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Abstract 

The Capital Market for Real Estate is ever changing. Companies continuously try to find new 

ways to obtain financing and for the past years the trend has been for companies to go to the 

capital market and finance their projects with bonds. Furthermore, the climate-question has been 

intensified lately and companies are taking more responsibility when it comes to working towards 

a sustainable future. In view of this, this research paper aims to examine financing trends on the 

Swedish Real Estate Market with special focus on green bonds.  

The benefits that real estate companies can enjoy from being more environmentally sustainable 

are many, but the main benefits are that more sustainable buildings often result in lower 

operating and maintenance costs which in turn has a positive effect on the net operating 

income. Furthermore, companies that issue green bonds can enjoy a lower interest rate 

compared to those issuing regular bonds. Issuing a green bond also allows the company to 

communicate their sustainability work in a more natural way which in turn gives the company 

some good-will. Though some companies worry that there are other firms out there trying to 

capitalise on this green trend thus taking advantage of the work of others and attracting investors 

for the wrong reasons.  

The research has been conducted by interviewing representatives from five large Swedish real 

estate companies in addition to Svensk Fastighetsfinansiering, a bond issuer co-owned by five 

real estate companies, one which we have interviewed. Moreover, we have collected historical 

data of 26 Swedish real estate companies aggregated capital structure since 2012.  
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Sammanfattning 

Fastighetsfinansieringsmarknaden är i ständig förändring. Bolag söker kontinuerligt nya sätt att 

anskaffa kapital och på senare år har trenden att finansiera sig genom obligationer slagit på bred 

front i Sverige. På senare år har även diskussionen om klimathotet intensifierats och inte bara 

stater försöker vara hållbara och arbeta för en bättre omvärld. Med bakgrund av detta ämnar 

uppsatsen undersöka finansieringstrender på den svenska fastighetsmarknaden med fokus på 

gröna obligationer.  

För fastighetsbolag kan det finnas flera nyttor i att vara mer miljövänlig. De kan dels sänka 

driftkostnader och i förlängningen höja driftnettot och lönsamheten i deras fastigheter, men de 

kan också emittera gröna obligationer. De som emitterar gröna obligationer kan åtnjuta en 

något lägre premie än om den varit icke-grön och de får även möjligheten att kommunicera detta 

i sin hållbarhetsrapportering vilket ger företaget viss good-will. Det råder dock en viss oro på 

marknaden för bolag som kan utnyttja bristande information och kunskap för att emittera gröna 

obligationer och på så sätt ”åka snålskjuts” på denna förmånliga trend. 

Till denna kandidatuppsats har vi intervjuat företagsrepresentanter från fem stora svenska 

fastighetsbolag samt en från SFF som emitterar obligationer åt fem fastighetsbolag (varav ett vi 

intervjuat). Vi har även samlat in data om hur svenska fastighetsbolags kapitalstruktur förändrats 

sedan 2012. 

 

 

 

 

 



    

Förord 

Denna uppsats har tagits fram för Institutionen för Fastigheter och Byggande och Centrum för 

Bank och Finans vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Med denna avslutar vi 

våra tre år på kandidatprogrammet i Fastighet och Finans med inriktning Finans. Arbetet 

omfattar 15 högskolepoäng och har skrivits under perioden 19 mars till 11 juni.  

Stort tack till er som tagit er tid och ställt upp på intervju och besvarat frågor på mail och telefon. 

Utan er hade detta arbete inte varit möjligt. Vi är även tacksamma till konsultbolaget Jones Lang 

LaSalle (JLL) som låtit oss ta del av deras marknadsdata kring fastighetsbolags kapitalstruktur för 

att kunna åskådliggöra trender på fastighetsfinansieringsmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm, juni 2018 

 

   

Olof Bergvall  Linnéa Hämquist 

 

  



    

Innehållsförteckning 

1. Inledning ...............................................................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................................................ 2 

1.2 Syfte .................................................................................................................................................................................... 3 

1.3 Avgränsning ........................................................................................................................................................................ 3 

1.4 Disposition .......................................................................................................................................................................... 4 

1.5 Källkritik ........................................................................................................................................................................... 4 

1.5.1 Anonymitet .............................................................................................................................................................. 5 

2. Metod ................................................................................................................................................................... 6 

2.1 Val av metod ...................................................................................................................................................................... 6 

2.2 Semi-strukturerade expertintervjuer....................................................................................................................................... 6 

2.3 Insamling av historiska data ................................................................................................................................................ 7 

2.4 Tematisk kodning ............................................................................................................................................................... 8 

3. Teori ..................................................................................................................................................................... 9 

3.1 Kapitalstruktur ................................................................................................................................................................... 9 

3.1.1 Obligationer............................................................................................................................................................. 9 

3.1.2 Gröna obligationer ............................................................................................................................................... 10 

3.2 Socially Responsible Investing ............................................................................................................................................. 11 

3.3 The Porter Hypothesis........................................................................................................................................................ 12 

3.4 Kort om miljöcertifieringar .................................................................................................................................................. 12 

3.5 Gällande rätt..................................................................................................................................................................... 13 

3.5.1 Green Bonds Principles ....................................................................................................................................... 13 

3.5.2 Second opinions och Gröna Ratings .................................................................................................................. 14 

3.5.3 Lagförslag .............................................................................................................................................................. 16 

3.6 Market Timing Theory ...................................................................................................................................................... 18 

3.6.1 The Timing of Financing Decisions ................................................................................................................... 18 

3.7 Confirmation bias .............................................................................................................................................................. 19 

4. Empiri ................................................................................................................................................................ 20 

4.1 Introduktion av intervjuobjekt ............................................................................................................................................ 20 

4.2 Intervjuer ........................................................................................................................................................................... 21 

4.2.1 Trender på finansmarknaden............................................................................................................................... 21 

4.2.2 Framtiden .............................................................................................................................................................. 22 



    

4.2.3 Etik ......................................................................................................................................................................... 23 

4.2.4 Lag och reglering .................................................................................................................................................. 24 

4.2.5 Fördelar .................................................................................................................................................................. 25 

4.2.6 Nackdelar ............................................................................................................................................................... 27 

4.2.7 Pris .......................................................................................................................................................................... 28 

4.3 Insamling av historiska data .............................................................................................................................................. 29 

