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Sammanfattning 

Energi- och miljöfrågor är idag viktigare än någonsin då bygg- och 

fastighetsbranschen svarar för en tredjedel av den totala energiförbrukningen. 

För att skapa ett hållbarare samhälle måste utvecklingen gå framåt och miljö- 

och energismarta lösningar utvecklas. De gröna byggnaderna var ett första steg 

i rätt riktning. Därefter utvecklades de gröna hyresavtalen på den kommersiella 

fastighetsmarknaden, detta för att kunna fördjupa sig inom miljöarbetet. 

Avtalets etablering på den svenska marknaden är idag relativt färsk i jämförelse 

med vissa andra länder, exempelvis Australien. 

Syftet med vår studie var att undersöka hur det gröna hyresavtalet upprättas 

och hur parterna i hyresförhållandet löser problemet med kostnads- och 

ansvarsfördelningen på den kommersiella fastighetsmarknaden och även vad 

det är som gör att företag väljer att använda gröna hyresavtal. Vi har gjort en 

kvalitativ studie genom att intervjua fyra hyresvärdar och en av deras 

respektive fyra hyresgäster. 

Vår slutsats resulterade i att samverkan har en betydande roll under 

upprättandet av det gröna hyresavtalet. Det krävs ett samarbete mellan 

hyresvärden och hyresgästen för att åstadkomma bästa miljöarbete. Det gröna 

hyresavtalet minskar problemet med kostnads- och ansvarsfördelningen då 

missförstånd mer sällan förekommer. Dessutom uppförs regler för att båda 

parter ska känna sig trygga. Det som gör att företag väljer att använda gröna 

hyresavtal är inte den enkla oron över miljön utan kraven som kommer från 

samhället. 
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Summary 

Energy and environmental issues are now more important then ever. This is 

because the construction and real estate industry are responsible for a third of  

the total energy consumption. In order to create a more sustainable society, 

the development must go forward and environmental and energy-smart 

solutions have to be developed. The green buildings were the first step in the 

right direction. Then the green leases were developed at the commercial 

market, this is to be able to immerse themselves in environmental work. The 

establishment of  the green lease on the Swedish market today is relatively 

recent compared to several other countries, for example Australia.  

The aim of  our study is to examine how the green lease was established and 

how the parties to the tenancy solves the problem of  cost and responsibilities 

at the commercial market and also what it is that makes companies choose to 

use green leases. We have made a qualitative study by interviewing four 

landlords and one tenant each. 

Our conclusion resulted in that the interaction has a significant role during the 

establishment of  the green lease. There must be cooperation between the 

landlord and the tenant to provide the best environmental performance.  The 

green lease reduces the problem of  cost and responsibilities when 

misunderstandings rarely occur. Furthermore rules are being constructed in 

order to make both parties to feel safe. What makes companies choose to use 

green leases is not the simple concern about the environment, but the 

requirements that comes from the society. 
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1. Inledning 

 

I inledningen belyser vi problemet som undersöks i uppsatsen och ger en bakgrund till detta 

problem. Vi visar hur en del av Sveriges miljöarbete ser ut och hur det gröna hyresavtalet 

har utvecklats utifrån arbetet med de gröna byggnaderna. Bakgrundsinformationen ska ge 

en förståelse av problemet som i sin tur förklaras i syftet. 
 

1.1. Problembakgrund 

Miljö- och energifrågor är högt prioriterade inom svensk miljöpolitik, 

miljöarbetet är ytterst aktuellt och viktigare än någonsin (Sveriges Riksdag 

2013). För att skapa ett mer hållbart samhälle krävs det att man ökar andelen 

förnyelsebar energi, detta resulterar i en mer effektiv förbrukning och 

hållbarare energikällor. (Europeiska kommissionen 2013). I Sverige står idag 

bygg- och fastighetsbranschen för en tredjedel av den totala 

energianvändningen (Toller et al. 2009). Dessa siffror visar betydelsen av att 

använda miljö- och energismarta lösningar för att skapa ett mer hållbart 

samhälle. En indikation på att samhället är på väg i rätt riktning i miljöfrågan 

är det miljökvalitetsmål som Boverket upprättat. En del av målet gäller det 

hållbara utformandet av anläggningar, nylokalisering av byggnader och av 

verksamheter. Genom omvandling, användning och förvaltning ska också den 

befintliga bebyggelsen följa den miljöfrämjande utvecklingen (Boverket 2012). 

Vid nybyggnation av fastigheter har andelen miljöeffektiva byggnader ökat. 

Det som bör uppmärksammas är att de byggnader som produceras utgör en 

bråkdel av det totala fastighetsbeståndet. Detta betyder att det redan befintliga 

beståndet måste uppgraderas till mer miljöeffektivt för att miljön och 

samhället skall kunna nå miljömålen. Detta är lika viktigt på den globala som 

på den lokala nivån (Bonde et al. 2009). 

Att kunna klassa en byggnad som grön kräver att energiförbrukningen är 

minst 25 procent lägre än de krav Boverket har i sina byggregler (BBR). I 

Sverige har vi legat i framkant gällande gröna byggnader och under perioden 

2005-2009 har etthundra byggnader certifierats som ”grön byggnad”, detta 

gäller både gamla som nya fastigheter. Under samma period beräknades 70 

procent av alla Europas gröna byggnader vara belägna i Sverige (Veckans 

affärer [VA] 2009). En grön byggnad kännetecknas även av att ha en låg 

vattenförbrukning och endast använda miljövänliga material. I jämförelse med 

en icke grön byggnad är även inomhusklimatet bättre och miljövänligare i en 

certifierad byggnad. Möjligheten och närheten till kollektivtrafiken genom en 

bra placering av byggnaden är ett annat kännetecken på certifiering (Karhu 



8 

2012). Idag finns det ingen enkel vedertagen definition på vad en grön 

byggnad innebär. Dock har olika verksamheter definierat sin syn på vad en 

grön byggnad betyder för dem. Exempelvis har Skanska (2013) utformat en 

definition som lyder:   

”En grön byggnad för oss är bostäder och lokaler med 

betydligt högre miljöprestanda än vad som är bestämt 

enligt normer, lagar och standarder” 

Europeiska Unionen har också utformat en definition som säger att 

energianvändningen måste vara 25 procent lägre än ett lands byggnorm 

gällande kontor och lokaler för att få kallas grön byggnad (Forsberg 2008). 

Att hyresgästen inser hur miljön påverkas av verksamheten i lokalen är en 

förutsättning när det kommer till att hyra i gröna byggnader. Dessutom krävs 

kunskap om hur kostnader reduceras. Hyresgästen måste själv göra vissa 

energieffektiva förändringar för att uthyrningen ska bli meningsfull för dem 

båda i hyresförhållandet (Fastighetsägarna 2012). Vad som bör 

uppmärksammas är att det inte alltid är en minskad miljöbelastning och 

reducerade kostnader som är det viktigaste för en hyresvärd eller hyresgäst, det 

kan också handla om hur de vill att de som organisation ska uppfattas utifrån 

externa parter (Deegan & Unerman 2011). Den institutionella teorin visar att 

företag blir påverkade av andra organisationer i sin omgivning, detta 

återspeglas i hur företaget följer informella och formella regler istället för att 

agera rationellt. Det handlar även om hur omgivningen i sin tur påverkas av 

dessa organisationer (Eriksson-Zetterquist 2009). 

I mars 2010 introducerades gröna hyresavtal på den svenska marknaden som 

ett nästa steg i hållbarhetsutvecklingen. Ett vanligt problem som ofta 

förekommer gällande hyresförhållandet i gröna byggnader är kostnads- och 

ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst. Vem av parterna ska 

bekosta eventuella investeringar och vem ansvarar för det arbete som måste 

utföras? Tanken är då att det gröna hyresavtalet ska hjälpa till att reducera detta 

problem (Vasakronan u.å). För hyresgästen finns det olika typer av 

hyresmöjligheter. En av hyrorna kallas kallhyra, i detta fall betalar hyresgästen 

en hyra till hyresvärden där verksamhetens drift- och underhållskostnader inte 

ingår, dessa betalas i ett separat egentecknat avtal (Bonde & Song 2013). 

Hyresgästen drar fördelar av att stå för energikostnaden själv, eftersom de då 

kan styra sin energiprestanda lättare. Dock saknar hyresgästen många gånger 

kunskap gällande teknik och kapital som krävs för att kunna energieffektivisera 

i en byggnad. Därför är det vanligare att hyresvärden står för de 

energieffektiviserade åtgärderna som är nödvändiga (Du Bois 2009). En annan 
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hyresmöjlighet är varmhyra. Vid varmhyra betalar hyresgästen en avgift 

månadsvis eller årsvis till sin hyresvärd där verksamhetens drift- och 

underhållskostnaderna ingår. Hyran utgör samma belopp vid varje 

betalningstillfälle oavsett hyresvärdens driftskostnader i form av skatter, 

underhåll, service och försäkringar. (California Sustainabilty Alliance 2009). 

Förutom dessa två hyresmöjligheter kan det även förekomma andra varianter. 

Vid användandet av grönt hyresavtal finns det ofta en vilja att sänka 

energiförbrukningen i fastigheten. Beroende på vilken hyra som gäller 

påverkas hyresvärden och hyresgästen på olika sätt. Vid varmhyra får 

hyresvärden hela energibesparingen och därmed saknar hyresgästen incitament 

i att arbeta aktivt med att minska energiförbrukningen. Däremot vid kallhyra 

finns det incitament hos hyresgästen då de till följd av minskad 

energianvändning kommer få minskade energikostnader (Lind & Lundström 

2009).  

Bonde och Song (2013) menar att det inte finns någon definition av gröna 

hyresavtal, däremot menar de att de gröna hyresavtalen framtagits för att göra 

samarbetet mellan hyresvärd och hyresgäst mindre problematiskt och 

dessutom göra det mer fördelaktigt för de båda parterna och miljön. De gröna 

hyresavtalens främsta funktion är att fungera som en mall för att skapa en 

medvetenhet kring miljön för parterna i hyresförhållandet. Hinnells et al. 

(2008) menar att ett grönt hyresavtal kan upprättas både som ett helt nytt avtal 

eller som ett komplement till ett redan befintligt hyresavtal. I Sverige 2012 tog 

Fastighetsägarna det första steget och utvecklade och lanserade ett grönt 

hyresavtal som en bilaga till ett hyresavtal (Ekberg 2012). På den 

internationella marknaden ligger utvecklingen lite före då etableringen av 

gröna avtal började formas redan fyra år tidigare (Bosteels et al. 2007). 

1.2. Syfte  

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur parterna i hyresförhållandet löser 

problemet med kostnads- och ansvarsfördelningen på den kommersiella 

fastighetsmarknaden och även vad det är som gör att företag väljer att använda 

gröna hyresavtal. 
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2. Metod 

 

I detta kapitel förklarar vi skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod och även 

induktiv och deduktiv ansats samt hur vårt val har sett ut. Vidare förklaras hur vi har gått 

tillväga för att finna lämpliga respondenter, därefter hur vi har samlat in data. Sedan 

presenterar vi databearbetningen och kapitlet avslutas med en trovärdighetsdiskussion. 
 

2.1. Kvantitativ och kvalitativ metod 

Vilken metod som ska användas beror på vad forskaren vill veta i sin 

undersökning (Olsson & Sörensen 2011). De två huvudsakliga metoderna som 

brukar användas i dessa sammanhang är kvantitativ eller kvalitativ metod. 

Den kvantitativa metoden bygger på att få fram ett statistiskt material med 

olika beräkningar inkluderat tal och siffror. Detta undersöks oftast genom 

enkäter. Denna metod ger en ögonblicksbild och en beskrivning av hur 

förhållandet ser ut just för tillfället (Justesen & Mik-Meyer 2011). 

Vi har valt en kvalitativ metod vilket innebär att intervjuer genomförs, oftast 

med en mindre grupp utvalda människor. Det material som intervjuerna 

tillhandahåller tolkas och skapar sedan en förståelse för ämnet (Justesen & 

Mik-Meyer 2011). Denna metod kan ta tid när det gäller att hitta bra 

respondenter till intervjuerna. Det är även en tidskrävande process när det 

kommer till att bearbeta all information som inhämtats (Ejvegård 2003). Den 

kvalitativa metoden är djupgående och flexibel, där undersökningen är byggd 

på att stegvis generera information. Det finns en närhet till problemet som 

undersöks och även en öppen samverkan intervjuare och respondent emellan 

(Olsson & Sörensen 2011). 

