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Sammanfattning  

  

  Titel: Miljöcertifiering av byggnader 

- En studie av certifikatets immateriella värde 

Författare Therese Wallström 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer 180 

Handledare Magnus Bonde 

Nyckelord Byggnader, miljöcertifiering, varumärke 
   

De val som görs idag är, kanske mer än någonsin, påverkade av viljan att ta ansvar för miljön. 

Detta har kommit att påverka fastighetssektorn i de val som görs på denna marknad. Hur 

miljöcertifiering påverkar olika aktörers preferenser har studerats i denna kandidatuppsats. 

Detta mot bakgrund av att det är svårt att värdera miljöcertifierade byggnader idag, varför 

olika aktörers uppfattningar ligger till grund för hur miljöcertifiering påverkar värdet på 

fastigheter. De perspektiv som kommer att tas upp är hur varumärket för en fastighetsägare till 

en miljöcertifierad byggnad förändras med anledning av certifieringen. Samma perspektiv 

används för hyresgäster, fast med fokus på miljöcertifierade lokaler. Vidare analyseras detta 

ur fastighetsvärderarens och varumärkesstrategens perspektiv, samt fördjupas i en fallstudie 

av ett företag som certifierat byggnader. Denna belyser urvalsprocessen samt utfallet av 

certifieringen. 

 

Till grund för denna analys ligger värdeteori och metoder för fastighetsvärdering. Detta för att 

belysa svårigheter med att värdera miljöcertifierade byggnader. Som antagande ligger att 

certifieringen bör ha ett immateriellt värde, då det är svårt att visa på ekonomiskt värde av 

certifikatet och då valet att certifiera inte förmodas väljas om inte det motsvaras av ett värde 

för fastighetsägaren. 

 

Detta arbete visar att miljöcertifiering är viktig för företag som tagit en miljöorienterad 

position på marknaden. Vid fastighetsvärdering är det inte själva certifikatet som är viktigt, 

utan fokus ligger istället på hur byggnaden miljöanpassats. Vidare konstaterades det att värdet 

på fastigheter inte förmodas öka vid miljöanpassning utan istället är det ett krav för att behålla 

positionen på marknaden. 

  



 

3 

 

Abstract  
  

  Title: Environmental Certification of Buildings 

- A Study of the Certificate's Intangible Value 

Authors Therese Wallström 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 

Thesis number 180 

Supervisor Magnus Bonde 

Keywords Buildings, Environmental Certification, Brand 

   

The choices made today are perhaps more than ever influenced by the desire to take 

responsibility for the environment. This has influenced the real estate sector in the choices 

made in this market. How environmental certification affects different stakeholders' 

preferences has been studied in this bachelor thesis. It is difficult to evaluate certified 

buildings today which lead to that the stakeholders perceptions regarding certification affects 

the value of the property. The approach that will be taken is how the brand for a property 

owner of an environmentally certified building changes as a result of certification. The same 

approach will be used for tenants renting certified offices. The thesis will also discuss the 

perspectives of the property valuers, as well as the brand strategists. This is discussed in a 

thorough case study of a reference company that owns certified buildings. This highlights the 

selection process and the outcome/result of the certification. 

 

The basis for this analysis is valuation theory and methods for property valuation. This is to 

illustrate the difficulties in valuating certified buildings. The assumption is that certification 

should have an intangible value, due to the fact that it is difficult to demonstrate the economic 

value of the certificate. Therefore the choice to certify a building should not be selected unless 

it corresponds to a value for the property owner. 

 

This study shows that certification of buildings are important for companies that have taken 

an environmentally oriented market position. In property valuation it is not the certificate 

itself which is important but the focus on how the building is environmentally adapted. It was 

also found that the value of real estate is not expected to increase by the environmental 

adaptation but essential in order to maintain the same market position. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

De val vi människor gör idag är, kanske mer än någonsin, påverkade av ett ökat intresse för 

att ta ansvar för samhället i stort och för miljön. Bygg- och fastighetssektorn står för en stor 

del negativ miljöpåverkan, inkluderas uppvärmning av fastigheter är energianvändningen från 

denna sektor 28 procent av Sveriges totala energianvändning (Boverket, 2009). 

 

Miljödepartementet har tagit fram miljömål för var Sverige ska befinna sig vad gäller 

miljöpåverkan under kommande decennier (Miljödepartementet, 2013). Dessa mål sätter 

självfallet högre press på fastighetsägare att miljöcertifiera/miljöanpassa sina byggnader. 

Boverket har riktlinjer för nyproducerade byggnader, men nybyggnation utgör endast en 

relativt liten del av det totala byggnadsbeståndet. De största miljövinsterna görs istället i det 

befintliga beståndet. Riksdagen definierar miljökvalitetsmålet: 

"/.../ Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 

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

(Naturvårdsverket, 2013a) 

 

Det finns forskning om hur miljöklassning och miljöanpassning påverkar fastigheters 

marknadsvärde. Viss forskning har även skett vid Kungliga Tekniska Högskolan, främst 

Bonde et al. (2009), där fokus ligger på hur miljöanpassade kommersiella fastigheter värderas. 

Bonde (2012) har därefter författat en ekonomisk studie av gröna kommersiella byggnader i 

Sverige. 

 

Tidigare forskning har främst behandlat kostnadsfördelar som uppstår vid miljöanpassning, 

samt empiriska analyser av hur försäljningspriser, vakanser och avkastning påverkas. Det har 

även tagits fram en del råd och principer för hur miljöanpassade byggnader ska värderas. 

 

Vad gäller forskning av hur varumärket påverkas när ansvar tas för samhället och miljön finns 

mycket forskning och teorier. När det kommer till fastighetsbranschen och hur varumärket 

påverkas av gröna associationer finns dock inte samma mängd forskning, varpå jag anser det 

intressant att fördjupa mig i hur varumärket för en fastighetsägare påverkas av 

miljöcertifiering. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som påverkar valet att miljöcertifiera jämfört 

med att miljöanpassa byggnader, då samma energibesparing kan erhållas genom att 

miljöanpassa byggnaden i likhet med de krav som finns för certifiering. Har certifikatet i sig 

ett värde? 

 

Med miljöanpassning av byggnader åsyftas i denna studie anpassning av byggnader till högre 

miljöprestanda än vad som bestämts enligt normer, lagar och standarder. Detta utan att själva 

certifieringen sker. Låg energianvändning, sunda och miljöanpassade material samt bra 

inomhusmiljö är exempel på egenskaper i en miljöanpassad byggnad. 

 

Denna studie kommer att undersöka hur miljöcertifiering påverkar fastighetsvärdet i 

immateriell bemärkelse. Med andra ord, hur certifieringen påverkar image och rykte för 

fastigheten, dess ägare, fastighetsägarens varumärke samt hyresgästens varumärke vid 

fastighetsförvärv respektive vid hyra av miljöcertifierad lokal. 
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1.3 Metod 

Som teoretisk grund för denna uppsats studeras teorier inom fastighetsvärdering och 

varumärkesteori. Miljöcertifieringssystemen, EU GreenBuilding (GreenBuilding) och 

Miljöbyggnad, kommer att beskrivas och definieras. För att utreda hur marknaden beaktar 

miljöcertifiering idag och för att undersöka hur viktig miljöcertifiering respektive 

miljöanpassning är för varumärket ska jag fördjupa mig i ett fåtal vetenskapliga artiklar. 

Denna uppsats ska baseras på en kvalitativ studie av hur olika aktörer på marknaden ser på 

miljöcertifiering. En intervju av en fastighetsvärderare ska ske för att erhålla dennes 

perspektiv samt en intervju med en varumärkesstrateg. Slutligen sker en analys, en fallstudie, 

av ett aktuellt fall av miljöcertifiering enligt GreenBuilding. Denna fallstudie ska gå in på 

djupet i hur valet att miljöcertifiera gått till, samt de erfarenheter som erhållits till följd av 

certifiering. 

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats har begränsats till de två miljöcertifieringssystemen GreenBuilding och 

Miljöbyggnad, med tonvikt på GreenBuilding. Vidare kommer avgränsning ske till att 

analysera den europeiska marknaden, med tonvikt på den svenska marknaden. Valet av att 

lägga tonvikt på den svenska marknaden var även det anledning till valet av GreenBuilding 

och det svenska systemet Miljöbyggnad. GreenBuilding har blivit ett starkt varumärke för 

energibesparing i Sverige (SGBC, 2013c). 

1.5 Källkritik 

Intervjuerna syftar till att beskriva hur uppfattningen är av miljöcertifiering respektive 

miljöanpassning på marknaden idag. Då enstaka personer valts ut för denna studie ska det 

betonas att deras synpunkter inte behöver stå för vad marknaden anser, utan beskriver 

personernas individuella åsikter. Intervjuerna har spelats in med digital källa och har sedan 

transkriberats.  

1.6 Disposition 

I kapitel två ges en introduktion av miljöcertifiering och av de två miljöcertifieringssystemen, 

GreenBuilding och Miljöbyggnad. Detta följs av kapitel tre där befintlig värdeteori beskrivs. I 

kapitel fyra behandlas varumärkesteori. Kapitel fem skildrar miljöcertifiering som 

marknadsstrategi. I kapitel sex inleds undersökningen, innehållande en intervju av en 

fastighetsvärderare, en intervju med en varumärkesstrateg, samt en fallstudie av Lantmännen 

Fastigheter som certifierat byggnader enligt GreenBuilding. I kapitel sju följer en analys och 

diskussion av hur miljöcertifiering upplevs på marknaden ur valda perspektiv, där en 

jämförelse mellan miljöcertifiering och miljöanpassning av byggnader står i fokus. I kapitel 

åtta återfinns slutsatserna av denna uppsats. 
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2. Miljöcertifiering 

2.1 Innebörd certifiering 

System för miljöcertifiering används som en drivande kraft för att effektivisera 

energianvändningen, förbättra innemiljön samt för att minska användningen av byggvaror 

innehållande farliga ämnen.  

 

Begreppet certifiering innebär att det är en oberoende part som kvalitetsgranskar och 

godkänner förslag till betyg och handlingar som stärker betyg (SGBC, 2013a). 

2.2 EU GreenBuilding 

 

 
Logotyp hämtad på SGBC:s hemsida, 2013-05-03 

2.2.1 Certifiering enligt GreenBuilding 

GreenBuilding lanserades år 2004 på initiativ av Europeiska Unionen (EU). Detta med 

anledning av att EU ville att energieffektiviseringen skulle gå fortare i bygg- och 

fastighetssektorn. I Sverige har GreenBuilding-certifikat blivit ett starkt varumärke för 

energibesparing (SGBC, 2013c). 

 

För att få certifieras enligt GreenBuilding måste energianvändningen i byggnaden minskas 

med 25 procent jämfört med tidigare användning för befintlig byggnad eller jämfört med 

nybyggnadskraven i Boverkets byggregler (BBR) för befintliga och nyproducerade byggnader 

(SGBC 2013c-d). Kraven för GreenBuilding-certifiering skiljer sig följaktligen i viss mån åt 

beroende på om byggnaden är nyproducerad eller befintlig. Det som dock är gemensamt för 

båda byggnadstyperna är kravet om att det ska vara en lokalbyggnad (SGBC, 2013d). 

 

Granskning av energisparåtgärder och av uppmätta resultat görs av Sweden Green Building 

Council (SGBC). SGBC kan även vara till stöd under ansökningsprocessen genom att ge råd. 

GreenBuildings certifieringsråd granskar och kvalitetssäkrar utlovad energibesparing. När en 

certifiering skett erhålls ett diplom och rätt till att använda logon "GreenBuilding" (SGBC, 

2013e). 

 

En av anledningarna till GreenBuildings popularitet är enligt SGBC att certifieringen "visar 

att man arbetar med energifrågor /.../.". Vidare ges anledningar såsom lägre driftkostnader och 

även att GreenBuilding är enkelt att förstå både inom företaget, samt att det är lätt att 

kommunicera till hyresgäster och köpare (SGBC, 2013e). 