5. Analys .................................................................................................................................................................. 31 

5.1 Tematisk kodning ............................................................................................................................................................. 31 

5.2 Insamling av historiska data .............................................................................................................................................. 32 

5.3 Resultat ............................................................................................................................................................................ 34 

5.4 Diskussion ........................................................................................................................................................................ 35 

5.4.1 Good-will och imagefrågan ................................................................................................................................. 35 

5.4.2 The Porter Hypothesis ......................................................................................................................................... 36 

5.4.3 Confirmation bias ................................................................................................................................................. 36 

5.4.4 Fortsatt forskning ................................................................................................................................................. 37 

6. Slutsats ............................................................................................................................................................... 38 

 

 

 

 

  



    

Figurförteckning 

Figur 1: Shades of Green kriterier. Källa: CICERO Policy Note 2016. ................................................... 15 

Figur 2: Styrräntans utveckling 2012 till 2018. Källa: Riksbanken. ........................................................ 30 

Figur 3: Andel obligations- och bankfinansiering bland svenska fastighetsbolag. .......................................... 33 

Figur 4: Obligationsfinansiering i förhållande till styrräntan. ..................................................................... 34 

 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1: Företag och hur mycket billigare de anser att gröna obligationer är än vanliga. .............................. 28 

Tabell 2: Rådata. Källa: JLL, 2018. ..................................................................................................... 29 

Tabell 3: Obligationers tillväxt i jämförelse med lån från kreditgivningsinstitut. .......................................... 32 

 

 



   1 

1. Inledning 

Marknaden för gröna obligationer är relativt ung men har expanderat snabbt de senaste fem-tio 

åren. Vad som särskiljer gröna obligationer från vanliga är att emittenten måste återrapportera till 

investeraren hur emissionslikviden använts. Detta, till skillnad från vanliga obligationer, öppnar 

upp för dialog mellan investerare och emittent – något som inte finns på resterande del av 

kapitalmarknaden. 

Tidigare under våren presenterades en statlig utredning om hur gröna obligationer skulle kunna 

främjas på kapitalmarknaden och hur fler investerare skulle kunna lockas till att placera sina 

pengar i detta hållbara alternativ (SOU 2017:115). Presentationen av denna utredning fick oss 

intresserade av ämnet och efterforskningar i befintlig relevant akademisk litteratur genomfördes 

för att fördjupa oss ytterligare inom ämnet.  

Söderström och Larsson Regnström (2014) undersöker i sin studie ”Gröna Obligationer – En 

deskriptiv studie om gröna fastighetsobligationsmarknaden” skillnaderna mellan en vanlig 

obligation och en grön. Studien beskriver hur marknaden fungerar och nämner just det som 

nämnts ovan att vid emission av en grön obligation följer en återrapportering till investeraren om 

hur emissionslikviden används. De undersöker även vilka intressenter som finns på marknaden i 

form av emittenter och investerare och av studien drar de slutsatsen att ett starkt motiv till att 

emittera grönt är för att diversifiera sin kapitalstruktur. Eftersom studien i skrivande stund 

genomfördes för fyra år sedan ansåg vi det intressant att utveckla undersökningen av marknaden 

vidare och undersöka hur detta kan ha förändrats de senaste åren då det är en snabbt växande 

och utvecklande marknad. Trots att marknaden i jämförelse med andra värdepappersmarknader 

är relativt ung skulle det även vara intressant att undersöka om det går att urskilja några 

finansiella trender.  

Vidare är en relevant fråga för vilka marknaden är intressant och varifrån utvecklingen kommer. 

Snørteland & Libeck (2016) ställer liknande frågor i sin studie ”Do Investors Value Green 

Initiatives? A study of the ISO 14001 Certification and the Issuance of Green Bonds”. Vilken är 

inställningen hos investerarna, föredrar de gröna investeringsalternativ? De drar slutsatsen att 

investerare inte anser att varken miljöcertifieringar av typen ISO 14001, som är en slags 

miljöcertifiering för företag, eller investeringar i gröna obligationer är något som adderar eller 

subtraherar värde för företaget som certifierar eller emitterar. Tilläggas bör att de även av sina 

resultat drar slutsatsen att investerarna inte är vidare överens om huruvida miljöcertifiering av 

företaget i sig eller grön finansiering av projekt har någon effekt. Det verkar därför råda delade 

meningar på marknaden kring om detta skapar incitament till att investera grönt framför andra 
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alternativa placeringsalternativ. Även denna studie fann vi intressant och ville undersöka hur 

inställningen på marknaden ser ut i Sverige i dag, vilka det egentligen är som styr utvecklingen av 

denna och om det råder osäkerhet kring huruvida investerare värdesätter gröna investeringar eller 

inte.  

Vi bestämde oss för att kontakta olika aktörer på marknaden för fastighetsfinansiering. Vi ställde 

frågor om dess fördelar, nackdelar, med mera för att undersöka om det fanns utrymme att forska 

vidare kring hur aktörer ser på detta unga finansiella instrument.  

 

1.1 Bakgrund 

År 2016 rapporterade Energimyndigheten att byggnader runtom i Sverige står för 37 procent av 

landets totala energiförbrukning (Energimyndigheten, 2016). En ökning sedan 2009 då Boverket 

presenterade i en rapport att 18 procent av Sveriges totala energianvändning gick åt till drift och 

uppvärmning av det befintliga fastighetsbeståndet och att 10 procent kunde kopplas direkt till 

byggandet av nya fastigheter (Boverket, 2009). Antar man att denna kvot gäller för många andra 

av världens länder också ter det sig logiskt att fastighetsbranschen kommer behöva ta stort ansvar 

om vi ska uppnå Parisavtalet och de globala miljömålen. Detta avtal säger bland annat att den 

globala temperaturökningen ska hållas under två grader (Regeringen, 2017).  

Hållbarhetsarbete är i många aspekter en investering, dels för miljön men också ekonomiskt för 

ett företag. Lägre kostnader ger högre driftnetton och detta har gett förutsättningar för gröna 

obligationer att växa fram. Emittenten får marknadsföra sig och investerare får en större insyn i 

och med den återrapportering som kommer med gröna obligationer. Emittenten kan också i vissa 

fall åtnjuta en premie för den gröna obligationen jämfört med om den varit icke-grön. Hur gröna 

obligationer fungerar i praktiken är dock inte helt enkelt att förstå. Under inledande 

efterforskningar i detta arbete fick vi fler nya frågor än svar vilket väckte intresset att försöka 

förklara hur marknaden fungerar på ett överskådligt plan och hur aktörer förhåller sig till frågan. 

