exempel 
minne, uppmärksamhet, försiktighet eller rena mattefrågor. Dessa kan tyvärr ge ett något 
annorlunda resultat än mätning av faktiskt arbete som företaget utför. För att beräkna det som 
företaget dagligen producerar borde det istället mätas hur mycket arbete som kommer in till 
företaget och hur mycket som kommer ut, men även hur ofta personalen måste gå tillbaka och 
göra om arbete som brister i kvalitet. (WGBC, 2013) 
 
Den ökade produktiviteten kommer främst från bättre kontroll på ventilation, temperatur och 
en ökad användning av naturligt dagsljus.  Eftersom personalkostnader i många företag är 
mycket större än kostnader för exempelvis energi kan en ökad produktivitet vara en viktig 
anledning att utföra åtgärder som går att hitta i miljöcertifieringssystemen. Att ha en attraktiv 
inomhusmiljö är utöver ovan nämnda orsaker också en konkurrensfördel för många företag i 
jakt på bra personal och sedan behålla personalen. (Kats, 2003) 

8.2.5	  Komplicerat	  
Det som skulle kunna vara negativt för hyresgästen med miljöcertifierade byggnader är att de 
ibland kan vara något mer krävande än konventionella. Det har att göra med att certifieringen 
i vissa fall kommer med krav på hur saker som exempelvis avfallshantering ska skötas 
(Aranda & Ekstrand, 2011). LEED ger även poäng för användandet av förnyelsebar energi 
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vilket medför att det måste finnas en förståelse samt ett samarbete mellan hyresgäst och 
fastighetsägare i val av elavtal för att det kravet ska kunna uppfyllas. 
 
Idag har dock många företag med någon sorts miljöprofil redan infört krav om förnyelsebar 
energi och avfallshantering vilket möjligen gör att kraven kanske inte är värre för just den 
hyresgästen (Brown, et al., 2014). Det kan till och med vara så att det är lättare för 
hyresgästen att uppfylla sina egna krav på de punkterna om fastigheten är uppförd med 
system som underlättar sådant arbete, till exempel med plats för källsortering i soprummet. 
 
En ytterligare aspekt som skulle kunna vara komplicerad för hyresgästen som möjligen inte är 
insatt i fastighetsbranschen och miljöcertifieringar är att avgöra vad en certifiering innebär 
och vad som krävs vid brukande av byggnaden. (Aranda & Ekstrand, 2011)  
 
9 Vad säger branschen om miljöcertifiering? 
I det här avsnittet sammanställer vi de svar som vi fått fram från intervjuerna. Svaren 
sammanfattas under områdesrubriker för att inte vara utpekande. 

9.1 Aktualiseringen av ämnet 
Varför antalet miljöcertifierade lokaler har ökat markant de senaste åtta till tio åren förklaras 
av de intervjuade med att fler har blivit medvetna om deras egen miljöpåverkan och att det har 
tagits upp som ett krav på riktigt. Till stor del beror det även på att systemen blivit tillgängliga 
och att det är lättare att skilja på vad som är bra och dåligt. Det är inte längre ett kriterium som 
sorteras bort till förmån för andra aspekter som tidigare utan det tas med i den samlade 
bedömningen vid val av lokal. Dessutom efterfrågar fler idag miljöcertifierade lokaler och det 
är relativt ofta ett hygienkrav med en miljöcertifiering. Vilken typ av miljöcertifiering och 
innebörden är man dock inte alltid speciellt insatt i, viktigt är bara att det finns någon sorts 
certifiering så att det kan bockas av.  
 
Bevisligen säger även vissa av de intervjuade att miljöcertifieringarna har genererat mer 
arbete till dem och att miljöfrågorna värdesätts mer. Det har även blivit aktuellt som ett 
konkurrensmedel som sätter mätbara mål och får större del i besluten. Själva besluten 
förenklas i många fall vilket är positivt på flera sätt samt att det inte går att blunda från att 
miljön är en mycket viktig aspekt för hyresgäster, företag och världen. 

9.2 Marknadsvärde och Hyror  
Vissa av de personer som intervjuades ansåg att det gick att se skillnader i hyror för gröna 
respektive bruna byggnader. Anledningarna till varför det tycktes bli skillnad varierade dock. 
En hyresgästrepresentant förklarade att fastighetsägare ofta miljöcertifierar sina 
profilfastigheter vilka redan skulle ha haft höga hyresnivåer och att dessa inte räds att 
tomställa ytor för att de vet att de får tillbaka investeringen i form av högre hyresnivå. Att 
miljöcertifierade fastigheter generellt var nyproducerade ansågs även som ett skäl för de flesta 
till en högre hyra. Från hyresgästernas synvinkel bedömdes hyresnivåerna som högre i 
miljöcertifierat men det var svårt att säga exakt vad de skulle bero på. En fastighetsägare 
motiverade att de inte fick högre hyror i miljöcertifierade byggnader men att de kunde se 
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skillnader mellan gröna och bruna fastigheter. Detta kompletterades av en annan ägare som 
bestämt sa att de inte fick högre hyror på grund av att andra faktorer än just 
miljöcertifieringen var viktigare och för att de redan hade höga hyresnivåer.  Likaså ansåg 
flera av de intervjuade att det finns risk att bruna byggnader måste rabatteras in på 
marknaden. Själva kontraktstiden påverkas inte initialt men chansen att hyresgästen förlänger 
kontraktet tyckets vara mycket större. 
 
Gällande marknadsvärde svarade en fastighetsägare att det absolut var ett fokus men att detta 
uppnåddes genom att miljöcertifieringen ökar potentiella intäkter och minskar kostnaderna, 
medan en annan påstod att certifieringen inte var bidragande när marknadsvärdet redan var 
högt på fastigheterna. Liknande kunde de se skillnad i direktavkastningen mellan gröna och 
bruna byggnader på vissa marknader beroende på minskad risk och större efterfrågan. Några 
av respondenterna sa även att marknaden för fastighetsägare idag är generellt sett så pass bra 
att de får tillbaka sina investeringar från fastigheterna och att det lyckligtvis är lönsamt. 
Dessutom ansågs värde uppkomma genom själva miljödokumentationen som inger kvalitet. 