2.2.2. GreenBuilding Partner 

Det finns två sätt att delta i GreenBuilding. Dels genom att fastighetsägare ansöker om att bli 

"GreenBuilding Partner", dels genom att vara "GreenBuilding Stödjande Företag" (SGBC, 

2013f). Som "GreenBuilding Partner" kan deltagande vidare ske antingen på företagsnivå 

eller på fastighetsnivå. För att blir partner på företagsnivå krävs ägande av minst tio 
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byggnader inom Europa och att mer än 30 procent av detta bestånd uppfyller eller kommer att 

uppfylla de utsatta kraven. Byggs det sedan nya byggnader ska minst 75 procent av dessa leva 

upp till kraven. Byggnaderna som ska ingå inventeras och en åtgärdsplan för minskad 

energianvändning upprättas. Vad gäller partnerskap på fastighetsnivå kan företaget välja 

minst en byggnad som förväntas leva upp till utsatta krav, denna eller dessa inventeras 

därefter och en åtgärdsplan upprättas även i detta läge. Nya byggnader beskrivs och 

redovisning ska ske av energiberäkningar för dessa. Oavsett typ av deltagande är det företaget 

som är partner och inte en specifik byggnad (SGBC, 2013f). 

 

Krav som måste vara uppfyllda för att få deltaga som partner i GreenBuilding är inledningsvis 

att en energiinventering utförs och att en beskrivning av energianvändningen upprättas. Detta 

gäller för de byggnader som företaget vill bli partner med. Vidare ska en åtgärdsplan med 

förslag på energieffektiviseringsåtgärder författas, en beskrivning av energiledningssystemet 

samt en beskrivning av hur företaget hanterar miljöfrågor. Denna ansökan granskas sedan av 

SGBC och EU-kommissionen. Vid godkänt partnerskap ska arbete därefter ske för att 

verkställa åtgärdsplanen. Återrapportering om energieffektiviseringsarbete ska även det ske 

till SGBC och EU-kommissionen. För att få fortsätta vara partner måste företaget certifiera 

ytterligare minst en byggnad vart tredje år (SGBC, 2013f). 

 

Fördelar vad gäller marknadsföring som anses uppstå vid deltagande som GreenBuilding 

Partner: 

 Offentligt erkännande och goodwill 

 "GreenBuilding Logo" får användas i företagets marknadsföring på alla sätt som 

företaget önskar 

 "GreenBuilding Awards", möjlighet att vinna pris om bästa byggnad 

 Publicitet, bland annat på SGBC och EU-kommissionens hemsida 

(SGBC, 2013f) 

2.3 Miljöbyggnad 

 

 

Logotyp hämtad på SGBC:s hemsida, 2013-05-03 

 

Miljöbyggnad är ett svensk system för att certifiera byggnader, tidigare kallat Miljöklassad 

byggnad, som initierades år 2005 av Bygga-bo-dialogens 27 företag i samarbete med forskare 

och myndigheter. Certifieringen berör energi, inneklimat och material. Miljöbyggnad används 

både för lokaler och bostäder, likväl för nyproducerade och befintliga byggnader. De första 

byggnaderna som certifierades med detta system gjordes år 2010. De certifieringsnivåer som 

existerar är Guld, Silver och Brons. Som bevis på certifiering erhålls diplom, plakett samt en 

presentation på SGBC:s hemsida (SGBC, 2013b). 

2.3.1 Miljöbyggnad konstruktion 

Inom certifiering enligt Miljöbyggnad används begreppet "indikator" för de mätbara faktorer 

som kvantifierar byggnadens miljökvaliteter. Totalt finns 16 indikatorer, 15 av dessa; nummer 

1-15 används vid certifiering av nyproducerade byggnader. För certifiering av befintliga 
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byggnader används 14 indikatorer; nummer 1-13, och 16 (SGBC, 2013a). I tabellen nedan 

redovisas alla indikatorer.  
 

Tabell 1 - Miljöbyggnads 16 indikatorer 

 

Nr Indikator Aspekt Område 

1 Energianvändning Energianvändning Energi 

2 Värmeeffektbehov Effektbehov Energi 

3 Solvärmelast Effektbehov Energi 

4 Energislag Energislag Energi 

5 Ljudmiljö Ljudmiljö Innemiljö 

6 Radon Luftkvalitet Innemiljö 

7 Ventilationsstandard Luftkvalitet Innemiljö 

8 Kvävedioxid Luftkvalitet Innemiljö 

9 Fuktsäkerhet Fukt Innemiljö 

10 Termiskt klimat vinter Termiskt klimat Innemiljö 

11 Termiskt klimat sommar Termiskt klimat Innemiljö 

12 Dagsljus Dagsljus Innemiljö 

13 Legionella Legionella Innemiljö 

14 Dokumentation av byggvaror Dokumentation av byggvaror Material 

15 Utfasning av farliga ämnen Utfasning av farliga ämnen Material 

16 Sanering av farliga ämnen Sanering av farliga ämnen Material 

 

Information hämtad ur (SGBC, 2013a) 

2.3.2 Miljöbyggnad bedömningskriterier 

För alla 16 indikatorer ovan hör kriterier för de fyra betygsnivåerna som finns. 

 

Betygsnivåer: 
KLASSAD - indikatorn uppfyller inte Miljöbyggnads grundkrav 

BRONS - motsvarar i princip myndighetskrav 

SILVER - motsvarar högre ambitionsnivå 

GULD - motsvarar den, ur ett hållbarhetsperspektiv, bästa lösning och teknik 

(SGBC, 2013a) 

 

2.3.3 Miljöbyggnad betygsmetod 

De betyg som önskas bestämmas enligt Miljöbyggnad är ett byggnadsbetyg. För att bestämma 

detta betyg används metoden aggregering där indikatorernas betyg sammanvägs. 

Aggregeringen för hela byggnaden sker i tre eller fyra steg beroende på om indikatorn 

bedöms på rumsnivå eller byggnadsnivå. 

 

1. Från rumsbetyg till indikatorbetyg 

2. Från indikatorbetyg till aspektbetyg 

3. Från aspektbetyg till områdesbetyg 

4. Från områdesbetyg till byggnadsbetyg 
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Betygsaggregering: 

 

 Indikatorbetyg - det lägsta rumsbetyget avgör, detta kan dock höjas ett steg då minst 

hälften av bedömd area har högre betyg 

 - r 

 -

lfte gre 

 Byggnadsbetyg - det gs r 

(SGBC, 2013a) 
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3. Värdeteori 

3.1 Värdeteoretisk grund/värdebegrepp 

För att ett ekonomiskt värde ska uppstå sägs det att det finns ett antal grundläggande 

förutsättningar som ska vara uppfyllda. Det ska till att börja med finnas ett behov. Vidare ska 

det vara begränsad tillgång, knapphet. Detta följs av att rätten att exkludera andra, 

dispositionsrätt. Slutligen ska det finnas en marknad, överlåtbarhet. Dessa förutsättningar 

anses gälla för fastighetsresurserna (Fastighetsnomenklatur 2011, s. 272). 

3.2 Värderingsmetoder fastigheter 

De tre vanligaste värderingsmetoderna är ortsprismetoden, avkastningsmetoden och 

produktionskostnadsmetoden (Fastighetsvärdering, 2010). Dessa metoder beskrivs nedan. 

 

 Ortsprismetoden är en metod baserad på marknadsanalyser av överlåtelser av 

jämförbara fastigheter. Eftersom att jämförelseobjekten i varierande grad avviker 

beträffande storleken på värdebärande faktorer måste i de flesta fall en normering ske, 

vilket innebär en á pris beräkning av betalda priser för jämförelseobjekten. Beroende 

på normering finns det olika varianter av ortsprismetoden, areametoden (pris/kvm), 

nettokapitaliseringsmetoden (pris/driftnetto), bruttokapitaliseringsmetoden (pris/hyra) 

och köpeskillingskoefficientmetoden (pris/taxeringsvärde).  

 

 Avkastningsmetoden kan allmänt beskrivas som en nuvärdesberäkning av bedömda 

framtida nettoavkastningar över ett antal tidsperioder med ett kalkylräntekrav. Denna 

metod används för att bedöma ett marknadsvärde och för att bedöma ett individuellt 

avkastningsvärde. Det finns olika varianter även av denna metod; räntabilitets- och 

kassaflödesmetoder och direktavkastningsmetoder. Kassaflödesmetoderna bygger på 

en beräkning av årliga driftnetton
1
 under en begränsad kalkylperiod och en 

nuvärdesberäkning av restvärdet vid kalkylperiodens slut. Direktavkastningsmetoden 

bygger på en evighetskapitalisering av ett normaliserat driftnetto för första året.  

 

 Produktionskostnadsmetoden kan enkelt beskrivas som värde utifrån nedlagda 

kostnader plus markkostnader (Fastighetsnomenklatur 2011, s. 333). 

3.3 Hur beaktas gröna aspekter vid fastighetsvärdering? 

Vid värdering enligt ortprismetoden skulle byggnadens miljöprestanda kunna beaktas genom 

att jämförelse sker med objekt med liknande miljöegenskaper eller att utifrån empiriska 

studier justera för skillnad i egenskaper mellan objekten. Detta är dock svårt att tillämpa då 

det finns få gröna byggnader i Sverige (Bonde et al., 2009). 

 

Vid värdering enligt kassaflödesmetoden har Bonde et al. (2009) funnit faktorer som borde 

justeras vid värdering av en grön byggnad: 

 

                                                 
1
 Driftnetto är det årliga överskott som står till förfogande för förrättning av totalt fastighetskapital efter att för 

driften nödvändiga utbetalningar för drift och underhåll subtraherats från bruttoinbetalningarna 

(Fastighetsnomenklatur 2011, s. 577). 
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 Ökat driftnetto på grund av minskade underhållskostnader, främst på grund av 

minskad energi- och vattenkonsumtion  

 Längden på hyreskontrakt 

 Större värdeökning jämfört med konventionella byggnader då marknadens intresse blir 

allt större, bland annat beroende på bättre inomhusklimat för anställda eller för att 

förbättra företagens image 

 Lättare att hyra ut samt att behålla hyresgäster 

 Minskad risk för kostsamma utgifter för uppgradering av byggnad 

 Ökat restvärde 

 Lägre avkastningskrav då lägre risk 

 

En vanlig metod för att reflektera aspekter för hållbar utveckling i värderingsprocesser är att 

justera ett konventionellt beräknat marknadsvärde genom att korrigera hållbarhetsfaktorer 

eller genom att korrigera en "klumpsumma". En värdering baserad på korrigering efter olika 

certifikat med en "klumpsumma" kommer med två problem, dels att det finns ett stort antal 

olika certifieringssystem på marknaden och dels för att särdrag hos certifieringssystem och 

deras mekanismer för viktning gör att byggnader som presterar olika kan erhålla samma 

certifieringsresultat. Denna metod är rationell att använda då det är svårt att finna jämförbara 

bevis på marknaden. Denna metod hjälper inte för att öka transparensen och inte heller 

möjligheten att härleda i värderingsrapporter. Författarna Lorenz och Lützkendorf föreslår 

istället en metod med ett integrerat synsätt som bäddar in aspekter för hållbar utveckling i 

standardlistan med kriterier och information. Olika värderingsmetoder kräver olika 

information vilket gör att byggnadens egenskaper och attribut ska översättas till påverkan på 

olika "input"-parametrar till värdering och värdepåverkande faktorer för varje 

värderingsmetod. Sedan när värdering sker i olika varianter, exempelvis en inkomstorienterad 

variant, måste alla relevanta aspekter för hållbar utveckling reflekteras i kassaflödet såväl som 

i bedömningen av fastighetens riskprofil. Det handlar om att hitta relationer och transformera 

dessa till "kedjor av orsak och verkan" (Lorenz och Lützkendorf, 2011a). 