En grön obligation fungerar som en vanlig men kommer med vissa ställda krav. Dessa kan till 

exempel vara att likviden ska användas till hållbara projekt och att emittenten förpliktigar sig att 

återrapportera till investerarna hur projektet fortgår. Dock råder det delade meningar på 

marknaden för gröna obligationer då denna i dagsläget saknar regleringar, vilket innebär att varje 

bolag själva får bestämma vad de definierar som ”hållbara projekt”. Genom att läsa denna 

uppsats kommer läsaren förstå hur de flesta svenska fastighetsbolag arbetar med gröna 

obligationer och hur aktörerna förhåller sig till denna. 
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Sveriges största fastighetsbolag, Vasakronan, var först i världen med att emittera en grön 

företagsobligation i november 2013 (Vasakronan, 2018) och sedan dess har många av Sveriges 

fastighetsbolag följt dem och emitterat gröna obligationer för att finansiera hållbara projekt. 

 

1.2 Syfte 

Företagsfinansiering är under ständig utveckling och bolag letar alltid efter nya och kreativa sätt 

att hitta kapital till sina investeringar. Nya finansiella instrument uppfinns och ränterisker justeras 

för. På senare år har en stor del av världspolitiken handlat om klimathotet och den globala 

uppvärmningen och många företag har börjat ta ett större ansvar när det kommer till 

hållbarhetsfrågor för att kunna vara med och bidra till en hållbar framtid. I fastighetsbranschen 

sker detta arbete delvis av att bygga energisnåla byggnader och att renovera befintligt bestånd till 

att bli mer energieffektivt. 

Ett relativt nytt finansieringsinstrument som kommit ut på kapitalmarknaden är gröna 

obligationer, och en djupare förklaring av hur detta instrument fungerar finns att läsa om senare i 

rapporten. Med denna kandidatuppsats ämnar vi att undersöka hur svenska fastighetsbolag ser på 

gröna obligationer och om detta fenomen är något som väntas växa framöver, eller om det bara 

är en tillfällig ”fluga”.  

Varför intresserar sig bolag för denna finansieringsform? Väger fördelarna tyngre än den extra 

kostnad som kommer med gröna obligationer? Tror bolagen att gröna obligationer är framtiden 

när det kommer till finansiering? Uppsatsen syftar att besvara dessa frågeställningar. 

 

1.3 Avgränsning 

För att avgränsa vårt arbete har vi valt att enbart genomföra intervjuer med fastighetsbolag och 

på emittentsidan av gröna obligationer. Vi har med andra ord valt att inte kontakta investerare 

eller andra intressenter på marknaden för insamling av vår empiriska data. Detta på grund av vi 

ämnar att ta reda på vad olika aktörer med olika förhållningssätt har för tankar kring marknaden 

som den ser ut i dag. Vi tror även att de som aktivt är involverade i arbetet har en bättre bild av 

marknaden och bättre kan förutspå framtida utveckling. Att tillägga är även att detta 

kandidatarbete utgörs av 15 högskolepoäng och att avgränsningar även gjorts på grund av 

tidsplanen för arbetet. Det skulle däremot vara intressant att utveckla arbetet, mer om detta i 

kapitel 5.4.4 Fortsatt forskning. 
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Vidare kommer det i arbetet nämnas något om miljöcertifiering av byggnader men i och med att 

detta inte är i fokus för vår problemställning och syfte kommer vi inte beröra detta i detalj i 

arbetet. Det är däremot något som är relevant vid undersökning av hållbar fastighetsfinansiering 

då finansieringen i många fall går till just hållbara byggprojekt som involverar miljömärkning.  

Slutligen utvecklas det ständigt nya finansieringsinstrument både på kapital- och bankmarknaden, 

bland annat företagscertifikat och gröna banklån för att nämna några. Denna utveckling är dock i 

ett så pass tidigt skede och utgör fortfarande en mycket liten del av marknaden varför vi valt att 

avgränsa vår undersökning till att enbart beröra den gröna obligationsmarknaden. 

 

1.4 Disposition 

Denna kandidatuppsats börjar i kapitel 1 med bland annat en inledning och kort bakgrund om 

gröna obligationers uppkomst och varför vi valt att skriva om detta ämne. Efter det följer i 

kapitel 2 vår metoddel där vi redogör för hur vi gått till väga för att ta fram uppsatsen. I kapitel 3 

finns information om hur obligationer fungerar, gällande rätt och relevant teoretisk bakgrund. I 

kapitel 4 redogörs för våra intervjuer med experter från fastighetsbolag och finansieringsinstitut 

samt empiriska data vi samlat in. Vidare analyseras dessa resultat i kapitel 5 med hjälp av teori 

nämnd i kapitel 2. Uppsatsen avslutas i kapitel 6 med en slutsats. Här redogör vi för vad vi 

kommit fram till och huruvida den råder en ”grön trend” inom fastighetsfinansiering eller inte. 

 

1.5 Källkritik 

Eftersom vi valt att använda oss av expertintervjuer som kvalitativ metod är det viktigt vid senare 

analys av insamlad empiri att vi ställer oss källkritiska till de svar vi fått. Vid urval av respondenter 

har vi försökt se till att intervjuobjekten har motsvarande position på varje företag och således 

även bör ha liknande arbetsområden och kunskap. Däremot är det viktigt, speciellt vid analys av 

frågor som kan vara politiskt laddade, att ha i åtanke att respondenterna kan vara färgade av sina 

politiska värderingar. Eftersom vårt arbete delvis utgår från den nyligen gjorda statligt offentliga 

utredningen kring gröna obligationer kommer arbetet bland annat beröra lagar och reglering på 

marknaden. Huruvida staten skall gå in och reglera eller inte är en ytterst politiskt laddad fråga 

och det kan därför vara svårt för respondenterna att vara objektiva i sin bedömning. Vi anser 

däremot inte att detta är något som bör påverka deras trovärdighet.  