9.3 Vakanser och Risk  
Det påpekades att certifieringen möjligen gjorde det lättare att behålla sin hyresgäst vid 
hyreskontraktets slut och att marknaden var större för en miljöcertifierad byggnad då man 
även var aktuell för de med krav på en certifierad eller grön byggnad. Det var dock inget som 
alla intervjuade parter kunde styrka, då de inte ansåg att de brukat fastigheten tillräckligt 
länge. Miljöcertifieringen kan ses som ett kvitto på att byggnaden har en viss standard vilket 
skulle kunna sänka risken för byggnaden och till exempel gör att Due Diligenceprocesserna 
går snabbare enligt fastighetsägare. 
 
Risken bör vara lägre enligt de intervjuade exempelvis på grund av kvalitetssäkring och en 
försäkran om att man håller sig framför lagkrav, men återigen är det inget som alla tog upp 
som ett starkt incitament för en certifiering.  

9.4 Drift och underhåll  
Totala driftkostnader tros bli lägre av flertalet intervjuade. Dock med reservation om att 
dokumentationskostnader kan öka om den ansvarige inte utfört en lika omfattande 
dokumentation tidigare, exempelvis på grund av att man behöver dokumentera mer saker eller 
att de behöver dokumenteras enligt vissa krav. Det påpekas även här att det kan vara svårt att 
avgöra om sänkningen faktiskt beror på certifieringen utan kanske mer beror på byggnadens 
ålder. Miljöcertifieringen kan dock ge upphov till en ökad medvetenhet om tyngre poster i 
driften. Som resultat av det kan sänkningar möjligen uppstå, bara för att man helt enkelt är 
medveten om att den posten kanske tynger byggnaden ekonomiskt eller miljömässigt. 
 
Underhållskostnader är inget som än kunnat observeras bli lägre, med förhållning om att 
många av de högst klassade byggnaderna inte varit i bruk tillräckligt länge för att underhåll 
ska hinna uppstå. 



 

 
25 

9.5 Image  
Enligt några av de intervjuade var det för vissa större fastighetsbolag viktigt med 
certifieringar ur den aspekten att de har beslutat att följa ett visst system enligt en intern 
policy som sedan marknadsförs utåt. En intervjuad fastighetsägare påpekade dock att det var 
viktigare i början för några år sen att vara först och få publicitet men att det idag inte har lika 
stor betydelse då miljöcertifieringar är mer vanligt förekommande. Dessutom nämnde några 
av de tillfrågade att fler har blivit medvetna om miljöaspekter vilket har gjort det till ett 
viktigare urvalskriterium för bland annat företag som jobbar aktivt med sin CSR. Troligtvis 
skulle de tillfrågade ändå ställa höga krav på byggnader fast än de inte skulle få någon 
miljöcertifiering, vilket visar att själva varumärket som fås av en granskande tredje part har 
mer funktion som kvalitetssäkring. Att det därigenom är av större vikt att kunderna får något 
som de känner igen är således en tanke med själva miljöcertifieringens varumärke. Denna 
tanke är antagligen ganska gångbar då en intervjuad sa att deras kunder generellt sett hade 
ganska dålig koll på miljöcertifieringar men att de gärna ville ha en certifiering. 
 
De intervjuade ansåg dock inte att själva miljöcertifieringen marknadsfördes vid besök eller 
anställning av medarbetare utan den var mer som en helhet till deras resterande 
hållbarhetstänk. Det var av större vikt att ha bra klimat och inomhusmiljö i lokalerna än att 
just marknadsföra att det fanns en certifiering. I linje med detta sa en av respondenterna som 
representerade fastighetsägaresidan att de marknadsförde miljöcertifieringen i de fall de hade 
en men att certifieringar inte var något fokus för dem.  
 
Dessutom instämde de flesta om att det är en sorts kvalitetssäkring och kvitto på att 
fastigheten lever upp till ställda krav förutsatt att de som involverar sig i certifieringen vet vad 
den innebär. Kvittot gör det bland annat lättare att fatta beslut och se vad byggnaden lever upp 
till för att miljöaspekten enkelt kan bockas av om det finns ett välkänt varumärke. För en 
fastighetsägare var det även av vikt att vara ett föredöme och visa ansvartagande. De 
intervjupersoner som representerade fastighetsägare sa även att internationella 
miljöcertifieringssystem var bra ur synvinkeln att internationella kunder letar efter dessa när 
de tittar på fastigheter. 

9.6 Vilka hyr grönt? 
Gemensamt för flera av de intervjuade är att de kunde namnge olika grupper som mer 
frekvent hyr gröna kommersiella fastigheter som till exempel oljebolag, myndigheter och 
teknikkonsulter. Exemplet med oljebolag som vill visa att de ändå tar lite ansvar nämndes av 
nästan samtliga intervjuade. Multinationella företag och myndigheter med intern policy och 
höga mål i miljöfrågor tycktes därtill hyra miljöcertifierade i relativt stor utsträckning. En 
respondent sa även att företag med högutbildad personal som till exempel spel-, bank-, och it-
bolag kunde ses oftare som hyresgäster i gröna lokaler. Dessutom ansågs det viktigare för 
större publika bolag att sitta i rätt lokaler. Trots att intervjupersonerna kunde ge exempel på 
vissa kategorier som skulle hyra grönt påpekade bland annat en fastighetsägare att de inte 
längre såg någon skillnad i vilka hyresgäster de fick beroende på att det blivit så pass vanligt 
med miljöcertifierade fastigheter. I motsats till att det gick att särskilja vissa grupper sa en 
fastighetsägare att miljöcertifieringar inte var viktigt för dem och deras kunder men att 
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hyresgästerna i form av advokatbyråer och banker hade börjat lyfta frågor om miljö på senare 
tid. Generellt fanns det även en uppfattning att företag som ville ställa högre miljökrav på sig 
själva var mer villiga att hyra grönt. 