3.4 Hur värderas certifikaten? 

Lorenz och Lützkendorf (2011) finner att alla studier, åtminstone som de är medvetna om, 

finner en positiv korrelation mellan fastighetspriser och byggnaders intyg om 

hållbarhetskvalifikationer, vilket stödjer att en förändring av marknadens aktörer vad gäller 

värderingsmetoder och beräkningar tagit plats (Lorenz och Lützkendorf, 2011a). Detta kan 

göra att traditionell värdering blir mer komplex, det krävs en kvalificerad utvärdering av det 

immateriella, det ännu ej definierade monetära kategorierna av värde (Hill et al., 2010 

refererad i Lorenz och Lützkendorf, 2011a). Det kommer även att krävas delanalyser i 

hållbarhet för att bestämma värderingens parametrar för indata, kallat "Sustainability Sub-

Analyses" (Muldavin 2010 refererad i Lorenz och Lützkendorf, 2011a). 

 

Av två anledningar är det inte möjligt att använda speciell data och mata in denna i en 

värderingsmodell och av detta direkt relatera till värdering av en specifik fastighet på en 

specifik lokal delmarknad, dels för att de flesta resultat hänvisar till marknaden som helhet 

och dels då de flesta resultat hänvisar till tillgängligheten av ett certifikat eller ett märke, inte 

till specifika byggnadsattribut eller till prestandaegenskaper (Lorenz och Lützkendorf, 2011a). 

 

Insikten att konventionella byggnader sannolikt minskar i värde mycket fortare då metoder för 

hållbart byggande blir mer och mer norm och uppfattas mer riskfyllda och mindre attraktiva 

av aktörer på fastighetsmarknaden behandlas av Lorenz och Lützkendorf (2011a). 
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Transaktionsdatabaser behöver utvidgas ytterligare till att även innehålla information om 

tillgänglighet och utvärdering av certifikat och märken såväl som av information om viktiga 

byggnadsegenskaper och attribut. Detta skulle göra analys av varumärkeskapital mellan olika 

certifikat möjlig. Detta skulle även göra det möjligt att isolera effekten av olika 

byggnadsegenskaper på fastighetspriser och andra finansiella variabler inom olika regioner 

och fastighetsdelmarknader (Lorenz och Lützkendorf, 2011a). 
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4. Varumärkesteori 

4.1 Vad är ett varumärke? 

Enligt Nationalencyklopedin (NE) är definitionen av ett varumärke följande: 

 

"Varukännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja de varor eller tjänster som 

han tillhandahåller från andras varor eller tjänster. Varumärke har en grundläggande betydelse 

för individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. Märket blir 

härigenom bärare av produktens image och goodwill. Som varumärke kan fungera alla typer 

av tecken som kan återges grafiskt." 

 

I Chen (2009) beskrivs ett varumärke som ett innehåll av symboliska betydelser som 

associerar med specifika attribut av varumärket. Det kan definieras som en konsuments 

mentala bild av ett varumärke i konsumentens sinne som är kopplat till ett erbjudande. En 

varumärkesprofil beskrivs vidare vara en uppsättning uppfattningar om ett varumärke 

reflekterat av varumärkesassociationer hos konsumenter. 

4.2 Varumärkespositionering 

Betydelsen av att fatta strategiska beslut gällande positionering av produkter för att nå 

framgång på marknaden är välkänt (Moon och Punj, 2002). Positionering är enligt NE, de 

åtgärder ett företag vidtar för att få människor att uppfatta en produkt eller ett varumärke på 

ett visst sätt. 

 

Det finns två faser i positioneringsprocessen. Målet under den första fasen är associering med 

de ledande varumärkena i kategorin. Målet under den andra fasen är differentiering från de 

andra varumärkena i produktkategorin. De två faserna är beroende av varandra och i vilken 

utsträckning varje fas är viktig beror av hur varumärket ska positioneras i förhållande till 

konkurrensen (Moon och Punj, 2002). Under associeringsfasen är syftet att varumärket ska 

hamna bland de varumärkena konsumenten överväger att använda (Urban et al., 1993 

refererad i Moon och Punj, 2002). Differentieringsfasen är viktig för företag som vill ha en 

mer distinkt identitet. Under samma fas är målet att skapa en unik image i relation till andra 

varumärken (Dickson och Ginter 1987 refererad i Moon och Punj, 2002). Till vilken grad 

varumärket lyckas uppnå önskad positionering beror av hur effektivt det uppnår rätt mix av 

associering och differentiering (Moon och Punj, 2002). 

4.3 Grön marknadsföring 

Det finns fem skäl för att ett företag ska utveckla grön marknadsföring: tryck från 

miljölagstiftning, erhålla konkurrensfördelar, förbättra företagets varumärke, söka nya 

marknader eller möjligheter och för att förbättra produktens värde. Grön marknadsföring 

definieras som ett begrepp som omfattar alla marknadsföringsaktiviteter som är utvecklade för 

att stimulera och upprätthålla konsumenternas miljövänliga attityder och beteenden (Chen, 

2009). 

4.4 Vad är ett "grönt varumärke"? 

Chen (2009) definierar ett grönt varumärke som "en uppsättning föreställningar om ett 

varumärke i en konsuments sinne som är kopplat till miljöåtaganden och miljöhänsyn". 

Vidare konstateras att ju mer "grön" den gröna varumärkesprofilen är desto högre lustfylld 

nivån av konsumentrelaterad uppfyllelse för att tillgodose kundens önskemål vad gäller 

miljön, förväntningar om hållbarhet och gröna behov. 
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4.5 Vad leder användning av "grönt varumärke" till? 

Resultatet av Chens (2009)  undersökning visar på att grönt varumärke, grön tillfredställelse 

och grönt förtroende är positivt relaterade till grönt varumärkeskapital. Till detta hör att det 

positiva sambandet mellan grönt varumärke och grönt varumärkeskapital delvis medieras av 

grön tillfredställelse och grönt förtroende. 

 

Att positionera ett varumärke som ett grönt varumärke innebär en aktiv kommunikation och 

leder till differentiering av varumärket från konkurrenter genom dess miljövänliga egenskaper 

(Hartmann et al., 2005). 

4.6 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Aktörer på fastighetsmarknaden har visat ökat intresse vad gäller att ta ansvar för samhället 

och miljön. Detta av en rad olika anledningar; bland annat för ökad positiv image, för att 

undvika dåligt rykte, av övertygelse eller av anledningen att det är nödvändigt som ett måste 

för fortsatt ekonomisk framgång. Många aktörer behöver ha en sådan inställning som en del 

av standard CSR-protokoll idag (Lorenz och Lützkendorf, 2011a). 

 

Det finns en rad olika ramverk och riktlinjer inom området CSR vilka används som 

vägledning i arbetet med att minska företagens negativa påverkan på samhället och miljön. 

Dock ska arbetet med CSR vara ägt och drivet av företagen själva (Regeringskansliet, 2013a). 

 

Regeringen arbetar med riktlinjer framtagna av "Organisationen för ekonomiskt samarbete 

och utveckling" (OECD) samt av FN (Regeringskansliet, 2013a). I OECD:s riktlinjer anges 

allmänt att respektera de mänskliga rättigheter, bidra till en hållbar utveckling samt till de 

anställdas fortbildning (Regeringskansliet, 2013b). 

 

OECD:s riktlinje vad gäller miljö: 

"Sträva efter kontinuerlig förbättring. Skydda miljö, hälsa och säkerhet till exempel genom 

miljöledningssystem och genom tillämpning av försiktighetsprincipen. Utveckla och 

tillhandahålla produkter och tjänster utan oönskad miljöpåverkan." (Regeringskansliet, 

2013b). 

 

Företag bör ta fram ett system för miljöledning innehållande information om följder på miljö 

av den verksamhet som bedrivs, sätta mål för förbättrad miljöprestanda och följa upp 

utvecklingen mot mål och normer. Målen för förbättrad miljöprestanda kräver periodisk 

översyn av dess fortlöpande tillämplighet (UD, 2006). 

 

En sund behandling av miljön kan betraktas både som ett ansvar och en möjlighet för företag. 

Företagsledare bör lägga tillräckligt stor uppmärksamhet vid miljöfrågor i sina 

affärsstrategier. För att kunna uppnå förstärkning av miljöfrågorna krävs ett systematiskt 

angreppssätt och även att systemet kontinuerligt förbättras (UD, 2006). 

 

-

v

n 

eventuella effekter retagets verksamhet." (UD, 2006). 
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4.7 Goodwill grundat i miljöansvartagande 

Goodwill definieras enligt NE när det gäller företagsvärdering som en benämning på 

skillnaden mellan värdet på hela företaget och det marknadsmässiga värdet på enskilda 

tillgångar minskat med skulder. Goodwill är även en benämning på det goda anseende ett 

företag kan åtnjuta enligt NE. 
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5. Miljöcertifiering som marknadsstrategi/riskundvikande strategi 
 

Samhällets värderingar skiftar till att inkludera hållbar utveckling, vilket även beslut om 

fastigheter gör. Socially Responsible Investing (SRI), CSR, och risk med klimatförändringar, 

är alla faktorer investerare måste överväga. Inom fastighetsområdet är Responsibility Property 

Investing (RPI) på frammarsch. (Runde och Thoyre, 2010) 

 

Maximering av möjligheter på marknaden för en byggnad som byggts med hållbara 

funktioner, miljöanpassning etc. påverkas av: 

 

 Positiv image 

 Hög funktionell kvalitet 

 Hög användarnöjdhet 

 Användbarhet hos tredje part 

 Livslängd 

 Attraktivitet/säljbarhet 

(Lorenz och Lützkendorf,  2011b) 

 

Att miljöcertifiera kan snart vara ett måste för att kunna konkurrera på fastighetsmarknaden 

enligt miljöansvarig på AMF Fastigheter, Michael Eskils. AMF Fastigheter har tillsammans 

med Sweco bland annat renoverat och energieffektiviserat en byggnad i Marieberg och 

uppnått miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld. Hittills har AMF miljöcertifierat 60 procent 

av sina byggnader (SEEC, 2013). På frågan vilka fördelar det finns med att miljöcertifiera en 

byggnad, förutom att det bidrar till ett hållbart samhälle svarar Eskils: 

 

"Miljöcertifiering av fastigheter kommer att vara en hygienfaktor i framtiden, framförallt för 

kommersiella fastigheter. Hyresgäster kommer att kräva hållbara lokaler för sin verksamhet, 

som ett viktigt led i sitt eget hållbarhetsarbete." (SEEC, 2013). 

 

Vidare anser Eskils att det är en fördel om byggnaderna är miljöklassade redan i 

förvärvsskedet. Detta anser Eskils underlättar köpprocessen samt att en kvalitetsstämpel på 

fastigheten erhålls (SEEC, 2013). 
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6. Undersökning, resultat 

6.1 Intervju med fastighetsvärderare Duncan Sunter 

6.1.1 Värderingen av miljöcertifierade fastigheter 

På frågan vilka parametrar det tas speciell hänsyn till vid värdering av en miljöanpassad 

respektive miljöcertifierad byggnad jämfört med en kommersiell anger Sunter uppvärmnings- 

och kylningskostnader. Sunter anger även vatten och el men betonar att dessa kostnader kan 

styras på annat sätt. 

 

Vidare uttrycker Sunter att det inte går att se någon skillnad i driftnetto mellan en byggnad 

som lever upp till kraven för en certifiering och en byggnad som har certifikat. Sunter anser 

att det dock i slutändan kan finnas extra potential i de byggnader som är certifierade men att 

det idag är omöjligt att påstå att det är någon markant skillnad. En följdfråga ställs sedan till 

Sunter huruvida miljöanpassning snarare är ett måste än något som ökar värdet. Vilket Sunter 

besvarar med: "Ja, om man vill behålla sin position på marknaden /.../." 

 

6.1.2 Certifiering påverkan fastighetsägare 
Sunter förmodar att värdena inte ökar för en miljöanpassad/miljöcertifierad byggnad utan 

menar att byggnader som inte är miljöcertifierade/miljöanpassade kan komma att sjunka i 

värde. Vidare menar Sunter att det på marknaden idag handlar om att behålla värde och 

potential. För att kunna göra detta krävs det miljöanpassning. Detta betonar Sunter gälla 

speciellt vid innehav av bra och stark hyresgäst. Miljöklassning är viktigt även för att locka 

stora och trygga hyresgäster.  

 

Risken att sekundära fastigheter bestraffas hårdare än en miljövänlig byggnad är en annan 

aspekt Sunter berör. 

