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Sammanfattning 

 

Gröna hyresavtal är ett relativt nytt fenomen som tar sikte på lokalen och 

fastighetens påverkan på miljön. Det finns ingen bestämd form eller definition på 

avtalet vilket ger hyresgästen och hyresvärden en frihet att själva komma överens 

om hur brett avtalet ska vara. Kärnan i det gröna hyresavtalet är att parterna 

tillsammans ska utföra åtgärder för att förbättra eller behålla en redan hög energi- 

och miljöprestanda i lokalen. 

 

En av de viktigaste intressenterna när det kommer till gröna hyresavtal är 

hyresgästen, vilket denna uppsats tar sikte på. Undersökningarna i uppsatsen 

syftar till att ta reda på varför hyresgäster väljer eller inte väljer att teckna ett grönt 

hyresavtal samt vad som krävs för att användandet av avtalet ska öka.  

 

De hyresgäster som använder gröna hyresavtal har valt att göra detta på grund av 

samhällsansvar och miljömedvetenhet samt att de vill stärka sitt företags 

varumärke. De hyresgäster som inte använder gröna hyresavtal angav att den 

största anledningen till detta var att de inte fått något erbjudande om att teckna ett 

grönt hyresavtal. 

 

Kunskapen är viktig för att avtalet ska kunna maximera sin kapacitet och följa 

marknadens utveckling. Kunskapen och informationen om gröna hyresavtal är 

bristfällig bland hyresgäster som inte redan använder sig av denna form av avtal. 

Det krävs mer information hos hyresgästerna för att fler gröna hyresavtalen ska 

tecknas och det krävs att fler hyresvärdar erbjuder dessa avtal till sina hyresgäster. 

De gröna hyresavtalens utveckling och tillväxt ligger till stor del i hyresvärdarnas 

händer. 

 

Nyckelord: Gröna hyresavtal, kontorslokal, hyresgäst, miljö  
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1. Inledning 

 

Denna uppsats behandlar gröna hyresavtal ur hyresgästens perspektiv. Gröna 

hyresavtal är en miljöanpassad variant av ett hyresavtal där både hyresgäst och 

hyresvärd ska samarbeta för att förbättra eller behålla en hög energi- och 

miljöprestanda i lokalen (Fastighetsägarna 2012a). Vid benämnande av hyresgäst 

menas företag som hyr lokaler. Med hyresvärd och fastighetsägare menas de som 

äger och förvaltar fastigheten, dessa kommer att behandlas synonymt.  

 

1.1.  Bakgrund 

Växthuseffekten och den ständiga miljödebatten har fått ett stort fokus i dagens 

samhälle. Koldioxidutsläppen måste minska världen över för att undvika ökad 

växthuseffekt och fastighetssektorn är en sektor som har mycket att bidra med. Så 

mycket som hälften av energianvändningen och en tredjedel av elanvändningen i 

Sverige kommer från just fastighetssektorn (Fastighetsägarna 2012a). Detta beror 

mycket på grund av de stora energimängder som fastigheter förbrukar i form av 

kylning, uppvärmning och ventilation. (Brooks 2008) 

 

År 2020 finns enligt Energimyndigheten (2011) ett uppsatt mål att alla byggnader 

i Sverige ska vara vad som kallas nollenergibyggnader, vilket innebär att 

byggnaden inte förbrukar mer än den energi som den tillför (Sveriges centrum för 

nollenergihus 2011). Ekonomiska incitament tillsammans med ansvarstagande för 

en effektiv förvaltning är vad som krävs för att uppfylla detta mål. Marie Claesson 

på Energimyndigheten sa i ett pressmeddelande 2011 att ”Gröna hyresavtal är ett 

sådant verktyg som skapar, underhåller och säkerställer att uppsatta mål nås”. 

(Energimyndigheten 2011) 

 

Trots de uppsatta miljömålen och fastigheternas stora påverkan på miljön finns 

det få hyresvärdar i Sverige som erbjuder gröna hyresavtal och därmed också få 

hyresgäster som använder sig av dessa avtal. Kunskapen om gröna hyresavtal är 

bristfällig vilket har bidragit till att marknaden inte har tagit fart. Den ses därför 

fortfarande som oprövad vilket för vissa är skrämmande då det medför större 
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risker. I och med att marknaden är oprövad och att fenomenet gröna hyresavtal 

fortfarande är relativt nytt krävs ett aktivt arbete och utveckling. Det finns 

svårigheter och problem som bör lösas för att få en större drivkraft hos både 

hyresgäster och hyresvärdar att teckna dessa avtal. (Ödman 2010)  

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gröna hyresavtal i kontorslokaler 

utifrån hyresgästens perspektiv. Uppsatsen syftar till att ta reda på om det finns 

kunskap hos hyresgästerna om vad gröna hyresavtal innebär och varför inte fler 

hyresgäster väljer denna form av avtal. 

  

Frågeställningar som uppsatsen syftar till att besvara: 

 Varför väljer eller väljer inte en hyresgäst att teckna ett grönt hyresavtal?  

 Vad krävs för att användandet av gröna hyresavtal ska öka? 

 

1.3. Relevans 

Gröna hyresavtal är ett nytt begrepp vilket gör det till ett relativt outforskat 

område. Denna typ av avtal tros bli vanligare i framtiden då miljöfrågor får allt 

större fokus, vilket innebär att forskning inom området är viktigt för en utveckling 

i rätt riktning. Då hyresgästen är den part som påverkas mest av det gröna 

hyresavtalet är det intressant att forska kring deras perspektiv. Även om 

fastighetsägaren ofta är den som erbjuder gröna hyresavtal är det i slutändan 

hyresgästen som väljer huruvida det ska användas eller inte.  
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2. Metod 

 

Uppsatsens undersökningar bygger till största del på en kvantitativ metod. I dessa 

undersökningar har hyresgäster både med och utan gröna hyresavtal, i två olika 

enkäter, fått svara på frågor om deras syn på gröna hyresavtal. Undersökningarna 

genomfördes med hjälp av webbenkäter som skickats via mail till de utvalda 

hyresgästerna. Enkäterna är utformade både med frågor som har svarsalternativ, 

för att lätt kunna sammanställa data, och öppna frågor då svarsalternativ kan vara 

svåra att tillämpa på frågor där svaren kan variera stort. För att få en djupare 

förståelse för vissa frågor och svar har även en kompletterande kvalitativ 

undersökning genomförts i form av telefonintervjuer med hyresgäster som innehar 

gröna hyresavtal.  

 

2.1.  Val av undersökningsmetod  

Undersökningsmetoden som valts inom den kvantitativa studien är webbaserade 

enkäter. En kvantitativ studie är lämplig när undersökningen ska spegla hur ett 

visst antal procent av respondenterna ställer sig till det behandlade området (Trost 

2007). Denna metod anses lämplig för uppsatsen då en så bred respondentgrupp 

som möjligt, både geografiskt och storleksmässigt, eftersträvas för att resultatet 

ska visa hur stor del av hyresgästerna som tycker på ett visst sätt. De fördelar som 

finns vid användandet av enkäter är att respondenterna kan vara anonyma samt att 

svaren kan bli ärligare än vid intervjuer där personen kan bli pressad och svara det 

som den tror att intervjuaren vill höra.  

 

Nackdelar med enkäter jämfört med intervjuer är att bortfallet vid enkäter normalt 

är större. Närvaron vid intervjuer kan göra det lättare att reda ut missförstånd, 

tolka vissa frågor och fördjupa svaren vilket man går miste om vid enkäter. 

(Halvorsen 1992) 

 

Något som bör tas i beaktande när det gäller webbenkäters respondenter är deras 

tillgång till dator och internet-uppkoppling (Hultåker 2007). Detta kan dock inte 

anses vara ett problem hos respondenterna i dessa undersökningar då datorer idag 
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spelar en central roll i den dagliga kontorsverksamheten. En nackdel med 

webbenkäter är att de ibland inte går igenom brandväggar eller liknande spärrar. 

Enkäten kan även fastna i ett spamfilter vilket innebär att den kategoriseras som 

skräppost och därmed förbises av respondenten.  Ytterligare en nackdel med 

webbenkäter är att de lättare glöms bort till skillnad från enkäter som skickas via 

post, vilket minskar svarsfrekvensen. Orsaken till detta problem är att ett e-

postmeddelande lättare försvinner i mängden i en inkorg medan en fysisk enkät är 

mer synlig. (Hultåker 2007) 

 

För att få en djupare förståelse för vissa av de svar som framkom i den 

kvantitativa undersökningen som behandlar de hyresgäster med gröna hyresavtal 

valdes även en kvalitativ undersökning. Denna metod valdes med anledning av att 

en kvalitativ undersökning är bättre lämpad för att få mer ingående svar. (Trost 

2005) Då den geografiska utbredningen av gröna hyresavtal gör det 

resurskrävande att genomföra intervjuer på respektive respondents kontor inom 

den tidsram och budget som finns tillgänglig för uppsatsens arbete så har 

telefonintervjuer valts som intervjuform. 

 

En nackdel med att välja telefonintervjuer är att kroppsspråk och mimik går 

förlorade, vilka kan vara viktiga för tolkningen och analysen av respondentens 

svar. Samma sak kan omvänt vara en fördel, intervjuarens gester och miner 

påverkar inte den intervjuades svar och ger denne möjlighet att fritt utveckla sina 

tankegångar. (Trost 2005) 

 

2.2.  Urval och respondenter  

Undersökningarna genomfördes med hyresgäster då deras syn på gröna hyresavtal 

är centralt för uppsatsen. Eftersom det inte är särskilt vanligt med gröna 

hyresavtal har inte något större och specifikt urval kunnat göras, men gemensamt 

för de deltagande hyresgästerna är att deras lokaler är kontor. Med tanke på att 

inriktningen av uppsatsen är kontorslokaler är det inom de branscher som brukar 

denna typ av lokal som undersökningarnas respondenter är verksamma. De 

utvalda branscherna är bland annat bank, försäkringsbolag, fastighetsmäklarbyråer 
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och bemanningsföretag. Respondenterna i undersökningarna är anonyma för att 

svaren ska bli så sanningsenliga som möjligt. 

 

Två kvantitativa undersökningar i form av webbenkäter har genomförts, med 

hyresgäster som använder och som inte använder sig av gröna hyresavtal. Genom 

att använda sig av två grupper av respondenter kan paralleller lättare dras och en 

djupare förståelse fås. Detta för att se om det finns förutfattade meningar som inte 

stämmer överens med verkligheten och därmed bromsar upp det gröna 

hyresavtalets utveckling. I undersökningen deltog tio respondenter i den enkät 

som riktar sig till hyresgäster med gröna hyresavtal och 21 respondenter i den som 

riktar sig till hyresgäster utan. Intresse- och branschorganisationen 

Fastighetsägarna, som erbjuder gröna hyresavtal till sina medlemmar 

(fastighetsägare) bidrog med att öka tillgången till respondenter genom att skicka 

ut enkäten till hyresvärdar som i sin tur skickade enkäterna vidare till sina 

hyresgäster med gröna hyresavtal. Trots detta var antalet deltagande respondenter 

få, vilket beror på bristande gensvar på enkäterna som skickades till 

hyresgästerna.  

 

I de fördjupande telefonintervjuerna deltog fyra respondenter, som har olika 

hyresvärdar, valda enligt samma kriterier som de ovan nämnda. De fyra 

intervjuade är högt uppsatta inom företaget och är delaktiga i respektive företags 

arbete med miljöfrågor.  När intervjuernas resultat redovisas i empirin kommer 

samtliga respondenter, liksom i den kvantitativa undersökningen, att behandlas 

med både anonymitet och konfidentialitet vilket innebär att inga avslöjanden om 

vem som har sagt vad förekommer. (Trost 2005).  