Vi bedömer att denna metod kommer att generera bäst resultat till vår 

undersökning då vårt syfte är att undersöka hur arbetet sker vid upprättandet 

av det gröna hyresavtalet samt hur parterna löser problemet gällande kostnads- 

och ansvarsfördelningen på den kommersiella fastighetsmarknaden. Vi 

bedömer även att bäst svar erhålls från respondenterna om de får möjlighet att 

uttrycka sig muntligt istället för att fylla i en enkät. Vi valde att använda oss av 

öppna frågor och hade då samtidigt möjligheten att ställa följdfrågor vilket 

berikade respondenternas svar. 

2.2. Induktiv eller deduktiv ansats 

Det finns två vägar att gå gällande vilken ansats som ska föreligga uppsatsen. 

Den deduktiva ansatsen förutsätter att det finns en teori bakom problemet och 
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forskaren utgår sedan utifrån denna när problemet undersöks. En induktiv 

ansats skiljer sig från den deduktiva ansatsen genom att forskaren i detta fall 

inte har tillgång till någon teori utan istället blir verkligheten upptäckt. 

Upptäckterna samlas sedan ihop och bildar en teori (Olsson & Sörensen 

2011). 

I vår undersökning har vi valt en deduktiv ansats. Anledningen är att vi vill se 

om de teorier vi funnit, vilket är väldigt färska och obeprövade och som vi 

presenterar längre fram stämmer överens med de svar vi tillhandahållit. 

Dessutom vill vi se om teorin verkligen används i praktiken. 

2.3. Val av respondenter 

Vi började med att försöka skaffa oss en uppfattning om vilka fastighetsbolag 

som använde sig av gröna hyresavtal på den svenska kommersiella marknaden. 

Tre stora fastighetsbolag valdes ut; Vasakronan, Kungsleden samt Diligentia 

som vi visste använde gröna hyresavtal och kontaktade samtliga via e-post. 

Där informerades dem om vår uppsats samt vårt syfte gällande 

undersökningen och frågade om de hade tid att ställa upp på en intervju. 

Samtidigt valde vi att kontakta en hyresgäst till respektive fastighetsbolag även 

det via e-post, detta för att kunna använda oss av deras förhållande till 

varandra. Hyresgästerna var Logica, Hybricon och Poolia. Dessa 

fastighetsbolag och hyresgäster valdes på grund av att de var dem som främst 

sammankopplades med gröna hyresavtal under våra eftersökningar. 

Samtliga respondenter kontaktades och vi fick direkt ett svar från Vasakronan 

att de gärna ställde upp på en intervju. Innan intervjun med Vasakronan 

bestämde vi oss för att återigen kontakta deras hyresgäst Logica efter att vi inte 

hade hört något från dem, dessvärre resulterade det inte i någon intervju. 

Därefter togs beslutet att kontakta en av Vasakronans andra hyresgäster, 

Bolander & Co, som har sin verksamhet i Uppsala. Det togs ett beslut av att 

kontakta dem direkt via telefon eftersom vi vid denna tidpunkt förstod att 

detta alternativ var mer tidseffektivt. De ställde gärna upp på en intervju, 

direkt informerades Vasakronan om detta. Under intervjun kunde de flesta 

frågor besvaras dock inte alla. De resterande frågor fick vi senare svar på från 

en av respondentens kollegor som var ansvarig vid just tecknandet av detta 

specifika avtal. 

Kungsleden kunde också tänka sig att ställa upp på en intervju. Samtidigt 

svarade Hybricon att de tyvärr inte kunde hjälpa oss då de precis gått i 

konkurs. Därför var vi tvungna att finna en ny hyresgäst tillhörande 

Kungsleden och fann Westinghouse som är ett kärnkraftsföretag beläget i 
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Västerås. Tyvärr mottogs svar att de inte ville medverka i vår studie. Därefter 

kontaktade vi Västmanlands länsmuseum och de ställde direkt upp på en 

intervju i samma samtal. Kungsleden kontaktades och fick information om 

den av deras hyresgäster som skulle medverka. Då svarade Kungsledens 

respondent att hon inte trodde att hon var rätt person för oss att tala med, på 

grund av att det gällde det specifika avtalet mellan dem och Västmanlands 

länsmuseum. Därför fick vi tips om en annan kontaktperson, den ansvarige 

fastighetsförvaltaren för fastigheten som Västmanlands länsmuseum hyrde. 

Därefter kontaktades Diligentia och även de tog sig tid för att ställa upp på en 

intervju. Deras hyresgäst Poolia belägen i Malmö kunde inte medverka i en 

intervju då de precis bytt chef  på kontoret. Den nya chefen hade inte varit 

med under upprättandet av det gröna hyresavtalet och därför försökte vi hitta 

en ny hyresgäst. Då kontaktade vi Connecta i Malmö som tackade ja till att 

medverka. Med intervjuer från tre hyresförhållanden mellan hyresvärd och 

hyresgäst kände vi ändå att empirin behövde fyllas på ytterligare. Därför 

kontaktade vi Fabege och de ville direkt ställa upp på en intervju i samma 

samtal. Samma dag kontaktades även deras hyresgäst Unilever som det senare 

genomfördes en intervju med. 

2.4.  Tillvägagångssätt 

Det första som gjordes var att söka i databaser och göra en noggrann 

genomgång av litteratur inom området.  Vi använde oss av flertalet 

vetenskapliga artiklar, elektroniska artiklar, böcker och information från olika 

verksamheters hemsidor. Ett val som gjordes var att skapa oss en god 

förståelse inom ämnesområdet innan vi kontaktade berörda för intervjuer. 

Utifrån den funna teorin skapades lämpliga frågor till respondenterna. 

Hyresvärden och hyresgästens frågor skiljde sig en aning men de baserades på 

samma grund. Dessa sammanfördes till ett dokument som sedan användes 

som en mall under intervjun för att på så sätt ställa samma frågor till alla 

respondenter. Det fanns en svårighet i att genomföra intervjuerna på 

respondenternas arbetsplats då dessa var utspridda över hela Sverige och vi 

ansåg att detta inte var det mest tideffektiva alternativet. Därför genomfördes 

intervjuerna via telefon då detta var mer tidseffektivt samtidigt som 

kostnaderna kunde reduceras. Att använda sig av telefonintervjuer kan ses som 

en fördel då de uppfattas som en anonym intervjuform vilket kan få 

respondenten att slappna av. Denna typ av intervju minskar också den så 

kallade intervjuareffekten som innebär att intervjuarens närvaro bidrar till att 

respondenten uppträder mer onormalt. Exempelvis kan respondenten utläsa 

uttryck från intervjuaren som gör att han eller hon gör uttalanden som annars 
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skulle uteblivit. Anonymiteten i telefon kan också bidra till att respondenten 

har lättare för att inte tala sanningsenligt vilket bör vara med i beräkningarna 

då denna metod används (Jacobsen 2002). Samma frågor ställdes till samtliga 

respondenter förutom de frågor som endast var riktade till en specifik part. 

Dessutom ställdes frågorna i samma ordning vid varje intervju. Beroende på 

hur samtalet i intervjuerna utvecklade sig så kunde dock frågorna i vissa fall 

överlappa varandra, därför kunde det bli en ändring i frågornas ordning. Detta 

är viktigt då redan besvarade frågor och svar kan påverka ett efterföljande svar 

(Ejvegård 2003). Vi utförde hälften av intervjuerna var och dessa genomfördes 

per telefon förutom intervjun med Vasakronan som utfördes av oss båda via 

Skype. Vasakronan var vår första respondent och efter intervjun så bestämdes 

att resterande intervjuer skulle göras via telefon. Skälet till detta var att vi 

trodde att det skulle bli ett mer naturligt samtal om endast en person ställde 

frågorna och dessutom skulle arbetet bli mer tidseffektivt. Samtalen med 

respondenterna spelades in förutom intervjuerna med Bolander & Co och 

Unilever där vi hade tekniska problem. Detta gjordes av den enda anledningen 

att slippa stressa med att anteckna svar under intervjun och istället kunna vara 

mer aktiva under samtalet. Direkt efter intervjun skrevs frågorna och svaren i 

ett dokument för att sedan skickas ut till samtliga respondenter för att ge dem 

chansen att komma med anmärkningar om så krävdes. De flesta hade 

förtydliganden eller ändringar vilket vi naturligtvis tog hänsyn till. Detta menar 

Ejvegård (2011) är ett bra sätt för att minska risken för missförstånd mellan 

intervjuare och respondent. Däremot bör man ha i åtanke att respondenten 

kan ändra sig och inte alls vilja uttala sig på det sätt som de tidigare gjort, detta 

måste accepteras och ändringar måste genomföras. 

2.5. Databearbetning 

För att resultatet av vår studie ska kunna användas måste det insamlade 

materialet struktureras och sammanställas. För att analysera materialet har en 

kvalitativ bearbetningsmetod använts. En kvalitativ bearbetningsmetod 

innebär då vi har intervjuer att dessa redovisas i form av text (Olsson & 

Sörenson 2011). 

Olsson & Sörensen (2011 s. 160) påvisar en form av databearbetning som 

kallas transkription och innebär ”en selektion och bearbetning av det talade 

ordet”. Det som skrivs ner motsvarar inte de exakta ord som uttryckts utan är 

meningar som representerar det som sagts. Vi har använt oss av denna form 

av databearbetning och jämfört respondenternas svar med varandra men även 

med den teori vi funnit inom ämnet. 
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2.6. Trovärdighetsdiskussion 

Vi anser att vår litteratur och våra vetenskapliga artiklar har en god 

trovärdighet då området är relativt outforskat vilket gör att det finns få böcker 

och artiklar skrivna och författarna till dessa ofta refererar till varandra. 

Däremot kan det också utgöra en risk då många av författarna refererar till 

samma ursprungskälla, då denna inte alla gånger behöver vara tillförlitlig. 

Trotts detta höjs trovärdigheten i vår studie genom att våra litteraturkällor är 

relativt nypublicerade. De vetenskapliga artiklar som används har varit peer-

reviewed vilket innebär att de har blivit granskade för att kvaliteten ska 

säkerställas.  

Det är viktigt att agera kritiskt gentemot de respondenter som intervjuats i den 

empiriska studien. Rienecker & Jørgensen (2008) påpekar flera utgångspunkter 

där forskaren bör vara kritisk gällande intervjuer. Författarens trovärdighet, 

källans ämnesmässiga status och källans objektivitet är några exempel. De 

hyresvärdar som kontaktades har varit antingen hållbarhetschef, 

fastighetsförvaltare, marknadsområdeschef, koordinator eller ekonomichef. 

Dessa respondenter anser vi har en god ämnesmässig status med en hög 

trovärdighet. Däremot tror vi att några av respondenternas objektivitet kan 

svika beroende på deras hängivenhet till sitt eget företag. Detta ser vi inte som 

något som påverkar vår undersökning nämnvärt då detta är oundvikligt. De 

svar som fåtts från den empiriska studien stämmer i många fall överens med 

den teori vi fann inom området. Möjligheten finns att detta kan bero på att de 

frågor som ställdes till respondenterna var något ledande i sin utformning. I 

empirin har vi gjort ett aktivt val genom att inte citera respondenterna då vi 

istället sammanställt deras svar i varje fråga, vi tycker inte att det krävs citat för 

att förtydliga respondenternas svar. 
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3. Teori 

 

För att skapa en bättre och tydligare förståelse för hur parterna i hyresförhållandet löser 

problemet med kostnads- och ansvarsfördelningen på den kommersiella fastighetsmarknaden 

och även vad det är som gör att företag väljer att använda gröna hyresavtal, har vi valt att 

dela upp teorin i två delar. Den första delen beskriver gröna byggnader, där diskuteras vad 

som anses som energieffektivt och vem som vill hyra i gröna byggnader. Denna första del ska 

ligga som grund för den andra delen som beskriver innebörden med gröna hyresavtal. 
 