9.7 Inomhusklimat och Produktivitet  
Alla intervjuade aktörer benämnde inomhusklimat som en mycket viktigt fråga, men där 
kunskapen och intresset kunde skilja sig stort bland hyresgäster, fastighetsägare och andra 
aktiva aktörer. Kopplingen att det är miljöcertifieringen som ligger till grund för att 
byggnader har ett bra inomhusklimat är dock inte helt entydig. Miljöcertifieringen lyfts fram 
som ett alternativ i arbetet när man utvecklar inneklimatet, men flera påpekar att många 
sådana åtgärder kan göras och görs utan en certifiering idag. Några lyfter även att det finns en 
skillnad på lokaler i Sverige mot andra länder som de intervjuade besökt.  
 
Även om hälsa och välmående är lite av det senaste inom miljöarbetet i lokaler tror man inte 
att det kommer ha samma genomslagskraft i Sverige på grund av de idag höga standarder på 
bygg- och arbetsregler som finns där. Utvecklingen internationellt är att kraven på 
byggnaderna går från att vara gjorda för att inte skada människan till att få människan att må 
bättre. Det lyfts även som en svår fråga då människor har mycket olika behov och komfort 
zon.  
 
Om produktiviteten i miljöcertifierade lokaler förbättras, ansågs av respondenterna som svårt 
att mäta. Även om man tror att bättre inomhusklimat bör ge en bättre produktivitet är det 
återigen något de tillfrågade generellt tyckte går att uppnå utan certifieringen, viktigt är att de 
system man har idag fungerar som de ska. Precis som ovan nämns så är den stora skillnaden 
på kvalité idag snarare mellan gamla och nya byggnader istället för gröna och bruna. 

9.8 Lånevillkor och Försäkringar  
Enligt en fastighetsägare finns det stor tillgång på grönt kapital och att det därigenom är något 
lättare att finansiera miljöcertifierade fastigheter. Liknande ansåg samma person att det var 
svårare och skulle bli svårare att få lån för icke certifierade fastigheter och att det finns kapital 
på kapitalmarknaden som inte kan investeras i bruna verksamheter. Prisdifferenser kan inte än 
urskiljas men klart är det att större tillgång finns på grönt kapital och att de antagligen hade 
fått sämre villkor med traditionella obligationer än de gröna som nu emitteras. Värt att nämna 
är att företaget även finansierar all sin nyproduktion med gröna obligationer och har en klar 
tanke med att göra anspråk på gröna pengar. Dock påpekade samma person att bankerna inte 
är här för att rädda världen utan har som utgångspunkt att tjäna pengar åt sina aktieägare, och 
följaktligen kan frågan ställas varför de ska rabattera traditionella lån? Självklart är de dock 
medvetna om den lägre risken och tillgång på kapital. En annan fastighetsägare sa däremot att 
de inte hade reflekterat över frågan idag i och med att de har en låg belåningsgrad men att det 
skulle kunna bli aktuellt med exempelvis gröna obligationer i framtiden. 
 
Som väntat var inte alla av de intervjuade helt säkra på om lånevillkoren påverkas men att 
exempelvis pensionsfonder är bundna på policynivå att de bara får investera grönt skulle 
kunna underlätta finansiering. 
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När de intervjuade fick frågan om de ansåg att det underlättade att försäkra miljöcertifierade 
lokaler svarade de att den frågan antagligen inte var beroende av själva miljöcertifieringen 
men att det skulle kunna vara nästa nya tanke. Det var fram för allt oförutsedda 
klimathändelser som respondenterna tog upp på detta område. 

9.9 Kostnader och Komplikationer  
En komplikation som benämns av flera är att det finns så många certifieringssystem som 
används på marknaden. Det är en komplikation som påverkar många olika aktörer och det 
verkar som att det finns en viss osäkerhet för många angående vad som skiljer systemen åt 
och vad som passar dem och även deras kund bäst. De intervjuade är dock något splittrade i 
om det uppkommer några komplikationer och kanske extra kostnader som går att koppla till 
själva certifieringen. De exempel som tagits upp är att det ibland finns ett element i att hitta 
rätt installationer som passar till de specifikationer som använts eller ska användas i 
byggnaden, men sen även att certifieringsfrågan bör tas upp i tidiga skeden för att minska 
risken för extra kostnader och för att det är svårt att göra i efterhand trots bra dokumentation. 
Ett exempel på en fråga som är komplicerad för valen vid miljöcertifiering är frågan om 
fönster, närmare bestämt storleken på dem och om de går att öppna. Att öppna fönster är 
något som ofta i moderna byggnader och framförallt energieffektiva byggnader inte går att 
göra för att det potentiellt skulle kunna påverka hur ventilation och uppvärmning/kylning 
fungerar. Det lyfts också att det har funnits tendenser i att vissa av de internationella systemen 
inte alltid varit så bra anpassade för svenska marknaden och att det kunde innebära att man 
tvingas göra val som skulle varit bra för det klimat och den marknad där systemet uppkommit. 
Det lyfts dock även att den dåliga anpassningen är en tendens som blir mindre och mindre 
genom justeringar som görs kontinuerligt hela tiden. Fastighetsägare nämnde också att det 
kunde vara komplicerat att skaffa certifieringen, vilket gjorde att man inte försökte om man 
visste att vissa drag på byggnaden inte fungerade så bra med certifieringssystemen.  
 
10 Diskussion  

10.1 Fastighetsägare 
Det som talar för att fastighetsägare bör välja att äga miljöcertifierat är att det enligt 
litteraturen går att möjligen ta ut högre hyror och försäljningspriser. Det som måste ställas 
emot högre hyror är om det kommer kosta mer att bygga och förvalta dessa byggnader. Enligt 
tidigare studier och intervjuer är kostnaderna i vissa fal något högre men behöver inte vara det 
om miljöfrågorna tas med tidigt i projekteringen. Att det idag i Stockholm går att få ut högre 
hyror och är lönsamt att bygga grönt är ett faktum som även bekräftas av de intervjuade, men 
att det är lönsamt i alla städer och marknader är man inte överens om. En annan intressant 
aspekt är att direktavkastningen tycktes bli lägre vilket antagligen beror på en mindre 
riskpremie. Att tro att det dock enbart beror på miljöcertifieringen att hyran ökar är lite naivt, 
men helt klart har den en inverkan. 
 