 

2.3.  Genomförande och struktur  

För att lättare kunna besvara uppsatsens syfte krävs en bra förståelse för hur gröna 

hyresavtal fungerar i praktiken och om det finns faktorer som påverkar de gröna 

hyresavtalens utveckling och tillväxt. Därför behandlar undersökningarna 

gällande de hyresgäster med gröna hyresavtal även frågor om avtalets innehåll och 

det dagliga arbetet som följer av avtalet.  
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2.3.1. Enkäterna 

Enkäter kan vara standardiserade vilket innebär att frågor och förutsättningar är 

lika för samtliga respondenter. Hög standardisering skapar ett jämförbart material 

när det inte gjorts skillnad på respondenterna (Trost 2007). Enkäterna i denna 

uppsats har en hög standardisering då samtliga enkäter som skickats ut är 

identiska med varandra. Trost (2007) pekar också på hur situationen för 

respondenterna ser ut när de besvarar enkäten. Exempelvis kan någon besvara den 

till frukosten medan någon annan gör det efter en stressig dag, vilket kan styra hur 

de svarar då bland annat sinnesstämning kan spela roll. Eftersom enkäterna i 

denna undersökning riktar sig till företag har de webbaserade enkäterna skickats 

ut till företagsmail för att situationerna i största grad ska vara likartade då 

enkäterna troligtvis besvaras under arbetstid på respektive kontor.  

 

Att en undersökning är strukturerad kan ha olika innebörd. Dels kan det betyda att 

frågorna är formulerade med fasta svarsalternativ som alternativ för öppna frågor 

vilket istället är en ostrukturerad metod. Dels kan en strukturerad enkät också 

betyda att den är strukturerad rent utformningsmässigt, det vill säga att frågorna 

behandlar ämnet och inget utöver det (Trost 2007). Enkäterna som denna 

undersökning baseras på har hög struktur i båda avseenden då de mestadels 

innehåller fasta frågor samt enbart behandlar det väsentliga för uppsatsens syfte. 

 

I enkäter är det bra att ha både fasta och öppna frågor. Öppna frågor kan få 

respondenten att komma ihåg något medan de fasta kan få respondenten att känna 

igen något (Halvorsen 1992). I enkäterna har mestadels fasta frågor använts för att 

lätt kunna sammanställa resultatet och kunna skapa statistik över det data som 

undersökningarna resulterar i. Fasta frågor kan ibland kännas tvingande för 

respondenten vilket kan ge en felaktig bild av resultatet då de kryssar i något som 

kanske egentligen inte stämmer men som ändå är det som är närmast sanningen. 

Därför är det bra att ha ett alternativ som till exempel ”Vet inte” (Halvorsen 

1992). På grund av detta finns både ”Vet inte/osäker” och ”Övrigt” som 

svarsalternativ i undersökningarnas enkäter. Alternativet ”Övrigt” ger 

respondenten möjlighet att lägga till sådant som inte finns som alternativ. Även ett 
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fåtal öppna frågor finns med i enkäterna för att få utförligare svar på breda frågor, 

sådant som är svårt att på förhand ge svarsalternativ till.  

 

Enkäten riktad till de med gröna hyresavtal är strukturerad med lättare fasta frågor 

till att börja med som behandlar hur avtalets tecknande gick till väga, varför de 

tecknade avtalet och hur bred deras kunskap var innan tecknandet. Enkäten 

övergår sedan i frågor som behandlar hyresgästens egna tankar och erfarenheter 

om det gröna hyresavtalet. Den enkät som riktar sig till hyresgäster utan gröna 

hyresavtal är uppbyggd på likartat sätt som den ovan nämnda enkäten. 

Inledningsvis ställs fasta frågor om kunskapen kring gröna hyresavtal för att sedan 

gå vidare till varför ett sådant avtal inte har tecknats och om intresse finns att 

använda sig av detta i framtiden. Enkäten innehåller även en öppen fråga där 

hyresgästerna får besvara vad de prioriterar i ett hyresavtal. Gemensamt för de 

båda enkäterna är att det avslutningsvis ställs frågor om hur många hyresgäster 

som hyr lokal i samma byggnad som den responderande hyresgästen samt hur stor 

del hyresgästen har av den byggnad de hyr sin lokal. Detta för att få en bild av om 

storleken på lokalen påverkar vilka hyresgäster som har gröna hyresavtal. 

 

2.3.2. Intervjuerna 

Samtliga telefonintervjuer genomfördes under arbetstid när respondenterna befann 

sig på respektive kontor. Intervjuerna gjordes en åt gången där samma frågor 

ställdes i samma ordning i alla intervjuer och samtliga tog cirka 30 minuter att 

genomföra. Intervjuerna spelades in för att underlätta datainsamlingen med hjälp 

av två mobiltelefoner. En av mobiltelefonerna användes som reserv om det skulle 

uppstå tekniska problem som i sin tur kunde leda till att inspelningen inte 

genomfördes korrekt. Genom att använda sig av bandspelare finns möjligheten att 

efteråt kunna lyssna på intervjun ordagrant för att inte missa något, såsom tonfall 

och ordval. En annan fördel är att fokus kan riktas helt mot frågorna och svaren 

under intervjun istället för att distraheras av att föra anteckningar. Vid 

intervjuernas genomförande deltog båda författarna till denna uppsats. Detta på 

grund av att det har visat sig att två intervjuare ofta bidrar till att 

informationsmängden och förståelsen som fås ut från intervjun blir större. Att 
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använda sig av två intervjuare innebär även att intervjuarna kan komplettera 

varandra.  (Trost 2005) 

 

Samma frågor ställdes till samtliga respondenter och de var indelade enligt den 

metod som Dalen (2007) beskriver. Intervjun inleds med frågor av lättare karaktär 

som ska få respondenten att slappna av för att sedan följas av frågor som är 

centrala för undersökningens tema och slutligen avrundas med frågor av mer 

allmän karaktär. 

 

Då det är önskvärt vid en intervju att respondenten öppnar sig och beskriver sina 

erfarenheter och tankar med egna ord är det bra att använda frågor där svaret är 

beskrivande istället för ja- och nejfrågor (Dalen 2007). Av denna anledning bestod 

intervjun till stor del av sådana frågor vilket gav respondenten möjlighet att 

utveckla sina svar och tankegångar. Då intervjuerna gjordes som ett komplement 

till den kvantitativa undersökningen som behandlar hyresgäster med gröna 

hyresavtal bestod intervjuerna av frågor som syftade till att fördjupa svaren till de 

redan ställda frågorna i enkäten. 

 

2.4. Analys av insamlad data  

Genom att läsa vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter och 

informationsbroschyrer har de delar som har relevans för uppsatsens syfte använts 

som stöd för teorin.  

 

Enkäterna har automatiskt sammanställts i ett webbprogram. Varje fråga och dess 

svarsalternativ har redovisats i procent och antal svarande i tabeller och figurer. På 

så sätt har resultatet blivit lättillgängligt och överskådligt för att presenteras i 

empirin och därefter kunna analyseras.  

 

Under telefonintervjuerna fördes kortare anteckningar, därefter lyssnades 

intervjuerna igenom med hjälp av inspelningarna på mobiltelefonerna för att 

ordagrant skriva ner respondenternas svar. En sammanfattning av det mest 

väsentliga och relevanta utifrån respondenteras svar har sedan presenterats i 
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empirin. I analysen har paralleller dragits mellan intervjuerna och de två olika 

enkäterna samt till teorin. 

 

2.5. Reliabilitet och validitet 

Inom metodvetenskap finns två centrala begrepp, reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen är tillförlitlig, det vill säga om 

resultatet blir detsamma om undersökningen skulle utföras igen under liknande 

omständigheter (Eliasson 2010). Något som sänker reliabiliteten i en 

undersökning är om språket är komplicerat eller om frågorna är svårtolkade, vilket 

kan få respondenten att missuppfatta frågan. Ett vanligt och enkelt språk skapar en 

hög reliabilitet då utrymmet för misstolkningar minskar (Trost 2007). Detta har 

eftersträvats i de kvantitativa undersökningarna vilket bidragit till en hög grad av 

reliabilitet. Något som sänker reliabiliteten i enkäterna är det faktum att trots att 

svarsalternativet ”Övrigt” gav möjlighet för respondenterna att fritt fylla i en 

svarsruta med det svar som stämde bäst överens med deras verklighet, var det av 

de som valde detta alternativ få som faktiskt skrev ett eget svar. Det leder till att 

vissa faktorer inte blir synliga, vilket i sin tur leder till att resultatet inte kan spegla 

verkligheten fullt ut. 

 

Med validitidet menas hur giltig undersökningen anses vara, om den mäter det 

den är avsedd att mäta (Eliasson 2010). Validiteten i undersökningarna anses vara 

hög eftersom de frågor som enkäterna innehåller är relevanta för syftet.  

 

Reliabilitet och validitet har sitt ursprung från kvantitativ metodologi vilket gör att 

vid kvalitativa undersökningar blir ett försök att mäta reliabilitet och validitet på 

nästan olämpligt. När det gäller reliabilitet i intervjuer så är den nästan alltid låg 

då individer befinner sig i ett föränderligt förhållande, vilket frambringar ett 

antagande om att resultatet blir varierande vid skilda tidpunkter. Detta innebär 

dock inte att trovärdigheten blir mindre viktig. Något som tar ner trovärdigheten 

är förekomsten av påståendefrågor.(Trost 2005) Därför är intervjufrågorna 

utformade för att ge respondenten fria tankegångar angående varje fråga. 
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2.6.  Metodkritik  

För att en kvantitativ undersökning ska vara tillförlitlig krävs en hög 

svarsfrekvens eftersom resultaten anges i siffror. Varje enskild respondent ska inte 

stå för så hög andel i procent av den totala andelen respondenter att det påverkar 

resultatet markant. Detta är en kritisk faktor i denna uppsats kvantitativa 

undersökningar, främst den som behandlar hyresgäster med gröna hyresavtal. Där 

var antalet respondenter, trots hjälp från Fastighetsägarna, enbart tio stycken 

vilket innebär att varje respondent står för tio procent vardera. Anledningen till 

den låga svarsfrekvensen är att gröna hyresavtal fortfarande är ett nytt fenomen 

och att det inte finns många i Sverige som använder det. Samtidigt är det svårt att 

få tag i dessa hyresgäster då hyresvärdar sällan är villiga att lämna ut uppgifter om 

sina hyresgäster. Resultatet på denna enkät anses därför inte vara helt tillförlitligt 

utan bör snarare ses som en vägledning.  

 

Totalt skickades de båda enkäterna ut till 159 företag varav 31 svarade vilket ger 

ett bortfall på 80 procent. I dessa siffror inkluderas inte de utskick 

Fastighetsägarna bidrog med då dessa siffror är okända. Det stora bortfallet tros 

vara på grund av valet att använda webbenkäter. Svarsfrekvensen kunde, enligt 

Hultåker (2007), ha blivit högre om enkäterna skickats ut via post men som 

tidigare nämnts fanns inte resurserna för att göra detta då postenkäter blir både 

dyrare och tar längre tid att samla in och analysera.   
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3. Teori 

 

3.1. Gröna hyresavtal 

Ett hyresavtal är en överenskommelse där hyresgästens och hyresvärdens 

rättigheter och skyldigheter återfinns, i skriftlig form om någon part begär det 

(Flodin 2008). Ett grönt hyresavtal tar däremot sikte på lokalen och fastighetens 

påverkan på miljön. Båda parter ska tillsammans utföra åtgärder för att kunna 

förbättra eller behålla en redan hög energi- och miljöprestanda i lokalen. Med 

miljöprestanda menas den totala miljöpåverkan som lokalerna i en byggnad har. 

Vid mätning av miljöprestandan vill man att den ska vara så hög som möjligt, 

vilket indikerar att lokalernas miljöpåverkan är liten. (Fastighetsägarna 2012a) 

 

Gröna hyresavtal kan tecknas både vid privat och offentligt ägda fastigheter 

(Energimyndigheten 2011). De kan tecknas i äldre fastigheter, där målet är att 

energieffektivisera, eller i ett nybygge där målet och utmaningen ligger i att 

behålla fastighetens redan höga miljöprestanda (Fastighetsägarna 2012a).  

 

3.1.1.  Det gröna hyresavtalets innehåll 

Gröna hyresavtal är ett relativt nytt fenomen som kan vara en del av CSR, 

företags sociala ansvarstagande (detta beskrivs närmare i avsnitt 3.2). Det första 

gröna hyresavtalet i Sverige tecknades för bara tre år sedan (Vasakronan 2010). 