3.1. Gröna byggnader 

I vår uppsats kommer vi att använda begreppet grön byggnad. Det finns olika 

definitioner på gröna byggnader men vi finner det inte nödvändigt för 

uppsatsen att vi håller oss till en specifik definition. 

3.1.1. Bakgrund 

Förekomsten av gröna byggnader ökar på fastighetsmarknaden och det finns 

ett stort intresse hos både hyresvärd och hyresgäst som tror sig dra många 

fördelar av att förknippas med dessa byggnader. Framförallt kan de göra 

ordentliga energibesparingar men också skapa en attraktiv bild av företaget sett 

utifrån kunders perspektiv. Det anses även att gröna byggnader är mer 

lönsamma då de är billigare i drift och i grunden bättre för en hållbarare 

utveckling. Likaså tilltalar det sociala ansvaret som medföljer byggnaden 

allmänheten och skapar ett intresse (Shiers 1999). 

Fastighetssektorn står för en stor del av landets energiförbrukning, framförallt 

den energi som kommer från uppvärmning. Grön byggnad är ett uttryck som 

har uppkommit från den klimat- och miljödebatt som länge diskuterats. 

Uttrycket är inom fastighetssektorn igenkänt över hela världen. Samtidigt finns 

det en svårighet i att klassificera en byggnad som grön vilket beror på att det 

globalt finns ett antal olika bedömningssystem och kriterier. Varje 

bedömningssystem har olika utgångspunkter med olika stor omfattning. Detta 

kan innebära att när en byggnad klassas som grön i ett system, uppfyller den 

inga av de kvalifikationer som krävs i ett annat system. Det system som anses 

som mest enhetligt är ”EU Green Building” där det enda kravet består av att 

sänka energiförbrukningen med minst 25 procent utifrån den genomsnittliga 

energiförbrukningen i det äldre beståndet (Lind & Lundström 2009). 
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3.1.2. Miljöklassningssystem 

I Sverige finns det idag ett stort antal olika metoder för att klassificera en 

byggnad som miljövänlig. Detta skapar en viss förvirring när vissa system 

endast bedömer en eller ett fåtal aspekter hos en byggnad och inte helheten. 

Vidare finns också system som miljömärker verksamheten och inte byggnaden 

(Sundkvist et al. 2006). 

Under 2010 miljöklassades den första byggnaden med ett mer nationellt 

certifieringssystem, "Miljöbyggnad" (Erlandsson 2011). I början av 2012 

lanserades en uppdateringen med en ny version, kallad Miljöbyggnad 2.1. 

Företag som har många internationella kunder väljer i större utsträckning att 

använda sig av de skandinaviska versionerna av klassificeringen "LEED" och 

"BREEAM". Under sommaren 2009 etablerades Sweden Green Building 

Council som är den svenska versionen av Green Building Council (Sweden 

Green Building Council 2011). 

3.1.3. Gröna byggnaders värde 

En studie gjord på den amerikanska fastighetsmarknaden visade att hyran i 

gröna byggnader i allmänhet var högre i jämförelse med hyrorna i icke gröna 

byggnader. Dessa byggnader såldes även för en högre köpeskilling än de 

byggnader som saknade dessa energibesparande åtgärder. I studiens slutsats 

konstaterades det att det mervärde som skapats för en grön byggnad inte bara 

berodde på energisparfördelar utan även av andra faktorer som exempelvis 

komfort. De menade att de gröna byggnaderna skulle få en större 

genomslagskraft om energisparfaktorerna kompletterades med andra icke 

energisparfördelar (Wiley et al. 2010). Komfort kan vara i form av 

lågenergifönster som reducerar obehag av värmestrålning och kyla. Denna 

ökande komfort gör att försäljningspriser ökar, vakanserna minskar och 

hyresnivåerna blir högre (Mc Huges et al. 2002). 

Bonde och Song (2013) som genomfört en studie på den svenska 

fastighetsmarknaden hävdar istället att en byggnads energiprestanda inte 

påverkade dess marknadsvärde. En av förklaringarna var att el- och 

energipriserna var alldeles för låga för att kunna gör någon större skillnad på 

värdet. Hade istället el- och energipriserna varit högre så hade utfallet av att 

välja en energieffektivare metod framför en annan blivit större vilket hade ökat 

kapitalvärdet. Det visade sig dessutom att effekterna av minskade 

energikostnader i förhållande till energianvändning var låga, faktorer som 

spelade en mycket större roll var läget, vakansgraden och hyresnivåerna. 
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3.1.4. ”Cirkeln av beskyllning” 

Att bygga en grön byggnad innebär oftast en högre investeringsutbetalning 

jämfört med en icke grön byggnad. För att det ska bli en lönsam investering 

måste den högre utbetalningen kunna kompenseras med ökade inbetalningar i 

framtiden. Det uppkommer också en viss tröghet på fastighetsmarknaden på 

grund av att det är svårt att förmedla den gröna byggnadens miljöprestanda. 

Detta har lett till ett mindre genomslag för dessa byggnationer än vad man 

önskat. Denna tröghet kan lättast beskrivas med "Cirkeln av beskyllning" vilket 

enkelt uttryckt innebär att alla aktörer skyller på varandra gällande vem som 

borde ta sitt ansvar. Investerarna menar att de är villiga att investera i hållbara 

byggnader men att det inte finns någon efterfrågan på marknaden och 

hyresgästerna (verksamheter, företag) menar att de gärna vill hyra i gröna 

byggnader men att det inte finns något utbud. Vidare förklarar de som bygger 

byggnaderna att de är positiva till att anpassa byggnader till att blir mer 

hållbara men att det inte finns någon efterfrågan på liknande byggnader. 

Avslutningsvis har vi den part som arbetar med att utveckla dessa byggnader 

och de menar att det inte finns någon som är intresserade av att investera i 

deras arbete, vilket som tidigare nämnts förnekas av investerarna (Myers et al. 

2007). I figur 1 visas den tröghet som gör att alla aktörer beskyller varandra. 

 

Figur 1: Här visas förhållandet mellan aktörerna och den tröghet som skapas på marknaden av att 

alla skyller på varandra. 

3.1.5. Varför bygga och hyra grönt? 

Ekonomiska incitament som exempelvis lägre drift- och underhållskostnader 

attraherar hyresgäster i allt större utsträckning om det innefattar kallhyra. Ur 

fastighetsägarens perspektiv kan byggnaden ses som en försäkring inför 

framtiden, dels på grund av det låga risktagandet men också genom att inga 
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dyra förändringar kommer att behöva utföras då byggnaden redan uppfyller 

miljökraven. Det har även påvisats att en miljömärkt byggnad bidrog till 

minskade vakanser och ökade hyror än en liknande byggnad utan 

miljömärkning (Eichholtz et al 2009). Det har dessutom visats att i en typisk 

kontorsbyggnad är det energianvändningen som är den största påverkbara 

kostnaden, vilket gör att hyresvärden och hyresgästen blir direkt påverkade av 

hanteringen av energifrågan (Eichholtz et al. 2010) 

Ytterligare skäl till att hyra gröna byggnader är att företagets varumärke kan 

stärkas genom att visa omgivningen att de aktivt värnar om miljön, att ta ett 

steg längre än att bara ha med miljöfrågan i sin policy. Dessutom leder ett 

hälsosammare inomhusklimat till en effektivare personal som i sin tur presterar 

och skapar bättre resultat, vilket medför att medarbetare trivs och blir kvar 

längre i företaget (Eichholtz et al 2009). 

Organisationer och företag försäkrar sig ständigt om att de utåt sett uppfattas 

som en organisation som utövar aktiviteter som är ”legitima”. Detta är en 

viktig del som ingår i företagets överlevnad. En teori som kallas 

legitimitetsteorin går ut på att det finns ett socialt kontrakt mellan en 

organisation och samhället, detta kontrakt tar upp den förväntan som 

samhället har på organisationen i hur de ska bedriva sin verksamhet. 

Vinstmaximering var tidigare det mest optimala måttet för att kunna mäta 

organisationens prestationer och resultat. Nu för tiden har samhällets 

förväntningar ett stort inflytande och detta rör speciellt arbetet med social-, 

miljö- och personalfrågor. När nu samhällets förväntningar har ökat kommer 

därför framgångsrika företag att ta sitt ansvar gällande de mänskliga, 

miljömässiga och sociala konsekvenserna från sin verksamhet. En organisation 

kan använda olika sätt för att uppfylla samhällets förväntningar och skapa 

legitimitet. De kan anpassa sin produktion efter de krav som samhället ställer 

eller genom kommunikation ändra uppfattningen om organisationen utan att 

ändra sitt faktiska beteende. De kan dessutom försöka att bli igenkända med 

olika symboler eller institutioner för att på det viset sammankopplas med stark 

legitimitet (Deegan & Unerman 2011). Utöver detta är också 

marknadsföringen viktig för ett företag. Det innebär att företaget måste lyssna 

på marknaden, förstå vad kunden vill ha och sedan producera det som 

efterfrågas. Det gäller att kunna väcka behovet hos sina kunder. Som säljare 

för ett företag måste denne kunna kommunicera med sin omgivning, detta för 

att kunna erbjuda rätt produkter (Gezelius & Wildenstam 2007). 

Det är viktigt att inte bortse från den institutionella teorin i detta sammanhang. 

Teorin går ut på att organisationer inte handlar rationellt utan påverkas till stor 

del av omgivande faktorer och invanda mönster (Eriksson-Zetterquist 2009). 
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DiMaggio & Powell (1983) påstår att det främst är leverantörer, konsumenter 

och tillsynsmyndigheter som gör att organisationer agerar mer institutionellt. 

Dessutom skapas det krav på homogenitet vilket innebär att företag måste 

anpassa och förändra sitt arbete. Detta gör att organisationen måste se upp 

med att inte sticka ut i en alltför stor mängd då det finns risk för att de inte ska 

uppfattas som legitima. Meyer och Rowan (1977) har liknande tankar då de 

menar att företag endast kan bli framgångsrika om de anpassar sig efter hur 

andra företag ser ut gällande formella strukturer. Dessa formella strukturer är 

formade efter den allmänna uppfattningen, lagar och hur de uppfattas utifrån. 

Om företagen följer dessa regler uppfattas de som ansvarstagande och som en 

bra organisation.  Homogeniteten leder till ismorfism som enligt 

Nationalencyklopedin definieras som strukturlikhet. DiMaggio & Powell 

(1983) visar tre mekanismer som genom institutionell ismorfism skapar 

förändring; tvingande-, mimetisk- och normativ ismorfism. Tvingande 

ismorfism kommer från påtryckningar av andra organisationer som exempelvis 

har någon form av kulturell förväntning på samhället som gör att 

organisationen måste visa hänsyn. Mimetisk ismorfism bottnar i en osäkerhet 

hos organisationen och därför imiterar de varandra för att vara säkra som att 

inte uppfattas på ett felaktigt sätt. Avslutningsvis har vi normativ ismorfism 

som utgör en kollektiv strävan efter att bestämma framför allt arbetsvillkor för 

det egna arbetet. Dessutom vill de övervaka producenternas arbeten då det är 

de som producerar deras produkt. 

Att hyra gröna byggnader attraherar vissa företag mer än andra. De faktorer 

som påverkar är vilken typ av verksamhet som bedrivs samtidigt som 

marknadsföring och målsättning har en avgörande roll enligt Eichholtz et al 

(2009). Det har i samma studie visats att företag som exempelvis oljebolag och 

tobaksbolag som anses som oetiska, har större benägenhet att hyra i gröna 

byggnader, just för att kunna skapa en motvikt och skapa en mer neutral 

image. Myndigheter och ideella organisationer som inte har mål att skapa vinst 

är också ofta förekommande i dessa sammanhang. Dessutom för företag med 

anställda som innehar en hög utbildning och där lokalernas inomhusklimat var 

viktiga för rekrytering av ny personal. 