Relaterat till hyresnivåer är vakanserna som enligt litteraturen blir lägre i miljöcertifierade 
lokaler vilket enligt de intervjuade kan beror på en större efterfrågan och att risken för att bli 
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bortvald för att det inte finns en certifiering minskar. De intervjuade var dock mer försiktiga 
att uttrycka sig om vakanserna, utan de påpekade att chansen till att hyresgästen förlängde 
kontraktet blev mer sannolik. Konsekvensen av en högre beläggning blir dessutom en högre 
effektiv hyra vilket är positivt för fastighetsägaren. Från detta kan även paralleller dras till att 
hyresgästerna bör vara mer tillfredsställda i dessa lokaler i och med den lägre vakansen. 
 
En till aspekt som fastighetsägaren kan tjäna in på är driftkostnader. Enligt både intervjuer 
och litteratur är man överens om att dessa blir lägre. En minskad energikostnad ger ett bättre 
driftnetto och större marginaler för fastighetsägaren som borde väga upp att det eventuellt 
skulle kosta mer att bygga certifierat. Det som dock kan vara svårt är att kvantifiera exakt hur 
mycket som sparas men klart är i alla fall att medvetenheten om driftkostnaderna blir större. 
Även om kostnaderna minskar påpekade några av de intervjuade att dokumentationen ökar, på 
gott och ont då det innebär mer administration. Själva underhållet kan inte skillnader ses i 
idag men den som förvaltar byggnaden behöver vara mer aktiv i sin förvaltning. 
 
En annan punkt där indirekta vinster kan göras är att miljöcertifierade byggnader höjer 
företagets image och kvalitetssäkrar. I och med att de flesta av de intervjuade sa att de ändå 
skulle vidta relativt långtgående miljöåtgärder utan att få en certifiering indikerar det på att 
själva varumärket är viktigare ur marknadsförings- och kvalitetssäkrings synvinkel än just 
åtgärderna som vidtas. Att en del hyresgäster ses som ganska dåligt insatta i certifieringarna 
men gärna vill ha en visar på varumärkets betydelse och att risken för att bli bortvald av dessa 
minskar. Bevisligen är en miljöcertifiering ett väldigt bra konkurrensmedel som kan utmärka 
en på marknaden och ge större efterfrågan. Dessutom visar det utåt att företaget tar ansvar för 
miljön och vill agera som föredöme. 
 
Vidare beror utfallet och lönsamheten med miljöcertifierade fastigheter på vilken marknad 
fastighetsägaren är aktivt på och vilka kunder som den har. Till exempel är det svårt att få till 
en klassning enligt de högre nivåerna i CBD beroende på bland annat husens ålder och 
dagsljus förhållanden. I CBD är det inte alltid en prioritering på grund av ovan nämnda 
anledningar men även för att läge är absolut viktigast och den egenskapen väger tyngst. 
Däremot har certifieringar på andra delmarknader bevisligen större effekter på exempelvis 
hyresnivåer. Det som kan ifrågasättas med att inte miljöcertifiera i CBD är att det skulle 
kunna ge större efterfrågan och fungera som ett konkurrensmedel. En låg klassning enligt 
något av de internationella systemen skulle attrahera internationella kunder och ge ännu högre 
hyresnivåer och avkastning för fastighetsägaren.  
 
En annan av de fördelar som kan komma att göra det ännu enklare för fastighetsägare att 
miljöcertifiera fastigheter är att finansieringsmöjligheterna kan bli bättre. I Litteraturen råder 
det en viss osäkerhet kring om det är enklare låna pengar till gröna projekt. Enligt branschen 
är det dock något lättare att få bra villkor med gröna obligationer som är villkorade att 
användas i miljörelaterade verksamheter. Att just kunna emittera gröna obligationer som 
bland annat pensionsfonder skulle vara villiga att köpa är en anledning till att inneha 
miljöcertifierat. 
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Det som om möjligen skulle kunna tala emot att miljöcertifiera är att det kan upplevas som 
komplicerat och att de krav som exempelvis redan ställs på byggnader i Sverige anses som 
höga och tillräckliga. Verifiering och dokumentation kan dessutom ses som betungande men 
det känns mer som en inställningsfråga. 

10.2 Hyresgäst 
Ser vi generellt på fördelarna som hyresgäster drar nytta av vid en miljöcertifierad byggnad är 
det först och främst en försäkran om att byggnaden håller en viss kvalité och standard. 
Hyresgästen kan försäkra sig om att byggnaden inte, till dagens kunskap, har inbyggt material 
som kan anses skadliga. De kan konstatera att åtgärder har gjorts för att spara på både miljö 
och hälsa. Utöver den försäkran är image en av de större anledningarna för hyresgäster att 
välja certifierade byggnader. Många av de fördelar som uppstår i miljöcertifierade fastigheter 
för hyresgäster går dock att åstadkomma utan själva certifieringen. Som hyresgäst i en 
certifierad byggnad kan vederbörande emellertid urskilja sig från andra och verkligen ge ett 
konkret exempel på hur just de tänker på miljön och arbetsförhållanden. För de aktiva i 
byggbranschen kan det vara ett sätt att visa att man är med och tar del av det senaste inom 
byggande, eller som en aktör med miljöskadlig verksamhet eller verksamhet med stor 
konsumtion kan man fronta att man sitter i miljöcertifierad byggnad för att visa att man tar 
ansvar. För företag med stor konkurrens om kompetens kan en marknadsföring av 
miljöcertifierade kontorslokaler vara ett bra sätt att visa upp och marknadsföra sin 
företagskultur. Bevisligen är alltså image en stark anledning för hyresgäster att sitta i 
miljöcertifierade lokaler. För många hyresgäster bör även inomhusklimat och som följd 
produktivitet och hälsa vara avgörande vid val av lokal, vilket som tidigare nämnts generellt 
är bättre i en certifierad lokal. Precis som med en del av de andra fördelarna går det inte att 
koppla alla dessa punkter till just miljöcertifieringen, men som certifierad byggnad bör det 
vara en garanti på att inomhusklimatet ska vara bra. 
 