 

När det gäller miljöanpassade byggnader finns det fonder som har pengar att lägga på just 

sådana fastigheter, "Green Funds". Detta nämner Sunter och menar att det finns mycket 

pengar som är speciellt riktade till denna typ av investeringsprodukt. 

 

När det gäller skillnader i attraktivitet och säljbarhet mellan en miljöanpassad fastighet och en 

kommersiell fastighet utan miljöprofil betonar Sunter att det finns för lite statistik för att veta 

om miljöanpassningen påverkar eller ej. Att det finns mycket pengar på fastighetsmarknaden 

för bra produkter är något Sunter belyser, men skillnad är svår att påvisa utan statistik. 

 

6.1.3 Vakanser 
Vid frågan om vakansnivåerna är lika för miljöanpassade respektive miljöcertifierade 

fastigheter som för kommersiella fastigheter tror Sunter att det i centrala lägen såsom "Central 

Business District" (CBD) inte är någon skillnad. Däremot tror Sunter att det är skillnad i 

sekundära lägen, utanför CBD. 

 

6.1.4 Certifiering och marknaden 
Sunter förmodar att det inte är stor skillnad på marknaden idag huruvida certifikat innehas 

eller ej. Istället handlar det om huruvida de krav som finns för certifiering uppfylls eller inte. 

Ett certifikat menar Sunter kan vara bra att ha men inte ett måste. Skillnaden mellan en 

modern miljövänlig byggnad och en exakt motsvarande byggnad med certifikat anser Sunter 

inte vara stor just idag. 

  



 

20 

 

6.1.5 Certifiering påverkan hyresgäst 

Idag finns det många hyresgäster på marknaden som kräver ett miljövänligt kontor eller 

byggnad menar Sunter. Detta gäller speciellt för större hyresgäster då de ofta har en "Global 

Policy" på företaget som gör att de måste ta hänsyn till miljön. 

 

Huruvida hyresgästers betalningsvilja skiljer sig för lokaler som är miljöcertifierade jämfört 

med kommersiella lokaler menar Sunter att de stora företagen kan tänkas betala mer för 

lokaler som är miljöcertifierade. Detta då stora företag är mycket publika och vars 

varumärken ges mycket uppmärksamhet. Med andra ord menar Sunter att det för stora publika 

och välkända företag kan finnas mycket tryck att certifiera men att det för mindre företag som 

inte är lika publika och välkända är trycket inte lika starkt. 

 

6.1.6 Certifieringens påverkan för varumärke, fastighetsägare respektive hyresgäst 

När Sunter får frågan om han anser att varumärket för en fastighetsägare förändras vid 

miljöcertifiering svarar Sunter att det olika beroende på om det är en nationell eller 

internationell investerare. Om en nationell investerare vet vilket certifikat som gäller i det 

egna landet kommer det att vara det certifikatet denna investerare väljer. Kommer det en 

internationell investerare, exempelvis till Sverige, kommer denna investerare att ha annan syn 

på vilket certifikat som är mest gällande. Vilket gör att det certifikat som är gällande i landet 

för investeraren kan skilja sig från vilket certifikat som etablerar sig mest på den lokala 

marknaden. Sunter menar att det är svårt att veta hur olika certifikat påverkar fastighetsägares 

varumärken just nu då det finns många olika certifikat som skiljer sig åt vad gäller attraktivitet 

beroende på vem det är som utvärderar dem. 

 

6.1.7 Hinder/problem med miljöcertifiering 

Sunter ser mängden olika certifikat som ett problem och skulle istället vilja att det fanns en 

gällande och övergripande enhet. Vidare tror Sunter att det finns många som undrar vad som 

skiljer de olika certifikaten åt. Även att det saknas klara regler för hur och var certifikaten ska 

registreras ses som ett problem av Sunter. Sunter menar i stort att det finns oklarheter med 

certifiering idag. 

6.2 Intervju med varumärkesstrateg Mats Georgson 

6.2.1 Bakgrund 

Georgson har, utöver erfarenhet inom strategi, marknadskommunikation och brand 

management, erfarenhet av GreenBuilding och Miljöbyggnad då dessa certifieringssystem har 

dykt upp i projekt Georgson gjort för sina kunder. 

 

Georgson vill initialt betona att han anser att många miljöcertifieringsfrågor kan tänkas gå in 

under "anseende", vilket inte är samma sak som varumärke. Georgson hänvisar i intervjun till 

en text han själv författat om varumärkesstrategier. Denna text ska sammanfattas kort nedan 

för att ge djupare förklaring och förståelse av intervjun med Georgson. 

 

Varumärkesbegreppet har vidgats till att innefatta områden som är både breda och 

överlappande sinsemellan. Georgson ger CSR, arbetsgivarvarumärke, "Corporate 

Brand/Corporate Reputation", "Investor Relations" och miljöarbete som exempel, vilka alla 

ska bedrivas gentemot olika intressentgrupper i varumärkets namn. Detta kallar Georgson 

"Reputation Management" för att skilja det från det egentliga varumärket. Detta fenomen är 

viktigt, för gör företagen bort sig kan det resultera i drastiska konsekvenser. Att undgå att göra 

bort sig eller att göra misstag är inte en varumärkesfråga i dess egentliga bemärkelse. Det är 

inte dessa frågor som driver efterfrågan, annat än när misstag väl skett. När misstag skett leds 
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efterfrågan i negativ riktning. Företag får inte investera för lite i dessa typer av frågor då det 

kan straffa sig. Däremot bör företagen inte överinvestera för det blir de inte tackade för 

(Georgson, 2013). 

 

Georgson ger tre exempel: 

1. Företaget investerar inte tillräckligt mycket för att få det egentliga varumärket till rätt 

nivå. Detta samtidigt som investering sker i anseendefråga som inte driver efterfrågan. 

Kostnaderna ökar och intäkterna minskar. 

2. Företaget investerar tillräckligt mycket för att få det egentliga varumärket till rätt nivå 

men missar en anseendefråga, vilket leder till negativa konsekvenser för företaget. 

3. Företaget investerar i att få det egentliga varumärket till hög upplevd nyttonivå för att 

intäkterna maximeras. Detta samtidigt som investering sker i lagom mängd för att inte 

företaget ska bli kritiserat i anseendesammanhang. 

(Georgson, 2013). 

 

För att lyckas med den egentliga varumärkesstrategin behöver denna kopplas samman med 

affärsstrategin, det vill säga utformning och leverering av erbjudanden som lever upp till 

detta, vilka kompetenser och resurser det investeras i. Fokus ska vara kundnyttor som 

förtydligar varumärket och gör det relevant och unikt för målgrupperna. Dessa kundnyttor kan 

återfinnas i ansvarsfrågor samt i miljöfrågor, se till exempel företagen Patagonia, The Body 

Shop, med flera. Skillnaden är då att ambitionen ligger mycket högre än hos genomsnittliga 

företag. En annan skillnad mellan den egentliga varumärkesstrategin och allmänt anseende är 

att varumärkesstrategin bör vara långsiktig och uthållig. Däremot är det egentliga varumärket 

källa till intäkter bortom branschnormen över tid, erhålls inte högre intäkter jämfört med 

kostnader över tid ur varumärkesstrategin har företaget fel strategi (Georgson, 2013). 

 

Georgson anger fyra frågor som ska leda till bedömning huruvida företagets strategi är tydlig, 

marknadsorienterad och effektiv. Varav en av dessa frågor rör huruvida företagets arbete 

inom resterande områden avpassats till att säkerställa att existerande regler, lagar och normer 

följs så att företaget inte förtjänar kritik. Vidare huruvida detta kontinuerligt avpassas mot 

branschen och samhällets debattklimat. De övriga frågorna berör huruvida företagets 

varumärkesstrategi är tydlig, om företaget har möjlighet att uppfattas bättre än konkurrenterna 

på kort och lång sikt samt om företagets strategi är tillräckligt nyttoskapande. En analys av 

dessa aspekter resulterar ofta i att företagets verksamhet blir tydligare för alla internt, 

målgrupperna uppfattar varumärket tydligare och mer intressant, företaget spar ansenliga 

summor på felinvesteringar samt att företaget ökar efterfrågan och intäkterna (Georgson, 

2013). 

 

6.2.2 Certifiering påverkan fastighetsägare 
På frågan om Georgson tror att varumärket för en fastighetsägare förändras med anledning av 

miljöcertifiering tror Georgson inte att varumärket förändras. Georgson menar att det är 

baskraven som höjts. 

 

Georgson ställs vidare frågan hur viktigt han anser att det är med certifiering för varumärket, 

hur detta sett ut tidigare och vad han tror om framtiden. Ribban höjs hela tiden vad alla 

företag måste leva upp till, menar Georgson. 

 

Vidare menar Georgson att miljöcertifiering inte alltid leder till positiv image och hänvisar till 

sina tidigare svar. 
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6.2.3 Certifiering påverkan hyresgäst 

Frågan ställs huruvida Georgson anser att varumärket för en hyresgäst till en miljöcertifierad 

lokal förändras med anledning av att lokalen är miljöcertifierad och om detta är viktigt för 

hyresgästens varumärke. Georgson anser att hyresgästens varumärke förändras i och med 

valet av miljöcertifierad lokal. Lokalen måste enligt Georgson hålla en viss miniminivå både 

vad gäller miljötänk och utseende. Är hyresgästens företag profilerad som miljöorienterad 

måste en konsekvent hög nivå hållas. 

 

6.2.4 Efterfrågan miljöanpassade produkter 

Georgson ställdes frågan vad han anser generellt om efterfrågan vad gäller miljöanpassade 

produkter och vad han tror om efterfrågan i framtiden. Efterfrågan ligger fortfarande efter 

"hypen" anser Georgson. Georgson menar att grundkraven ligger mycket högre än tidigare. 

Vidare menar Georgson att det inte är miljön som styr valen annat än i nischade produkter. 

 

6.2.5 Miljöcertifiering och CSR 

Georgson ställdes frågan huruvida han anser att certifiering ska anses tillhöra CSR eller inte; 

vilket Georgson besvarade med: "Ja det tycker jag i alla fall." 

 

6.2.6 Miljöanpassning och miljöcertifiering ur varumärkessynpunkt 

Georgson ställdes frågan huruvida han anser att det är någon skillnad för varumärket om 

miljöanpassning av fastigheten sker jämfört med att miljöcertifiering av fastigheten, med 

andra ord om certifieringen i sig är viktig. Georgson anser att så är fallet, certifieringen är 

viktig i sig. Detta med anledning av att det annars är lätt att kritisera företaget. Med en 

miljöcertifiering, menar Georgson, kan det visas upp att en standard någon annan satt 

efterlevs. 

 

6.2.7 Gröna varumärkesassociationer 
På frågan om det är viktigt att varumärket associeras grönt svarar Georgson att det faktiskt 

inte är viktigt. Det är viktigt endast om det är den positionen företaget väljer att ta, menar 

Georgson. 

 

Georgson ställdes frågorna huruvida det är viktigt hur varumärket uppfattas vad gäller 

miljöengagemang, om det skiljer sig mellan olika branscher och om det är viktigt i 

fastighetsbranschen. Georgson menar att det troligen inte är av större vikt i 

fastighetsbranschen. I fastighetsbranschen, menar Georgson, handlar det troligen mer om 

kostnadsbesparingar och att uppfylla rimliga miljökrav snarare än att ligga i framkant och 

betala mer för det. 

 

6.2.8 Varumärkeskapital 

Georgson berättar att det finns olika metoder för varumärkesvärdering. Dock betonar 

Georgson att det är många som vill se antingen högre priser, högre lojalitet eller andra 

faktiska beteenden som kan mätas ekonomiskt. Detta går inte alltid ihop som kalkyl. 

 

Företag vill gärna ha stabila leverantörer som inte hamnar i skandaler. I detta sammanhang 

kan det innebära en fördel när proaktivt arbete kring dessa frågor påvisas, menar Georgson. 
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6.3 Fallstudie - Lantmännen Fastigheter AB och GreenBuilding 

Intervju med Michél Moussa och Anders Olsson 

 

 
 

Logotyp hämtad på Lantmännen Fastigheters hemsida, 2013-05-03 

6.3.1 Bakgrund 

Lantmännen Fastigheter AB är ett bolag i koncernen Lantmännen och är ett av Sveriges större 

fastighetsbolag med cirka 150 fastigheter på 80 orter. Drygt hälften av lokalerna hyrs ut 

internt till koncernen Lantmännen och övriga lokaler till externa hyresgäster (Lantmännen, 

2013a). 