3.1.6. Den gröna marknaden i Sverige 

Nohrstedt (2011) gjorde en intervju med Zalejska-Jonsson som forskar inom 

energieffektiva byggprojekt, där hon i sitt arbete kom fram till att det är 

lönsamt att satsa på energieffektiva byggnader. Det har visats sig att det inte 

har skett någon direkt förändring gällande ekonomin och värdeutvecklingen i 

energieffektiva byggnader de första fem åren. Zalejska-Jonsson menar dock att 

utvecklingen vänder efter dessa år och utvecklas sedan med tiden. En 
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anledning till detta är de stigande energipriserna som antas stiga ännu mer i 

framtiden. Intervjuer gjordes med hyresgäster och hyresvärdar från ett antal 

olika företag. Av alla intervjuade hyresgäster hade det skett en ökning av viljan 

att hyra gröna lokaler dessutom instämde båda parter i att de gröna 

byggnaderna inte var speciellt svåra att sköta jämfört med icke gröna 

byggnaderna (Nohrstedt 2011). Dock är det ingen självklarhet att en grön 

byggnad alltid blir lönsam eftersom det kräver större investeringar. Exempelvis 

kan markytan bli dyrare på grund av att energieffektiva byggnader tar större 

plats med större isolerad yta (Nohrstedt 2011). 

De risker vårt fastighetsbestånd står inför är det snabba åldrandet i förhållande 

till det mer miljöeffektiva beståndet, detta problem diskuteras ytterst lite i 

samhället. Det betyder att en byggnad som inte är miljöeffektiv har en 

ekonomisk livslängd som är kortare jämfört med den som är miljöeffektiv.  

Det leder till att de byggnader som åldras snabbare har en teknisk utrustning 

som automatiskt får en kortare avskrivningsperiod. Detta visar vikten av 

smarta lösningar inom energi- och klimatfrågor. Att börja bygga och utveckla 

hållbara byggnader med förnybara energikällor och miljöriktig förvaltning är 

en unik möjlighet att göra skillnad i samhällsbyggandet (Lind & Lundström 

2009). 

3.2.  Gröna hyresavtal 

Med detta menar vi hyresavtal/kontrakt på den kommersiella 

fastighetsmarknaden, vars syfte är att få både hyresgäst och hyresvärd att sträva 

efter att minska miljöpåverkan. 

3.2.1. Bakgrund 

De gröna byggnadernas etablering i Sverige var ett första steg i utvecklingen 

till ett mer hållbart samhälle med ett miljöeffektivt arbete.  Nästa steg i 

utvecklingen var det gröna hyresavtalet som främst kom till för att reda ut 

problemet med kostnads- och ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och 

hyresgäst. Vem av parterna skulle stå för vilka kostnader och hur såg 

förväntningarna ut gällande vilket arbete de båda parterna skulle utföra? För 

att underlätta samarbetet mellan de båda parterna och lösa problemet ovan, 

utvecklades det gröna hyresavtalet (Bonde 2012). 

I Australien och Storbritannien var konceptet med grönt hyresavtal vid samma 

tidpunkt sedan länge studerat. Deras utveckling har gått så långt att exempelvis 

den Australienska regeringen har formulerat vissa krav som myndigheterna är 

tvingade att följa på den offentliga marknaden (Lind & Lundström 2009). I 

Sverige var det Vasakronan som visade sig bli den första fastighetsägaren som 
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redan i mars 2010 erbjöd konceptet med gröna hyresavtal till alla sina kunder. 

De uttryckte förhoppning om att detta skulle leda till en ny branschstandard. 

Företaget Logica var den första hyresgästen som tecknade ett grönt avtal, och 

de hade sedan tidigare haft pågående samtal med Vasakronan om att de ville 

minska sin miljöpåverkan (Vasakronan 2010). 

Mängden energi som förbrukas i en byggnad bestäms av hyresgästens 

användning och hur de förbrukar sina resurser. Även om byggnaden är 

konstruerad på ett miljövänligt sätt påverkas den ändå av hyresgästens 

användning och beteende. Det finns ingen definition för ett grönt hyresavtal 

men avtalets främsta syfte är att främja ett mer effektivt samarbete mellan 

hyresvärd och hyresgäst gällande energi- och miljöfrågor (Hinnells et al. 2008). 

3.2.2.  För- och nackdelar med gröna hyresavtal 

Ett grönt avtals fördelar motsvarar ofta det icke gröna avtalets nackdelar. Med 

det sagt finns det en hel del detaljer beträffande det icke gröna hyresavtal som 

skapar en spärr för att en miljöeffektivisering skall kunna realiseras. Dessa 

spärrar löser de gröna hyresavtalen upp och skapar samtidigt en god relation 

mellan hyresvärd och hyresgäst. I det icke gröna avtalet finns det bestämmelser 

som säger att en hyresgäst måste återställa lokalen till sitt ursprungliga skick 

vid hyresavtalets slut. Detta kommer avskräcka hyresgästen från att investera i 

miljön, främst för att investeringar i många fall inte hinner betalas tillbaka 

under den vanligtvis korta avtalstiden. Det icke gröna avtalet påverkar även 

hyresvärdens arbete negativt, då det i de flesta fall förekommer bestämmelser 

som begränsar kostnader för reparationer, problemet blir då att 

miljöinvesteringar hämmas. Dessutom brukar dessa avtal vanligtvis inte medge 

hyresvärden åtkomsträttigheten till hyresgästens lokaler, vilket kan vara 

nödvändigt för att kunna göra förändringar (Hinnells et al. 2008). Inte heller i 

frågan gällande återvinning och avfallshantering har hyresvärden rätt att tvinga 

hyresgästen till att engagera sig (Brooks 2008). 

Förutom att det gröna hyresavtalet används för att främja miljömål kan mycket 

dessutom uppnås genom att ingående granska det sätt som fastigheten 

används och förvaltas på. Ett enkelt knep som används är att försöka få de 

olika aktörerna i fastigheten att kommunicera med varandra för att diskutera 

miljöprestandan i byggnaden. Små förändringar kan göra skillnad, exempelvis 

kan en garanti gällande avstängning av all elektrisk utrustning under den tid 

som är utöver arbetstid skapa stor skillnad och generera energivinst (Hinnells 

et al. 2008). 
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Hyresvärdens initiativ till sparande kommer oftast ur en motivation att sänka 

energikostnader och göra byggnaden mer konkurrenskraftig på 

hyresmarknaden, detta underlättas med hjälp av ett grönt hyresavtal. Exempel 

på åtgärder är att byta enkelglas till dubbla glasrutor, uppgradera sin isolering 

och göra mätningar som visar den mest gynnsamma placering av belysningen. 

Företaget kan dessutom välja att investera i ett byte av värme-, ventilations- 

och luftkonditioneringssystem (Brooks 2008). 

Det finns ett visst motstånd mot de gröna hyresavtalen och det krävs att 

hyresvärden tar sig över en hel del barriärer. Återbetalningsperioderna är 

väldigt långa för de miljöinvesteringar som krävs, detta missgynnar hyresgästen 

då deras hyresperioder vanligtvis inte överskrider denna period. Hyresgästen 

kan också vara ointresserad av miljöarbete vilket skapar ett missnöje gällande 

investeringar som de tror kan orsaka en hyreshöjning. Dessutom kan det 

finnas brist på skicklighet och kunskap hos hyresgästen samt brist på ledarskap 

hos hyresvärden, vilket inte kommer leda till ett effektivt samarbete. En annan 

vanlig anledning till missnöje hos hyresgästen är att hyresvärden tvingas kräva 

specifika begränsningar gentemot hyresgästen, exempelvis begränsningar 

gällande vad som får göras i lokalen och begränsningar i materialval och 

utrustning (Brooks 2008). Avslutningsvis kommer transaktionskostnaderna att 

öka vilket är följden av en förändring gällande det icke gröna hyresavtalet till 

ett grönt hyresavtal, detta är extremt komplicerat och kostsamt (Bonde 2012). 

Vill inte hyresgästen minska sin energianvändning? Jo, givetvis. Hyresgästen 

kan få en möjlighet att använda en mätare som mäter hela fastighetens energi 

som sedan fördelas ut per kvadratmeter. Ett problem som då uppstår är när 

andra hyresgäster som delar samma fastighet slipper göra ansträngningar men 

ändå får vara med och dela på energivinsten. Dessutom kan hyresgästen mötas 

av brist på engagemang från de övriga hyresgästerna vilket hindrar hyresgästen 

i fråga att agera ur miljösynpunkt (Brooks 2008). 

3.2.3. Det gröna hyresavtalets struktur 

”Grundtanken med det gröna hyresavtalet är att skapa 

engagemang och aktivitet hos båda parter i syfte att höja 

lokalens miljöprestanda” (Fastighetsägarna 2012). 

För att en ökning av miljöprestanda ska kunna ske i en fastighet så krävs det 

att alla berörda parter innehar den kunskap som krävs samt vet vilka åtgärder 

som kan vidtas för att minska energianvändningen. Engagemang är dessutom 

viktigt för att få en väl fungerande samverkan mellan fastighetsägare och 

hyresgäst. Genom det gröna hyresavtalet skapas en struktur på samverkan för 
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att aktörerna lättare ska kunna komma överens om rimliga miljömål 

(Fastighetsägarna 2012). 

De krav som ställs på utformandet av det gröna hyresavtalet är att parterna ska 

göra ett informationsbyte gällande deras ambitioner för sitt enskilda 

miljöarbete, det ska även förekomma ett årligt samråd- och uppföljningsmöte 

där miljöarbetet ska utvärderas och eventuellt förändras. Hyresavtalet ska 

innehålla en gemensam handlingsplan för att underlätta för miljöarbetet, den 

innehåller lite mer specifikt vilka aktiviteter som skall utföras, vem som skall 

utföra dem och vid vilken tidpunkt. Det är samtidigt viktigt att alla 

resursanvändare är medvetna om miljöarbetet och arbetar gemensamt mot 

samma mål, därför finns det ett krav gällande att alla inblandade ska få tillgång 

till behövlig information. Energideklarationen med tillhörande bilagor 

(ventilation, radonmätningar) skall diskuteras igenom vid tecknandet av det 

gröna hyresavtalet. Information ska löpande ges till samtliga hyresgäster för att 

de lättare ska få en bild av hur mycket resurser de gör av med. De optimala 

driftstiderna ska också diskuteras för att undvika att resurser (värme, kyla, 

elektrisk utrustning) används under tiden då lokalen inte används. Det finns 

också ett krav som säger att det endast får brukas förnyelsebar energi i 

fastigheten, exempelvis vatten- vind- eller solenergi. Orsaken är förstås att 

detta alternativ är mer miljövänligt (Fastighetsägarna 2012). Exempelvis 

erbjuder Naturskyddsföreningen (u.å) el som är både ursprungsmärkt och 

förnyelsebar, vilket har fått namnet ”Bra miljöval”. Enligt avtalet skall också 

fastighetsägaren tillhandahålla hyresgästen den optimala möbleringsplanen 

som är gjord för att ta hänsyn till lokalens tekniska förutsättningar såsom 

ventilation och belysning etc. Dessutom krävs det att miljöhänsyn tas till valet 

av material också till valet av vitvaror som måste ha en låg energianvändning 

enligt bestämmelser från energiklassificeringen för vitvaror. Utöver detta skall 

hänsyn ges till avfallet och dess hantering, i vissa fall kan återanvändning vara 

ett alternativ annars ska det återvinnas för att skapa nya råvaror. Avslutningsvis 

ska det gröna hyresavtalet innehålla bestämmelser om miljöhänsynen vid 

underhåll, skötsel och drift av fastigheten vilket kan innebära att endast 

förutbestämda och miljövänliga produkter för städning och renhållning får 

användas (Fastighetsägarna 2012). 

Ett grönt hyresavtal kan vara konstruerat på olika sätt, Brooks (2008) nämner 

två modeller som skiljer sig i sitt sätt att fungera men som har ett gemensamt 

syfte, att göra relationen mellan hyresvärd och hyresgäst mindre problematisk. 

Den första modellen innebär att antingen hyresvärden eller hyresgästen är 

ansvarig för de skyldigheter som innefattar minskad konsumtion och ett 

miljövänligt beteende. Detta synsätt är vanligast då hyresgästen är en stat eller 
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ett företag som är starkt förknippad med miljöarbete och därför tvingar 

hyresvärden till ett visst miljömässigt engagemang. På samma sätt är det vanligt 

när hyresvärden vill ses som miljövänlig gentemot sin omgivning vilket kräver 

att hyresgästen uppfyller givna miljömål. Den andra modellen går ut på att det 

upprättas gemensamma mål för parterna, vilket gör att skyldigheterna och 

ansvaret ligger hos dem båda. Detta är vanligast då båda parter visar ett 

intresse och ett behov i att göra byggnaden och verksamheten miljöanpassad. 