För hyresgäster i Sverige är det främst de som starkt kopplar sitt varumärke eller image med 
att sitta i en miljöcertifierad byggnad som drar nytta av själva certifieringen då det redan finns 
hårda krav på hur arbetsmiljön får se ut och boverkets regler håller en hög nivå.  
 
Sammanställer vi också de mindre attraktiva punkter som kommit fram om miljöcertifieringar 
ser vi bland annat att det kan vara svårt att navigera sig mellan och jämföra de olika systemen 
som finns. Det går att se att det kan leda till merarbete vid inflyttning för att anpassa sig till 
avancerade system exempelvis genom att en viss sorts lampor måste användas, men även att 
hyrorna kan vara högre. 

10.3 Skiljer sig svaren mellan litteratur och intervju?  
En intressant aspekt att undersöka är om litteraturstudien skiljer sig från svaren i intervjuerna. 
Där vi kunde se att det skiljde sig var framför allt i hur säker man var på sin sak. Den litteratur 
som vi undersökt är förhållandevis klara med vad fördelarna med att miljöcertifiera är, medan 
branschen är lite mer försiktig i framtoningen av gröna byggnader. En punkt som vi kunde se 
att förhållandet var tvärtom var att branschen tyckte att det var lättare att finansiera gröna 
projekt än vad litteraturen ansåg beroende på att branschen antagligen kommit längre. Varför 
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de intervjuade uttryckte sig mer försiktigt kan vara för att det helt enkelt inte vet eller för att 
de inte vill säga hur det egentligen ligger till, alternativt att man vill gardera sig lite. De som 
vi intervjuade sa dessutom ofta att det inte gick att särskilja och härleda enskilda effekter till 
just en miljöcertifiering vilket litteraturen ofta gör. 
 
Ett exempel där intervjupersoner svarade försiktigt på grund av att de flesta inte visste om det 
var så var angående om hyrorna blir högre för miljöcertifierade fastigheter. De personer som 
representerade hyresgästsidan tyckte att hyror blev högre men de hade inga direkta bevis för 
det i och med att de bland annat inte visste om det kostar mer att bygga. De som 
representerade fastighetsägare uttryckte inte att hyrorna ökade men att de kunde se skillnader i 
hyror mellan gröna och bruna byggnader. Ett ytterligare exempel där de intervjuade inte 
kunde uttrycka någon klar åsikt var om personer blir mer produktiva av att sitta i 
miljöcertifierade lokaler. Detta kan bero på flertalet anledningar, exempelvis att 
inomhusklimat i svenska byggnader redan är bra eller att det helt enkelt är något som man inte 
har reflekterat över tidigare. 
 
I visst hänseende kunde det även konstateras att litteraturen tyckte att fastighetsskötsel skulle 
bli enklare och kosta mindre till följd av den nya tekniken inte behöver lika mycket underhåll. 
Några av respondenterna ansåg däremot att miljöcertifierade byggnader kunde innebära mer 
aktivt förvaltning för att förvaltaren skulle drifta byggnaden på rätt sätt. 
 
En möjlig anledning till att litteraturen och intervjusvaren skiljer sig kan vara för att många av 
de undersökningar som gjorts om miljöcertifierade fastigheter är utförda i andra länder än 
Sverige, medan erfarenheten i intervjuerna grundar sig på den svenska marknaden. I de flesta 
hänseenden går Sverige och resten av världen att likställas men i och med att grundkraven i 
Sverige är relativt höga beroende på framför allt Boverkets byggregler blir det viss skillnad.  

10.4 Skillnader i hantering av miljöcertifieringar mellan Sverige och världen  
Det är viktigt att förstå att förutsättningar kan skilja sig mycket mellan olika länder världen 
över. Allt från temperatur och luftfuktighet till soldagar och geotekniska förhållanden. Av den 
anledningen är det kanske inte alltid optimalt att sätta samma krav på byggnader som inte 
ligger inom samma förutsättningar. Fördelen med att ha så lika krav som möjligt är dock att 
det är lättare att förstå vad en viss klassificering innebär. Det är alltså hela tiden ett avvägande 
för de mer internationella systemen hur mycket som ska vara unikt för vissa regioner, för att 
certifieringen därigenom fortfarande ska vara relevant för olika fall i olika regioner samtidigt 
som varumärket ska hållas tydligt. 
 
I stort hanteras certifieringar liknande i Sverige som i andra länder men med vissa variationer. 
En skillnad som nämns är att Sverige redan har strikta regelsystem för många av kriterierna i 
certifieringssystemen och därmed ger de inte riktigt samma genomslagskraft. En 
miljöcertifierad byggnad sticker alltså inte ut lika mycket och vissa aktörer är inte lika 
övertygade om att det är värt att följa ett system som säger hur de ska jobba för miljön istället 
för att göra det som passar just dem bäst. Ett exempel på en sådan faktor är inneklimatet i 
from av produktivitet och hälsa som nu är populärt internationellt, men som aktörerna i 
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Sverige inte verkar se som en lika viktig anledning, vilket kan bero på att Sverige har höga 
grundkrav på hur arbetsplatser ska utformas och hur miljön på arbetsplatsen får se ut.  