 

Lantmännen Fastigheter har som affärsidé att driva bolaget på kommersiella villkor och 

utveckla fastigheterna till största nytta för koncernens verksamheter samt att maximera 

externa intäkter. Visionen är att genom gott entreprenörskap och hög kompetens bli ett 

lönsamt och framgångsrikt fastighetsbolag och därigenom ge koncernen Lantmännen ökade 

intäkter. (Lantmännen, 2013b) 

 

Lantmännen som koncern har som affärsidé att med kunden i fokus utveckla och förädla 

åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Lantmännen agerar på en internationell marknad 

där Sverige utgör basen för verksamheterna. Lantmännen har som vision: 

"Vi gör det bästa av vår jord och ger alla möjligheter till ett sundare liv" 

(Lantmännen, 2013c). 

 

Lantmännen har två fastigheter i sitt bestånd som certifierats enligt GreenBuilding, 

Lantmännens huvudkontor i Stadshagen och en fastighet i Uppsala. Huvudkontoret består av 

två fastigheter, hus A och hus B. Hus B är idag huvudkontor, cirka 8000 kvadratmeter. Hus A, 

cirka 4500 kvadratmeter, är under ombyggnad och kommer när det färdigställts att hyras ut 

till en extern hyresgäst. 

 

6.3.2 Valet av GreenBuilding 

 

6.3.2.1 Att välja certifieringssystem 

Lantmännen ställdes inledningsvis frågan varför de valde certifieringssystemet 

GreenBuilding. När det gäller huvudkontoret i Stockholm ville de på Lantmännen göra något 

mer än bara en ombyggnad, de ville profilera sig på att vara duktiga på energibesparing enligt 

Olsson. 

 

Enligt Moussa hade valet av GreenBuilding mycket att göra med att vanliga lekmän förstår 

sig på certifieringssystemet och vad det är ett mått på. Moussa menar vidare att när det sägs 

att en byggnad är GreenBuilding-certifierad, förstår folk vad det innebär även om de inte är i 

fastighetsbranschen, vilket även det är en anledning till att de valt GreenBuilding. Installeras 

det bra system i en byggnad är GreenBuilding bra till att förklara vad skillnaden, nettot, blir 

av den installationen. De andra certifieringssystemen är något mer komplexa än 

GreenBuilding menar Moussa avslutningsvis. 
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Olsson menar att GreenBuilding är enkelt då det är mätbart rakt av, det går efter vad kraven är 

i BBR:en alternativt en jämförelse till tidigare siffror. Det är inte lika många parametrar som 

spelar in när det gäller GreenBuilding jämfört med andra certifieringssystem. Efterlevs dessa 

krav erhålls en besparing på 25 procent jämfört med hur det var innan renoveringen. Olsson 

menar vidare att sett till BBR erhålls ett mycket bra hus vid värde 25 procent under detta. Det 

är vidare lätt att kalkylera en GreenBuilding-investering och göra en projektering då en 

jämförelse kan göras mellan ett visst antal kilowattimmar med ett värde 25 procent lägre än 

det tidigare antalet kilowattimmar. Detta går att sätta rakt av i pengar, enligt Olsson. 

 

6.3.2.2 Miljöcertifiering och miljöanpassning av byggnader 

Moussa och Olsson ställdes frågan hur de resonerat kring alternativet till att miljöcertifiera, att 

miljöanpassa fastigheterna, exempelvis efter de krav som finns för certifiering, utan att 

certifiera. Olsson berättade att de haft den tanken på andra ställen. Arbetet med huvudkontoret 

har fallit mycket väl ut vilket gjort att de sett potentialen i att sänka energikostnaderna 

avsevärt, menar Olsson. Internt har de även talat om att Lantmännen Fastigheter kan fortsätta 

i samma anda men att de eventuellt inte GreenBuilding-certifierar alla byggnader berättar 

Olsson. Lantmännen Fastigheter arbetar med energifrågor i hela fastighetsbeståndet, en del 

byggnader arbetar de mer intensivt med än med andra. Företagets prioritering sker efter hur 

stor förbrukning de har och vilka pengar det finns att spara. Vad gäller de fastigheter som är 

kopplade samman i stora reglagesystem, mäter de inte rakt av hur mycket pengar de sparar på 

vardera men företaget arbetar på samma sätt och vet att de håller energinivån så lågt de kan, 

menar Olsson. Olsson avslutar med att säga: "Jag kan tänka mig att det är många fastigheter 

som kommer att tilljobbas på samma sätt i framtiden men kanske inte att de är GreenBuilding-

certifierade allihop, men de skulle klara kraven." 

 

Moussa menar att målet är att alltid sträva mot slutet då det är ett kvitto på att de lyckats. 

Moussa menar vidare att det får kosta längs vägen fram tills att de möts av en orimlig kostnad, 

att investeringen inte bärs upp. 

 

"Vi hade ju kunnat miljöanpassa den men då är det ingen som vet om det. GreenBuilding är 

någonstans ett kvitto utåt mot allmänheten." Detta anger Moussa när han talar om 

huvudkontoret i Stockholm. 

 

Moussa instämmer med Olsson, de kommer att arbeta med att miljöanpassa utvalda 

fastigheter i beståndet så långt det går och menar att det eventuellt kommer att finnas 

byggnader där det är det sista papperet som saknas (syftar på certifikatet). Moussa avslutar 

med att tillägga att de med strategiska fastigheter, såsom huvudkontor eller fastigheter centralt 

i större orter, förmodligen kommer att arbeta för att få ett kvitto de kan visa upp för 

omgivningen. 

 

6.3.2.3 Kompetens 

För Lantmännen Fastigheter var GreenBuilding även viktigt för att visa att de har 

kompetensen att driva fastighetsenergi mest billigt, menar Olsson. Vidare menar Olsson att 

även om inte alla fastigheter har GreenBuilding-certifikat, kan de som arbetar med detta på 

Lantmännen driva fastigheter med GreenBuilding. De på Lantmännen kan klara av att detta 

enligt de krav som finns på nybygge, avslutar Olsson. 

 

6.3.2.4 Respons internt och externt 

Moussa och Olsson frågades vad de fått för respons efter certifieringen enligt GreenBuilding. 

Moussa inleder med att säga att det märks på företagets egna kostnader då de sitter i de två 
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byggnaderna med GreenBuilding. Med detta menar Moussa att det går att mäta som feedback 

att de arbetar rätt och åt rätt håll. Utöver att de värnar om miljön är de även kostnadseffektiva. 

Lantmännen gör något för omvärlden, de tjänar på det och de tänker långsiktigt. Moussa anser 

att responsen varit god både internt och externt. Hade Lantmännen Fastigheter inte arbetat 

mot GreenBuilding, alternativt mot ett annat miljöcertifieringssystem, förmodar Moussa att 

det hade varit många internt, personalen utanför Lantmännen Fastigheter, som skulle ställt 

frågan varför de inte haft någon profil utåt. Moussa menar att det faktum att de certifierat sig 

enligt GreenBuilding tas som en självklarhet med anledning av att koncernen har det tänket. 

 

Moussa och Olsson ställdes frågan om de är nöjda med valet att miljöcertifiera. Moussa svara 

att de är nöjda i alla aspekter. De gör besparing vad gäller miljö, energi och pengar samt att 

det är bra PR menar Moussa. Moussa har själv inte hört eller uppfattat något som negativt vad 

gäller certifieringarna. 

 

6.3.3 Påverkan på varumärket Lantmännen Fastigheter som fastighetsägare 
Moussa berättar att Lantmännen Fastigheter marknadsför certifikatet via hemsida och via 

externt material som de skickar ut när de möter större bolag. De går ut med information om 

certifikatet men har inte något masstryck på den typen av marknadsföring. Ett diplom finns i 

receptionen på huvudkontoret. Läser folk om Lantmännen Fastigheter kommer dem 

någonstans att läsa att det finns GreenBuilding byggnader i beståndet, menar Moussa. 

 

Vidare förs en diskussion gällande GreenBuilding som varumärke. Moussa menar att namnet 

GreenBuilding förmodligen gör att det går att förstå vad det handlar om. 

 

Moussa berättar att Lantmännen har profilerat sig med att arbeta med hållbar utveckling och 

med att arbeta på ett hållbart sätt genom hela koncernen. Fastighetssidan har inte riktigt haft 

en sådan stämpel förrän certifieringen enligt GreenBuilding, menar Moussa. Detta är vad 

Lantmännen Fastigheter kan visa upp att de arbetar med. Hur det påverkat varumärket i stort 

tycker Moussa att det är lite svårt att svara på men tillägger att det är en slagkraft när 

diskussion sker med fastighetsägare. Då koncernen har det som helhetsperspektiv att arbeta 

med hållbar utvecklig i olika former, anser Moussa certifieringen vara Lantmännen 

Fastigheters egen produkt som visar att även dem strävar efter att vara energisnåla och 

energieffektiva vad gäller byggnader. Av den anledningen tror Moussa att certifieringen 

påverkat Lantmännen Fastigheters varumärke mycket positivt. Moussa avslutar med att säga: 

"Nu flyter vi in bland de andra på något sätt." 

 

6.3.4 Vakanser 

Olsson och Moussa ställs frågan huruvida de tror att vakansnivåerna skiljer sig mellan 

miljöcertifierade respektive miljöanpassade fastigheter jämfört med kommersiella fastigheter 

utan miljöprofil. Moussa menar att det är klart att miljöanpassade fastigheter lockar men tror 

att vakansnivåerna beror av hur fastighetsbolagen arbetar. Moussa tror inte att miljöprofilen 

har stor inverkan på hur vakanserna ser ut i ett bolags portfölj men tillägger att vid miljöprofil 

är det nog lättare att hyra ut. Moussa utvecklar sitt resonemang med att säga att han inte tror 

att det är därför bolagen inte har uthyrt. Just miljöprofil tror Moussa inte påverkar hur 

vakansnivåerna ser ut. Moussa tror att det är positivt att ha lokaler med miljöprofil i sin 

portfölj, att det finns att erbjuda men inte att det är den avgörande faktorn. Jobbar företagen 

på ett effektivt sätt kan de nog få ned sin vakansnivå, avslutar Moussa. 

 

En fråga ställs sedan om vakansnivåerna mellan fastigheter med miljöprofil och kommersiella 

fastigheter kan tänkas skilja sig mellan innerstaden och utanför staden. Moussa förmodar att 
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om byggnaden är miljöanpassade eller ej inte har särskilt stor inverkan då det finns många 

aspekter som påverkar. Moussa menar att Stockholms innerstad är speciell, likt en egen värld. 

Vidare ställs Moussa frågan om han tror att det går att locka hyresgäster längre från 

innerstaden med miljöanpassade fastigheter. Moussa menar att "staden alltid är staden" och 

resonerar vidare gällande att företag sitter ofta nära samarbetsparter, större företag har andra 

kostnader att tänka på och att det är ett strategiskt val var företag väljer att sitta. 

 

6.3.5 Hyresgäst miljöcertifierad lokal 

Moussa och Olsson ställdes frågan huruvida de tror att varumärket för en hyresgäst till en 

miljöcertifierad lokal förändras med anledning av valet av lokal. Moussa tror inte att 

miljöcertifiering är en avgörande faktor i valet av lokal. Moussa tillägger att för företag som 

strävar hårt mot att visa miljöaspekten utåt tror han däremot att miljöcertifiering kan vara en 

faktor som påverkar. Dessa företag betalar nog lite extra för att ha just den stämpel, 

certifikatet, tror Moussa. Olsson tror att för företag, framförallt de som profilerat sig hårt, kan 

miljöcertifiering vara ett bra argument. Moussa tillägger att miljöcertifiering hade varit en 

viktig faktor för Lantmännens koncern om de skulle ha hyrt in sig hos en extern 

fastighetsägare. Av den anledningen tror Moussa att andra som arbetar på liknande sätt har det 

i åtanke när de väljer bland fastighetsägare runt om i Sverige. 