Avtalen har ingen bestämd form eller definition vilket ger hyresgästen och 

hyresvärden en frihet att själva komma överens om hur brett det ska vara. De får 

bestämma hur många och vilka miljöaspekter de ska ta hänsyn till gällande 

exempelvis materialval, avfallshantering och energianvändning (Roussac & 

Bright 2012). Mer konkreta exempel på vad ett grönt hyresavtal kan innehålla är 

att lokalens datorutrustning ska vara miljövänlig eller att värme och 

luftkonditionering ska vara avslagna vid de tidpunkter som lokalen inte används, 

exempelvis efter arbetstid, helger eller under semestertider. Det kan också göras 

bestämmelser om att lokalen ska vara försedd med återvinningskärl eller att 

städning i lokalen endast får ske med miljövänligt rengöringsmedel. Parternas val 

baseras vanligtvis på hur stort engagemang de har samt hur stora investeringar de 
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är beredda att göra. Även om avtalet avser små ändringar kan det bidra till stora 

förändringar på miljön. (Hinnells et al. 2008) 

 

3.1.2.  Processen vid avtalets tecknande 

Hyresvärden diskuterar tillsammans med hyresgästen för att gemensamt komma 

fram till vilka miljömål och bestämmelser som ska regleras i det gröna 

hyresavtalet. Bestämmelserna kan delas upp i två kategorier, tvingade och 

frivilliga, där hyresvärd och hyresgäst kommer överens om vilken kategori de vill 

använda sig av eller om de vill använda en kombination av båda. 

(Energimyndigheten 2011)  

 

Liksom avtalets innehåll kan även dess utformning variera mellan olika gröna 

hyresavtal. Antingen kan det gröna hyresavtalet tecknas som ett helt nytt avtal och 

därmed ersätta det gamla standardavtalet. Ett annat alternativ är att lägga det som 

ett tillägg på det redan befintliga hyresavtalet. (Eerikäinen & Ödman 2013) För att 

underlätta arbetet med det gröna hyresavtalet kan en miljöhandlingsplan upprättas. 

Handlingsplanen säkerställer att parterna noggrant planerar och diskuterar sina 

insatser i projektet samt att rimliga förväntningar läggs fram. (California 

Sustainability Alliance 2013a) 

 

3.1.3.  Samarbete mellan hyresgäst och hyresvärd 

Det är viktigt med en god samverkan och relation mellan hyresgäst och hyresvärd 

(Roussac et al. 2008). Samarbetet mellan parterna kan bidra till en förbättrad 

miljöprestanda. Den förbättrade miljöprestandan ses som det gröna hyresavtalets 

kärna medan samarbetet är kärnan för den sociala hållbarheten. (Fastighetsägarna 

2012a) För att lyckas med sina miljömål och andra meningsfulla resultat krävs det 

att den traditionella synen på relationen mellan hyresgäst och hyresvärd 

elimineras och ersätts med ett stort sammarbete med gemensamma mål 

(Christensen & Duncan 2007). 
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3.1.4.  Energiprisernas betydelse 

En anledning till det ökade intresset för energieffektivare lösningar kan vara 

risken för ständigt stigande energipriser (Fastighetsägarna 2012a). Värmen står för 

en stor del av fastighetens energikostnader, där fjärrvärmen är den dominerande 

värmekällan. De senaste tio åren, mellan 2003-2012, har fjärrvärmens 

prisutveckling stigit med 37 procent. Detta är i stort sett tre gånger så mycket i 

förhållande till inflationen under samma tidsperiod. (Nils Holgersson 2012a) 

Vatten och avlopp samt el, som också står för en stor del av fastighetens 

energikostnader, har även de stigit kraftigt. Vatten och avlopp har de senaste 16 

åren stigit med 55 procent medan konsumentprisindex endast stigit med 20 

procent. Prisutvecklingen senaste året landade på 3,9 procent (Nils Holgersson 

2012b). Elavgifterna har senaste året ökat med 2,7 procent vilket är kraftigt med 

tanke på att dessa avgifter övervakas och regleras av en statlig myndighet vars 

huvuduppgift är att ge konsumenterna en starkare ställning (Nils Holgersson 

2012c). Samtliga energikostnader har, enligt Nils Holgerssonstudien, sedan 2003 

stigit mer än konsumentprisindex (Nils Holgersson 2012d). I och med de ständigt 

ökade energipriserna kan fastighetsägare och hyresgäster i framtiden blir mer eller 

mindre tvungna att minska sin energiförbrukning för att undvika orimligt höga 

energikostnader. (Better building partnership 2007) 

 

3.2. CSR 

I och med fastigheters stora påverkan på miljön vill allt fler fastighetsägare och 

hyresgäster engagera sig och ta sitt ansvar. CSR, Corporate social responsibility, 

handlar om företagens sociala ansvarstaganden där de frivilligt väljer att ta steget 

längre i sitt samhällsansvar än det som krävs av landets förordningar och lagar. 

CSR brukar delas in i de tre olika grupperna ekonomi, social och miljö. (Loimi & 

Dahlgren 2005) 

 

Det största skälet till att företag väljer att i större utsträckning arbeta med CSR är 

sannolikt att det är ett krav från investerare, att företag har en CSR-strategi är en 

förväntning som finns idag. I ett företag som har god etik och en utvecklad 

strategi för CSR är risken mindre när det gäller investeringar, detta eftersom stora 
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skandaler eller risken för överträdelser minskar. Att undvika skandaler som 

publiceras i media är även det en stor drivkraft till att fler och fler väljer att arbeta 

med CSR. Ett annat skäl för företag att välja CSR är kundernas önskemål men 

även att anställda eller arbetssökande ställer sådana krav. (Borglund et al. 2009)  

 

Fastighetsbranschen är ett exempel på en bransch där nya ansvarsfrågor som miljö 

och personal har hamnat i fokus. Några ansvarsområden har kommit ur 

klimatfrågan, bland annat val av energislag och energiförbrukning. Det har blivit 

attraktivt för hyresgäster att hyra kontor i byggnader där energiförbrukningen är 

låg samtidigt som det passar väl in i företagets CSR-arbete. (Borglund et al. 2009) 

Företag bör aktivt arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Ett effektivt alternativ 

är att teckna ett grönt hyresavtal för sina lokaler som är ett miljöansvarstagande 

inom CSR. (Loimi & Dahlgren 2005) 

 

Genom att arbeta med CSR kan flertalet fördelar utvinnas. CSR kan bidra till både 

affärs- och samhällsnytta, exempelvis i form av ett starkare varumärke, ökad 

konkurrenskraft och en mindre påverkan på miljön (CSR Västsverige 2013). 

Andra fördelar är att det är värdeskapande för företagets ägare samtidigt som det 

på lång sikt är en del av vinstmaximering. (Borglund et al. 2009) 

 

3.2.1. Gröna hyresavtal – En oprövad marknad  

Trots att miljön ligger i stort fokus i dagens samhälle finns det inte många 

fastighetsägare i Sverige som erbjuder gröna hyresavtal och därför är det också få 

hyresgäster som använder sig av dessa avtal. En orsak till att detta miljöanpassade 

marknadserbjudande inte har tagit fart på marknaden, trots att det ligger helt i 

tiden i vårt samhälle med dess fokus på klimatförändringar, kan vara av den enkla 

anledningen att företagen är rädda för att ta risker, något som ökar i och med en 

oprövad marknad. Det finns inte många företag som lockas av att ge sig ut på 

marknaden med en roll som marknadsledare, något som bidrar till att de gröna 

hyresavtalens utveckling begränsas. (Ödman 2010) 

 

Även om gröna hyresavtal inte har fått någon större utbredning på marknaden har 

CSR fått desto större genomslag i Sverige bland de stora börsnoterade företagen. 
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Att det är just hos de stora företagen som detta har mottagits till störst del beror 

sannolikt på att det är de företag som exponeras mest för kritik om bristande 

socialt ansvar. Detta gäller oftast globala företag men på senare år har även lokala 

företag börjat utveckla CSR-strategier då det har blivit ett etablerat begrepp som 

allt fler företag känner att de omfattas av och vill vara delaktiga i. (Borglund et al. 

2009) 

 

3.3. Det gröna hyresavtalets intressenter 

För att kunna ta reda på hur användandet av gröna hyresavtal ska öka krävs det att 

dess intressenter uppdagas eftersom det krävs mer än hyresgästens perspektiv för 

att arbetet med avtalets utveckling ska gå framåt och i rätt riktning. Denna uppsats 

beskriver de tre största, samhället, fastighetsägaren och hyresgästen. Varför dessa 

anses som de största intressenterna är på grund av att det är samhället som 

påverkas mest av den negativa miljöpåverkan som fastigheter orsakar. 

Fastighetsägare är den part som ska erbjuda sina hyresgäster de gröna 

hyresavtalen och hyresgästen är den part som bestämmer om ett grönt hyresavtal 

ska tecknas för lokalen eller inte. 

 

3.3.1.  Samhället 

Miljömedvetenheten i samhället har ökat och därmed också efterfrågan på 

miljövänligare fastigheter (Lind & Lundström 2009). Fram till år 2050 ska 

Sverige ha minskat sin energianvändning med 50 procent och redan år 2020 ska 

den ha minskat med 20 procent. Då fastighetssektorn utgör en stor del, 40 procent, 

av Sveriges totala energiförbrukning innebär det att effektiviserande åtgärder 

inom detta område kan göra stor skillnad och bidra en hel del till att uppnå de 

uppsatta målen för samhället. (BELOK 2011) 

 

Det pågår en debatt om fastigheters miljöprestanda som främst drivs av 

regeringen men som även innefattar samarbete med försäkringsbolag, banker och 

kreditinstitut, som försöker genom exempelvis billigare försäkringar och vissa 

skattereduktioner skapa incitament för fastighetsägare och entreprenörer att bygga 

miljövänligare (Bygga-Bo-Dialogen 2008). Dagens nyproducerade byggnader är 
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ofta miljöeffektiva från start, men dessa utgör en relativt liten del av Sveriges 

totala fastighetsbestånd vilket innebär att det är viktigt att även i det befintliga 

beståndet utföra stora förändringar. Genom att miljöeffektivisera de äldre 

byggnaderna blir följden vinster för miljön och samhället, både lokalt och globalt. 

(Bonde et al. 2009)  

 

3.3.2.  Fastighetsägaren 

Ett grönt hyresavtal gäller oftast enbart för de lokaler som finns i byggnaden och 

inte själva byggnaden i sig vilket sätter stort ansvar på hyresgästen. Men för att en 

byggnads lokaler ska vara så effektiva som möjligt krävs installationer som når 

upp till önskad nivå, vilket blir fastighetsägarens största ansvarsområde. 

Fastighetsägaren ska se till så att utrustning och installationer både invändigt och 

utvändigt uppnår sådan funktionalitet som de är avsedda för. (Fastighetsägarna 

2012a) Att skilja fastighetsägaren och användandet av byggnaden från varandra 

anses inte vara det mest gynnsamma ur ett energieffektivt perspektiv. Det är 

viktigt att fastighetsägaren är engagerad i hur lokalerna används för att få ut så 

mycket som möjligt av det gröna hyresavtalet. (Bonde 2012) För att lättare kunna 

ta reda på mer specifikt var lokalen behöver bli mer miljöeffektiv kan 

fastighetsägaren välja att installera energimätare som visar hur mycket energi som 

går åt på de olika funktionerna i lokalen (Hinnells et al. 2008). 

 

Vad fastighetsägarens skyldigheter oftast avser är att sänka energikostnaderna, 

minska utsläppen av koldioxid, utföra mätningar och uppföljningar av exempelvis 

energiförbrukningen samtidigt som det är viktigt att upprätthålla en god 

kommunikation med hyresgästen där information om resultat och liknande kan 

delas. (Hinnells et. al 2008) 

 

Det finns flera åtgärder som fastighetsägaren kan vidta för att främja det gröna 

hyresavtalet. Exempel är att anordna möten för information och diskussion men 

även att ordna utbildningar för både hyresgäster och sig själva som hyresvärd för 

att öka kunskapen för ett optimalt grönt hyresavtal. (Hinnells et al. 2008)  

 



23 

 

Enligt Bonde (2012) anses en av de främsta faktorerna som hyresgästen väger vid 

förhandling om grönt hyresavtal vara ekonomin. Detta kommer ha stor påverkan 

på vilka åtgärder hyresgästen är villig att utföra i lokalen. Därmed kan det vara bra 

för fastighetsägaren att se över vad som ingår i grundhyran. Exempelvis kan en 

önskan om förbättrad energianvändning hos hyresgästen motiveras genom att 

hyresgästen själv får stå för kostnader så som el och vatten, vilket innebär att 

minskad elanvändning av hyresgästen innebär minskad kostnad för densamme. 