Vidare varierar det även mellan företagen hur de ser på hållbarhetsfrågor i allmänhet. Olika bolag 
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har olika fokus. Vissa anser att det är det ekonomiska ska gå före och att hållbarhet bör komma 

in i ett senare skede medan andra bolag anser att ansvarstagande kring hållbarhet bör prioriteras 

högre och vara en del av de finansiella prioriteringarna.  

Trovärdigheten på våra elektroniska källor samt litteratur kring ämnet bör anses som hög. 

Litteratur och forskning gjorda kring kapitalmarknaden i helhet, marknaden har funnits under en 

längre period och anses vara stabil. Specifikt för den gröna obligationsmarknaden är däremot att 

det i dagsläget är en självreglerad marknad som vuxit fram allt eftersom efterfrågan ökat på mer 

nischade investeringsalternativ. Detta är viktigt att ha i åtanke vid analys av marknaden och för 

att kunna bedöma huruvida det enbart är en trend eller en framtida stabil marknad. Eftersom 

marknaden inte mognat ännu finns inte speciellt mycket forskning kring ämnet och den 

information som finns bör således ställas mer källkritisk mot eftersom det kanske inte än finns 

forskning som testat teorier och hypoteser.  

 

1.5.1 Anonymitet 

En av företagsrepresentanterna vi intervjuat bad om att får vara anonym. Detta leder till ett 

problem vi försökt att förhålla oss till och jobba och ett som vi till viss del behövt forma denna 

uppsats efter. Problemet med anonyma intervjuobjekt är det att deras svar på frågor i relativt stor 

utsträckning kan avslöja vilket bolag de jobbar för. Allt för detaljerade svar på en specifik fråga 

gör det möjligt att mot bolags ståndpunkter i fråga jämföra i svaret och på så vis ta reda på vilket 

detta ”anonyma” bolag är. 

För att minska risken för att detta sker har vi valt att endast ta med svar från vårt anonyma bolag 

– låt oss kalla det Bolag X – i vissa delar av empirin där de inte ger upp sin identitet allt för 

mycket. Detta kan i vissa frågor innebära att svaren är en aning parafraserade och inte exakt vad 

de faktiskt svarade, men vi är ändå stolta över hur vi behandlat detta delikata ämne och står för 

de avväganden vi behövt göra. Vi har också skickat denna kandidatuppsats till vårt anonyma 

intervjuobjekt för att få dennes godkännande av hur vi presenterat dennes svar. 
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2. Metod 

För att hitta och identifiera trender på en marknad kan en rad metoder tillämpas. Historiska data 

kan samlas in och analyseras för att skapa en prognos om framtiden och enkäter kan skickas ut 

för att få ett brett underlag av någorlunda kvantifierbara och jämförbara svar. I denna 

kandidatuppsats har vi valt att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Vi avser 

att samla in data för att sedan kunna dra slutsatser från denna (Flick, 2014). Som kvalitativ metod 

använder vi oss av semi-strukturerade intervjuer med branschexperter på några av de största 

svenska fastighetsbolagen. För senare analys av den empiriska data som samlats in har vi valt 

tematisk kodning som metod för att urskilja olika teman och trender, det vill säga likheter och 

olikheter mellan de olika intervjuobjektens svar på frågor. För att komplettera insamlade 

kvalitativa data har vi även valt att samla in historiska data över fastighetsbolags finansiering 

sedan 2012.  

 

2.1 Val av metod 

För insamling av empiri till vårt arbete har vi för våra intervjuer valt en semi-standardiserad 

modell då vi vill kunna jämföra olika aktörers svar om hur de ser på marknaden för gröna 

obligationer. Dock är detta ett ganska smalt fält med få aktörer, varför vi tror det främjar kvalitén 

på detta kandidatarbete om det förekommer vissa frågor formade efter bolagets beskaffenhet och 

affärsområde.  

Eftersom gröna obligationer dessutom är ett relativt nytt fenomen är det också vår tro att det är 

mer givande att ställa frågor där möjlighet ges till utsvävningar för att på så sätt få ta del av de 

inblandades teorier och visioner. Vidare har vi med hjälp från konsultbolaget Jones Lang LaSalle 

(JLL) samlat in historiska data över några av de största aktörernas fastighetsfinansiering för att 

kunna identifiera trender på marknaden.  

 

2.2 Semi-strukturerade expertintervjuer 

Scheele och Groeben (1988) utvecklade den kvalitativa metod vi i dag kallar semi-strukturerade 

intervjuer. Metoden syftar till att genom intervjun få fram intervjuobjektets så kallade subjektiva 

teori (Flick, 2014). Begreppet subjektiv teori menar Scheele och Groeben syftar på att personer 

har en komplex kunskapsbas som endast framträder spontant genom öppna frågor. För att 

kunna gräva på djupet i denna komplexitet bör intervjuaren använda metodologiska verktyg för 



   7 

att hjälpa intervjuobjektet på traven. Detta görs fördelaktigt genom att förbereda en blandad 

intervjustruktur med både öppna, teori-drivna samt konfrontativa frågeställningar.  

Öppna frågeställningar låter den intervjuade sväva fritt och resulterar oftast i att kandidaten 

delger den information som ligger närmast till hands för denne. Vidare bidrar teori-drivna och de 

kanske lite mer slutna frågorna till att avgränsa och behålla fokus på det faktiska ämnet som 

undersöks, i detta fall just gröna obligationer snarare än att prata fritt om kapitalmarknaden i sin 

helhet. Slutligen bör strukturen även innehålla konfrontativa frågor, inte för att provocera utan 

för att den intervjuade ska kritiskt ifrågasätta och utvärdera sin information. Dessa 

frågeställningar är ett bra verktyg för intervjuaren att gå på djupet och komma åt den komplexitet 

som nämnts tidigare.  

Vidare har Meuser och Nagel (2009) utvecklat metodiken och tagit fram ett specifikt sätt att 

applicera den semi-strukturerade intervjun, de kallar detta för expertintervjuer (Flick, 2014). 

Metoden appliceras fördelaktigt när syftet med undersökningen är att få specifik inblick inom ett 

visst område eller bransch och där intervjuobjekten då representerar en grupp experter inom 

detta område snarare än att de representerar sina personliga åsikter. Därför anser vi att metoden 

är lämpar sig väl att applicera på vår undersökning om trender på 

fastighetsfinansieringsmarknaden i allmänhet och den gröna obligationsmarknaden i synnerhet. 