Det kräver att alla uppfyller sin bestämda del av avtalet som de tidigare har 

kommit överens om (Brooks 2008). 

Brooks (2008) visar att det finns vissa specifika delar som alltid ingår i de 

gröna avtalen, de tar upp de viktigaste frågorna som kräver skriftliga 

bestämmelser. Exempelvis ska specifika mål och riktmärken vara uttryckt i 

antingen en procentuell förändring eller ett absolut mål i termer av objektiva 

mått till exempel kilowatt eller liter vatten per kvadratmeter och år. Hur en 

ekologisk hållbar utveckling ska genomföras, innehållande regler gällande hur 

användningen av material skall ske, kvaliteten på inomhusluften eller 

noggrannheten av återvinning. Prestationsnormerna skall anges, de kan 

innehålla specifikationer och exempel på tillvägagångssätt som anger hur 

miljöprestandan mäts. Det ska finnas en så kallad ”tvistlösningsmekanism” 

som visar hur parterna ska agera om det uppstår en tvist dem emellan då 

exempelvis ett föreskrivet mål inte har uppnåtts. Ett exempel på ett liknande 

mål skulle kunna vara ifall hyresgästen överskrider den kvot av 

energianvändning som det tidigare har avtalats om (Brooks 2008). En 

miljöledningsplan1 vilket är en platsspecifik plan som är utvecklad för att 

försäkra om att alla nödvändiga åtgärder identifieras och genomförs för att 

uppfylla de miljöpolitiska målen, skall också finnas i det gröna hyresavtalet 

(Landcom u.å). Dessutom innehåller de gröna hyresavtalen ett grönt 

avtalsschema2 som är ett formellt engagemang som anger energianvändningen 

och fastställer ett minimum av energiprestandan. Detta är ett dokument som 

blir en bilaga till det gröna hyresavtalet (Australian Government 2012). För att 

ange ett par mer specifika exempel på vad ett grönt hyresavtal kan innehålla 

nämns åtgärder för vattenbesparing, omfattande riktlinjer för hur hyresvärd 

och hyresgäst ska agera samt krav på ventilation, frisk luft och kvalitetsnormer 

för inomhusluften (Brooks 2008). 

3.2.4. Olika varianter av avtal 

Det finns stora skillnader i svenska kommersiella kontrakt gällande huruvida 

drift- och underhållskostnaderna fördelas mellan hyresvärd och hyresgäst. Ett 
                                                 
1
 EMP: Environmental Management Plan   

2
 GLS: Green Lease Schedule 
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alternativ är att hyresgästen betalar en bruttohyra som inkluderar drift- och 

underhållskostnader (varmhyra), ett annat alternativ är att hyresgästen betalar 

nettohyra exkluderat sina egna drift- och underhållskostnader (kallhyra). I 

Sverige är bruttohyresavtalet vanligt förekommande. Faktum är att Sverige är 

det land i Europa som till högst andel använder sig av bruttohyresavtal, det 

motsvarade cirka 27 procent av alla svenska kommersiella hyreskontrakt under 

2005 (Bonde & Song 2013). 

Ett grönt hyresavtal kan också upprättas på olika sätt, antingen som en 

förändring av ett redan existerande hyresavtal eller som ett tillägg. En 

förändring av ett avtal som redan är upprättat är extremt komplicerat och 

kostsamt (Bonde & Song 2013). Vad som dessutom bör nämnas gällande de 

gröna hyresavtalen är att det inte är frågan huruvida ett hyresavtal är 

miljöanpassat eller inte, utan graden av tagen miljöhänsyn. Ett hyresavtal kan 

göras mer grönt för att skapa ett regelverk som uppmuntrar miljöprestanda 

och underlättar de överenskommelser som uppstår mellan hyresvärd och 

hyresgäst (Hinnels et al. 2008). 
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4. Empiri 

 

I empirin presenteras resultatet av vår undersökning som gjorts med fyra hyresvärdar 

respektive fyra hyresgäster. Vilka dessa är presenteras nedan i tabellen. Därefter beskrivs 

varje hyresförhållande ytligt med en kort information, detta för att skapa en förförståelse. I 

följande empiri har vi sedan valt att strukturera upplägget genom att behandla varje fråga 

var för sig, däri finner ni svaren från samtliga hyresvärdar och hyresgäster.  Fråga 9 & 10 

har endast besvarats av hyresvärdarna och fråga 11 har endast besvarats av hyresgästerna.  
 

4.1.  Respondenter 

Företag: Respondent: Roll: 

Vasakronan, hyresvärd Anna Denell 

Sture Caesar 

Hållbarhetschef 

Affärsområdeschef 

Bolander & Co, hyresgäst Helén Sweno Ekonomichef 

 

Kungsleden, hyresvärd Krister Johansson Fastighetsförvaltare 

Västmanlands länsmuseum, 

hyresgäst   

Jan Björklund Fastighetsförvaltare 

 

Diligentia, hyresvärd Tim Prevolnik Fastighetsförvaltare 

Connecta, hyresgäst Jenny Kulle Koordinator 

 

Fabege, hyresvärd Anders Sävelin Marknadsområdeschef 

Unilever, hyresgäst Karin Alrenius Nordic Workplace 

Manager 

 

Vasakronan och Bolander & Co tecknade ett grönt hyresavtal i mars 2010 

enligt en särskild framtagen modell av Vasakronan. Vasakronan har från och 

med i år gått över till den modell som Fastighetsägarna har tagit fram. Det var 

Vasakronan som tog initiativet till tecknandet. 

Kungsleden började använda sig av det gröna hyresavtalet 2012. Tecknandet 

med Västmanlands Länsmuseum skedde hösten 2012, avtalet börjar dock inte 

gälla förrän i augusti 2013. Kungsledens gröna avtal är ett eget dokument som 

fungerar som ett tillägg till det vanliga hyresavtalet. Kungsleden tog initiativet 

till tecknandet. 



27 

Diligentia tecknade det första branschgemensamma gröna hyresavtalet i 

Sverige, hyresgästen var Poolia i Stockholm och detta var i juni 2012. Ganska 

exakt sex månader senare tecknade Diligentia ett grönt hyresavtal med 

Connecta som har varit kunder hos dem sedan 2006. De använder sig av 

Fastighetsägarnas gröna bilaga som ett tillägg till det vanliga hyresavtalet. 

Diligentia tog initiativet till att teckna det gröna hyresavtalet. 

Fabege införde gröna hyresavtal 2010 och på den tiden användes en egen 

framtagen bilaga, från och med 2012 använder de Fastighetsägarnas bilaga. 

Unilever har varit kunder hos Fabege sedan 2006 och i juli 2011 tecknades ett 

grönt hyresavtal. Det var Unilever som tog initiativet till tecknandet. 

1. Vilket var det främsta skälet till att införa/teckna 

ett grönt hyresavtal? 

Vasakronan menade att det fanns flera olika anledningar till varför de införde 

gröna hyresavtal. Först och främst så trodde de att det fanns en efterfrågan 

och en vilja från sina kunder att åstadkomma lite mer miljönytta med sina 

lokaler. Dessutom såg de en möjlighet att öka effekten av sitt eget miljöarbete. 

Respondenten förklarade att vissa delar har hyresvärden ensam rådighet över 

och kan styra detta hur de vill medan andra delar kräver ett samarbete med 

hyresgästen för att kunna utöva ett effektivt miljöarbete. Bolander & Co 

förklarade att de helt enkelt hade en positiv inställning till det gröna 

hyresavtalet. De ville göra vad de kunde för att minska påfrestningen på miljön 

och ansåg att detta var det enda rätta. 

För Kungsleden är det fortfarande ett ganska nytt område men att börja med 

de gröna hyresavtalen var ändå ett naturligt steg, då de länge arbetat med att 

vara miljö- och energismarta. Respondenten tror att det ligger i tiden men det 

är hans privata åsikt. Västmanlands länsmuseum hade hört talas om gröna 

hyresavtal sedan tidigare och var relativt insatta i vad det handlade om. När 

förslaget kom hade de inga invändningar, snarare tvärtom. Det var dessutom 

helt i linje med deras egna ambitioner. Sedan hade de även ett tryck på sig 

uppifrån från det politiska hållet att minska miljöbelastningen. 

Diligentias främst skäl till att börja med gröna hyresavtal vad att de ville ligga i 

framkant gällande hållbarhetsfrågor, detta gällde såväl miljömässig som social 

och ekonomisk hållbarhet. Diligentia berättar också att när frågan lyftes för 

hyresgästen var det en självklarhet för dem då de visat stort intresse och 

engagemang. Connecta som arbetar mycket med miljön hade involverat 

hyresvärden redan tidigare innan frågan om ett grönt hyresavtal fanns på 

bordet. Diligentia visste redan innan att de ville börja källsortera etc. och det 
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fanns en bra dialog mellan parterna. Grönt avtal är något man bör arbeta med 

idag menar Connecta. 

Fabege menade att deras främsta skäl till att införa det gröna hyresavtalet var 

att kunna använda det som ett verktyg för att sätta fokus och samverka kring 

miljöfrågor på ett mer formaliserat sätt. Unilevers främsta skäl till att ta 

initiativ och teckna ett grönt hyresavtal med sin hyresvärd var att få dem att 

också aktivt arbeta med miljöarbetet. 

2. Vilka är för- och nackdelarna med ett grönt 

hyresavtal? 

Vasakronan nämner att fördelen med ett grönt hyresavtal är att det går att 

komma längre i sitt miljöarbete, både för hyresgästen och för dem själva då de 

båda är överens om att samverka i dessa frågor. Dessutom har Vasakronan en 

känsla av att kunder med grönt hyresavtal är en aning mer lojala än andra 

kunder men detta är inget som de själva kan styrka i någon form av 

undersökning eller liknande. Ytterligare anses relationen som tajtare med dessa 

hyresgäster. Bolander & Co såg endast fördelar med grönt hyresavtal och de 

skulle definitivt rekommendera andra företag att teckna gröna hyresavtal. De 

skulle till och med helst se att det gröna hyresavtalet blir en standard. Båda 

parter är överens om att det inte finns några nackdelar. När vi sedan frågar 

vidare och påpekar att vi har sett tendenser till att ett ökat arbete och 

engagemang ses som en nackdel gällande det gröna hyresavtalet, så har de 

invändningar. Bolander & Co håller absolut inte med, de menar att det enda de 

behövde göra var att ta ställning till vilket slags grönt elavtal de ville använda 

sig av, vilket sammanlagt tog två minuter. Vasakronan menar att den 

avtalsmodell som Bolander & Co använder är enklare rent administrativt vilket 

inte medför extra arbete. Däremot har hon en förståelse gällande extra arbete 

för de kunder som använder det avtal som nuvarande används, 

Fastighetsägarnas standardavtal. Detta ses som mer betungande än deras 

tidigare modell, det nya avtalet har fler krav på bland annat dokumentation 

och information. 

Kungsleden menar att fördelarna med gröna hyresavtal kan ses som en aning 

diffusa. Istället tydliggör de tal som fås att det lönar sig att energieffektivisera. 

De gröna hyresavtalen tydliggör mer vad de arbetar med än att det är något 

nytt. Västmanlands länsmuseum nämnde att fördelarna är att det sker en 

minskad miljöbelastning och förmodligen en minskad kostnad, inte bara 

rörande energianvändningen utan också gällande val av rätt material vid 

ombyggnationer och förändringar. Kungsleden ser inga nackdelar alls, inte 

heller deras hyresgäst Västmanlands Länsmuseum. Däremot medger 
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hyresgästen att det kommer att krävas lite mer insats av personalen med 

exempelvis fler möten och diskussioner vilket kommer kräva tid och 

engagemang. 