 

3.3.2.1. Fastighetsägarens fördelar 

Det gröna hyresavtalet kan bidra med många fördelar för fastighetsägaren, bland 

annat kan det ge konkurrensfördelar och stärka varumärket. Det finns även 

fördelar ur en ekonomisk synpunkt då ett grönt hyresavtal kan medföra minskade 

kostnader för energi vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet (Fastighetsägarna 

2012a). Studier har visat på att energieffektiva fastigheter har en lägre vakansrisk 

(Miller et al. 2008). För hyresvärden kan detta, tillsammans med de minskade 

energikostnaderna, bidra till att fastighetens värde ökar (Fastighetsägarna 2012a). 

Den minskade resursanvändningen resulterar i ett bättre driftnetto, vilket är 

positivt för fastighetsägaren då driftnettot är en faktor som styr värdet på 

fastigheten (Hinnells et al. 2008). Genom att ha en god miljöprestanda för 

byggnaden när det gäller energi, avfall och vatten menar Sayce et al. (2009) att 

den sannolikt är framtids-säkrad vilket innebär att fastigheten inte kommer vara 

särskilt känslig för värdeavskrivningar. En sådan byggnad blir mer attraktiv för 

hyresgäster och potentiella köpare vid en eventuell försäljning av fastigheten. 

 

En annan fördel som anses följa av det gröna hyresavtalet är att relationen mellan 

hyresvärd och hyresgäst blir starkare, något som ofta eftersträvas i ett 

hyresförhållande. Detta beror på det nära samarbetet som är en central del i det 

gröna hyresavtalet. (Sayce et al. 2009) 

 

3.3.3.  Hyresgästen 

Det finns många olika anledningar till att en hyresgäst väljer att teckna gröna 

hyresavtal. Fastighetsägarna (2012b), Sveriges fastighetsmarknads intresse- och 
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branschorganisation, räknar upp några: stärka sitt varumärke, investera i 

värdeskapande miljöarbete, öka sin produktivitet samt öka sin lönsamhet. Genom 

att öppet visa att ett företag använder sig av gröna hyresavtal kan nya kunder 

attraheras. Genom att använda sig av gröna hyresavtal kan ett företag även visa att 

de tar samhällsansvar och är medvetna om den påverkan på miljön som driften 

och användningen av en byggnad har, samtidigt som de signalerar att de är måna 

om sina anställda genom att skapa en god inomhusmiljö (Investa Property Group 

2006). 

 

Varje företag har sitt skäl till att välja ett grönt hyresavtal. Ett företag som 

bedriver miljökänslig verksamhet, såsom oljebolag, kan exempelvis välja att hyra 

grönt för att göra en slags uppvägning mot den negativa påverkan på miljön som 

företagets verksamhet har. På så sätt görs ett försök att skapa en bättre bild av 

företaget (Lind & Lundström 2009). Ett annat skäl till att välja att hyra grönt kan 

för en del företag vara att det är den enda rätta saken att göra. Då handlar det 

oftast om organisationer eller myndigheter som sätter andra frågor än de 

ekonomiska främst, exempelvis Miljöverket och Hälsodepartementet. Genom det 

gröna hyresavtalet visar de sig i enlighet med sitt verksamhetsområde. (Eichholtz 

et al. 2009) En undersökning gjord av Eichholtz et al (2009) visar att de företag 

som väljer gröna hyreskontrakt oftast är de vars personal är den främsta resursen 

varav de är extra måna om att behålla sina anställda. Därmed krävs bra lokaler 

med god arbetsmiljö. 

 

2008 gjordes en undersökning i Stockholmsregionen som utforskade vilka 

miljökrav kommersiella hyresgäster har vid val av ny lokal. Undersökningen 

visade bland annat att miljömedvetenheten har ökat bland hyresgäster men den 

visade också att de krav som ställs på miljön i lokaler skiljer sig stort mellan olika 

hyresgäster både när det gäller innehållet och storleken på lokalerna. Hos de 

företag som inte ställde särskilt höga miljökrav var det vanligaste skälet till detta 

att de inte hade den ekonomi som krävdes men även att de saknade tillräcklig 

kunskap inom området. (van der Schaaf & Sandgärde 2008)  
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De främsta prioriteringarna för hyresgäster i kommersiella fastigheter anses vara 

hyresnivån, lokalens funktion samt läget för byggnaden. Miljön finns inte med 

bland de viktigare faktorerna vid val av ny lokal. Det kan också vara svårt för en 

hyresgäst att få igenom de miljökrav de har vid en hyresförhandling då utbudet av 

miljövänliga byggnader inte är särskilt stort i dagens läge. Men i och med det 

faktum att det byggs fler och fler miljöklassade byggnader kommer även utbudet 

av byggnader som passar in på de miljökrav företagen ställer också öka. (van der 

Schaaf & Sandgärde 2008) 

 

Mycket av hyresgästens ansvarsområde ligger i att göra aktiva val för att fylla de 

krav eller riktlinjer som avtalet anger men också se över sin förbrukning av vatten, 

el och liknande för att kunna anpassa sig till de faktiska behov som lokalens 

verksamhet har samtidigt som en god inomhusmiljö främjas (Fastighetsägarna 

2012a). 

 

3.3.3.1.  Hyresgästens fördelar 

Genom att teckna ett grönt hyresavtal följer vanligtvis fler fördelar än en 

förbättrad miljö och en energieffektiv lokal. Det har visat sig att avtalet kan ge 

konkurrensfördelar och stärka varumärket. På detta vis kan attraktiviteten öka hos 

personalen och hos kunderna, både befintliga och genom att locka till sig nya. 

I ett grönt hyresavtal anses inomhusmiljön vara en viktig aspekt. Genom bra 

lösningar i lokalen och en förbättrad inomhusmiljö ökar trivseln på arbetsplatsen 

vilket leder till att personalen fokuserar bättre på sitt arbete och en mindre 

sjukfrånvaro har bevisats. Risken som följer med höjda energipriser och en 

strängare miljölagstiftning minskar i och med gröna hyresavtal, även användandet 

av hälso- och miljöfarliga byggmaterial minskar. (Fastighetsägarna 2012a)  

 

Då ett grönt hyresavtal kräver samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst innebär 

det också att förhållandet blir starkare vilket ofta är önskvärt i ett hyresförhållande 

(Sayce et al. 2009). Ekonomiskt sett blir fördelarna med ett grönt hyresavtal 

minskade kostnader i form av energi vilket bidrar till ökad lönsamhet 

(Fastighetsägarna 2012a). 
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3.4. Problem med gröna hyresavtal 

Trots de många fördelar de gröna hyresavtalen kan frambringa finns svårigheter 

att ta sig dit. Dessa svårigheter kan vara en anledning till varför de gröna 

hyresavtalen inte är vanligare, trots det stora fokus på miljön som finns idag. För 

att få de gröna hyresavtalen att växa behöver dessa svårigheter mildras eller i vissa 

fall försvinna. (Eerikäinen & Ödman 2013)   

 

3.4.1.  Asymmetrisk information 

Ett stort problem som, enligt studier, vanligtvis uppkommer vid förhandlingarna 

av gröna hyresavtal är hyresvärdens kunskapsövertag. Eftersom fastigheten kan 

ses som hyresvärdens huvudsakliga verksamhet är det vanligt att ett övertag ger 

denne bättre kunskap och information om fastigheten och dess teknik gentemot 

hyresgästen. Exempelvis kan hyresgästen ha mindre kunskap inom 

energikonsumtionsområdet än hyresvärden och har därmed svårt att själv kunna 

bedöma om energiförbrukningen på en viss fastighet är hög eller låg. (Eerikäinen 

& Ödman 2013) Detta kunskapsövertag brukar kallas asymmetrisk information. 

Därför behövs en stor tillit av hyresgästen samt ett välfungerande samarbete 

mellan parterna för att få till stånd ett grönt hyresavtal. (Bonde 2012) 

 

3.4.2.  Splittrade incitament 

Både hyresvärden och hyresgästen kräver ekonomisk lönsamhet vid en 

investering vilket leder till att fenomenet splittrade incitament kan uppenbara sig. 

Det är inte alltid den som bekostar investeringen som får ta del av de ekonomiska 

fördelarna som investeringen ger (Energimyndigheten 2011). Ett exempel på detta 

är att hyresvärden står för underhållet av fastigheten och därmed får stå för 

kostnader för att energieffektivisera lokalens belysning medan hyresgästen står för 

elkostnaden och är därmed den som drar fördel av den minskade elanvändningen 

som följer (The Department of Climate Change and Energy Efficiency 2012). 

 

3.4.3.  Individuell mätning 

Att kunna använda individuell mätning på energiförbrukningen i fastigheten är 

viktigt för att kunna se den faktiska förbrukningen och skilja lokalerna från 
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varandra och från byggnaden som helhet (The Department of Climate Change and 

Energy Efficiency 2012). I många byggnader finns inte denna möjlighet på grund 

av svårigheten att installera mätare eller den höga installationskostnaden 

(Eerikäinen & Ödman 2013). När individuell mätning inte finns blir arbetet med 

gröna hyresavtal svårt. Hyresgästen kan inte se sina verkliga energibesparingar 

som i sin tur kan leda till ett minskat miljöengagemang. Eftersom det kostar både 

tid och pengar att energieffektivisera vill hyresgästen kunna se vilket resultat 

investeringen och arbetet ger för att upprätthålla sin motivation (Hinnells et al. 

2008). När individuell mätning inte är möjlig är det vanligt att energikostnaderna 

fördelas mellan hyresgästerna beroende på hur stor andel av den uthyrningsbara 

ytan lokalen upptar. Likaså fördelas de ekonomiska besparingarna. Detta kan i sig 

skapa ytterligare problem eftersom en hyresgäst som inte aktivt arbetar tillräckligt 

hårt för att bidra till energibesparingar kan dra nytta av andra hyresgäster i 

byggnaden som anstränger sig desto mer. (Eerikäinen & Ödman 2013) 

 

3.4.4.  Brist på information och kunskap 

Eftersom de gröna hyresavtalen fortfarande är relativt nytt på marknaden menar 

Roussac och Bright (2012) att det råder stor okunskap och informationsbrist bland 

både hyresgäster och hyresvärdar. Avtalet behöver en stor flexibilitet för att kunna 

anpassa sig efter nya situationer som uppkommer under avtalstiden, så som 

strängare lagstiftning och tekniska utvecklingar, men också för att avtalet ska 

kunna maximera sin kapacitet och följa marknadens utveckling. Med okunskap på 

marknaden kan det hända att det gröna hyresavtalet istället får en strikt form likt 

ett standardavtal. Detta problem kan hålla i sig i många år, beroende på 

avtalsperiodens längd. 

 

När avtalet ska förhandlas och tecknas har det framkommit resultat som visar att 

det är vanligt att enbart representanter från hyresgästen (ofta från 

företagsledningen) och fastighetsägaren är delaktiga. De gröna hyresavtalen 

bygger på god information och kunskap hos de parter som berörs av avtalet. Här 

kan därmed problem ske redan innan avtalets tecknande. För att få den 

information och kunskap som behövs för att kunna följa avtalets förpliktelser och 
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bli engagerad att nå de uppsatta miljömålen behöver även de som dagligen arbetar 

i lokalen infinna sig vid förhandlingarna. (Roussac & Bright 2012) 

 

3.4.5.  Andra påverkande faktorer 

Utöver ovan nämnda problem finns även andra faktorer som kan försvåra de 

gröna hyresavtalens tecknande. En av dessa påverkande faktorer kan vara antalet 

hyresgäster i fastigheten samt hur stor del hyresgästen upptar av byggnaden och 

dess uthyrningsbara area. Det kan vara lättare ur både hyresgästen och 

hyresvärdens perspektiv när det enbart finns en enda hyresgäst i byggnaden. Detta 

skapar en stor flexibilitet när byggnaden ska energi- och miljöeffektiviseras. 

Detsamma gäller om hyresgästen hyr en stor del av byggnadens uthyrbara area. 