10.5 Hur kommer det se ut i framtiden? 
I framtiden kommer det enligt de tendenser som ses idag finnas en uppsjö av miljöcertifierade 
fastigheter. En miljöcertifiering kommer antagligen bli ett hygienkrav i framför allt 
nyproduktion och för alla de steg som är involverade i en byggnads livstid. Säkerligen 
kommer vissa av de tidigaste miljöcertifieringarna behöva uppdateras och därigenom kommer 
det fortfarande ses skillnad mellan olika fastigheter. Troligtvis kommer gränserna mellan vad 
som är miljöcertifierat och inte suddas ut och det kommer inte gå att särskilja dessa på 
liknande sätt som för tillfället.  Dessutom kan det konstateras att energicertifieringssystemen 
kommer få mindre utrymme då deras tid är förbi, vilket har kommenterats av de intervjuade. 
Att certifiera på bara energi kan vara ett bra insteg men det kommer inte ses som något 
speciellt och frågan är varför man inte ska anstränga sig lite mer och miljöcertifiera istället. 
 
Det vi som författare skulle vilja efterfråga i framtiden är undersökningar som inte är så 
inriktade på energi utan även utreder välmående och hälsa i relation till miljöcertifieringar. 
Energi är lätt att mäta och enkelt att motivera en miljöcertifiering med, medan aspekter så 
som produktivitet och hälsa på arbetskraften anses mer svårbedömt och får inte samma 
erkännande. Detta trots att arbetskraftens kvalité och produktivitet för många företag är en av 
de viktigaste faktorerna för lönsamhet. 
 
Vi ser även att det skulle behövas mer lättillgänglig information om olika 
miljöcertifieringssystem för alla de personer som är berörda och kan bli berörda av 
certifieringar. Enligt de intervjuade finns det nästan alltid något som upplevs som komplicerat 
med certifieringen samt att hyresgäster i många fall är väldigt dåligt insatta i 
miljöcertifieringar. Detta skulle kunna lösas med mer enkelt information, vilket även är något 
som vi efterfrågar. 
 
11 Slutsats 
Utifrån fakta som presenterats kan vi se att det finns flertalet fördelar för fastighetsägare att 
inneha miljöcertifierade fastigheter. Några av de tydligare av dessa är bättre driftnetto på 
grund av energibesparing, potentiellt högre hyresnivåer och marknadsvärden samt lägre 
vakans. Lägg därtill ett konkurrensmedel mot andra fastighetsägare och minskad risk för att 
bli bortvald av hyresgäster. Ur hyresgästperspektiv är det svårare att motivera varför de ska 
vara lokaliserade till miljöcertifierade fastigheter, vilket i Sverige i många fall beror på att 
byggnader redan har hög standard samt att det är svårare att knyta fördelar just till själva 
miljöcertifieringen. Men generellt sett i och med att efterfrågan ändå är stor borde anledningar 
som bättre inomhusklimat, ökad produktivitet och kvalitetssäkring vara kraftiga argument för 
att välja miljöcertifierat. Vidare skulle oenigheten i branschen kunna lösas med mer 
transparens i kostnadsfrågan och en tydligare överensstämmelse mellan de olika 
miljöcertifieringssystemen. I slutändan är det inte bara något som fastighetsägare och 
hyresgäst ska tjäna på, utan i grunden får man inte glömma att det är världens välmående som 
ska förbättras.     
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13 Bilagor 

13.1 Intervjufrågor  
13.1.1 Intervju med Lina Jandér, Tenant & Partner 2016-05-02 
 

1. Har ni någon miljöavdelning/miljöansvarig? På vilka sätt jobbar ni med miljöfrågor? 
 

2. Vad innebär miljöcertifiering för dig? Vad betyder det för Tenant & Partner? 
 

3. Vilka certifieringssystem har ni stött på/jobbat med? 
 

4. Återkopplar ni med hyresgästerna som ni förmedlar lokaler åt? 
 

5. Hur tycker ni att inställningen till miljöcertifieringar av byggnader ändrats under den 
senaste tiden? 
 

6. Efterfrågar era kunder gröna fastigheter eller fastigheter som är miljöcertifierade på 
något sätt? Är det attraktivt? 
 

7. Hur medvetna är de hyresgäster som ni hjälper om miljöcertifieringar? 
 

8. Är det lättare för hyresgästen att fatta beslut om miljöcertifierade lokaler i jämförelse 
med vanliga lokaler, dvs. att miljöcertifieringen fungerar som en kvalitetssäkring som 
minskar tiden i processen? 
 

9. Vilka vill hyra grönt? Har de sagt varför de vill hyra grönt? 
 

10. Har ni märkt av om företag som efterfrågar gröna byggnader har en miljö-
/hållbarhetspolicy? 
 

11. Vilka miljöfrågor efterfrågas av hyresgäster? Efterfrågar dem t.ex. dagljus, bra 
ventilation och temperatur? 
 

12. Tror du att medarbetare blir mer produktiva av att sitta i miljöcertifierade lokaler? Blir 
det därigenom mer lönsamt av att sitta i certifierad lokal? 
 

13. Hur rangordnas miljöfrågor mot andra frågor så som läge, närhet till 
kommunikationer, ålder, utseende, vid val av lokal? 
 

14. Påverkas kontraktstiden av att hyresgästen väljer en miljöcertifierad lokal? 
 

15. Är det svårt att hitta miljöcertifierade lokaler åt hyresgäster? 
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16. Om ni har hittat miljöcertifierade lokaler till hyresgästen, i vilka lägen har detta varit? 
 

17. Hur tar ni hänsyn till kundens risk i att hyra en viss lokal, exempelvis att råka ut för 
renovering eller liknande? 
 

18. Om ni har hittat en certifierad lokal åt er kund har dem klagat på något efteråt, 
exempelvis att det är för komplicerat att sitta i lokalen? 
 