En begränsning med vår undersökningsmetod är att intervjuobjekten alltid kommer ha en egen 

subjektiv uppfattning och åsikt om marknaden, kanske specifikt i vårt fall när det kommer till 

frågan om det är fördelaktigt eller ej med hög grad av reglering då det är starkt politiskt laddat. 

Det kan därför vara svårt för personen att skilja sina privata värderingar från företagets. Vidare 

finns en annan begränsning i urvalet av dessa så kallade experter. Vad är det som gör en 

människa till en expert inom området? För att kontrollera den här begränsningen har vi valt att 

försöka kontakta branschmänniskor med samma typ av ansvarsområden. Intervjuobjekten bör 

således ha samma typ av expertkunskap.  

Eftersom vårt syfte är att undersöka trender anser vi att denna undersökningsmetod i 

kombination med tematisk kodning som analysmetod ger oss möjlighet att på ett så objektivt och 

konkret sätt som möjligt identifiera trender på marknaden.   

 

2.3 Insamling av historiska data 

För att hitta ytterligare stöd för intervjuobjektens påståenden och teorier kring 

fastighetsfinansieringsmarknaden har vi även samlat in data från samtliga årsredovisningar sedan 
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2012. Vi har inte helt oväntat varit oförmögna att samla in data från samtliga bolags 

skuldportföljer, men vi anser ändå att vi kommit över ett stort antal och att bolagen representerar 

hela den svenska fastighetsmarknaden väldigt väl. 

 

Denna insamling av historiska data har varit möjlig med hjälp av konsultbolaget JLL och deras 

avdelning Debt & Financial Advisory som jobbar med finansiell rådgivning till många av de 

svenska fastighetsbolagen. Av dem har vi fått tillgång till data över 26 stora svenska 

fastighetsbolag som varit verksamma under en längre tid, både börsnoterade och onoterade 

bolag. Vår data visar åskådliggör bolagens kapitalstruktur och hur de finansierar sig själva. Den 

data vi fått tillgång till visar hur stor del av finansieringen kommer från obligationer, 

företagscertifikat och lån från kreditinstitut. I och med att marknaden för företagscertifikat är 

relativt liten (ca 10%) har vi valt att bortse från dessa i vår analys och endast jämföra 

obligationsfinansiering med traditionella banklån. 

Denna data visar marknaden i (nästan) sin helhet och är till skillnad från vår kvalitativa data inte 

öppen för subjektiva tolkningar. Vi anser att dessa fastighetsbolag utgör en bra representation av 

den svenska fastighetsmarknaden och att de mer eller mindre går att tolka som sanning för 

marknaden i stort. 

Insamling av historiska data ger en helhetsbild över bolagens fastighetsfinansiering och genom att 

jämföra finansieringen över tid hoppas vi kunna utläsa aktuella trender på marknaden.  

 

2.4 Tematisk kodning 

 För att analysera vår empiriska data insamlad från expertintervjuerna anser vi det lämpligast att 

använda oss av tematisk kodning. Metoden används för att söka efter trender och mönster i ett 

set data. Metoden är lämplig i och med att den är anpassad för studier där syftet är att teoretiskt 

baserade jämförelser analyseras i relation till ett specifikt problem eller ämne (Flick, 2014).  

Det första steget i metoden är att gå på djupet och analysera den första intervjun grundligt för att 

sedan kunna utveckla ett system av kategorier som berörs. Sedan skall de resterande intervjuerna 

korskontrolleras jämfört med de andra intervjuerna. Detta resulterar i en tematisk struktur som 

blir underliggande information till analys. Genom att använda sig av den här metoden görs 

intervjuerna mer jämförbara. 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer vi redogöra för en rad begrepp som ligger till grund för att förstå 

sammanhanget runt gröna obligationer och teorier vilka vi senare tolkar våra resultat genom. 

Vidare kan nämnas att vi även ögnat igenom tidigare kandidat- och masteruppsatser på området 

för att bilda oss en uppfattning om hur marknaden sett ut historiskt. 

 

3.1 Kapitalstruktur 

Ett företags kapitalstruktur förklarar hur företaget finansierar sig. Företag kan finansiera sig på 

två sätt; med hjälp av skulder eller eget kapital. De flesta stora bolag har båda 

finansieringsformerna i någon utsträckning, men beroende på vilken bransch det är i och vart i 

mognadsprocessen det är kan förhållandet mellan dessa två variera (Mishkin & Eakins, 2011). 

Finansierar företaget sig främst genom eget kapital kommer pengarna från återinvesteringar av 

tidigare vinst eller genom emission av aktier. Denna form är generellt dyrare än att låna pengar, 

framför allt när räntorna är låga. Pengarna som tas in genom aktieemission behöver i regel inte 

betalas tillbaka, vilket kan vara fördelaktigt (eller mindre dåligt) om företaget skulle se sinande 

intäkter. Dock ger man på samma sätt upp en del av framtida vinster till nya aktieägare. Unga 

bolag med låg kreditvärdighet tenderar att använda detta alternativ då de har svårt att låna pengar 

av banken eller på kapitalmarknaden. Istället kan de genom affärsänglar eller investmentbolag få 

in kapital i utbyte mot att de ger upp en del av ägarskapet i bolaget. 

Är bolaget mer moget, eller åtminstone inte särskilt riskabelt för en borgenär att låna ut till, kan 

kapital tas in mer fördelaktigt genom att ta upp skuld. Detta kan göras genom att till exempel 

låna pengar av banken eller att man emitterar en obligation. Görs detta ger man inte upp 

ägarskap i bolaget, men man förpliktar sig att betala tillbaka skulden. 

 

3.1.1 Obligationer 

För att hitta finansiering kan företag använda sig av en rad verktyg. Det vanligaste är inte helt 

oväntat traditionella banklån där kapital lånas i utbyte mot räntebetalningar och ibland 

amorteringar om det avtalas om mellan parterna. När ett företag emitterar en obligation däremot 

tar det in kapital från flera borgenärer där varje borgenär får ett skuldebrev. Till borgenärerna 

betalar emittenten i slutet av löptiden tillbaka pengarna eller refinansierar dem till nya villkor. 