 

6.3.6 Efterfrågan miljöcertifierade lokaler  

Som Moussa nämnt ovan hade Lantmännen efterfrågat miljöcertifiering om de skulle ha hyrt 

in sig hos extern fastighetsägare. Vidare tror Moussa att efterfrågan på miljöcertifierade 

lokaler är mycket stor. Finns det ett miljöeffektivt system tror Moussa att det väljs framför ett 

system som inte är miljöeffektivt. 

 

Moussa betonar att GreenBuilding är en investering för Lantmännen. Det är högre kostnader 

men Lantmännen vinner mycket på detta då det är attraktivt för hyresgäster. De vet att 

förbrukningskostnaderna blir lägre och det är även Lantmännens slagläge och "uppsida" i 

detta. Olsson tillägger att om de innehar långa kontrakt med hyresgäster är det värt mycket 

pengar. 

 

Moussa och Olsson ställs en följdfråga huruvida de märker av efterfrågan efter 

miljöcertifierade lokaler hos de befintliga hyresgästerna de har. Olsson svarar att 

Lantmännens hyresgäster vill trycka ned sina energikostnader, inte att de vill ha just 

GreenBuilding. Olsson berättar att de arbetar med två projekt just nu där de, nästan på rent 

uppdrag av hyresgäster, arbetar för att energieffektivisera. Hyresgästerna har även varit 

beredda på att vara med och ta en del av investeringen för att Lantmännen Fastigheter ska 

göra att de kan minska sina energikostnader. Olsson menar vidare att det definitivt finns ett 

intresse, inte mot att det ska vara GreenBuilding utan rent generellt att trycka ned kostnader. 

Både Moussa och Olsson tror att denna efterfrågan skiljer sig från hur det såg ut för fem till 

tio år sedan. Olsson tillägger att det är en av deras största hyresgäster som trycker på riktigt 

ordentligt nu, vilket Olsson konstaterar att de inte gjort fem år tidigare. Efterfrågan anser 

Moussa vara stor idag då den påverkas mycket av omvärlden och var utvecklingen är på väg. 

Moussa menar vidare att människor tänker på alla aspekter idag och att det får kosta lite mer 

för att ha gott samvete. Olsson menar att efterfrågan kommer att fortsätta att vara stor även i 

framtiden och ger BBR som exempel på vad som kommer att krävas framgent av byggandet. 

 

Lantmännen Fastigheter ställs frågan om de tror att det är lättare att hyra ut en miljöcertifierad 

lokal. Moussa menar att då hyresgästen ofta står för sin egen förbrukning gör det att det är ett 
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bra läge för Lantmännen som fastigheter att säga "här har du miljöeffektiva system som 

kräver lägre förbrukning". Det blir en lägre kostnad för hyresgästen avslutar Moussa. 

 

Moussa och Olsson ställs vidare frågan om de tror att hyresgäster är villiga att betala högre 

hyra för en miljöcertifierad lokal. Moussa tror definitivt att högre hyra kan tas ut och att 

hyresgäster är villiga att betala mer för exempelvis GreenBuilding-certifierade lokaler. 

 

6.3.7 Miljöcertifiering och CSR 

På frågan om GreenBuilding är en del i Lantmännens CSR-strategi svarar Moussa att han tror 

att det absolut är en del av strategin. Moussa betonar att Lantmännen är en koncern som 

arbetar åt det hållet. Valet av GreenBuilding tror Moussa även var för att visa att de gör 

miljöcertifieringar, för att profilera företaget och för ha den stämpeln. När de på Lantmännen 

Fastigheter bygger använder de alltid miljövänliga alternativ men detta är inte något som 

deras krets vet om, menar Moussa. Miljöcertifieringen är ett sätt att visa upp att Lantmännen 

Fastigheter arbetar hårt med det här, avslutar Moussa. 

 

6.3.8 Image 

Lantmännen Fastigheter ställs frågan om det tror att miljöcertifiering leder till positiv image. 

Olsson förmodar att det faktiskt gör det men ställer sig frågan om GreenBuilding har ett så 

pass brett varumärke idag att alla uppfattar det på marknaden. Inom deras lilla krets som 

Olsson kallar det, fastighetsbranschens krets, tror Olsson inte att det är någon tvekan om att 

GreenBuilding leder till positiv image. Olsson ställer sig vidare frågan huruvida 

GreenBuilding har den genomslagskraften utanför den innersta kretsen. 

 

6.3.9 Kostnader uppkomna med anledning av certifieringen 

Moussa och Olsson ställs frågan om det finns en ekonomisk utredning som beslutsunderlag 

till att byggnader skall certifieras. När certifiering skedde med huvudkontoret fanns det ingen 

ekonomi i det menar Moussa, utan istället var det fokus på att de ville välja ett miljöalternativ 

att visa upp. Däremot har de huvudkontoret som referensobjekt idag, anger Moussa. 

Vidare ställdes frågan hur de ser på avgifter som kommer med certifiering. Moussa menar att 

det inte är något hinder i det stora hela då det kostar betydligt mer att stoppa in de system som 

skall finnas i byggnaderna och då det förekommer kostsamma lösningar.  

Vidare ställs Lantmännen en fråga gällande merkostnader för projektering och utförande, om 

dessa kostnader vägs upp av den positiva nyttan av certifieringen. Olsson anser att det än så 

länge får anses ha gjort det. Även Moussa anser att dessa kostnader vägs upp då de skriver 

långa kontrakt när de bygger nytt. Projekteringen ligger inte på en särkilt hög kostnadsnivå 

menar Moussa. Systemen är en merkostnad i projektet men får anses vara en mernytta i senare 

skede, inte bara PR utan även en besparing för den som förhyr.  

 

Olsson betonar vikten av att sköta systemen, fortsätta att arbeta på samma sätt och att inte 

"tulla" på serviceintervallen. Detta för att slippa ta en investering tidigare än planerat.  

 

Moussa betonar vikten av att tänka på vad marknaden vill efter kontraktsslutet av aktuell 

hyresgäst. Moussa anser att om miljösnåla system inte används hade detta gjort att de varit fel 

ute inom tio år. Det kostar mer men följer vad som efterfrågas, vad utvecklingen är och vilka 

trender som finns. Det blir lättare att skriva ett nytt kontrakt med en annan hyresgäst när 

kontrakt löp ut, avslutar Moussa. 
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Olsson menar att generellt har fokus de senaste 20 till 25 åren varit att det ska förbrukas 

mindre och mindre energi. Olsson menar att de vill ta höjd för sitt byggande, att de byggt så 

optimalt som det går idag och att detta förhoppningsvis kan leva i 20 år. 

 

6.3.10 Utfall "projekt GreenBuilding" 

Lantmännen Fastigheter ställdes frågan hur mycket deras energiförbrukning, mätt i 

kilowattimmar per år och i konor per år, förändrats efter anpassning till de krav 

GreenBuilding ställer. 

 

År 2011 låg Lantmännen 42 procent under sitt referensvärde och år 2012 låg de 45 procent 

under sitt referensvärde. 45 procent motsvarar 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det 

är inget dåligt resultat menar Olsson och tillägger att de nästan fick kolla av mätarna en extra 

gång. Det roligaste, enligt Olsson, är att de från år 2011 till år 2012 lyckats pressa ned 

värdena ytterligare något, trots att de trodde år 2011 att de kört så optimalt de kunnat. 

Olsson tilläggar att det dock är en aspekt som bör analyseras, kylan har tidigare påverkat 

resultatet rakt av då de inte kunnat graddragskorrigera denna. Nu har de funnit en ny modell 

som de kommer att testa där de kan normalårskorrigera även för kylan. Detta kan innebära att 

de förmodligen år 2013-2014 har hamnat så rätt de kan och då kan de även vara säkra på alla 

siffror graddragskorrigerats. Det är ett enastående resultat menar Olsson. Olsson avslutar med 

att säga att han inte vet vad det innebär i pengar. Detta besvarar Moussa som anger att på ett 

år ligger det omkring 700 000 kronor upp mot en miljon kronor i besparade energikostnader 

för en av byggnaderna. Det menar Moussa är en mycket bra besparing per år. 

 

6.3.10.1 Certifieringens påverkan på fastighetsvärdet 

Moussa och Olsson ställs frågan om de undersökt om värdet förändrats för de byggnader de 

certifierat. Moussa berättar att de inte har brutit ut i pengar just vad GreenBuilding gjort för 

byggnaderna. När Lantmännen gör en värdering analyseras kassaflödet, intäkter kontra 

kostnader. Då kostnaderna minskat ökar driftnettot vilket leder till att värdet ökar. Vad 

värdeökningen är i procent har Lantmännen inte undersökt. Att värdera huvudkontoret efter 

certifieringen är svårt då de själva flyttat in. Systemen står för en del av värdet men inte alls 

lika högt som kontraktsvärdet. Moussa avslutar med att konstatera att de vet att värdet på 

huvudkontoret har ökat för dem. Moussa menar att i fastighetsbranschen medför 

energieffektiva system att fastighetsbolagen kan ta ut högre hyra, en peng som de erhåller. 

Moussa menar att energibolag förlorar på att byggnader görs energieffektiva, medan 

fastighetsbolagen vinner på det. 

 

6.3.11 Certifieringens påverkan på incitament för fortsatt arbete för bättre miljön 

Moussa och Olsson ställs frågan om de funderat något på om miljöcertifiering kan leda till att 

incitamenten för att fortsätta att arbeta för en bättre miljö minskar. Moussa menar att de ska se 

på certifikatet för vad det är för dem, vad det gör för nytta. Certifikatet är kundnytta och även 

en besparing. För dem på Lantmännen, menar Moussa, innebär det en högre kostnad att sluta 

arbeta för en bättre miljö. Moussa vill pointera att GreenBuilding inte enbart är en besparing 

energimässigt utan även en besparing kostnadsmässigt. 

 

Moussa och Olsson ställs en följdfråga huruvida de anser att återrapporteringen som krävs för 

att behålla GreenBuilding-certifikatet ser till att de fortsätter att arbeta för miljön. Olsson 

menar att återrapporteringen absolut har den effekten. Olsson gör en jämförelse med ett 

tidigare arbete han haft där det funnits en morot att leva upp till vissa siffror och när moroten 

togs bort, gick även siffrorna förlorade. Intresset att göra det "lilla extra" menar Olsson 

försvunnit sedan moroten tagits bort. Ett av de stora problemen tror Olsson är att intresset 
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måste hållas vid liv och ett sätt att hålla det vid liv är att återrapportera hela tiden. 

Lantmännen kan inte börja slarva då det visar sig vid återrapporteringen. Olsson menar att 

återrapporteringen är ett bra sätt att få alla på företaget att stå på tå och arbeta vidare.  

 

Moussa tar data över besparingen år 2011-2012 som exempel, mellan dessa år gick 

besparingen upp från 42 procent till 45 procent. De på Lantmännen tjänar på det, det är av den 

anledningen de arbetar hårt än idag för att ligga på rätt siffror menar Moussa. Arbetar de 

hårdare och hittar nya lösningar kommer de att kunna komma upp i högre procentsatser för 

besparing och då spar de även mer pengar, enligt Moussa. 

 "Det är en cykel som liksom spinner runt, arbetet lönar sig självt." avslutar Moussa. 

 

Moussa och Olsson ställs frågan om det kan vara så att det kan gå åt två olika håll, att vissa 

slutar att arbeta för miljön medan andra får mersmak och vill förbättra sina resultat och sitt 

miljöarbete. Moussa betonar att Lantmännen förhyr i egna lokaler och att det arbete de gör 

idag för att energieffektivisera gynnar Lantmännens kontraktsvärden och självfallet 

Lantmännens förbrukningskostnad. Moussa tror att många som har externa hyresgäster nöjer 

sig då de uppnått de 25 procenten som krävs för GreenBuilding då de istället kunnat arbeta 

hårt för att nå 35 procent och göra en besparing för hyresgästen. Det Moussa vill betona är att 

det finns andra sätt att ta ut pengar för energieffektiva hus utöver mediaförbrukning. Högre 

hyra kan tas ut vid förhyrning av ett sådant hus. Moussa menar att oavsett typ av hyresgäst, 

finns en vinst att göra om det görs på rätt sätt.  