19. Blir hyresgäster nöjdare av att sitta i miljöcertifierade lokaler? 
 

20. Har ni/branschen märkt att hyran påverkas av att lokalen är miljöcertifierad? 
 

21. Har ni märkt att drift- och underhållskostnader påverkas om lokalerna är 
miljöcertifierade? 
 

13.1.2 Intervju med Anna Denell, Vasakronan, 2016-05-03 
 

1. Varför tror du att antalet miljöcertifieringar har ökat så pass mycket sedan 2008? 
 

2. Hur har inställningen till miljöcertifieringar av byggnader ändrats? 
 

3. Har ni någon policy på miljöcertifieringar? 
 

4. Vilka system jobbar Vasakronan med?  Vilka system har era fastigheter? 
 

5. Varför har ni just valt LEED? 
 

6. Vad avgör hur ni certifierar? Ex att ni väljer LEED GOLD i ett visst läge 
 

7. Hur stor påverkan har läget på fastigheten när ni väljer att miljöcertifiera?  
 

8. Varför är det viktigt för er att miljöcertifiera era fastigheter? 
 

9. Hur ser du på skillnaden mellan energi- och miljöcertifieringar? Varför göra mer än 
bara en energieffektivisering?  
 

10. Ser du någon skillnad i vilka hyresgäster som ni attraherar genom att ha 
miljöcertifierade byggnader? Får ni fler hyresgäster? (är det policy som bestämmer, 
eller någon annan anledning?) 
 

11. Finns det någon tanke/anledning till att miljöcertifiera för att få högre marknadsvärde 
eller är det mer goodwill? Företagsekonomiskt/Samhällsekonomiskt 
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12. Är tanken med miljöcertifieringar att visa upp bra image/varumärke utåt? (kommer det 
snart vara ett hygienkrav?) 
 

13. Skiljer sig hyresnivån mellan gröna och bruna byggnader? Varför? Exempelvis större 
efterfrågan, bättre lokaler, bättre lägen, kostar mer att bygga certifierat? 
 

14. Får man lägre vakanser enligt er med miljöcertifierade byggnader? 
 

15. Hur bedömer ni att risken för en fastighet påverkas när en byggnad är miljöcertifierad 
i jämförelse mot en konventionell?  
 

16. Har ni märkt att D o U minskar med miljöcertifiering? 
 

17. Får ni nöjdare hyresgäster på grund av miljöcertifiering? Och i så fall, hur märks det? 
 

18. Är hyresgästerna någon gång missnöjda med att sitta i en miljöcertifierad byggnad?  
 

19. Är det fördelaktigt ur lånesynpunkt att ha miljöcertifierade byggnader? 
 

20. Miljöcertifierade byggnader beskrivs ofta ha ett bättre inneklimat, är det en viktig 
aspekt för er för att bygga grönt? Hur tror du branschen i allmänhet ser på samma 
fråga? 
 

21. Hur stor påverkan har kommunikationsmöjligheter på miljöcertifierade byggnader i 
jämförelse med bruna byggnader? 
 

22. Är det lättare att försäkra byggnader som är miljöcertifierade?  
 

23. LEED är amerikanskt, hur väl anpassat är det efter Sverige? Finns det några 
svårigheter? 
 

24. I LEED kan man få bonuspoäng för Innovation och regionala hänsynstagande, vad 
innebär det, och har ni gjort några justeringar på grund av det i era fastigheter? 
 

25. Är det viktigt utifrån ett CSR perspektiv att ha miljöcertifierade byggnader? 
 

26. Vilka aspekter i en miljöcertifiering är viktigast för en fastighetsägare? 
 

27. Är det komplicerat att det finns så många system på marknaden? 
 

28. Har du märkt av någon skillnad i efterfrågan hos hyresgäster på senaste tiden? Om ja, 
när uppstod den skillnaden? 
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29. I våra litteraturstudier har vi märkt att man ofta har varit i kontakt med dig i olika 
arbeten. Därför vore det intressant att höra om du har märkt av en skillnad i vad som 
undersöks? Har du märkt av om intresset har skiftat från något område till ett annat 
eller om intresset har varit större någon period än någon annan. 
 

13.1.3 Intervju med Monica Granberg, Structor Miljöbyrån 2016-05-05 
 
Ur hyresgästperspektivet 

1. När ni bytte till det nya kontoret i Torsplan var det en viktig aspekt att byggnaden var 
certifierad enligt BREEAM excellent? 
 

2. Har ni någon intern policy på att lokalerna som ni sitter i måste vara miljöcertifierade? 
 

3. Varför valde ni just att sitta i BREEAM excellent? 
 

4. Hur skulle ni rangordna att en byggnad är miljöcertifierad mot andra egenskaper så 
som exempelvis läge, kvalitet och närhet till kommunikationer? 
 

5. Har arbetsmiljön blivit bättre av att sitta i miljöcertifierat? 
 

6. Har ni kunnat se att era medarbetare blir mer produktiva i det nya kontoret? 
 

7.  Vad är den största fördelen med det nya kontoret? 
 

8. Fungerade miljöcertifieringen som en kvalitetssäkring när ni bestämde er för lokalerna 
i Torsplan? 
 

9. Är det någonting som ni har upplevt negativt eller komplicerat med att sitta i 
miljöcertifierat? 
 

10. Har ni märkt att hyran påverkas av att lokalen är miljöcertifierad?(ex i jämförelse mot 
tidigare, eller att elkostnaden går ned) 
 

11. Vet ni om drift- och underhållskostnaderna har påverkats? 
 

 
Ur miljökonsultperspektivet 
 

12. Har ni märkt av att antalet certifierade fastigheter har ökat markant sedan cirka tio år 
tillbaka? 
 

13. Spelar image/varumärke en stor roll vid val av miljöcertifiering? 
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14. Påverkar läget på fastigheten om/hur man väljer att miljöcertifiera? 
 

15. Hur ser du på skillnaden mellan energicertifieringssystem och 
miljöcertifieringssystem? 
 

16. Går det att se någon skillnad i vilka hyresgäster som attraheras av miljöcertifierade 
fastigheter?  
 

17. Hur påverkas risken med att en fastighet är miljöcertifierad? 
 

18. Påverkas DoU av miljöcertifiering? 
 

19. Är det någonting som kostar mer med att ha en miljöcertifierad fastighet? 
 

20. Påverkas vakanser av miljöcertifiering? 
 

21. Är det något speciellt miljöcertifieringssystem som efterfrågas/förekommer oftare? 
 