Hyresgästen kan då spela en större roll i förhandlingarna gällande byggnadens 

ombyggnationer samt drift och underhåll jämfört med hyresgäster som hyr en 

liten lokal i samma byggnad som flera andra hyresgäster. (California 

Sustainability Alliance 2013b) 

 

Hyrestiden kan också komma att spela en stor roll när ett grönt hyresavtal ska 

tecknas. Att investera i en byggnad är kostsamt och hyresgästen vill kunna skriva 

av dessa kostnader under tiden avtalet löper. Detta kan bli svårt om hyrestiden är 

kort eftersom stora investeringar, som ska energieffektivisera en byggnad, ofta 

behöver ses utifrån ett långt perspektiv. (California Sustainability Alliance 2013b) 

 

Vilja och möjlighet för parterna att avsätta tid har enligt Fastighetsägarna (2012a) 

stor betydelse för ett väl fungerande och miljöanpassat hyresavtal. Tid behöver 

avsättas för information och utbildning, som ska ge en ökad vilja att engagera och 

förändra beteende, samt att följa upp och utvärdera åtgärderna. 

 

3.5. Vad ska öka användandet av gröna hyresavtal?  

För att öka användandet av gröna hyresavtal och därmed få marknaden att växa 

krävs åtgärder. En studie utförd i Storbritannien undersökte vad som skulle kunna 

bidra till att de gröna hyresavtalen blir mer attraktiva på marknaden. Studien 

delades upp i två delar där både hyresgästen och hyresvärdens perspektiv 
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beaktades. Hyresgästerna i undersökningen menade på att de gröna hyresavtalen 

skulle lockas av fler hyresgäster om det på något sätt skulle bidra till lägre 

kostnader, exempelvis i form av lägre energikostnader eller lägre hyra. 

Hyresvärdarna ansåg att de skulle lockas av avtalet om fastigheten, på grund av 

den ökade efterfrågan på grönt, blir lättare att sälja än en fastighet som inte tar 

hänsyn till miljöaspekter. Andra faktorer, som både hyresgäster och hyresvärdar 

ansåg öka de gröna hyresavtalens attraktivitet, var att få en nära och förbättrad 

relation till hyresgästen/hyresvärden samt att de gröna avtalen går i linje med 

CSR. En annan synpunkt var att de ansåg att det krävs åtgärder från regeringen 

som bör utreda och testa marknaden.  (Better building partnership 2007) 

 

3.6. Sammanfattning av teori 

Ett grönt hyresavtal behandlar lokalen och fastighetens påverkan på miljön där 

både hyresvärd och hyresgäst tillsammans ska utföra åtgärder för att kunna 

förbättra eller behålla en redan hög energi- och miljöprestanda. (Fastighetsägarna 

2012a) Dock råder stor okunskap och informationsbrist bland både hyresgäster 

och hyresvärdar om de gröna hyresavtalens definition och innebörd då det 

fortfarande är ett nytt begrepp på marknaden. (Roussac & Bright 2012)  

 

CSR handlar om företagens sociala ansvarstaganden och är något som har blivit 

allt vanligare. En del av CSR är miljö, och att teckna gröna hyresavtal är ett 

effektivt ansvarstagande för att aktivt minska sin miljöpåverkan. (Loimi & 

Dahlgren 2005) 

 

Genom att teckna ett grönt hyresavtal följer vanligtvis fler fördelar än en 

förbättrad miljö och en energieffektiv lokal. Det har visat sig att avtalet kan stärka 

företagets varumärke, öka produktiviteten (Fastighetsägarna 2012b), minska 

kostnader samt bidra till förbättrad inomhusmiljö, vilket anses vara en viktig 

aspekt med att teckna denna sorts avtal. (Fastighetsägarna 2012a). Även 

relationen mellan hyresvärd och hyresgäst anses bli starkare på grund av det nära 

samarbetet. (Sayce et al. 2009) Vilja och möjlighet för parterna att avsätta tid är 

dock något som fordras vid användandet av ett grönt hyresavtal och därmed för att 

en kunna uppnå dessa fördelar (Fastighetsägarna 2012a). 
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Det finns flera påtalade problem med gröna hyresavtal. Exempel på problem som 

kan uppstå är asymmetrisk information, splittrade incitament, svårighet att 

installera individuell mätning och informationsbrist. (Eerikäinen & Ödman 2013)  

 

Varför hyresgäster väljer att inte ha miljöanpassade lokaler tros bero på att de inte 

har den ekonomi som krävs, men även att de saknar tillräcklig kunskap.  Bland de 

främsta prioriteringarna för hyresgäster i kommersiella fastigheter finns inte 

miljökrav i toppen. Där finns istället lokalens hyresnivå, funktion samt läget för 

byggnaden. (van der Schaaf & Sandgärde 2008) 

 

Något som påverkar möjligheten till att teckna ett grönt hyresavtal kan vara 

antalet hyresgäster i fastigheten samt hur stor del en hyresgäst upptar av 

byggnaden. Det kan vara både lättare och mer lönsamt när det enbart finns en 

enda hyresgäst och när denna upptar en stor del av byggnaden. (California 

Sustainability Alliance 2013b) 

 

I Storbritannien har det gjorts studier på vad som kan öka användandet av gröna 

hyresavtal där de kom fram till att hyresgäster skulle lockas till att skriva på ett 

sådant avtal om det innebär lägre kostnader men även om det förbättrar relationen 

till hyresvärden eller om avtalet går i linje med CSR. (Better building partnership 

2007) 

  



31 

 

4. Empiri  

 

Empirin utgörs av två olika webbaserade enkäter och fyra intervjuer. Den ena 

enkäten och de fyra intervjuerna riktar sig till hyresgäster med gröna hyresavtal 

medan den andra enkäten riktar sig till hyresgäster utan gröna hyresavtal.  

 

4.1.  Enkäten riktad till hyresgäster med gröna hyresavtal 

Antalet respondenter som svarade på enkäten riktad till de hyresgäster som 

använder sig av gröna hyresavtal var tio stycken. Samtliga är anonyma.  

 

4.1.1.  Kunskapen 

Av de som svarade på enkäten ansåg åtta av tio att de hade mellan eller stor 

kunskap om vad gröna hyresavtal innebar innan de tecknade ett sådant avtal. 

Resterande svarade att de hade liten kunskap. Ingen svarade att de hade mycket 

stor kunskap eller ingen alls.  

 

4.1.2.  Processen 

Den största anledningen till tecknandet av ett grönt hyresavtal var samhällsansvar 

och miljömedvetenhet, vilket alla respondenter förutom en svarade. Att stärka 

varumärket utmärkte sig även det som en av de större anledningarna, vilket 

hälften angav. Två av tio hyresgäster angav att tecknandet av sitt gröna hyresavtal 

var ett krav från företagsledningen. 

 

Gällande avtalets process visade det sig att den i nio av tio fall hade skett i samråd 

med hyresvärden medan endast en av hyresgästerna hade tecknat ett redan färdig 

utformat avtal. De parter som medverkade vid förhandlingarna var hyresvärden 

för nio av tio av respondenterna. Även representanter från företagsledningen 

visade sig vara vanligt förekommande vid förhandlingarna, fyra av tio angav 

detta. Endast en tredjedel svarade att de som dagligen vistas i lokalen, som till stor 

del berörs av avtalet, medverkade i förhandlingsprocessen. En av hyresgästerna 

angav att konsulter medverkade vid förhandlingarna medan en annan hyresgäst 
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angav att ett Facility management-företag deltog vid processen. En av 

hyresgästerna svarade att det var osäkert vilka som medverkade.  

 

Respondenterna ansåg att det inte fanns några svårigheter vid avtalets tecknande, 

dock svarade en av de tio tillfrågade att det fanns svårigheter med att finna bra 

nivåer i inomhusklimatet för att främja en bra arbetsmiljö. 

 

4.1.3.  Innehållet 

I enkäten ställdes frågan om vad som regleras i respondenternas gröna hyresavtal 

där samtliga angav att deras avtal innefattade el. Även värme, ventilation och 

avfallhantering var vanligt förekommande med en svarsfrekvens på åtta av tio. 

Materialval och vatten hade fyra av tio av hyresgästerna reglerat i sina avtal, 

medan lokalutformning, inredning och utrustning reglerades i en tredjedel av 

avtalen. Ingen av respondenterna ville ändra på något i sina gröna hyresavtal. 

 

4.1.4.  Förväntningarna på avtalet och avtalets resultat 

På frågan vilka fördelar hyresgästerna trodde, innan tecknandet, att avtalet skulle 

medföra svarade åtta av tio minskade kostnader, i form av exempelvis energi. Sex 

av tio svarade att de förväntade sig en bättre image och relation till hyresvärden. 

Dock visade resultatet på frågan om hur relationen med hyresvärden har påverkats 

efter avtalets införande att den förbättrats för endast en tredjedel av hyresgästerna 

medan två tredjedelar ansåg att den var oförändrad. En annan fördel som 

hyresgästerna trodde att avtalet skulle medföra var bättre inomhusmiljö vilket fyra 

av tio svarade. En av respondenterna svarade att ökad produktivitet förväntades 

medan en annan trodde på minskad sjukfrånvaro hos sina anställda. En av de tio 

tillfrågade såg miljöcertifikat som en förväntad fördel. Samtliga ansåg att 

förväntningarna överlag stämde överens med resultatet, varav över förväntan för 

en av de svarande. 

 

Några nackdelar ansåg åtta av tio att det gröna hyresavtalet inte hade fört med sig, 

medan resterande respondenter var osäkra. 
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För hälften av hyresgästerna har kostnaderna minskat sedan införandet av grönt 

hyresavtal. För endast en av respondenterna hade kostnaderna ökat. Resterande 

del av respondenterna fördelades lika mellan oförändrat och vet ej/osäker. 

 

En tredjedel av hyresgästerna ansåg att de inte lägger ner någon extra tid 

överhuvudtaget efter tecknandet av det gröna hyresavtalet jämfört med innan, 

medan resterande två tredjedelar lägger ner lite mer tid. 

 

4.1.5.  Lokalen 

Hälften av respondenterna angav att de hyr stora lokaler med en area på 80-100 

procent av byggnadens totala uthyrningsbara area. Resterande respondenter 

fördelar sig relativt jämt med en area på 0-80 procent av byggnaden. Antalet 

hyresgäster som hyrde lokal i samma byggnad som respondenten varierade, men 

vanligast var att det enbart fanns en annan hyresgäst än respondenten själv. 

 

 

 

Samtliga hyresgäster är positiva till gröna hyresavtal överlag och kan tänka sig att 

teckna ett sådant avtal även i framtiden vid byte av lokaler. 
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4.2.  Fördjupande intervjuer med hyresgäster med gröna hyresavtal 

Liksom i enkäterna är respondenterna i telefonintervjuerna anonyma där fyra 

hyresgäster medverkar från olika företag i Sverige som innehar kontorslokaler 

med gröna hyresavtal. För att lättare kunna skilja på svaren men utan att avslöja 

anonymiteten har vi valt att benämna respondenterna A, B, C och D. 

 

4.2.1.  Kunskapen 

Tre av de fyra respondenterna ansåg att deras kunskap om gröna hyresavtal var 

god innan avtalets tecknande då de redan kände till det mesta om vad ett sådant 

avtal innebar och vad som förväntades av de som hyresgäster. En respondent 

tyckte dock att kunskapen var låg innan införandet av det gröna hyresavtalet.  

 

Kunskapen fick respondenterna till övervägande del genom sina hyresvärdar. 

Respondent A svarade dock att det inte vår någon specifik källa som bidragit till 

deras kompetens och kunskap inom området gröna hyresavtal. Respondenten 

menade på att det är någonting man bygger upp under årens lopp. 

 

Trots att en tid gått sedan avtalens tecknande ansåg tre av fyra att deras kunskap 

inte ökat. Respondent A ansåg inte att den förbättrats markant. Anledningen till 

det trodde de berodde på deras aktiva arbete med sustainability där de har varit 

den drivande parten för att få igenom ett grönt hyresavtal i sina kontorslokaler. 