 

Lantmännen har bra styrsystem som noga följer instruktioner. Olsson menar att vid noggrann 

uppföljning och då dessa system larmas på rätt sätt kan det upptäckas i tidigt skede om något 

är på väg att glida iväg. Detta gör att det behövs mindre och mindre arbete tidsmässigt. När 

nivån ligger så lågt som förväntas möjligt gör systemen mycket av jobbet. Olsson berättar att 

de lägger mycket krut idag på att övervaka system och att på ett korrekt sätt fånga upp alla 

larm. Olsson anser avslutningsvis att tekniken idag inbjuder till att någorlunda enkelt fortsätta 

att pressa. 
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7. Analys, diskussion 

7.1 Certifiering och fastighetsvärde 

Enligt Sunter är miljöcertifiering inte något som ökar värdet på fastigheter i 

värderingssammanhang, utan något som krävs för att behålla positionen på marknaden. När 

det kommer till certifiering är det inte själva certifikatet i sig som är viktigt utan att 

byggnaden miljöanpassats, enligt Sunter. Detta kan bero av att värdet av certifikatet inte 

enkelt kan värderas medan en energibesparing kan beräknas och öka driftnettot vilket gör att 

fastigheten kan värderas högre, jämför kapitel 3.3. 

 

Att hållbart byggande blir mer och mer norm gör att konventionella byggnader troligen 

minskar i värde fortare, uppfattas som mer riskfyllda och mindre attraktiva är något 

Lützkendorf och Lorenz berör i en av sina forskningsrapporter (Lorenz och Lützkendorf, 

2011a). Sunter tror även han att byggnader som inte är miljöanpassade förmodligen sjunker i 

värde. Vidare anser Sunter att miljöanpassning är viktigt för att locka stora trygga hyresgäster. 

Den förväntade värdeminskningen tar sikte på byggnader som inte miljöanpassats, huruvida 

miljöcertifiering är viktigt eller inte i dessa sammanhang berörs inte utan själva 

miljöanpassningen står i fokus. 

 

Att fastigheten kan värderas högre när den byggts med hållbara funktioner är något som stöds 

av Lorenz och Lützkendorf (2011a) vilket stödjer att en förändring av värderingsmetoder på 

marknaden skett. Detta anser dem kan göra att värderingen blir mer komplex när hänsyn 

behöver tas till det immateriella värdet av certifikatet. Det är enligt samma författare inte 

möjligt att mata in specifik data i en värderingsmodell för att ta reda på värdet av certifikatet. 

Detta för att det är svårt att härleda om denna data endast beror av marknaden som helhet 

samt att det är beroende av tillgängligheten av en specifikt certifikat. Sunter betonade detta, 

det är beroende av vad investeraren personligen känner igen för certifikat som påverkar hur de 

värderar detta, vid frågan om vad certifiering har för påverkan för fastighetsägarens 

varumärke. 

7.2 Certifiering - fastighetsägarens perspektiv 

Georgson menar istället att certifieringen är viktig i sig då det i annat fall är lätt att kritisera 

företaget. En viktig aspekt med certifikatet är att det kan visas upp att en standard någon 

annan satt efterlevs. Certifiering av fastigheter innebär att det är en oberoende part som 

kvalitetsgranskar och godkänner betyg (SGBC, 2013a). Utan certifiering blir det enligt 

Georgson, som ovan nämnt, lättare att kritisera företag vilket är en aspekt som talar för 

miljöcertifiering framför enbart miljöanpassning av byggnader. Lantmännen Fastigheters svar 

på frågan varför de valde att certifiera och inte enbart miljöanpassa byggnaderna var enligt 

Moussa:  

"Vi hade ju kunnat miljöanpassa den men då är det inget som vet om det. GreenBuilding är 

någonstans ett kvitto utåt mot allmänheten."  

Däremot har Lantmännen Fastigheter diskuterat att fortsätta miljöanpassa byggnader så att det 

skulle klara kraven för GreenBuilding men att de kanske inte GreenBuilding-certifierar alla 

byggnader. Målet kommer att vara att sträva mot att certifiera men inte till en orimlig kostnad. 

Att miljöcertifiering sker för att visa allmänheten, som Moussa beskriver som ett "kvitto" mot 

allmänheten, talar för att miljöcertifiering är viktig utåt. Huruvida denna certifiering används 

för att det inte ska vara lika lätt att kritisera företaget eller för att den ska frambringa positiv 

image för företaget är diskutabelt. Uppfattar allmänheten certifieringen som positiv eller ser 

de detta mer som ett krav för att inte kritisera företaget. Enligt Chen (2009) leder grönt 

varumärke, grön tillfredställelse och grönt förtroende till ökat grönt varumärkeskapital. Enligt 
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Georgson förändras inte fastighetsägarens varumärke med anledning av miljöcertifiering utan 

istället är det baskraven som höjts. Vidare menar Georgson att ribban höjs hela tiden vad 

gäller det företag måste leva upp till. Av den anledningen konstaterar Georgson att 

miljöcertifiering inte alltid leder till positiv image. Vad leder miljöcertifieringen egentligen 

till för positiva aspekter? Om miljöcertifiering blir mer något för att inte kritiseras istället för 

att de leder till positiv image talar det för att enbart miljöanpassa framför att certifiera 

byggnader. Hartmann et al. (2005) anser att positionering av ett varumärke som grönt innebär 

en aktiv kommunikation och leder till differentiering av varumärket från dess konkurrenter. 

Detta leder diskussionen vidare till huruvida hyresgäster anser att miljöcertifierade lokaler är 

mer attraktiva än kommersiella lokaler. 

7.3 Certifiering - hyresgästens perspektiv 

Enligt Sunter finns det många hyresgäster idag som kräver ett miljövänligt kontor, speciellt 

större hyresgäster då det ofta har en så kallad "Global Policy" som gör att de måste ta hänsyn 

till miljön. Vidare menar Sunter att stora företag kan tänkas betala mer för att sitta i en 

miljöanpassad lokal. Detta med anledning av att stora företag är publika och att deras 

varumärken ges mycket uppmärksamhet. Sunter menar med andra ord att trycket att sitta i en 

certifierad lokal är större för stora företag framför mindre företag som inte är lika publika. Det 

ska nämnas att det inte framgår om det är någon skillnad huruvida lokalen är miljöanpassad 

eller miljöcertifierad då Sunter använder begreppen växelvis. Enligt Georgson måste lokalen 

hålla en viss mininivå vad gäller miljötänk och utseende. Är hyresgästens företag profilerad 

som miljöorienterad måste en konsekvent hög nivå hållas. Att hyresgäster idag är mer 

angelägna om att hyra miljöanpassade respektive miljöcertifierade lokaler har framkommit av 

studien. I fallstudien kom det fram att de befintliga hyresgästerna till fastighetsbolaget blivit 

mer intresserade av miljöanpassning av lokalerna. Detta med anledning av att de vill minska 

sina energikostnader. Hyresgästerna har varit så pass angelägna att de velat vara med och stå 

för delar av investeringen för att miljöanpassa lokalerna. Miljöcertifieringen ses dock inte som 

viktig i dessa sammanhang utöver för företag som positionerat sig som miljöorienterade. I 

varumärkessynpunkt måste sådana företag, som nämnt, hålla en konsekvent hög nivå, vilket 

även kommit att inkludera valet av lokal. Detta stöds även av fallstudien där Moussa anger att 

om Lantmännen Fastigheter hade hyrt in sig hos en extern fastighetsägare hade 

miljöcertifiering av lokalen varit viktig. 

7.4 Certifiering och positionering 

Georgson menar att gröna associationer enbart är viktigt om det är den positionen som valts. I 

fastighetsbranschen anser Georgson inte att det är av större vikt att varumärket associeras 

grönt, utan att det mer handlar om kostnadsbesparingar och att uppfylla rimliga miljökrav. 

Detta snarare än att ligga i framkant och betala mer för det. Lantmännen är ett företag som 

valt att ta en position där de arbetar med hållbar utveckling genom hela koncernen varför 

miljöcertifiering skulle kunna anses viktigare för dem än för andra bolag som inte har samma 

fokus. Att kostnadsbesparingar ligger till grund för miljöanpassning är något som bevisas av 

studien med Lantmännen Fastigheter. Företaget väljer att miljöanpassa fastigheter utefter hur 

mycket de förbrukar. Utöver kostnadsbesparing, anger företaget miljöaspekten samt den PR 

de erhållit efter GreenBuilding-certifieringen som viktigt. 

7.5 Varumärkena "GreenBuilding" och "Miljöbyggnad" 

Det är inte bara fastighetsägarens eller hyresgästens varumärke som är viktigt i detta 

sammanhang utan även miljöcertifieringarnas varumärken, i detta fall varumärket 

"Miljöbyggnad" och varumärket "GreenBuilding". Vilket leder vidare till diskussion om hur 

dessa varumärken uppfattas på marknaden. Vid studien av Lantmännen Fastigheters val av 
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GreenBuilding fanns det delade meningar om hur slagkraftigt "GreenBuilding" får anses vara. 

Moussa menade på att det är lätt att förstå vad det handlar om även utanför 

fastighetsbranschen medan Olsson ställde sig frågan om GreenBuilding verkligen är så brett 

varumärke att alla uppfattar det och om genomslagskraften kanske är annorlunda utanför 

fastighetsbranschens krets. 

7.6 Certifiering som marknadsstrategi 

På Lantmännen fastigheter arbetas det strategiskt med GreenBuilding. Energifrågor arbetas 

det med i hela fastighetsbeståndet men prioritering sker med de fastigheter med hög 

förbrukning och är beroende av vilka pengar det finns att tjäna. Prioritering sker även av 

strategiska fastigheter, såsom huvudkontor och fastigheter i större orter mitt i staden, där 

certifikatet blir likt ett kvitto som kan visas upp för omgivningen. En annan aspekt som varit 

viktig för Lantmännen Fastigheter är att de efter certifiering enligt GreenBuilding kan visa 

upp för allmänheten att de klarar att driva fastigheter med GreenBuilding. 

 

Används certifiering i detta fall främst som en marknadsstrategi där besparingen i 

energikostnader är det som vill nås genom hela beståndet men certifiering ändå sker för att 

visas upp utåt? I OEDS:s riktlinjer (UD, 2006) beskrivs att en sund behandling av miljön både 

kan betraktas som ett ansvar och en möjlighet för företag. Företagsledare bör lägga tillräckligt 

stor uppmärksamhet vid miljöfrågor i sina affärsstrategier. Enligt Georgson (2013) är den 

önskade strategin för att intäkter ska maximeras att företaget investerar i att få det egentliga 

varumärket till hög upplevd nyttonivå. Detta samtidigt som investering sker i lagom mängd 

för att inte företaget ska bli kritiserat i anseendesammanhang. I fallstudien Lantmännen 

certifierades strategiska fastigheter. Detta var inte viktigt för att Lantmännen behövde 

differentiera sig utan för att det är viktigt att hela koncernen associeras grönt. Lantmännen har 

en miljöorienterad affärsstrategi vilket gör att en investering för att miljöanpassa och även 

certifiera är helt enligt strategin. Certifikatet gör även, som nämnt ovan, att det inte är lika lätt 

att kritisera företaget i anseendesammanhang. Detta då företaget lever upp till standard som 

satts och granskas utanför företaget. 