Diligentia beskriver flertalet fördelar med gröna hyresavtal. Det gröna 

hyresavtalet ökar chanserna för att bibehålla befintliga hyresgäster, skapar ett 

ökat miljöfokus från bägge parter, stärker varumärket ur ett CSR-perspektiv3 

och bidrar till lägre kostnader och förhoppningsvis högre hyror. Connecta 

tyckte att fördelen med dessa avtal var att de tillsammans med hyresvärden 

kunde jobba med hållbar utveckling. Både Diligentia och Connecta såg inga 

nackdelar med det gröna hyresavtalet överhuvudtaget. 

Fabege påpekar som fördel med det gröna hyresavtalet att de tillsammans med 

deras hyresgäster kan sätta upp mål för att förbättra eller bibelhålla 

miljöprestandan i lokalen. Unilever nämner att fördelen med detta avtal är de 

aktiviteter och installationer som gör det bättre för miljön. Hyresvärden har 

gjort många investeringar och därför gäller det som hyresgäst att gå med på de 

krav som ställs av hyresvärden. 

Varken Fabege eller Unilver ser några nackdelar med det gröna hyresavtalet.   

3. Gäller varm- eller kallhyra? 

I fastigheten som Vasakronan äger tillhandahåller hyresvärden uppvärmning av 

lokalen och varmvatten. Bolander & Co har tecknat ett separat avtal med ett 

elbolag för den el som används i verksamheten. Hyresgästen har förbundit sig 

via avtalet att enbart teckna abonnemang för el som utgör Bra Miljöval enligt 

Naturskyddsföreningens kriterier. Den el som upphandlas av hyresvärden till 

fastigheten är också märkt Bra Miljöval.   

Gällande det gröna avtalet mellan Kungsleden och Västmanlands länsmuseum 

så står hyresgästen för att den energi som de förbrukar i sin verksamhet, det 

gjorde de även innan det gröna hyresavtalet upprättades. Det gröna avtalet 

tecknades i samband med att ett helt nytt hyresavtal skrevs, detta på grund av 

en nybyggnation som ökade den totala ytan av museet. 

Connecta har likt tiden innan tecknandet av det gröna hyresavtalet ett kontrakt 

där uppvärmning och vatten ingår. Den el som förbrukas i verksamheten 

betalar de själva enligt ett eget tecknat avtal med ett elbolag. De har även 

avtalat om att både hyresvärden och hyresgästen ska inhandla förnybar el för 

fastigheten respektive verksamheten. Diligentia påpekar också att det gröna 

                                                 
3
 Corporate Social Responsibility, innebär  företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till 

sociala, etiska och miljömässiga aspekter. 
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hyresavtalet inte har något med kontraktstider och liknande att göra utan mer 

bara vilka miljöambitioner man har i lokalen. 

Fabege har ett hyrestillägg för värme och kyla och sedan har hyresgästen 

tecknat ett eget avtal för verksamhetens elförbrukning. Gällande hyrestillägget 

så räknar Fabege ut en schablon som ska spegla den verkliga förbrukningen, 

detta är inte en statisk kostnad utan den varierar lite från år till år. Detta sätt 

(kallhyra) är vanligast enligt Unilever. 

4. Vilka var hyresvärden/hyresgästens krav och 

målsättningar?   

Vasakronan har krav på hyresgästen att de ska köpa grön el som är förenat 

med de krav som Bra Miljöval ställer enligt Naturskyddsföreningen. Dessutom 

har Vasakronan en målsättning att samverka med Bolander & Co för att spara 

energi och minska avfall. Bolander & Co hade önskemål om att få en väl 

fungerande sopsortering vilket de saknade innan det gröna hyresavtalets 

tecknande. De ville slippa ett soprum som var överbelamrat med osorterat 

avfall för att det nu istället skulle vara ordning och reda. De ville ha skyltar 

med olika slags avfall exempelvis hushållsavfall, lampor, glas, brännbart och 

returpapper.  Dessutom enades de båda om ett väl fungerande inomhusklimat 

i lokalen. De var också överens om att inomhusklimatet skulle anpassas till 

yttre förutsättningar allt för att minska energianvändningen som var hänförlig 

till uppvärmning, ventilation och kylning. Hyresgästen godkände att 

inomhustemperaturen kan variera och anpassas till utomhustemperaturen. 

Kungsleden förklarade att avtalet med Västmanlands Länsmuseum 

upprättades som ett samarbete parterna emellan för att minska 

miljöbelastningen, där de tillsammans kom fram till gemensamma mål. De 

kom med förslaget om att teckna ett grönt hyresavtal då de tyckte 

Västmanlands Länsmuseum var en lämplig hyresgäst. Kungsleden ställde några 

krav som exempelvis källsortering och att verka för att fastigheten och lokalens 

energi- och vattenförbrukning hölls nere, men säger ändå att det var väldigt 

milt skrivet och ser det hela som ett samarbete. Västmanlands länsmuseum 

hade inga krav på fastighetsägaren, bara en stor vilja att kunna hjälpa till och 

samtidigt kunna samarbeta åt samma håll. Kunde de vara med och optimera 

drifttiderna på ventilationsanläggningen så skulle det hjälpa jättemycket till att 

minska energiåtgången. Västmanlands Länsmuseum förklarade dessutom att 

de är en speciell hyresgäst då anläggningen kräver en viss miljö. Byggnaden är 

från tidigt 1900-tal och var från början en verkstadsbyggnad som sedan 

omvandlades till ett konstmuseum. Ett museum kräver ett visst inomhusklimat 

och den relativa fuktigheten ska vara på en viss nivå hela tiden året runt vilket 
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är både energikrävande och dyrt. Även på natt- och kvällstid när personalen 

gått hem är det svårt att stänga av anläggningen helt och hållet. Detta gör att 

energifrågorna är högt prioriterade i hyresförhållandet. 

Diligentia hade först och främst de krav som Fastighetsägarna anser som 

minimikrav, exempelvis energislag och materialval, men också några ytterligare 

punkter som de ansåg att fastigheten klarade av. De förklarar att fastigheten 

har en del begränsningar eftersom de har att göra med en befintlig byggnad 

från 1961. Diligentia hade ambitionen att kunna klassa fastigheten som 

miljöcertifierad, då enligt klassificeringssystemet Miljöbyggnad 2.1 som är en 

uppdaterad version av Miljöbyggnad. Diligentia menade att detta inte kommer 

att belasta hyresgästen på något sätt utan kommer bli som en bonus. Connecta 

hade inga speciella krav. De tyckte det var positivt att hyresvärden kom med 

förslaget gällande det gröna hyresavtalet, eftersom de själva jobbar mycket 

med miljön. Connecta förklarade att ett par kriterier fanns i avtalet angående 

elen men att det var något de redan jobbat med innan det gröna avtalet 

upprättades. 

Fabege menade att det gröna hyresavtalet ska spegla en gemensam energi- och 

miljöambition. Deras gemensamma målsättning har varit att på ett systematiskt 

och medvetet sätt verka för att minska miljöpåverkan samt energioptimera 

lokalen och fastigheten, båda måste dra sitt strå till miljöstacken menar Fabege. 

Unilever menar att deras specifika krav och målsättningar upptogs av 

hållbarhetsfrågor där arbetet kring grön el och miljömässig belysning 

diskuterades. 

5. Hade hyresgästen något inflytande i tecknandet? 

Både Vasakronan och Bolander & Co var eniga om att hyresgästen inte var 

delaktig i arbetet gällande upprättandet av avtalet. Men Bolander & Co säger 

samtidigt att de tror att de hade fått vara med och säga till om mer om de hade 

velat. De kände sig nöjda med avtalet och kände inget behov i att göra någon 

förändring. 

Som hyresgäst har Västmanlands Länsmuseum haft ett inflytande vid 

tecknandet av avtalet med Kungsleden. De har kommit med egna synpunkter 

som inte bara handlade om energi utan även om källsortering och samtidigt 

strukit det som inte varit relevant. Detta ansåg båda parter. 

Diligentia menar att Connecta har visat ett stort engagemang så fort de lyfte 

frågan om gröna hyresavtal. De visade dessutom ett mycket stort intresse vid 

deras gemensamma genomgång av ambitionsnivån. Connecta berättar att de 

absolut har haft möjligheten till inflytande under hela tiden. De nämner 
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dessutom att de har en hyresvärd som har varit väldigt tillmötesgående med de 

krav de haft, speciellt de krav som varit kopplade till miljön. Båda parter menar 

att de har haft samma målsättning när det gäller att jobba mot en hållbar 

utveckling. 

Både Fabege och Unilever har deltagit och haft ett inflytande i tecknandet av 

det gröna hyresavtalet.   

6. Förekom det några diskussioner under 

upprättandet? 

Vasakronan och Bolander & Co var eniga om att inga större diskussioner 

uppstod under upprättandet av avtalet. 

Kungsleden och Västmanlands länsmuseum tyckte inte att några större 

diskussioner uppstod. Däremot nämnde Västmanlands länsmuseum att de 

hade diskuterat materialval, angående något som kallas BASTA- register där de 

produkter och material finns som är lämpliga att använda för att minska 

miljöbelastningen. Dessa typer av register kan försvinna med tiden och deras 

avtal sträcker sig till 2018, det betyder att man får diskutera vilket register som 

skulle kunna ersätta detta. 

Både Diligentia och Connecta är eniga om att inga större diskussioner uppstod 

förutom någon enstaka diskussion, men den var endast i positiv anda menade 

Diligentia. Diligentia förklarar att de tillsammans med hyresgästen Connecta 

hade lika ambitioner men att de begränsades en del på grund av byggnadens 

ålder. Fastighetsägaren tog fram och skrev ner de punkter som byggnaden 

klarade och utarbetade ett förslag. Därefter fick Connecta tänka över vilka 

delar av avtalet de ville uppfylla. 

Båda Fabege och Unilever var överens om att inga större diskussioner 

uppstod. Fabege förklarar att Unilever var väldigt tydliga med att påvisa att 

miljöarbetet var väldigt viktigt för dem redan väldigt tidigt. Båda parter var 

också eniga om vilken typ av miljöambition som var rimlig. Fabege avslutar 

med att nämna att det gäller för båda parter att hitta något som de kan leva 

och verka efter i vardagen, det ska inte bara vara en pappersprodukt utan 

avtalet ska kunna gå att efterleva. 
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7. Förekom det några energisparåtgärder och hur 

fördelades kostnaden för investeringen? 

Vasakronan förklarar att energiåtgärder har gjorts gällande styrning av värme 

och ventilation. 

Kungsleden berättar att de inte har kommit så långt än eftersom det håller på 

och bygger en ny lokal och att några nya idéer angående energisparåtgärder 

ännu inte dykt upp. Skulle investeringar göras så borde vinsten delas upp 

eftersom det är fastighetsägaren som gör investeringen och hyresgästen som 

får hela vinsten. Något sätt så att fastighetsägaren också får tillbaka det som 

investerats. Annars skapas inga incitament till att utföra investeringar menar 

Kungsleden. Sett från hyresgästens sida så måste de kunna uppfylla alla de krav 

som verksamheten har gällande den lokalen verksamheten bedrivs i. 

Västmanlands länsmuseum berättar att de måste kunna mäta och följa upp 

miljön i sina lokaler och för att kunna komma dit måste de ha en bra teknik. 

Därför förutsätter de att fastighetsägaren har hyrt in tillräckligt kunniga 

konsulter till projektet som behärskar den tekniken. Fastighetsägaren gör 

investeringen och Västmanlands Länsmuseum betalar detta i form av en hyra. 

Sedan görs det även teoretiska beräkningar där de räknas ut ungefär vad 

värme, vatten och el kommer att kosta. Detta justeras varje år genom att 

hyresgästen antingen får betala mer eller få tillbaka det som de har betalat för 

mycket. 

Diligentia förklarar att det inte har gjorts några åtgärder i Connectas lokaler.  

Hyresgästen håller med att de inte gjorts några energisparåtgärder dock jobbar 

de på att stänga av datorer och likande när de går hem. 

Den gröna bilagan framkom genom en omförhandling med Unilever då de 

varit hyresgäst hos Fabege sedan tidigare. Den gröna bilagan bidrog till att de 

bytte belysning och investerade i ett nytt styrsystem som gjorde att de kunde 

optimera värme- och kyltillförseln i lokalerna. Vidare frågade vi hur dessa 

kostnader kompenseras? Det gör de inte, menar Fabege, hyresvärden står för 

alla investeringskostnader. Gällande eventuella kostnadsbesparingar görs ingen 

fördelning mellan parterna. 