Respondent D var redan innan tecknandet av det gröna hyresavtalet 

miljöcertifierade så de ansåg att de hade den kunskap de behövde sedan innan och 

att den i princip såg likadan ut idag. Respondent C håller med ovanstående om att 

kunskapen inte har förbättrats nämnvärt, mycket på grund av att de hela tiden har 

strävat efter att vara ”det goda företaget” där de jobbat mycket med CSR vilket 

har bidragit till att det gröna hyresavtalet inte påverkat deras arbetssätt eller 

kunskap i någon större utsträckning. Respondent B, som tidigare angav svaret att 

deras kunskap innan tecknandet var låg, ansåg dock att deras kunskap hade 

förbättrats. 
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Det var delade uppfattningar mellan respondenterna när det gällde frågan om 

huruvida de ansåg att det krävdes en stor kunskap för att kunna uppfylla ett grönt 

hyresavtal. Respondent A ansåg att en god kunskap krävdes och att det var 

hyresgästens plikt att vara påläst för att veta vad avtalet handlar om och därmed 

vad man skriver under. Respondent C och D tyckte inte att det krävdes stor 

kunskap, men att man som hyresgäst bör vara medveten om vad som krävs 

gällande energisparåtgärder. Respondent B ansåg däremot att det inte krävdes 

någon större kunskap för att kunna uppfylla avtalet eftersom den gröna delen inte 

är av avtalskaraktär som ett traditionellt avtal. Respondenten ansåg att den gröna 

delen i ett hyresavtal fortfarande är väldigt handlöst, något som troligtvis beror på 

en allmän okunskap inom området hos både hyresgäst och hyresvärd. 

 

4.2.2.  Processen 

Två av respondenterna angav att de som dagligen vistas i de berörda lokalerna 

inte medverkade vid förhandlingarna när det gröna avtalet skulle tecknas. En av 

respondenterna svarade att deras personal indirekt medverkade vid 

förhandlingarna. Detta genom att personalens tankar och önskemål plockas upp 

med hjälp av ett arbetsmiljöteam som behandlar frågor gällande miljöpåverkan. 

Hos den fjärde respondenten, respondent C, medverkade en i personalen som 

dagligen vistas i lokalerna, detta var dock den intervjuade själv som har en högt 

uppsatt position inom företaget som avdelningschef.  

 

Gällande förhandlingen av det gröna hyresavtalet var samtliga respondenter eniga. 

Ingen ansåg att det hade varit tidskrävande och att det inte hade uppkommit några 

oenigheter under förhandlingarna. Respondent C menade på att det inte tog lång 

tid alls, mycket beroende på att det inte innebar några stora förändringar och 

dessutom ingenting som bedrev några kostnader för dem. 

 

Under förhandlingen upplevde ingen av de tillfrågade respondenterna att 

hyresvärden hade ett kunskapsövertag. Tre av de fyra respondenter ansåg heller 

inte att det var någon part som bestämde mer än någon annan. Respondent D 

säger att det i deras fall var en ”win-win situation”. Hyresvärden ville ha de som 

hyresgäst och de ville ha hyresvärdens lokal att hyra så de två intressena 
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tillgodosågs bra. Respondent B tycker att de gröna hyresavtalen inte är så mycket 

att diskutera, båda parter har en samsyn och det är att tänka på miljön, därför är 

det inte speciellt svårt att vara eniga och komma överens om en uppgörelse. 

Respondent A var den av respondenterna som ansåg att det var en part som 

bestämde mer än någon annan, och det var de själva som hyresgäst. Som en viktig 

hyresgäst för sin hyresvärd satte de en del press genom att de gick ut på 

marknaden för att se vilka övriga lokaler som fanns. 

 

4.2.3.  Användandet 

I det vardagliga arbetet att uppfylla det gröna hyresavtalet anser ingen av 

respondenterna att det framkommit några svårigheter. Respondent D säger dock 

att det finns små logistiska problem gällande soprummen. De har lokala soprum 

på varje våningsplan där man får dela upp soporna i olika stationer, för att sedan 

transporteras till ett större soprum där det hämtas. Eftersom det är långt till 

upphämtningsplatsen anser de att det föreligger en liten problematik. 

 

Att avtalet kräver extra med tid gentemot innan tecknandet är något som ingen av 

respondenterna anser. De anser heller inte att det finns någon punkt i avtalet som 

kan ses som mer tidskrävande än någon annan.  

 

Gällande energiförbrukningen har två av respondenterna regelbunden rapportering 

tillsammans med sin hyresvärd. En respondent har regelbunden rapportering, dock 

bara internt inom sitt företag medan en annan respondent inte har någon 

rapportering överhuvudtaget.  

 

4.2.4.  Ekonomin 

De flesta av de intervjuade anser att deras kostnader i stora drag är oförändrade 

efter införandet av det gröna hyresavtalet. Respondent B säger att genom högre 

investeringar som resulterar i lägre drift medförs sannolikt minskade kostnader. 

Respondent D svarar att den kostnadsökning som uppkommit för deras del har att 

göra med den nya hanteringen av sopor, men menar på att det är en försumbar 
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summa med tanke på att de är delaktiga i något större. För respondent A har 

kostnaderna för energi minskat. 

 

Tre av fyra respondenter har själva bekostat investeringar i samband med det 

gröna avtalet men att det var ett frivilligt initiativ från deras sida. Samtliga är 

eniga om att det är en godtagbar kostnad med tanke på att den goda gärningen för 

miljön. 

 

På frågan vilka poster det har gjorts mest besparingar på fås lite olika svar, bland 

annat uppvärmningskostnader och belysningslösning. För respondent C blev 

hyresnivån lägre, men detta på grund av att de reducerade ytan i och med det 

gröna avtalet. Det gröna avtalet har inte medfört varken höjd hyra eller ändrad 

avtalsperiod för någon av respondenterna. 

 

Av de fyra respondenterna var det en som angav att fastighetsägaren hade 

genomfört en utbildning med de som jobbar med intern service inom företaget. 

Detta som följd av att styrsystemet till ventilationen byttes ut till en grönare 

variant. Under denna utbildning lärdes personalen upp om hur flöden skulle läsas 

av för att se hur varmt eller kallt det är på kontoren. Även två andra respondenter 

hade genomfört utbildningar efter att det gröna hyresavtalet införts, men ingen av 

dessa var på fastighetsägarens initiativ utan hade genomförts internt inom det 

egna företaget. 

 

Ingen av respondenterna har genomfört några större ändringar i avtalet sedan dess 

tecknande men respondent D förklarar att avtalet är flexibelt och inte alls speciellt 

krångligt. Där finns två-tre punkter som inte är förhandlingsbara men allt annat 

går att förhandla om. 

 

4.2.5.  Relationen 

Respondenterna ansåg att relationen till sin hyresvärd alltid är viktig, oavsett om 

det handlar om gröna hyresavtal eller inte. Respondent B trodde dock att ett större 

samspel mellan parterna krävdes i och med det gröna hyresavtalet, att båda parter 

måste jobba för den gemensamma lösningen. Ingen av respondenterna ansåg att 
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relationens utveckling hade någon direkt koppling till det gröna hyresavtalet. För 

respondent A hade det gröna avtalet tillkommit på grund av den stabila relationen 

de redan hade med sin hyresvärd. 

 

4.2.6.  Utbredningen 

Samtliga respondenter är positiva till idén med gröna hyresavtal. Respondent B 

anser att det är något som ligger i tiden och respondent C tycker att det är något 

som bör vara standard idag då många företag har blivit mer miljömedvetna. För 

respondent D är hyresvärdens arbete med hållbarhet en viktig faktor vid valet av 

ny lokal. 

 

Respondent A tror att orsaken till att gröna hyresavtal fortfarande är såpass 

ovanligt är att alla företag inte har miljöarbete på sin dagliga agenda och därför 

inte heller har några tankar på ett grönt avtal. Respondent B tror att vi är i början 

av en utveckling och att alla hyresavtal kommer vara mer eller mindre gröna om 

30 år. Respondent A, C och D är alla överens om att fastighetsägaren är en 

bidragande faktor till bristen på gröna hyresavtal i dagens läge. Respondent C tror 

att många av dagens fastighetsägare är konservativa och inte prioriterar den här 

typen av fråga medan respondent D tror att många fastighetsägare jobbar med det 

här men ännu inte formaliserat det, kanske på grund av att de inte riktigt sett 

värdet av det. Det är lite för ungt och nytt än, men att det kommer att komma mer 

och mer framöver. 

 

När respondenterna får frågan om vad som krävs för att användandet av gröna 

hyresavtal ska växa var svaren olika. Respondent A tror att det är upp till 

fastighetsägarna att erbjuda och informera hyresgästerna medan respondent D tror 

att det är hyresgästernas efterfrågan som kommer att styra utvecklingen. 

Respondent B tror att det är samhällsutvecklingen som driver det framåt och 

eventuellt stimulansåtgärder i någon form, till exempel investeringsbidrag eller 

skattelättnader. 
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Alla respondenter var eniga om att begreppet gröna hyresavtal är tydligt och inte 

behöver en klarare definition. Respondent B tror inte att begreppet kommer att 

finnas om 10-15 år, det kommer inte vara något speciellt utan istället en standard. 

 

4.3.  Enkäten riktad till hyresgäster utan gröna hyresavtal 

Antalet respondenter på enkäten riktad till de utan gröna hyresavtal var tjugoen 

stycken. Samtliga är anonyma. 

 

4.3.1.  Kunskapen 

Resultatet visade att de flesta hade liten kunskap om vad gröna hyresavtal innebär. 

Nära hälften av respondenterna ansåg att de inte hade någon kunskap alls medan 

en av sex ansåg att deras kunskap var god. Av de som svarade att deras kunskap 

redan var hög var två av tre trots detta intresserade av att bredda sin kunskap 

ytterligare. Intresset för större kunskap var bland alla respondenter övervägande 

positiv. 

 

4.3.2.  Processen 

Den största anledningen till att hyresgästen inte hade tecknat ett grönt hyresavtal 

var att de inte hade fått något erbjudande från sin fastighetsägare att teckna ett 

sådant avtal. En annan vanlig orsak var att hyresgästerna hade för lite information 

om gröna hyresavtal. För många av respondenterna berodde avsaknaden av ett 

grönt hyresavtal på en kombination av de nämnda faktorerna. En annan faktor 

som angavs vara orsak till att ett sådant avtal inte tecknats var saknaden av 

miljöengagemang. 

 

På frågan om hyresgästerna kan tänka sig att teckna ett grönt hyresavtal svarade 

övervägande del, 52 procent, ”Kanske”. Ingen av respondenterna svarade att de 

inte kunde tänka sig att skriva under ett grönt hyresavtal. Resterande 48 procent 

fördelade sig mellan ”Ja” och ”Vet ej/ osäker”.  
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4.3.1. Prioriteringarna 

De flesta hyresgästerna prioriterade hyresnivån högst i ett hyresavtal, men även 

avtalsperiod, flexibilitet, funktion och lokalens yta hade en avgörande roll för 

flertalet hyresgäster vid val av lokal.  

 

4.3.2.  Lokalen 

Respondenternas lokal i förhållande till fastigheten skiljde sig åt men majoriteten, 

62 procent, hyrde 0-40 procent av fastighetens totala uthyrningsbara yta. 

Hyresgästerna tillfrågades även om hur många hyresgäster som hyr lokal i samma 

byggnad, där 43 procent svarade fler än tio. 24 procent svarade att två till fyra 

andra hyresgäster hyr lokal i samma byggnad. 
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5. Analys 

 

Undersökningarnas resultat visar att många hyresgäster som hyr en liten andel av 

fastigheten samt hyr sin lokal i samma byggnad som många andra hyresgäster, 

inte använder sig av gröna hyresavtal vilket kan tolkas som att det är svårare att 

införa gröna hyresavtal i mindre lokaler som utgör en liten del av byggnaden. En 

jämförelse kan göras med resultatet på enkäten riktad till de som redan använder 

gröna hyreskontrakt, där det var vanligast att hyresgästen hyrde en stor del av 

byggnaden. Detta är något som backar upp teorin om att större hyresgäster har ett 

bättre inflytande och lättare att förhandla med hyresvärden eftersom gröna 

hyresavtal ibland kan innebära investeringar som för fastighetsägaren inte är 

lönsamma vid mindre lokaler. När det gäller små lokaler är oftast möjligheten till 

energibesparingar mindre än vid en större lokal och därmed följer inte lika stora 

ekonomiska vinster. (California Sustainability Alliance 2013b) Möjligheten att få 

ekonomiska fördelar med gröna hyresavtal är därför mindre hos hyresgäster med 

små lokaler.  