7.7 Certifiering och CSR 

Inom området CSR är det minskning av företagens negativa påverkan på samhället och miljön 

som står i fokus (Regeringskansliet, 2013a). Det viktiga inom området CSR är att minska 

negativ påverkan på miljön vilket kan uppnås redan genom att miljöanpassa fastigheter varför 

miljöcertifiering inte behöver ha betydelse i detta avseende, givet att samma positiva effekt 

nås vid miljöanpassning som vid miljöcertifiering. Georgson menar att en certifiering kan 

anses tillhöra CSR. I fallstudien av Lantmännen Fastigheter anges att certifiering förmodas 

vara en del av företagets CSR-strategi. När företaget bygger tar de ett ansvar för samhället 

och för miljön genom att bygga med miljövänliga alternativ vilket företaget anser svårt att 

visa upp för allmänheten. Certifieringen anses göra det möjligt att visa upp att Lantmännen 

Fastigheter arbetar hårt för samhället och för miljön. Att certifikat är ett bevis på att företaget 

tagit ett CSR-ansvar är viktigt utåt för att kunna marknadsföra detta ansvar. Ur 

miljöperspektiv får minskad negativ påverkan anses vara det som önskas uppfyllas, inom 

fastighetssektorn kan detta uppnås genom miljöanpassning av fastigheter. Ur denna aspekt är 

det inte av stor betydelse huruvida en miljöanpassning eller en certifiering skett av en 

byggnad, givet att samma miljöbesparing görs. Certifiering inom fastighetsområdet gör att 

CSR-ansvaret på ytterligare sätt kan visas upp för allmänheten. Certifikatet gör det tydligt på 

vilka sätt företagen tar sitt ansvar för samhället och för miljön. 
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Avslutningsvis sker en diskussion huruvida det kan uppstå negativa konsekvenser av att 

miljöcertifiera, om certifiering kan leda till minskade incitament för fortsatt miljöarbete. När 

mål och krav uppnåtts för certifiering kan frågan ställas om detta minskar incitamenten för att 

fortsätta att arbeta för en hållbar utveckling. En miljöcertifiering enligt GreenBuilding är inte 

uppbyggt på samma sätt som Miljöbyggnad, där olika nivåer kan uppnås. När företag har 

minskat sin energiförbrukning med 25 procent jämfört tidigare alternativt jämfört med BBR 

får marknadsföring av certifieringen ske. Sätts nya mål därefter? I studien av Lantmännen 

Fastigheter verkar detta vara fallet då de förbättrade sin energiförbrukning även efter 

certifieringen. De pengar de sparar på minskad energiförbrukning såg dem som en "morot" att 

fortsätta kämpa. Även nämndes återrapportering som ett sätt att se till att intresset kvarstår. 

Lantmännen söker även ständigt efter nya lösningar eller system som kan bidra till att bättre 

resultat kan nås. 
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8. Slutsatser 
 

Det är något osäkert på marknaden idag huruvida det är miljöcertifieringen i sig som är viktig 

eller om det viktiga är själva miljöanpassningen. Ur fastighetsvärderarens perspektiv har det 

visat sig i denna studie att det är miljöanpassningen av fastigheter som är viktig, inte 

certifikatet. Detta kan bero av att miljöcertifikatet inte enkelt kan värderas utöver i termer av 

kostnadsbesparingar på samma sätt som miljöanpassning värderas. 

 

Med anledning av att hållbart byggande blir mer och mer norm förmodas konventionella 

byggnader sjunka i värde fortare. Själva certifieringen anses inte öka fastighetens värde, utan 

ses som ett krav för att bibehålla positionen på marknaden.  

 

Ur fastighetsbolagens perspektiv står kostnadsbesparingar i fokus vilket kan uppnås enbart 

genom miljöanpassning av fastigheter. Dock visade det i fallstudien av Lantmännen 

Fastigheter att miljöcertifiering är viktigt för att kunna visas upp för allmänheten, i termer av 

image och rykte. Detta med anledning av att med enbart miljöanpassning nås inte allmänheten 

av informationen gällande miljöarbetet på fastighetssidan.  

 

Ur varumärkesstrategens perspektiv ses inte gröna associationer som viktig i 

fastighetsbranschen utan fokus är på kostnadsbesparing och att uppfylla rimliga miljökrav. 

Däremot anses gröna associationer vara viktig ur samma perspektiv om det är den positionen 

som valt av företaget. I fallstudien sker analys av ett fastighetsbolag som valt en sådan 

position. Detta fastighetsbolag har ansett att de inte haft en sådan positiv stämpel såsom 

resterande bolag i koncernen haft och menar att certifieringen gjort att bolaget idag fått en 

sådan positiv stämpel. Huruvida det är viktigt med miljöcertifiering av lokaler för 

hyresgästsidan beror, på samma sätt som för fastighetsbolagen, på om hyresgästens företag 

har positionerat sig som miljöorienterad. 

 

Miljöcertifiering gör att fastighetsbolagens CSR-arbete på ytterligare sätt kan marknadsföras. 

Certifikatet förtydligar därmed på vilka sätt fastighetsbolagen tar ansvar för samhället och 

miljön. 

 

När fastighetsägaren positionerat sig med att arbeta för miljön har utvecklingen nått till att 

detta även börjat bli viktigt på fastighets- respektive hyressidan. Det blir viktigt för sådana 

företag att miljöanpassa och att visa det utåt, externt blir certifieringen viktig. Internt kan det 

räcka med miljöanpassning av fastigheter med anledning av att de då faktiskt tänker på miljön 

samt att de gör kostnadsbesparingar, däremot kan det tänkas krävas att certifiering sker 

åtminstone på en eller flera av byggnaderna, framförallt på strategiska fastigheter. 

 

För att sammanfatta de olika perspektiven anses miljöcertifiering viktig ur 

varumärkessynpunkt för fastighetsägare och hyresgäster om dessa företag positionerat sig 

som miljöorienterade. Detta ställs mot det faktum att vid fastighetsvärdering är 

miljöcertifieringens positiva aspekter svåra att ta hänsyn till, utan istället värderas 

miljöanpassningen. Konventionella byggnader förmodas sjunka i värde fortare än 

miljöanpassade byggnader då hållbart byggande blir mer och mer norm. 
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Bilaga A 
 

Intervjufrågor till Duncan Sunter, CBRE Sweden AB, 2013-04-05 

 

Vilka certifieringssystem kommer ni främst i kontakt med på CBRE? 

 

Vad är dina erfarenheter av GreenBuilding och Miljöbyggnad? 

 

Hur går ni på CBRE tillväga för att värdera en miljöcertifierad byggnad? 

 

Hur skiljer sig en sådan värdering från en värdering av en kommersiell fastighet utan 

miljöprofil? 

 

Vad finns det för svårigheter med att värdera en certifierad respektive miljöanpassad 

byggnad? 

 

Om svårigheter finns, vad tror du skulle kunna underlätta för er värderare? 

 

Har du märkt av skillnader mellan hur olika aktörer (värderingsbyråer) värderar 

miljöanpassade byggnader? 

 

Vad anser du om efterfrågan på miljöcertifierade byggnader idag? 

Är det någon skillnad idag jämfört med hur det såg ut tidigare? 

Vad tror du om efterfrågan i framtiden? 

 

Märker ni på CBRE på något sätt av skillnader av miljöcertifiering beroende på hög- eller 

lågkonjunktur? 

 

Är vakansnivåerna lika för miljöanpassade fastigheter som för kommersiella fastigheter utan 

miljöprofil? 

 

Märker du någon skillnad i attraktivitet och säljbarhet mellan en miljöanpassad fastighet och 

en kommersiell fastighet utan miljöprofil? 

 

Tror du att varumärket för en hyresgäst till en miljöanpassad lokal förändras med anledning 

av valet av lokal? 

 

Tror du att varumärket för en fastighetsägare förändras med anledning av miljöanpassning? 

Anser du i dessa fall att det finns skillnader mellan en certifiering enligt GreenBuilding 

jämfört med en certifiering enligt Miljöbyggnad? 

 

Vad anser du om hyresgästers betalningsvilja för lokaler som är miljöanpassade? 

 

Vad har du för erfarenhet vad gäller användarnöjdhet för GreenBuilding respektive 

Miljöbyggnad? 
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Bilaga B 
 

Intervjufrågor till Mats Georgson, varumärkesstrateg, 2013-05-03 

 

Har du någon erfarenhet av GreenBuilding och Miljöbyggnad? 

 

Tror du att varumärket för en hyresgäst till en miljöcertifierad lokal förändras med anledning 

av valet av lokal, med andra ord är lokalens beskaffenhet (miljöanpassad eller ej) viktig för 

varumärket? 

 

Tror du att varumärket för en fastighetsägare förändras med anledning av miljöcertifiering? 

 

Hur viktigt tror du att det är för varumärket att miljöcertifiera sin byggnad? 

Skiljer det sig från hur det var tidigare, 5 respektive 10 år tillbaka?  

Vad tror du om framtiden? 

 

Tror du att det är någon skillnad för varumärket om man miljöanpassar sin byggnad jämfört 

med om man certifierar den? 

Tror du att certifieringen i sig är viktig? 

 

Hur värderar man ett varumärke?  

 

Med certifiering kommer kostnader och avgifter, kan man undersöka hur dessa vägs upp av 

ökat varumärkeskapital? 

Om så är fallet, vilka parametrar behöver man undersöka för att finna ett värde? 

 

Tror du att man kan värdera värdet för varumärkeskapitalet vid ökat miljöengagemang? 

 

Hur kan man marknadsföra miljömedvetenhet? 

Vilka sätt tror du är mest effektiva? 

 

Har certifieringen ett värde i sig för varumärket? 

 

Tror du att en miljöcertifiering leder till positiv image? 

 

Är det viktigt att varumärket associeras grönt? 

 

Kan en certifiering anses tillhöra CSR? 

 

Vad anser du generellt om efterfrågan efter miljöanpassade produkter idag? Vad tror du om 

framtiden? 

 

Är det viktigt hur varumärket uppfattas när det gäller miljöengagemang? Skiljer det sig 

mellan olika branscher? 

Är det viktigt i fastighetsbranschen? 
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Bilaga C 
 

Intervjufrågor till Lantmännen Fastigheter AB, 2013-04-23 

 

Närvarande vid intervjun var även Tobias Bergman, Helenius Ingenjörsbyrå AB. 

 

Vad är era erfarenheter av GreenBuilding och Miljöbyggnad? 

 

Varför valde ni på Lantmännen GreenBuilding? 

Undersökte ni andra miljöcertifieringssystem? 

 

Hur anser ni att GreenBuilding påverkat varumärket Lantmännen? 

 

Tror ni att varumärket för en hyresgäst till en miljöcertifierad lokal förändras med anledning 

av valet av lokal? 

 

Tror ni att varumärket för en fastighetsägare förändras med anledning av miljöcertifiering? 

 

Anser ni i dessa fall att det finns skillnader mellan en certifiering enligt GreenBuilding 

jämfört med en certifiering enligt Miljöbyggnad? 

 

Vad har ni på Lantmännen fått för respons, positiv eller negativ, efter certifieringen, av 

personalen som vistas i byggnaden respektive allmänheten? 

 

Finns det några hinder eller problem med att certifiera sig enligt GreenBuilding? 

 

Hur mycket förändrades er energiförbrukning efter anpassning till de krav GreenBuilding 

ställer? kWh/år och kr/år 

 

Med certifiering kommer en merkostnad för exempelvis projektering och utförande. Upplever 

ni att den positiva nyttan av certifieringen överstiger dessa kostnader? 

 

Vad anser ni om efterfrågan på miljöcertifierade byggnader idag? 

Är det någon skillnad idag jämfört med hur det såg ut tidigare, exempelvis för 5 år sen? 

Vad tror ni om efterfrågan i framtiden? 

 

Är vakansnivåerna lika för miljöanpassade fastigheter som för kommersiella fastigheter utan 

miljöprofil? 

 

Tror ni att en miljöcertifiering leder till positiv image? 

 

Marknadsför ni GreenBuilding på något sätt? 

 

Vad anser ni om hyresgästers betalningsvilja för lokaler som är miljöcertifierad? Kan högre 

hyra tas ut? 

 

Vad har ni för erfarenhet vad gäller användarnöjdhet för GreenBuilding respektive 

Miljöbyggnad? 

 

Är ni nöjda med valet att miljöcertifiera? 
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Är en certifiering enligt GreenBuilding en del av er CSR-strategi? 

 

Har ni funderat på att delta som GreenBuilding partner på företagsnivå? 

 

Finns det en ekonomisk utredning som en beslutsunderlag till att byggnaden skall certifieras? 