Obligationer är vanliga i fastighetsbranschen och emitteras när det är fördelaktigare än till 
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exempel banklån. Detta skulle kunna vara om det är extremt stora projekt där banker inte vill 

eller kan låna ut så pass stora belopp. Obligationer finansierade efter andra världskriget 

miljonprogrammet (Nationalencyklopedin, 2018). 

Det finns två olika typer av obligationer; nollkupongobligationer och kupongobligationer. 

Kupongobligationer fungerar mycket som ett banklån. Emittenten betalar kontinuerligt under 

obligationens löptid ut kuponger – vilka kan likställas med räntebetalningar för banklån – till 

borgenärerna och betalar på förfallodagen tillbaka de lånade pengarna. För en 

nollkupongobligation betalas däremot inga kuponger under löptiden utan istället betalas en 

”premie” ut till borgenärerna på förfallodagen (Nationalencyklopedin, 2018). 

Det går även att skilja på säkerställda obligationer och icke säkerställda obligationer där den 

förstnämnda ges ut med någon form av säkerhet. I fastighetsbranschen är en vanlig säkerhet just 

fastigheter och teoretiskt ska borgenären då nöja sig med en lägre ränta då risken denna står 

minskar. Icke säkerställda obligationer ges ut utan säkerhet i till exempel fastighet eller kredit och 

bör därför ackompanjeras av högre räntebetalningar (eller kupong som det kallas i 

obligationssammanhang) då den enda säkerheten är emittentens kreditvärdighet (Mishkin & 

Eakins, 2011). 

 

3.1.2 Gröna obligationer 

Gröna obligationer fungerar som vanliga obligationer på så sätt att emittenten lånar pengar på 

kapitalmarknaden av olika aktörer. Skillnaden från vanliga obligationer är den att till gröna 

obligationer kommer återrapportering om bolagets hållbarhetsarbete. Detta arbete kan hänföras 

till ett särskilt projekt för vilket obligationens likvida medel är öronmärkta eller företagets 

hållbarhetsarbete i allmänhet (Clapp et. al., 2016). Detta ger investerare möjligheten att på ett 

aktivt sätt vara med och påverka olika projekt, främja de som anses hållbara och på så sätt stilla 

klimatförändringar och koldioxidutsläpp. Investerare kan också på ett enklare sätt påverka 

pågående projekt de investerat i genom den återrapportering som kommer med obligationen. 

Genom en större inblick i hur pengarna används kan ansvarstagande finansiärer vara med och 

ifrågasätta arbetssätt och ställa tydligare krav. 

För att en obligation ska få kallas för ”grön obligation” finns inga centralt bestämda kriterier eller 

regler. Istället sätter varje bolag som vill låna pengar upp sina egna krav som bestäms i sina 

ramverk. Detta innebär att olika bolag kan ha olika högt ställda krav och att de pengar som lånas 

ut genom en grön obligation kan göra olika mycket skillnad vad gäller minskad klimatpåverkan. 
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Gemensamt för gröna obligationer är återrapporteringen, så denna blir verktyget investerarna får 

använda för att avgöra om bolaget är ”tillräckligt grönt” för att investera i eller om pengarna gör 

större nytta någon annanstans. 

Detta ”problem” med legitimitet och trovärdighet om hur man jobbar med hållbarhetsfrågor 

löser vissa bolag genom att ta in en grön kredit-rating från exempelvis Moody’s som ger ett slags 

objektivt kvitto – eller betyg – på hur framgångsrikt företaget jobbar för en bättre miljö. 

 

3.2 Socially Responsible Investing 

Socially Responsible Investing (SRI) definieras enligt US SIF: The Forum For Sustainable and 

Responsible Investment som;  

“An investment discipline that considers environmental, social and corporate governance (ESG) criteria to generate 

long-term competitive financial returns and positive societal impact”. 

Översatt till svenska definieras det som;  

”Ett regelsystem för investeringar som tar hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter av bolagsstyrning för att 

generera långsiktigt konkurrenskraftig finansiell avkastning samt en positiv påverkan på samhället”. 

Syftet med SRI är att investerare skall kunna säkerställa att deras investerade kapital inte 

understödjer moraliskt ifrågasättbar företagsverksamhet. Begreppet kallas även för etiska 

investeringar, hållbara investeringar, miljömässiga investeringar etc. Konceptet är något 

som i dag är välkänt och i Europa har det först och främst blivit störst inom större fonder, till 

exempel pensionsfonder, som vill nischa sig (Boatright, 2014). Även den Norska Oljefonden, 

som har ett totalt marknadsvärde på drygt 9 biljoner svenska kronor (Norges Bank Investment 

Management) har sedan 2004 använt sig av en etiskt rådgivande nämnd för att försäkra sig om att 

deras investeringar är socialt ansvarstagande. Eftersom det blivit så pass utbrett och det är sådana 

stora summor kapital som berörs tror Boatright att SRI faktiskt kan göra skillnad.  

Boatright nämner även att det finns en viss praktisk problematik med regelsystemet när det 

kommer till att identifiera socialt ansvarstagande och hållbara företag. Det går givetvis att 

ifrågasätta företags åtaganden och engagemang kring hållbarhetsprojekt och vilken 

bakomliggande anledning som finns till projektet. Det kan därför vara svårt för en investerare att 

göra en avvägning och jämföra olika hållbara investeringsalternativ, var gör investeringskapitalet 

mest nytta?  



   12 

Däremot nämner Boatright även de fördelar som finns. Bland annat innebär SRI att bolaget som 

lånat in kapital behöver återrapportera till investerarna hur kapitalet används. Därför öppnar det 

upp för konversation mellan investerare och företag, således minskar problem med transparens 

som är framträdande på resterande del av kapitalmarknaden. Boatright tror däremot att det är 

svårt för ett bolag att maximera sin vinst samtidigt som de bidrar till en bättre värld eftersom SRI 

historiskt sett har genererat en något lägre snittavkastning. Vidare drar Boatright slutsatsen att 

SRI är mindre troligt att påverka ett större bolags investeringspolicys. Därför kan SRI alternativt 

utgöra en möjlighet för mindre bolag att konkurrera mot större för att få tag i kapital.  