 

5.1. Hyresgäster med gröna hyresavtal 

 

5.1.1. Kunskap och information 

Kunskapen om vad gröna hyresavtal innebär var överlag stor hos hyresgästerna 

innan tecknandet av ett sådant avtal jämfört med de utan gröna hyresavtal som 

inte hade någon större kunskap. Detta tyder på att information och kunskap är en 

viktig del innan en hyresgäst är villig att teckna ett grönt hyresavtal. I intervjuerna 

framkom att hyresgästernas information och kunskap om gröna hyresavtal främst 

kom från hyresvärden, vilket tyder på att det gröna hyresavtalets utveckling till 

stor del ligger i hyresvärdarnas händer. Det är viktigt att öka kunskapen hos 

hyresvärdarna så att allt fler kan erbjuda denna sorts avtal och föra vidare 

information och kunskap om gröna hyresavtal till sina hyresgäster. Skulle 

hyresgästerna få mer information skulle sannolikt allt fler vilja teckna ett grönt 

hyresavtal. Denna fråga ställdes i enkäten riktad till hyresgästerna utan grönt 

hyresavtal där övervägande del svarade ”kanske”, resterande ”ja” och ”osäker”. 
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Ingen svarade nej så med mer information kommer möjligtvis dessa hyresgäster 

att ändra uppfattning och istället svara ja på denna fråga. Mer information till 

hyresgästerna skulle därför öka medvetandet och användandet av gröna 

hyresavtal. 

 

5.1.2. Varför tecknas ett grönt hyresavtal? 

Resultatet på frågan varför hyresgästerna tecknade ett grönt hyresavtal visar att de 

flesta vill ta sitt samhällsansvar samt vara miljömedvetna vilket i sin tur i många 

fall kan leda till den faktor som ligger på andra plats, ett starkare varumärke. Att 

så pass många av respondenterna valde detta svarsalternativ styrker det som 

tidigare konstaterats, både i teorin (Borglund et al. 2009) och i intervjuerna, att 

miljöfrågor är aktuellt i dagens samhälle och det har blivit något av en trend att 

visa att företaget är engagerad i sådana frågor. Den frågan som kan ställas är 

huruvida företagen verkligen vill engagera sig i miljöfrågor eller om de enbart 

tecknade det gröna hyresavtalet för att stärka sin image, som är en av de fördelar 

som nämns i teorin (Fastighetsägarna 2012a), att den första prioriteten inte ligger i 

att faktiskt hjälpa miljön utan att enbart visa att de gör det. Detta kan i så fall vara 

ett bevis på att miljömedvetenhet ses som en trend och att miljöengagemang är 

något som företag gärna lyfter fram i sin marknadsföring.  

 

5.1.3.  Avtalets process  

De flesta avtal förhandlades fram i samråd mellan hyresvärden och hyresgästen 

vilket ger det gröna hyresavtalet bra förutsättningar att bli rätt utformat från början 

så att både hyresvärd och hyresgäst bli nöjda, förutsatt att de båda innehar stor 

kunskap inom området. Med rätt utformning och flexibilitet kan avtalet justeras 

efter den utveckling som ständigt pågår. De respondenter som svarat att avtalet 

skett i samråd har även svarat att de fördelar de förväntat sig har uppfyllts samt att 

de inte upplevt några nackdelar. Detta bevisar Energimyndighetens (2011) teori 

om att det är viktigt att föra en dialog vid förhandling av ett grönt hyresavtal för 

att gemensamt komma överens om vad som ska regleras i avtalet.  
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Teorin (Roussac & Bright 2012) säger att det vid förhandlingen av ett grönt 

hyresavtal är viktigt att de som dagligen vistas i lokalen medverkar så att de kan 

följa avtalet och bli mer engagerade. Detta motsäger sig i intervjuerna då 

respondenterna angav att ingen av de som dagligen arbetar i lokalen, det vill säga 

anställda utan högre positioner inom företaget, var med i processen och att det 

trots detta inte finns några problem i det dagliga arbetet med avtalet. 

 

5.1.4.  Kostnader 

Enligt Fastighetsägarna (2012a) minskar energikostnaderna i och med ett grönt 

hyresavtal, detta är dock något som inte stämmer överens med hur de intervjuade 

upplever sina kostnader, som till största del är oförändrade. Då de flesta av de 

intervjuade hade ett väl fungerande miljöarbete redan innan de tecknade ett grönt 

avtal är troligtvis det en stor bidragande faktor till de oförändrade kostnaderna. 

Minskade kostnader kan också vara något som först märks av efter en längre tid 

beroende på hur stora förändringarna är. Det kan därför inte ses som en betydande 

fördel och bör därför inte alltid vara en avgörande faktor vid beslut om tecknandet 

av grönt hyresavtal. Enkätens resultat visar däremot att de hyresgäster vars avtal 

reglerar många energieffektiviseringsområden, har upplevt lägre kostnader 

jämfört med innan det gröna hyresavtalets ingång. De avtal som reglerar få delar, 

vanligtvis avfallshantering, el och värme, har resulterat i oförändrade kostnader, 

varav en hyresgäst, där avtalet enbart reglerar el, till och med har fått ökade 

kostnader. Ett antagande som kan göras till följd av detta resultat är att ett avtal 

som reglerar många områden blir lönsammare ekonomiskt sett för hyresgästen. 

Vid en jämförelse av de två undersökningarna kan en analys göras om att ett grönt 

hyresavtal egentligen inte minskar kostnaderna nämnvärt men den minskning som 

ändå går att se sker oftast då avtalet reglerar fler delar och är något som kan ses 

först efter en lång tidsperiod samt att hyresgästens tidigare miljöarbete spelar in. 

 

5.1.5.  Praktiken avspeglar inte alltid teorin 

I teorin påpekar Fastighetsägarna (2012a) att hyresgästen måste avsätta resurser i 

form av tid för att kunna teckna och uppfylla ett grönt hyresavtal. Detta stämmer 

inte helt överens med det resultat som enkäten gett då nästintill alla angav att de 
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inte lägger ner någon ytterligare tid på hyresavtalet idag jämfört med innan, något 

som även framkommer av intervjuerna. Detta visar att det som för många kan ses 

som en avskräckande faktor, då resurs i form av tid inte är prioriterat på 

hyresavtalet utan istället på den egna verksamheten, inte speglar den erfarenhet 

hyresgästerna i undersökningarna har. Detta motsäger därmed teorin 

(Fastighetsägarna 2012a) som menar att tid behöver avsättas främst för 

information och utbildning, vilket heller inte är något som de intervjuade anser är 

nödvändigt för ett fungerande avtal. Teorin (Fastighetsägarna 2012a) menar också 

att tid krävs för återkommande rapportering om energiförbrukning och annat som 

är kopplat till avtalet, detta är dock något som endast förekommer hos hälften av 

respondenterna i intervjuerna, vilket tyder på att rapportering inte ses som en stor 

del av det gröna hyresavtalet. Eftersom tidsaspekten, som tidigare nämnts, kan 

vara en avskräckande faktor för många hyresgäster är detta något som bör 

undersökas djupare för att branschorganisationer och hyresvärdar som erbjuder 

gröna hyresavtal ska kunna förmedla information baserad på verkligheten som i 

sin tur kan öka intresset och därmed användandet av gröna hyresavtal. 

 

Sayce et al. (2009) menar att ett grönt hyresavtal kan innebära ett förbättrat 

samarbete mellan hyresvärden och hyresgästen, något som resultatet i enkäten 

motsäger då två tredjedelar upplever en oförändrad relation. Genom intervjuerna 

framgår att relationen mellan hyresvärden och hyresgästen inte påverkas av det 

gröna hyresavtalet, det som påverkar relationen är snarare tiden. Gradvis byggs en 

starkare relation upp då hyresvärd och hyresgäst lär känna varandra och den andre 

partens behov bättre. Därmed kan det konstateras att det gröna hyresavtalet inte 

påverkar relationen mellan parterna nämnvärt, varken till det bättre eller sämre, 

jämfört med ett traditionellt avtal.  

 

Det problem som tas upp i teorin (Bonde 2012) angående asymmetrisk 

information, att hyresvärden har ett kunskapsövertag, var något respondenterna 

inte ansåg att hyresvärden utnyttjade och var därför inget som blev ett problem 

vid förhandlingarna. Även det faktum att hyrestiden skulle behöva vara längre än 

ett traditionellt avtal, mest på grund av att hyresgästerna ska kunna hinna skriva 

av sina investeringar under hyrestiden (California Sustainability Alliance 2013b), 
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stämmer inte överens med intervjurespondenternas avtal. Dessa uppgav att 

hyrestiden inte påverkats i och med tecknandet av det gröna hyresavtalet, varken 

hos de respondenter som utfört investeringar eller hos de som inte gjort det. Dessa 

faktorer som i teorin anses vara problem bör därför undersökas ytterligare, med 

hjälp av de som använder gröna hyresavtal idag, för att utreda om faktorerna 

istället bör beskrivas som aspekter att ta hänsyn till snarare än problem. 

 

5.1.6.  Gröna hyresavtals utveckling 

En av respondenterna i intervjuerna håller med om det som framkom i teorin om 

att det krävs åtgärder från regeringens sida. En studie i Storbritannien (Better 

building partnership 2007) som undersöker vad som skulle kunna göra gröna 

hyresavtal mer attraktivt, resulterade i att regeringen bör utreda och pröva 

marknaden medan en av respondenterna i denna uppsats undersökning istället 

tycker att stimulansåtgärder skulle vara ett fungerande verktyg, likt dagens 

miljöbilar och dess ekonomiska förmåner i form av exempelvis billigare skatt. 

 

5.2. Hyresgäster utan gröna hyresavtal 

Ur resultatet av enkäten går det utläsa att mer information till hyresgästerna 

behövs för att gröna hyresavtal ska kunna få större genomslag. Som det verkar i 

dagsläget är det få som vet särskilt mycket om vad gröna hyresavtal innebär, 

vilket troligtvis beror på att det är såpass nytt på marknaden. Sannolikt brister 

kunskapen även hos hyresvärdarna, något som dock inte framgår av den här 

studien men som påpekas av Roussac och Bright (2012) samt av en respondent i 

intervjuerna, vilket skulle kunna vara en orsak till att så många av de tillfrågade 

hyresgästerna svarat att de inte fått något erbjudande från sin hyresvärd om att 

teckna ett grönt hyresavtal. En annan anledning till att ett grönt hyresavtal inte 

erbjudits kan vara på grund av att de flesta hyresgästerna i enkäten innehar en 

liten lokal tillsammans med många andra hyresgäster i samma byggnad. Detta kan 

bidra till att hyresvärden inte ser en miljöanpassad investering som lönsam i en 

mindre lokal eftersom denna sorts investeringar oftast är kostsamma då de måste 

göras för hela byggnaden (California Sustainability Alliance 2013b). I dessa 

fastigheter finns inte samma flexibilitet och förutsättningar för hyresgästerna som 
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i en fastighet där hyresgästerna innehar en stor lokal med ett fåtal hyresgäster i 

samma byggnad.  

 

På frågan om vad som prioriteras i ett hyresavtal var det endast en av tjugoen som 

nämnde energieffektivitet och miljö vilket visar att det vid hyresavtalsförhandling 

finns andra faktorer som spelar större roll än miljö och hållbarhet. Trots detta kan 

många av respondenterna tänka sig att teckna ett grönt hyresavtal. Ett antagande 

som kan göras, med hjälp av teorin (Fastighetsägarna 2012a), är att de inte 

prioriterar miljö eftersom de tror att det är ett komplext område som är 

tidskrävande, vilket enligt resultaten av denna uppsats undersökningar är en 

fördom som kan ligga till följd av den låga kunskap som råder på marknaden.   

 

Det finns två faktorer som nämns i teorin (van der Schaaf & Sandgärde 2008) som 

de främsta prioriteringarna i ett hyresavtal, vilka också stödjs av enkätens resultat. 

Dessa faktorer är lokalens hyresnivå och funktion som kan fungera som viktiga 

aspekter att ta hänsyn till vid det fortsatta arbetet och utvecklingen av de gröna 

hyresavtalen. Trots vissa justeringar som kan krävas i och med en 

energieffektivisering av lokaler bör inte dess funktion drabbas negativt. Då den 

ekonomiska aspekten är viktig för hyresgästen bör inte heller hyresnivån påverkas 

i större utsträckning för att det gröna hyresavtalet ska vara attraktivt. Detta är 

något som inte ska behövas då ingen av respondenterna i intervjuerna hade fått en 

högre hyra till följd av sitt gröna hyresavtal. Krävs större investeringar i 

fastigheten och lokalen bör inte dessa kostnader läggas som en hyresökning.  
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6. Slutsats 

 

Den största slutsatsen som kan dras är att bristen på information är den främsta 

anledningen till att gröna hyresavtal inte är vanligare än det är i dagsläget. Viljan 

att få större kunskap är stark hos hyresgästerna samtidigt som de flesta kan tänka 

sig att teckna ett grönt hyresavtal. Då de flesta hyresgästerna i undersökningarna 

fått sin information från sina hyresvärdar ligger det ett stort ansvar på just 

hyresvärdarna att tillhandahålla information och kunskap om gröna hyresavtal till 

sina hyresgäster, vilket skulle bidra till en ökning av det gröna hyresavtalets 

användande. 