8. Använder ni er av uppföljning/återkoppling? 

Vasakronan förklarar att minst en gång om året ska hyresvärd och hyresgäst ha 

ett möte med kunden där de lämnar uppgifter om exempelvis 

energianvändningen, vattenanvändning och avfallsmängd. Hyresgästen bidrar 

också med information om exempelvis energianvändning då elen köps från ett 

enskilt elbolag. Hyresvärden brukar fråga hur deras energianvändning har varit, 
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uppgifter samlas in från samtliga hyresgäster för att få en uppfattning om den 

totala energianvändningen i byggnaden. Detta gör Vasakronan för att de tycker 

att det är passivt att endast fokusera på den el som köps in för att driva huset, 

det är viktigt att titta på all energi som används i byggnaden. Dessutom brukar 

Vasakronan fråga hyresgästen om ytterligare val de gör exempelvis ändrat 

resebeteende. Bolander & Co menar däremot att det inte förekommer någon 

uppföljning. Enligt kontraktet ska parterna ses en gång per år och delta i ett 

miljömöte för att följa upp utfallet av utförda åtgärder. Avtalet säger dessutom 

att hyresvärden ska sammankalla till dessa miljömöten. Hyresgästen har dock 

inte blivit kontaktad för ett liknande möte. 

Gällande uppföljning förklarar Kungsleden att det sker kontinuerliga möten 

parterna emellan. Vanligtvis har de årsmöten med dokumentation minst en 

gång om året vilket Västmanlands länsmuseum bekräftar, men i detta 

hyresförhållande träffas de normalt fyra gånger om året berättar Kungsleden. 

Det pratas om ambitioner inom miljöområdet, energianvändningen i lokalen, 

parternas olika val, energideklarationer och källsortering etc. 

Diligentia använder sig av något som de kallar ”kunddialog” minst en gång per 

år då miljöfrågan kommer vara en stående punkt på dessa möten. I avtalet står 

det avtalat att hyresvärden ska kalla till ett samråds- och uppföljningsmöte. 

Under dessa möten ska status för åtaganden enligt denna överenskommelse 

gås igenom och dokumenteras.   

Fabege använder sig av återkoppling i samarbetet med Unilever, detta sker en 

gång per år. 

9. Har det gröna hyresavtalet gett den önskade 

effekt som ni trott? 

Vasakronan har på hela sitt bestånd sparat mer än tjugo procent på energin. 

Vad man bör ta hänsyn till är att detta inte bara handlar om tecknande av grönt 

hyresavtal utan också av annat miljöarbete. Vasakronan berättar att de 

investerat mycket i energieffektiviseringsprojekt, de har sålt en del gamla 

byggnader och även byggt en del nytt. Detta är med andra ord en kombination 

av väldigt många olika åtgärder. Men Vasakronan är säker på att om de inte 

hade tecknat dessa gröna hyresavtal, där kunderna faktiskt är delaktiga i att 

spara, så hade de inte kunnat komma riktigt lika långt.  Ytterligare menar också 

Vasakronan att det är svårt att särskilja hur stor del av den här besparingen 

som kommer från kundbesparingar. Exempelvis kan en hyresgäst som tidigare 

haft dygnet runt-drift acceptera att istället stänga av ventilationen efter 

arbetstid. Kunden har också blivit mer medveten och ställer högre krav på 
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hyresvärden framförallt gällande avfall. Vasakronan tror att detta är en direkt 

följd av det gröna hyresavtalet där kunden har fått varit med och samarbeta. 

Många kunder har kommit med åtgärdsförslag på hur de ska kunna sortera sitt 

matfall, då de har insett att det kan utvinnas biogas. 

Kungsleden menar att det gröna hyresavtalet inte har gett någon direkt effekt, 

därför att de redan tidigare levde efter samma villkor.    

Diligentia tycker absolut att det gröna hyresavtalet har gett den önskade effekt 

som de trott. De förklarar att både de själva och Connecta har ökat sitt 

miljöfokus och som en bonus har Diligentias varumärke fått en skjuts ur ett 

rent CSR-perspektiv. 

Fabege svarar att det gröna hyresavtalet absolut har gett den önskade effekt 

som de trott. De har sänkt energiprestandan i fastigheten och har årlig 

uppföljning kring miljöfrågorna. 

 

10. Vilka är de främsta förändringarna som skett 

efter tecknandet? 

Bolander & Co ger ett exempel på en förändring som har skett. De har börjat 

använda nedbrytbara avfallspåsar vilket har gjort att personalen har visat ett 

visst missnöje. Missnöjet beror på att dessa är mer sköra i kvalitén och går inte 

att fylla lika mycket som de tidigare använda avfallspåsarna. 

Västmanlands länsmuseum berättar att den främsta förändring för dem 

kommer att bli det gällande förbrukningsuppgifterna som kommer att 

redovisas till hyresvärden varje månad. Dessutom kommer de ha möten en 

gång om året. 

För Connecta är den största förändringen med det gröna avtalet 

återkopplingen som kommer att ske en gång per år. Där ska både hyresvärden 

och hyresgästen redovisa vad de gjort under året. Detta har dock inte hunnits 

med än eftersom det är så pass nytt. Dessutom källsorterar de nu och 

använder förnybar el. 

Unilever har fått en energieffektivisering av lokalen, en väderprognosstyrning 

för att kunna optimera värme, kyla och ventilation och en ny belysningslösning 

i och med detta samarbete, detta säger de är de främsta förändringarna. 
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5.  Analys 

 

I detta kapitel analyserar vi svaren från empirin med det vetenskapliga ur teorin. Detta i 

förhållande till syftet att undersöka hur parterna i hyresförhållandet löser problemet med 

kostnads- och ansvarsfördelningen på den kommersiella fastighetsmarknaden och även vad 

det är som gör att företag väljer att använda gröna hyresavtal. 
 

I linje med vad vår respondent från Vasakronan uttryckte om en ökad vilja och 

efterfrågan från kundernas sida för att skapa mer miljönytta, har även 

Nohrstedt (2011) kunnat se en ökning av viljan till att hyra grönt. Bolander & 

Co nämner dessutom att de vill kunna minska sin miljöpåverkan med hjälp av 

det gröna hyresavtalet. Det har påvisats av Hinnells et al. (2008) att en 

hyresgästs beteende och användning i en lokal är avgörande gällande mängden 

energi som förbrukas. Oavsett om byggnaden anses som miljövänlig. 

Kungsleden har som Bonde (2012) nämner även insett att det gröna 

hyresavtalet är nästa steg i utvecklingen. Kungsleden tror även att det ligger i 

tiden att använda sig av gröna hyresavtal vilket enligt den institutionella teorin 

kan bero på omgivande faktorer där organisationer handlar efter det som tas 

för givet. Den institutionella teorin menar att organisationer påverkas av 

omgivning istället för att handla rationellt (Eriksson-Zetterquist 2009). Likaså 

kan den institutionella teorin härledas till Diligentias syfte att ligga i framkant 

gällande bland annat hållbarhet när de införde det gröna hyresavtalet.  

Kungsleden nämner att de gröna hyresavtalens fördelar är en aning diffusa 

men att det visat sig vara lönsamt att energieffektivisera. Det stämmer överens 

med det Brooks (2008) nämner, genom att göra investeringar för att i nästa 

steg kunna sänka sina energikostnader, är det detta som oftast motiverar 

hyresvärden. Detta innebär att hyresvärden samtidigt gör sin byggnad mer 

konkurrenskraftig på hyresmarknaden. Både Vasakronan och Connecta 

nämner att den främsta fördelen är att samarbetet med respektive hyresvärd 

och hyresgäst förbättras och att relationen mellan de båda blir närmare. Detta 

bekräftar Bonde (2012) är skälet till varför det gröna hyresavtalet utvecklades, 

för att skapa ett bättre samarbete och underlätta parterna emellan när det 

kommer till att lösa problem gällande kostnads- och ansvarsfördelning. 

Hinnells et al. (2008) förklarar att det gröna hyresavtalet löser upp de spärrar 

som ofta förekommer vid användandet av ett standardavtal och skapar 

samtidigt den goda relation som Bonde (2012) nämner ovan. Diligentia 

nämner att en fördel är att det gröna hyresavtalet stärker varumärket ur ett rent 

CSR-perspektiv vilket Deegan & Unerman (2011) förklarar är ett av de sätt en 
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organisation kan skapa legitimitet på, genom att bli sammankopplade med 

olika symboler, i detta fall gröna hyresavtal. 

När det gäller nackdelar rörande de gröna hyresavtalen så hade samtliga 

respondenter inget att anmärka på. Västmanlands länsmuseum nämner 

däremot att det kommer att krävas mer insats och engagemang från 

personalen exempelvis genom möten och diskussioner. Brooks (2008) ger 

också liknande exempel då begränsningar av materialval och utrustning kan 

uppfattas som en arbetsbörda. Detta förklarar Fastighetsägarna är 

grundtanken med det gröna hyresavtalet, det ska skapa engagemang och 

aktivitet hos båda parter i syfte att höja lokalens miljöprestanda 

(Fastighetsägarna 2012). Vasakronan har förståelse för de hyresgäster som 

upplever en ökad arbetsmängd i de fall då de använder sig av Fastighetsägarnas 

standardavtal. Detta avtal har många krav som hyresgästen måste uppfylla, 

dessa krav har vi tidigare presenterat i vår teori.  Vasakronan förklarar vidare 

att Fastighetsägarnas standardavtal jämfört med den egna framtagna modellen 

inte uppfattas som lika krävande. Bolander & Co håller inte med om att det 

gröna hyresavtalet bidrar till en ökad arbetsinsats. Detta kan bero på det 

Vasakronans respondent förklarade i föregående stycke, då de använder 

Vasakronans egna framtagna modell. En annan förklaring kan vara att 

verksamheten är relativt liten och inte så miljökrävande vilket Eichholtz et al 

(2009) menar kan vara en bidragande faktor i arbetet med gröna hyresavtal.   

Alla respondenter använder sig av kallhyra. Hyresgästen tecknar ett eget avtal 

med ett elbolag för den el som används i verksamheten. Gällande 

uppvärmning och varmvatten i lokalen mäter hyresvärden förbrukningen och 

skickar en faktura till hyresgästen.  Att Bonde & Song (2013) nämner att 

varmhyran är vanligt förekommande framgår därmed inte av vår 

undersökning. Bolander & Co har förbundit sig enligt avtalet att endast 

använda el som utgör Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningens kriterier, 

vilket är ett minimikrav som också används i Fastighetsägarnas standardavtal 

(Fastighetsägarna 2012). Connecta har ett liknande villkor i sitt avtal som säger 

att både hyresvärd och hyresgäst förbinder sig att använda förnyelsebar energi. 

Förnyelsebar energi bidrar till ett mer hållbart samhälle som vidare resulterar i 

en effektivare förbrukning och hållbarare energikällor (Europeiska 

kommissionen 2013). 

Samtliga respondenter har en målsättning som innebär en minskad 

energianvändning. För att en minskad energianvändning ska kunna ske menar 

Fastighetsägarna att det krävs att alla parter har den kunskap som krävs samt 

vet vilka åtgärder som måste göras (Fastighetsägarna 2012). Brooks (2008) 

pekar på två modeller som ett grönt hyresavtal kan vara konstruerat på. Den 
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ena modellen går ut på att hyresvärd och hyresgäst tillsammans ska upprätta 

gemensamma mål, vilket gör att skyldigheter och miljöansvar ligger hos dem 

båda. Detta förekommer i samtliga hyresförhållande efter att de berättat att de 

samverkar för att åstadkomma bättre miljöarbete. Den andra modellen går ut 

på att antingen hyresvärden eller hyresgästen är ansvarig för de skyldigheter 

som innefattar minskad konsumtion eller ett miljövänligt beteende. Denna 

modell är vanlig då hyresvärden vill ses som miljövänlig gentemot sin 

omgivning, vilket i sin tur kräver att hyresgästen uppfyller bestämda miljömål 

(Brooks 2008). Vi tycker oss se vissa tendenser till att några av 

hyresförhållandena även skulle passa in i denna modell. Fabege har gjort 

flertalet investeringar i Unilevers verksamhet och de har ensamma stått för de 

kostnader som investeringarna har inneburit. Fabege kommer på samma sätt 

som Diligentia att uppfattas som ett miljömedvetet fastighetsbolag då 

Diligentia förklarar att de gröna hyresavtalen stärker deras varumärke ur ett 

CSR-perspektiv. Detta kan som även tidigare nämnts i analysen härledas till 

den institutionella teorin om att företag påverkas av omgivningen och dess 

förväntningar. Då företag inte handlar rationellt utan följer det som tas för 

givet (Eriksson-Zetterquist 2009). Detta har en koppling till den tvingande 

ismorfism som vi hittar i den institutionella teorin vilket syftar på att företag 

känner påtryckning och en viss förväntan från samhället (DiMaggio & Powell 

1983). 