Slutligen nämner Boatright även den etiska problematiken kring att företag kan värdera ett 

anseende om att vara socialt eller miljömässigt hållbara som en tillgång. Detta skulle kunna vara 

ett incitament till att framstå som mer hållbara än de faktiskt är vilket återanknyter till dilemmat 

för investerare att göra en avvägning var deras kapital gör störst nytta för samhället.  

 

3.3 The Porter Hypothesis 

The Porter Hypothesis, utvecklat av Porter & Van der Linde 1995 utgår från M. E. Porters 

grundläggande arbete med teorin från 1991, föreslår att hårdare och tydligare regleringar kring 

miljömässig hållbarhet inte hindrar företag från att vara konkurrenskraftiga.  

Studien föreslår att starkare reglering kan resultera i positiva effekter så som högre effektivitet 

och ökad innovation. Däremot har de även sett att striktare reglering på området kan ha en 

negativ effekt i och med eventuella ökade kostnader som kan medfölja hållbarhetsarbete. De har 

dock inte sett att den negativa kostnadseffekten varit större än möjligheterna som uppstår.  

Vidare har man även kunnat notera att ökad innovation inom området öppnar upp för 

framväxten av nya marknader vilket även leder till fler alternativ för investerare intresserade av att 

investera i hållbara bolag. Detta skulle kunna liknas med framväxten av den gröna 

obligationsmarknaden, inte bara i Sverige utan i hela världen trots att studien utfördes mer än tio 

år innan den första gröna obligationen emitterades.  

 

3.4 Kort om miljöcertifieringar  

De mest använda miljöcertifieringssystemen är Miljöbyggnad, som är ett svenskt initiativ, 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), som är dess amerikanska 

motsvarighet samt BREEAM (BRE Environmental Assesment Method), det brittiskt framtagna 
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systemet (Swedish Green Building Council, 2018). Både LEED och Breeam används över hela 

världen jämfört med Miljöbyggnad som främst är framtaget för den svenska marknaden. De olika 

systemen har i grund och botten samma syfte; att ställa krav på fastighetsägare när det gäller 

bland annat energiförbrukning, avfallshantering, inomhusklimat och vattenhushållning. Det ställs 

även krav på nybyggnationsprojekt när det kommer till materialval och miljökompensation för de 

klimatutsläpp och den miljöpåverkan byggprocessen har. Utifrån hur väl motiverat och 

genomgående bolagen arbetar och redovisar sitt arbete inom dessa områden får de sedan ett 

betyg och ett certifikat som ett slags bevis på detta.  

Används BREEAM-systemet kan ett bolag få betygen Pass, Good, Very Good, Excellent och 

Outstanding. LEED har betygssystemet Certifierad, Silver, Guld och Platinum. För Miljöbyggnad 

finns tre olika nivåer; Brons, Silver och Guld. Gemensamt för de olika systemen är även att det 

krävs olika antal poäng för att nå upp till de olika betygsnivåerna.  

Oavsett vilket system eller ramverk som används är detta en omfattande process som 

fastighetsbolag behöver genomgå för varje fastighet enskilt, det är med andra ord ingenting som 

går att göra för ett helt bestånd i ett svep utan kräver en process för varje fastighet i sig.  

 

3.5 Gällande rätt 

I dagsläget lyder inte emissioner av gröna obligationer under några särskilda lagkrav och 

regleringar. Gröna obligationer är i lagens ögon de samma som vanliga obligationer och de krav 

som ställs på gröna obligationer kommer från marknaden snarare än från stater (SOU 2017:115 

s.65). Det råder dock en debatt om huruvida gröna obligationer enligt lag ska övervakas av ett 

institut som kan ställa krav på användandet av kapitalet och utfärda sanktioner mot de som inte 

efterlever sina ramverk. Detta utvecklas mer nedan i kapitel 4.2.4 Lag och reglering. 

 

3.5.1 Green Bonds Principles 

I dagsläget råder en hög grad av självreglering på marknaden för gröna obligationer. Detta 

betyder att det inte finns några särskilda regler och lagar emittenten måste efterleva och förhålla 

sig till. Trots att det inte finns några direkta lagar finns ändå frivilliga riktlinjer som de flesta 

svenska aktörer på kapitalmarknaden valt att följa – nämligen Green Bonds Principles (GBP). 

Detta dokument togs fram av International Capital Market Association (ICMA) och har kommit 

att bli praxis för emittenter av gröna obligationer. 
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Dessa riktlinjer föreslår framför allt att: 

• Emittenten ska redogöra för hur pengarna som lånas in i samband med den gröna 

obligationen ska användas och att företaget ska sätta upp juridisk dokumentation för 

detta. Användandet av kapitalet ska användas på ett sätt som ”bör bidra till en tydlig 

miljönytta som kommer att utvärderas och, där så är möjligt, kvantifieras av emittenten” (s. 2). 

• Emittenten ska även redogöra för hur processen kring hur denne valt vilket projekt som 

ska finansieras. Emittenten ska förklara vilka miljökrav som är uppsatta för projektet och 

vad målet med projektet är ur ett hållbarhetsperspektiv. 

• Likviden som erhålls från den gröna obligationen ska öronmärkas för projektet den är 

tänkt att finansiera. Detta innebär att den ska placeras på ett eget konto så att den enkelt 

kan övervakas av borgenärer som önskar insyn i hur pengarna används. 

• Emittenten ska årligen återrapportera till borgenärerna om hur det lånade kapitalet 

används fram till dess att projektet är genomfört. Emittenten ska även efter detta 

rapportera om några större förändringar sker som skulle kunna vara av intresse för 

borgenärerna.  

Dessa fyra punkter bär som sagt ingen juridisk vikt men har ändå kommit att bli det mest 

vedertagna formatet för emissioner av gröna obligationer. 

 

3.5.2 Second opinions och Gröna Ratings 

En del av den tidignämnda självreglering som i dag råder på den gröna obligationsmarknaden är 

att bolagen använder sig av så kallade second opinions, andrahandsutlåtanden, för att få en 

objektiv utvärdering av sina gröna obligationer och framtagna hållbarhetsramverk. Som nämns 

tidigare i kapitel 3.5.3 Lagförslag fanns det vid tidpunkten december 2017 inte något svenskt 

bolag som emitterat en grön obligation utan att använda sig av en second opinion.  

