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Sverige 2017 innebär en fastighetsmarknad som befinner sig på en rekordnivå i avseende på 
försäljningspriser och hyresnivåer, samt ett samhälle som lägger allt större vikt vid hållbarhet. 
Hållbarhet i kombination med fastigheter innebär ofta hållbarhetscertifiering, som är ett sätt för 
fastighetsägaren att påvisa att fastigheten uppfyller vissa krav. Certifieringarna blir allt vanligare 
och fastighetspriserna ökar, men hur påverkar egentligen en hållbarhetscertifiering fastigheternas 
värde? 

Den svenska fastighetsmarknaden är under ett sällan skådat högtryck, med rekordhöga försäljningspriser och 
hyresnivåer som har ökat stadigt under de senaste åren. Anledningarna är flera: att vi har idag en mycket låg 
räntenivå, att vi befinner oss i högkonjunktur samt att vår svenska krona är relativt svag. Det gör att det är 
billigt att köpa fastigheter och den som köper har förhållandevis stora hyresintäkter historiskt sett. I 
fastighetsbranschen talar man dock om yield, eller avkastningskrav i förhållande till de kostnader man har för 
fastigheten, och med dagens höga försäljningspriser har yielden pressats ned på en nivå lägre än någonsin.  

Samhällets hållbarhetsfokus har blivit allt tydligare och omfattande under de senaste åren och i 
fastighetsbranschen tar det sitt uttryck i hållbarhetscertifieringar. En hållbarhetscertifiering av en fastighet är 
ett sätt att ställa krav på en fastighets påverkan på sin omgivning, så som miljön och människan. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur en hållbarhetscertifiering påverkar en fastighets värde, 
samt om det är någon skillnad i värdepåverkan mellan städer av olika storlek. De flesta fastigheter som byggs 
idag byggs för att kunna klara kraven för en certifiering, men alla fastigheter certifieras inte. Denna studie 
besvarar inte frågan om varför en fastighet certifieras medan en annan förblir ocertifierad, men genom att i 
studien påvisa hur värdet påverkas kan läsaren åtminstone få en större förståelse för området. 

Studien bygger sin teoretiska bakgrund kring fastighetsvärdering och fyra olika hållbarhetscertifieringars 
utformning och krav. Fastighetsvärdering baseras, likt all annan värdeteori, på att för att någonting ska ha ett 
värde så måste det finnas ett behov, en knapphet, en överlåtbarhet och en dispositionsrätt av detta någonting. 
En fastighet finns det inte oändligt mycket av och om köpet av fastigheten går rätt till så är den både 
överlåtelsebar och köparen har rätt att disponera den. Behovet, eller efterfrågan, av en fastighet varierar dock 
från fastighet till fastighet. Efterfrågan på en fastighet kommer från hyresgäster och fastighetsägare. 

De hållbarhetscertifieringar som i huvudsak behandlas i studien är indelade i ekologiska och sociala 
hållbarhetscertifieringar. LEED, BREEAM och Miljöbyggnad definieras som ekologiska 
hållbarhetscertifieringar och WELL definieras som en social hållbarhetscertifiering. De ekologiska 
hållbarhetscertifieringarna är välkända för den svenska fastighetsbranschen medan WELL är en ny certifiering 
som ännu inte har använts i Sverige. 



	

Studiens huvudfrågeställning är hur en ekologisk eller social hållbarhetscertifiering påverkar en fastighets 
värde. Huvudfrågeställningen kompletteras med en fråga om ifall det råder någon skillnad mellan olika 
geografiska marknader, så som mellan storstad och småstad. 

Arbetsprocess 

Studiens frågeställning och syfte har arbetatsfram tillsammans med Midroc Property Development och 
avdelningen för Byggproduktion vid Lunds Tekniska Högskola. Studien inleddes med att läsa relevant 
litteratur och inhämta information som är nödvändig för att kunna studera ämnet djupare. Utöver 
litteraturstudien, som byggde upp studiens bakgrund, teori och metod, intervjuades sex olika personer inom 
fastighetssverige. De intervjuade personerna tillhör fastighetsbranschens toppskikt och innehar positioner som 
verkställande direktörer, investeringsansvarig, hållbarhetschef samt transaktionsrådgivare. Intervjuerna 
byggde upp studiens empiri, som sedan analyserades med hjälp av tidigare nämnd fastighetsvärderingsteori 
samt den teori om hållbarhetscertifieringar som presenterats. 

Slutsats 

Studien slår fast att en ekologisk hållbarhetscertifiering ökar värdet på en fastighet markant. En ekologisk 
hållbarhetscertifiering är en kvalitetsstämpel inte bara för fastighetens prestanda i de kravställda faktorerna, 
utan även en kvalitetsstämpel för fastighet som helhet. En ekologisk hållbarhetscertifiering ökar därigenom en 
fastighets attraktivitet från såväl ett hyresgästperspektiv som från fastighetsägare och framtida köpare. 
Hyresgästens ökade efterfrågan leder till en högre hyra och fastighetsägarens efterfrågan leder till att 
fastighetens pris ökar. 

En social hållbarhetscertifiering fokuserar på att öka det mänskliga välbefinnandet och minska sjukfrånvaron 
för de personer som befinner sig i byggnaden. Detta bör såväl öka hyresgästens produktivitet som minska dess 
personalkostnader, vilket ökar lönsamheten. Något som ökar en hyresgästs lönsamhet ökar dess 
betalningsförmåga och således bör hyresnivån kunna öka, vilket ger en värdepåverkan. En social 
hållbarhetscertifiering kan även användas för att särskilja sig gentemot konkurrenterna, genom ett 
varumärkesbyggande där social hållbarhet påvisas. De tillfrågade i studien är dock osäkra kring den sociala 
hållbarhetscertifieringens värdepåverkan. Denna studies slutsats gällande en social hållbarhetscertifierings 
värdepåverkan är således att värdet bör öka, men att det inte gått att säkerställa i denna studie. 

En hållbarhetscertifiering påverkar en fastighets värde i större utsträckning i större städer, vilket beror på att 
hyresgästernas och fastighetsägarnas medvetenhet och krav är högre i en större stad. Det gör att efterfrågan på 
en hållbarhetscertifierad fastighet ökar med stadens storlek och således gör även värdet på fastigheten det. 
Fastigheter belägna i Malmö, Göteborg och Stockholm åtnjuter likvärdig, och störst, värdepåverkan medan 
övriga städer i landet har en värdepåverkan som sjunker med minskat storlek på staden.  