Alla hyresgäster har haft möjligheten att vara delaktiga i avtalets upprättande 

men Bolander & Co valde att avstå. Detta på grund av att de redan kände sig 

nöjda då de inte hade det behovet. Fastighetsägarna menar att engagemang är 

viktigt för att få en fungerande samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst. Det 

gröna hyresavtalet skapar en struktur på samverkan mellan parterna för att de 

på ett smidigare sätt ska kunna komma överens om gemensamma miljömål 

(Fastighetsägarna 2012). 

Som Brooks (2008) påvisat ovan handlar det gröna hyresavtalet om att 

upprätta gemensamma mål för båda parter. Detta gör att det krävs ett 

samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst och det menar Diligentia ha 

förekommit i deras fall. Diskussioner har uppstått men endast i positiv anda. 

Västmanlands museum menar också att diskussioner har uppstått och i deras 

fall om materialval. Dessa diskussioner gör miljöarbetet mindre problematiskt 

och dessutom mer fördelaktigt för de båda parterna och miljön (Bonde & 

Song 2013). Fabege förklarade också något viktigt, det gäller för parterna att 

hitta något som de båda kan leva och verka efter i vardagen och avtalet ska 

inte endast vara en pappersprodukt. 



39 

Kungsleden har hittills inte kommit så långt i sitt arbete med avtalet på grund 

av att avtalet är så nytt, dock nämner de hur de skulle hanterat 

kostnadsfördelningen om investeringar skulle göras. De tycker att vinsten på 

investeringen skulle delas upp eftersom det är fastighetsägaren som gör 

investeringen och hyresgästen som får hela vinsten, fastighetsägaren måste 

också få tillbaka det som investerats. Fabege stod för flertalet 

investeringskostnader gentemot Unilever och det skedde i detta fall ingen 

kostnadsfördelning. Denna kostnadsfördelning mellan fastighetsägare och 

hyresgäst är ett ofta förekommande problem vilket det gröna hyresavtalet ska 

hjälpa till att lösa (Vasakronan u.å.). Fabege väljer att göra investeringar som 

därmed strider mot ”cirkeln av beskyllning” vilket Myers et al. (2007) förklarar 

i teorin. Detta beror på att Fabege sedan länge har varit medveten om 

Unilevers miljöengagemang, därför såg de en efterfrågan vilket möjliggjorde 

investeringen. Att hyresvärden står för investeringen stämmer överens med det 

Du Bois (2009) säger, han förklarar också att detta många gånger beror på att 

hyresgästen saknar den kunskap gällande teknik och kapital som krävs för att 

göra en energieffektivisering.   

Uppföljning och återkoppling ska enligt Fastighetsägarnas standardavtal 

förekomma årligen vid grönt hyresavtal. Där ska miljöarbetet utvärderas och 

förändras vid eventuellt behov, dessutom ska ambitioner och information 

bytas parterna emellan (Fastighetsägarna 2012). Detta krav finns med i 

samtliga hyresavtal där uppföljning ska ske minst en gång per år.  Kungsleden 

bekräftar att de frågor som tas upp gällande teorin även behandlas på deras 

möten. Bolander & Co, Connecta och Västmanlands länsmuseum har ännu 

inte haft någon uppföljning i enlighet med de gröna hyresavtalen.  I Bolander 

& Co fall har det inte skett någon uppföljning enligt hyresgästen själv. Detta 

tror vi kan bero på, i enlighet med teorin, att verksamheten är relativt liten och 

inte direkt miljökrävande (Eichholtz et al. 2009). I fallen gällande Connecta 

och Västmanlands länsmuseum handlar det troligtvis om att de inte har haft de 

gröna hyresavtalen tillräckligt länge, för att det helt enkelt inte har funnits 

något behov. 

Samtliga hyresgäster bedriver olika verksamheter och de förklarar de olika 

förändringar som skett efter tecknandet.  Allt från mindre förändringar såsom 

utbyte till nedbrytbara avfallspåsar till stora investeringar såsom utförda 

energieffektiviseringar. Eichholtz et al. (2009) förklarar att de faktorer som kan 

påverka verksamheters val är, vilken typ av verksamhet som hyresgästen 

bedriver och även vilka målsättningar verksamheten har. Connecta har inte 

märkt av någon förändring efter införandet av det gröna hyresavtalet. 
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Då de tidigare förklarat att de redan innan hade ett väl utvecklat miljöarbete 

kan målet med införandet av det gröna hyresavtalet ha varit att stärka 

varumärket. Miljöengagemanget har nu för tiden en stor betydelse för en 

organisation, detta är viktigt gällande organisationens överlevnad (Deegan & 

Unerman 2011). Meyer och Rowan (1977) menar att anpassningar efter andra 

företags formella strukturer är det enda sättet att göra ett företag 

framgångsrikt. Strukturerna har skapats utifrån allmänhetens uppfattning men 

även från lagar och regler. De menar att om företagen ska uppfattas som en 

bra organisation som tar ansvar så krävs det att de följer dessa regler och lagar.  

Bonde och Song (2013) menar att de gröna hyresavtalen har framtagits för att 

göra samarbetet mellan hyresvärd och hyresgäst mindre problematiskt och 

dessutom göra det mer fördelaktigt för parterna. Vasakronan förklarar att 

deras önskade effekt av deras totala miljöarbete har varit positiv dock är det 

svårt att säga hur stor del av den som beror på det gröna hyresavtalet. 

Dessutom är det svårt att särskilja hur stor del av detta som beror på 

kundbesparingar. Genom att hyresgästen accepterar att ventilationen stängs av 

under natten blir detta mer fördelaktigt för både hyresvärd och hyresgäst. 

Vasakronan nämner också att medvetenheten hos kunden har ökat, de ställer 

högre krav på hyresvärden och detta tror Vasakronan är en direkt följd av det 

gröna hyresavtalet där kunden har fått vara med och samarbeta. Kungsleden 

menar å andra sidan att det gröna hyresavtalet inte har gett någon direkt effekt, 

de förklarar att det beror på att de redan tidigare levde efter samma villkor. 

Detta kan också bero på att deras mål med införandet av det gröna 

hyresavtalet var att stärka sitt varumärke som fastighetsbolag (Deegan & 

Unerman 2011). 
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel redovisar vi det resultat som studien genererat från vår undersökning. Här 

knyts alla delar av uppsatsen ihop för att besvara syftet om hur parterna i hyresförhållandet 

löser problemet med kostnads- och ansvarsfördelningen på den kommersiella 

fastighetsmarknaden och även vad det är som gör att företag väljer att använda gröna 

hyresavtal. 
 

De främsta fördelarna med gröna hyresavtal har genom vår studie visats vara 

den ökade viljan att engagera sig i miljöarbetet, det har tidigare i uppsatsen 

beskrivits hur ytterst aktuellt miljöarbetet är i vårt samhälle (Europeiska 

kommissionen 2013). Dessutom har det gröna hyresavtalet gjort det möjligt 

för parterna i hyresförhållandet att gå steget längre med sitt miljöarbete genom 

avtalets mer strukturerade utformning. Hinnells et al. (2008) menar att 

miljöarbetet kan hämmas av icke gröna avtal, detta beror på de bestämmelser 

som avtalen innehåller och som begränsar kostnaderna för att möjliggöra 

miljöinvesteringar. En respondent i vår empiriska studie har dessutom visat att 

det är lönsamt att energieffektivisera eftersom att investeringen har en relativt 

snabb återbetalningsperiod. Detta talar emot teorin som säger att 

återbetalningsperioden är väldigt lång jämfört med hyresgästens avtalsperiod 

vilket missgynnar hyresgästen (Brooks 2008). Vår uppfattning är att 

hyresförhållandet har utvecklats genom det gröna hyresavtalet och att 

hyresgästen har blivit mer delaktig i miljöarbetet. Detta har skapat en bättre 

samverkan och en närmare relation mellan parterna. Vi tror inte bara att ett 

fungerande hyresförhållande bidrar till en bättre miljö av gemensamt 

miljöarbete, utan också till ett bättre resultat generellt sett inom 

verksamheterna. Att aktivt kunna arbeta tillsammans mot gemensamma mål 

tror vi är av stor betydelse för ett lyckat hyresförhållande. Bonde och Song 

(2013) bekräftar att anledningen till att det gröna hyresavtalet framtagits har 

varit för att göra samarbetet mer fördelaktigt och mindre problematiskt för 

parterna. De nackdelar som följer det gröna hyresavtalen är väldigt få, dock 

fann vi att en ökad arbetsbörda kan ses som negativt. Miljöarbetet kan vara 

tidskrävande och en större insats är oftast oundviklig. Utan en engagerad 

hyresgäst tror vi att ett grönt hyresavtal blir verkningslöst samtidigt som även 

Fastighetsägarna bekräftar att grundtanken med det gröna hyresavtalet är 

engagemang och aktivitet (Fastighetsägarna 2012). 

I upprättandet av det gröna hyresavtalet är hyresgästen i det flesta fall delaktig 

vilket även framkommit i vår undersökning. Därför ligger skyldigheterna och 

ansvaret på både hyresvärd och hyresgäst. Genom uppföljningar utvärderas 
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miljöarbetet och skapar diskussioner kring ämnet för att bättre kunna förändra 

och utveckla det pågående arbetet för miljön. Detta tror vi tillika samtliga 

respondenter är det vinnande konceptet till ett bra avtal som skapar ett bra 

miljöarbete.  

Med det gröna hyresavtalets strukturering, krav och målsättningar skapar det 

mer sällan missförstånd om vem av parterna som ska stå för kostnaden på 

gjorda investeringar. Vi har dessutom märkt att det vanligtvis är hyresvärden 

som bekostar investeringarna. Det tror vi tillika Du Bois (2009) beror på att 

hyresvärden ofta är den part som har övertaget gällande kunskap i jämförelse 

med hyresgästen. Detta gäller kunskap rörande teknik och kapital som 

energieffektiviseringar kräver. Med det sagt betyder det inte att hyresgästen 

alltid undgår en betalning, faktum är att det verkar vara vanligt att hyresgästen 

får ett så kallat hyrestillägg på gjorda investeringar.  

Vi har även i vår studie undersökt varför företag väljer att använda sig av gröna 

hyresavtal och vi har sett starka tendenser till att det är den institutionella 

teorin som ligger till grund för detta. Med andra ord är det inte enbart 

miljöhänsynen som ligger till grund för beslutet utan även krav från samhället. 

Då miljöfrågan idag vanligtvis är en stående punkt i de flesta sammanhang så 

har många företag känt av just påtryckningar från andra organisationer. Detta 

kan även bero på en osäkerhet och rädsla över att sticka ut, då de som företag 

tar en risk genom att eventuellt inte längre räknas som ansvarstagande. Den 

allmänna uppfattningen som samhället bildar kring företaget spelar en mycket 

stor roll och kan avgöra om ett företag lyckas eller inte.  

6.1. Förslag till fortsatt forskning  

Utifrån det resultat som denna studie genererat med att samverkan spelar en 

stor roll i hyresförhållandet har det även upptäckts utifrån vår empiri att 

kunderna hade en tendens att vara mer lojala i användandet av ett grönt 

hyresavtal. Därför vore det intressant att vidare studera om kundlönsamhet 

och lojala kunders värde för hyresvärden. Från tidigare marknadsföringskurs 

har vi stött på modeller som visar att graden av lojalitet hos kunder spelar roll i 

förhållande till de ekonomiska effekterna i verksamheten. 
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