 

De största anledningarna till varför hyresgästerna valde att teckna gröna 

hyresavtal var samhällsansvar och miljömedvetenhet, men även en vision om att 

stärka företagets varumärke. I dagens samhälle är miljöfrågor högst aktuella 

samtidigt som marknaden kräver att företagen visar upp starka varumärken för att 

klara av konkurrensen. Genom det gröna hyresavtalet kan företaget stärka sitt 

varumärke samtidigt som det gör en insats för samhället och miljön. 

 

I teorin beskrivs flertalet faktorer som på något sätt påverkar olika delar av det 

gröna hyresavtalet, vissa av dessa har genom uppsatsens undersökningar visat sig 

felaktiga. Asymmetrisk information är något som tidigare ansetts vara en nackdel 

för hyresgästen vid förhandlingen av ett grönt hyresavtal men som enligt 

undersökningarna inte är ett vanligt problem. Att avtalet skulle vara tidskrävande 

eller innebära längre hyresperioder är även det något som inte stämmer överens 

med respondenternas upplevelser. Som fördel med det gröna hyresavtalet är en 

bättre relation mellan hyresvärden och hyresgästen något som ofta lyfts fram. 

Undersökningarna har visat att även detta är en felaktig bild av verkligheten då 

relationen oftast blir oförändrad och inte påverkas av ett grönt hyresavtal. Nämnda 

faktorer bör därför inte vara avgörande vid ett övervägande om huruvida gröna 

hyresavtal ska införas eller inte.  
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Ett bevis på att gröna hyresavtal i grunden är en god idé och faktiskt fungerar är 

att de hyresgäster som använder denna typ av avtal visade sig vara nöjda och även 

i framtiden kan tänka sig att teckna ett grönt hyresavtal. Dock bör ett grönt 

hyresavtal, för att kunna ge så stora ekonomiska fördelar som möjligt på sikt, vara 

brett och reglera många energieffektiviseringsområden.  

 

Att hyresgästerna inte fått något erbjudande om att teckna ett grönt hyresavtal var 

den främsta anledningen till avsaknaden av ett sådant avtal, vilket åter visar att ett 

stort ansvar ligger hos hyresvärdarna. Intresset för större kunskap och att 

eventuellt teckna gröna hyresavtal finns hos hyresgästerna vilket innebär att det 

finns en stor möjlighet för det gröna hyresavtalet att växa. 

 

6.1. Förslag till vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att undersöka gröna hyresavtal ur hyresvärdens 

perspektiv. I denna uppsats har det framkommit att hyresgästerna anser att ett stor 

ansvar vilar på hyresvärden för att de gröna hyresavtalens användande ska öka 

och dess utveckling gå framåt. Undersökningen kan ta sikte på hyresvärdarnas 

kunskap och hur det kommer sig att de erbjuder eller inte erbjuder sina 

hyresgäster gröna hyresavtal. 
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Bilaga 1 

Enkät - Hyresgäster med gröna hyresavtal 

Undersökningens syfte är att ta reda på hyresgästers erfarenheter och tankar kring gröna 

hyresavtal.  

Enkäten är anonym. 

 

1. Hur bred var Er kunskap om gröna hyresavtal innan tecknandet? 

 Mycket stor 

 Stor 

 Mellan 

 Liten 

 Ingen alls 

 Osäker/vet ej 

 

2. Av vilken/vilka anledningar tecknade Ni grönt hyresavtal? 

Fler svarsalternativ är möjliga. 

 Samhällsansvar/miljömedvetenhet 

 Krav från företagsledningen 

 Ekonomiska skäl 

 Stärka varumärket 

 Osäker/vet ej 

 Övrigt:  

 

3. Hur såg processen vid avtalets tecknande ut? 

 Färdigutformat 

 Samråd med hyresvärd/fastighetsägare 

 Osäker/vet ej 

 Övrigt:  

 

4. Vilka parter medverkade vid förhandlingarna av avtalet? 

Flera svarsalternativ är möjliga. 

 Hyresvärd/fastighetsägare 

 Representanter från Er företagsledningen 

 Anställda från Ert företag (som dagligen vistas i den berörda lokalen) 

 Konsulter 

 Osäker/vet ej 

 Övrigt:  

 

5. Fanns det svårigheter som gjorde avtalets förhandlingar problematiska? 

Exempelvis hyresvärdens/fastighetsägarens kunskapsövertag, splittrade incitament, 

okunskap om innebörden av gröna hyresavtal etc. 

 

 

6. Vad reglerar Ert gröna hyresavtal? 

Fler svarsalternativ är möjliga. 
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 Avfallshantering 

 Materialval 

 Lokalutformning 

 Inredning och utrustning 

 El 

 Värme 

 Ventilation 

 Vatten 

 Osäker/vet ej 

 Övrigt:  

 

7. Finns det något Ni skulle vilja ändra i avtalet? 

 

 

8. Vilka fördelar trodde Ni att det gröna hyresavtalet skulle innebära? 

Fler svarsalternativ är möjliga. 

 Image 

 Locka kunder 

 Bättre inomhusmiljö 

 Ökad produktivitet 

 Mindre sjukfrånvaro 

 Minskade kostnader, i form av exempelvis energi 

 Förbättrad relation med hyresvärd/fastighetsägare 

 Osäker/vet ej 

 Övrigt:  

 

9. Stämde förväntningarna överens med resultatet? 

Ja eller nej? Utveckla gärna. 

 

10. Vilka nackdelar har det gröna hyresavtalet fört med sig? Vilka är de negativa 

aspekterna? 

Fler svarsalternativ är möjliga. 

 Ojämn fördelning av arbetsbörda mellan hyresgäst och hyresvärd/fastighetsägare 

 Högre hyra 

 Tidskrävande 

 Höga kostnader i form av investeringar och anpassningar 

 Inga nackdelar 

 Osäker/vet ej 

 Övrigt:   

 

11. Hur har Era kostnader påverkats? 

 Ökat 

 Minskat 

 Oförändrat 

 Osäker/vet ej 
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12. Hur ser Er relation med hyresvärden ut? Har den förbättrats i och med det 

gröna hyresavtalet? 

 Ja 

 Nej 

 Oförändrat 

 Osäker/vet ej 

 

13. Hur mycket extra tid lägger Ni ner på den gröna hyresavtalet jämfört med innan 

tecknandet? 

 
1 2 3 4 5 

 

Ingen alls 
Välj  ett värde i intervallet 1, Ingen alls, ti ll 5,  Mycket,.       

Mycket 

 

14. Skulle Ni kunna tänka er att teckna ett grönt hyresavtal i framtiden vid byte av 

lokal? 

 Ja 

 Nej 

 Osäker/vet ej 

 

15. Hur stor andel av fastigheten hyr Ni? 

På ett ungefär, hur stor är Er lokal i förhållande till byggnaden? 

 0-20% 

 20-40% 

 40-60% 

 60-80% 

 80-100% 

 Osäker/ vet ej 

 

16. Hur många hyresgäster (företag) hyr lokal i samma byggnad som Er? 

(Exkludera Ert företag) 

 0 

 1 

 2-4 

 5-10 

 Fler än 10 

 Osäker/ vet ej 
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Bilaga 2 

Enkät - Hyresgäster utan gröna hyresavtal 

Undersökningens syfte är att ta reda på hyresgästers erfarenheter och tankar kring gröna 

hyresavtal.  

Enkäten är anonym. 

 

Hur mycket vet Ni om gröna hyresavtal? 

 
1 2 3 4 5 

 

Inget alls 
Välj  ett värde i intervallet 1, Inget al ls, t ill 5 , Mycket,.       

Mycket 

 

Finns det intresse för mer information för att bredda Er kunskap om gröna 

hyresavtal? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej/osäker 

 

Varför har Ni inte tecknat ett grönt hyresavtal? 

Fler svarsalternativ är möjliga. 

 Inte fått erbjudande från hyresvärd/fastighetsägare 

 Bristande tillit till hyresvärd/fastighetsägare 

 För lite information/kunskap 

 Inte engagerad i miljöfrågor 

 Ekonomiska skäl 

 Tidskrävande 

 Passar inte verksamheter 

 Vet ej/osäker 

 Övrigt:   

 

Skulle Ni kunna tänka er att teckna ett grönt hyresavtal? 

 Nej 

 Kanske 

 Ja 

 Vet ej/osäker 

 

Vad prioriterar Ni i ett hyresavtal? 

Hyresnivå, kontraktsperiod, renoveringsmöjligheter, energieffektivitet, ansvarsfördelning 

etc.? 

 

 

Hur stor andel av fastigheten hyr Ni? 

På ett ungefär, hur stor är Er lokal i förhållande till byggnaden? 

 0-20% 

 20-40% 

 40-60% 



58 

 

 60-80% 

 80-100% 

 Vet ej/osäker 

 

Hur många hyresgäster (företag) hyr lokal i samma byggnad som Er? 

(Exkludera Ert företag) 

 0 

 1 

 2-4 

 5-10 

 Fler än 10 

 Vet ej/osäker 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor - Hyresgäster med gröna hyresavtal 

 

Inledande frågor 

Vad för slags företag arbetar du på? 

Vilken yrkesroll har du? 

Hur länge har du arbetat inom företaget? 

 

Kunskapen 

Hur stor var er kunskap om gröna hyresavtal innan ni tecknade ert avtal? 

 

Vart fick ni er kunskap och information från?  

 

Hur har er kunskap förbättrats efter avtalets införande? 

 

Anser ni att det krävs stor kunskap för att kunna uppfylla ett grönt hyresavtal? 

 

Processen 

Medverkade någon av de som dagligen vistas i lokalen? Om inte, vilken möjlighet 

hade de att påverka avtalets utformning? 

 

Hur lång tid tog det att förhandla fram det gröna hyresavtalet? Var det 

tidskrävande? 

 

Uppkom oenigheter mellan parterna eller andra svårigheter med det gröna 

hyresavtalet under förhandlingarna? Vem bestämde mest vid förhandlingarna? 

 

Anser ni att hyresvärden hade ett kunskapsövertag som utnyttjades under 

förhandlingarna? 
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Användandet 

Finns det problem/svårigheter med ert vardagliga arbete med det gröna 

hyresavtalet? 

 

Hur mycket tid kräver det gröna hyresavtalet gentemot ett traditionellt hyresavtal? 

 

Finns det någon punkt i avtalet som ni anser vara med tidskrävande än någon 

annan? 

 

Har ni regelbunden rapportering om energiförbrukningen? 

 

Ekonomin 

Hur har era kostander påverkats: minskat, ökat eller oförändrat? 

Har det gröna hyresavtalet medfört några dyrare investeringar bekostade av er 

som hyresgäst? 

Vilken post anser ni att ni gjort mest besparingar vs minst besparingar på? 

Höjdes hyran i och med det gröna hyresavtalet gentemot ett traditionellt? 

Förändrades avtalsperioden i och med det gröna avtalet? Längre eller kortare än 

ett vanligt avtal 

Har någon slags utbildning genomförts som följd av det gröna hyresavtalet? 

Har några andringar skett i avtalet sedan tecknandet? Har det i så fall varit lätt att 

genomföra dessa ändringar? 

 

 

 

 

Relationen 

Hur viktig anser ni att den är i och med gröna hyresavtal? Krävs det ett nära 

samarbete eller fungerar det att uppfylla avtalets "punkter" ändå? 
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Hur såg relationen ut innan avtalet gentemot efter? Har den förbättrats, försämrats 

eller är en oförändrad? Om förbättrad, hur? Om försämrad, varför? 

 

Utbredningen 

Vad tycker ni om gröna hyresavtal generellt, är det en bra idé? 

Varför tror ni att det är såpass ovanligt förekommande? 

Vad tror ni krävs för att det ska kunna växa och att användandet ska öka? 

Vad anser ni om begreppet gröna hyresavtal, känns det tydligt eller skulle en 

klarare definition vara önskvärd?





 

 