22. Skiljer sig kvalitén mellan (nybyggda) gröna och bruna byggnader? 
 

23. Påverkas lånevillkor och försäkringsmöjligheter av att en fastighet är miljöcertifierad? 
 

24. Blir marknadsvärdet på fastigheten högre om man miljöcertifierar? 
 

13.1.4 Intervju med Maria Granath, KTH fastighetsavdelning 2016-05-09 
 

1. Hur har inställningen till miljöcertifiering av byggnader ändrats, har ni märkt av det? 
 

2. Äger KTH några lokaler eller hyr man alla? 
 

3. Vilka utav byggnaderna som KTH sitter i är miljöcertifierade? 
 

4. Vilka certifieringssystem har ni stött på/jobbat med? 
 

5. Vad är det som avgör vilken typ av miljöcertifiering som ni väljer? 
 

6. Kan ni påverka vilken typ av miljöcertifiering som en ny byggnad på exempelvis 
campus får eller är helt upp till Akademiska hus? 
 

7. Har ni någon policy på att hyra miljöcertifierat? Vill ni hyra grönt och i så fall varför? 
 

8. Hur medvetna är studenterna och lärarna om miljöcertifieringar? 
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9. Hur rangordnas miljöfrågor mot andra frågor så som kostnad, utformning, och storlek 
vid val av lokal? 
 

10. Hur påverkas risken för att råka ut för oförutsedda händelser i byggnader om de är 
miljöcertifierade? (Även risk för att råka ut för myndighetskrav etc.) 
 

11. Är det någonting som är mer komplicerat med en miljöcertifierad byggnad i 
jämförelse mot en utan certifiering? 
 

12. Inger miljöcertifieringen en sorts kvalitetssäkring i och med att det ofta är ett relativt 
igenkänt varumärke? 
 

13. Är miljöcertifieringar av KTH:s byggnader något som exempelvis marknadsförs när ni 
har studiebesök från andra skolor/länder? 
 

14. Är inomhusklimat en viktig egenskap som ni fokuserar extra på i och med att ni 
tillhandahåller lokaler för utbildning? 
 

15. På vilket sätt är produktivitet och välbefinnande med i tankarna vid val av lokal? 
 

16. Tror du att medarbetare och studenter blir mer produktiva av att sitta i 
miljöcertifierade lokaler? 
 

17. Vilka egenskaper efterfrågar ni i en byggnad t.ex. dagsljus, bra ventilation och 
temperatur? Är det någon aspekt som borde involveras mer? 
 

18. Har ni märkt att hyran påverkas av att lokalen är miljöcertifierad? 
 

19. Är det dyrare för KTH att sitta i miljöcertifierat i jämförelse mot konventionella 
fastigheter? 
 

20. Är det högre beläggning i era miljöcertifierade lokaler i jämförelse mot 
konventionella? (Kan det kopplas till att lärare/studenter är mer tillfredställda i dessa 
eller att klimatet är bättre?) 
 

21. Har ni märkt att drift- och underhållskostnader påverkas om lokalerna är 
miljöcertifierade? 
 

13.1.5 Intervju med Karl-Johan Wall, Hufvudstaden 2016-05-13 
 

1. Varför tror du att antalet miljöcertifieringar har ökat så pass mycket sedan cirka tio år 
tillbaka? Och har ni märkt av det? 
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2. Miljöcertifierar ni byggnader själva eller förvärvar ni miljöcertifierat?  
 

3. Vilka miljöcertifieringssystem jobbar ni med?  
 

4. Hur ser du på skillnaden mellan energi- och miljöcertifieringar? Varför göra mer än 
bara en energieffektivisering?  
 

5. Ni verkar ha mycket miljörelaterad verksamhet enligt er hemsida, vidtar ni 
miljöåtgärder utan att sträva efter att bli certifierade? 
 

6. Skulle ni fortfarande vidta miljöåtgärder utan att ni fick en certifiering? 
 

7. Hur rangordnas miljöfrågor mot andra frågor såsom kostnad, utformning, och storlek 
vid val av lokal? 
 

8. Finns det någon tanke/anledning till att miljöcertifiera för att få högre marknadsvärde?  
 

9. Får ni högre hyror i miljöcertifierade fastigheter? Är det lönsamt? 
 

10. Blir vakanserna lägre i miljöcertifierade byggnader? 
 

11. Blir drift- och underhåll kostnader lägre i miljöcertifierade lokaler i jämförelse mot era 
konventionella?(Kostar det mer eller mindre allmänt sett med miljöcertifierade 
byggnader?) 
 

12. Är image en tanke med att ha miljöcertifierade fastigheter? Dvs att man framstår som 
ansvarstagande och att själva varumärket inger kvalitet? 
 

13. Kan en miljöcertifiering minska risken i en fastighet?(ex bättre material, större 
efterfrågan, kvalitetssäkrat av tredje part?) 
 

14. Är det fördelaktigt ur lånesynpunkt att ha miljöcertifierade byggnader? (är det något 
som skulle kunna öka antalet certifierade byggnader?) 
 

15. Är det lättare att försäkra en miljöcertifierad byggnad? 
 

16. Ser du någon skillnad i vilka hyresgäster som ni attraherar genom att ha 
miljöcertifierade byggnader? Får ni fler hyresgäster? 
 

17. Är det något som upplevs som mer komplicerat med miljöcertifierade byggnader? 

 
18. Är det lättare för hyresgästen att fatta beslut om miljöcertifierade lokaler, i jämförelse 

med vanliga lokaler, dvs. att miljöcertifieringen fungerar som en kvalitetssäkring som 
minskar tiden i processen? 
 

19. Tror du att medarbetare blir mer produktiva av att sitta i miljöcertifierade lokaler i och 
med bättre inomhusklimat? Blir det därigenom mer lönsamt att sitta i certifierade 
lokaler? 
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20. Är hyresgästerna någon gång missnöjda med att sitta i miljöcertifierade lokaler? 
 

21. Hur ser efterfrågan ut på miljöcertifiering av butikslokaler, exempelvis NK? 
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