CICERO, Center for International Climate Research, är en oberoende och ideell 

klimatforskningsorganisation baserad i Oslo, Norge. CICERO har utfärdat många av dessa 

second opinions och har ett högt anseende över hela världen när det kommer till just second 

opinions av gröna obligationer. Deras första utlåtande kom efter en förfrågan av SEB 

(Skandinaviska Enskilda Banken) att lämna ett utlåtande om världsbankens första gröna 

obligation år 2008. Sedan dess har de fortsatt verka som ett institut som förser marknaden med 

second opinions av gröna obligationer med främsta syfte att göra det enklare för investerare att 

jämföra gröna obligationer med liknande finansiella attribut (Clapp et. al., 2016). Det bör dock 
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tilläggas att det ligger hos bolagen själva att efterfråga tjänsten för att få en second opinion, det är 

med andra ord ingenting som är juridiskt tvingande.  

CICERO har efter flera års forskning tagit fram vad de kallar för ”the Shades of Green 

methodology” som möjliggör den jämförelse av olika gröna obligationer som efterfrågas. 

CICERO ger i sitt yttrande obligationen ett betyg på skalan mörkgrön, medium grön, ljusgrön 

eller brun, se figur 1 nedan. Betyget är tänkt att återspegla klimat- och miljömässiga ambitioner 

med den gröna obligationen. I utlåtandet och betygsättningen ingår även en utvärdering av 

bolagets eget framtagna ramverk för hållbarhetsarbete i allmänhet och gröna obligationer i 

synnerhet. 

Figur 1: Shades of Green kriterier. Källa: CICERO Policy Note 2016. 

 

Vidare består metodologin framförallt av fyra huvudsakliga områden:  

• Uppsatta mål som berör klimat- och miljömässig hållbarhet 

• Rutiner för urval av projekt samt utvärdering av projekt 

• Integrerad begränsning och anpassningsplanering 

• Transparens och konsekvensrapportering 
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Även ratinginstitut som Moody’s som på efterfrågan ger företag inom olika branscher en rating 

på deras kreditvärdighet har insett att hållbarhetsarbete är något som bör analyseras hos företag. 

Även de har utvecklat en metod för andrahandsutlåtanden likt det som beskrivits ovan från 

CICERO. Vad de gjort är att utveckla sin metod för kreditratings för att ta fram en så kallad grön 

rating som i stället för att betygsätta ett företags kreditvärdighet även redogör för bolagets 

hållbarhetsramverk. De följer sedan även upp och ser till att bolagen faktiskt efterlever sina 

ramverk (Moody’s, 2016). 

 

3.5.3 Lagförslag  

I mars 2018 presenterades en Statlig Offentlig Utredning (SOU 2017:115) om att främja gröna 

obligationer. Huvudsyftet med utredningen var att undersöka och analysera den gröna 

obligationsmarknaden samt lämna förslag på hur marknaden ska främjas och utvecklas. 

Utredningen ämnade ta fram förslag på hur tredjepartsvalidering, via så kallade second 

opinions, och andra rutiner som berör både emissionen och återrapporteringen till investerare 

kan standardiseras (s. 25).  

Utredningen, ledd av Mats Andersson – f.d. VD på fjärde AP-fonden, presenterar flera förslag på 

hur staten kan främja den gröna obligationsmarknaden men det är främst fyra av dem som väcker 

vårt intresse som vi anser berör fastighetsmarknaden specifikt.  

Ett av förslagen som presenteras är främjandet av säkerställda gröna obligationer. I utredningen 

beskrivs att ”en grön säkerställd obligation skulle vara en sådan vars säkerheter i tillgångsmassan ansågs som 

hållbara” (s. 283). Vidare föreslås att ”tillväxt av gröna säkerställda obligationer ska främjas genom att en 

utökad direktåtkomst till energideklarationsregistret införs” (s. 283). Fastighetsbranschen är en av de 

branscher där det tydligast kan ges exempel på hållbara tillgångar, i dagsläget är det inte ovanligt 

att ett bolag öronmärker emissionslikviden till exempelvis ett nybyggnadsprojekt av en 

miljöcertifierad fastighet.  

Vidare är ett annat förslag att ett stödprogram införs (s. 293–298). Enligt utredningen föreslås det 

att ”stöd- och incitamentsprogram skapas för att främja både emissioner av och investeringar i gröna obligationer” 

(s. 293). Stödprogrammet bör rimligen innehålla bland annat rutiner och system för 

kostnadsersättning samt kunskaps- och kompetensstöd för bolag som emitterar grönt. När 

utredningen publiceras den 17:e December 2017 har dittills alla svenska gröna obligationer 

emitterats enligt ramverk som blivit utvärderade genom ett andrahandsutlåtande från exempelvis 

Moody’s eller CICERO och som nämnt tidigare innebär detta en extra kostnad för bolagen. 
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Utredningen har även tittat på det stödprogram som Singapores centralbank, som även fungerar 

som tillsynsmyndighet för kapitalmarknaden, har påbörjat. Den 1 juni 2017 påbörjades ett 

stödprogram där de ersatt bolag för extern granskning under en treårsperiod. Eftersom det är ett 

treårigt program som endast varit igång i ett år är det svårt att dra några direkta slutsatser men 

man anser att programmet hittills hjälpt till främjandet av gröna investeringar. Det tilläggs dock i 

utredningen att om ett sådant förslag skulle genomföras bör det finnas ett tak för hur höga 

kostnader som ersätts.  

Ytterligare förslag som presenteras är att det bör underlättas att emittera ”gröna obligationer med 

miljö- och klimatmässigt hållbara tillgångar som säkerhet” (s. 306). Förslaget är att ”emittenter ska 

uppmuntras att emittera obligationer med säkerhet i hållbara tillgångar genom att en struktur för öronmärkning 

av tillgångar för den gröna obligationen tas fram av Finansdepartementet” (s. 306). Syftet med det här 

förslaget är att investeraren ska uppleva att investeringen innebär en lägre risk och därmed kan 

acceptera en något lägre avkastning i och med att det finns en lägre klimatrisk. Utredningen anser 

att detta förslag skulle göra gröna investeringar mer attraktiva.  

Slutligen presenteras ett förslag om att främja en ”sekundärmarknad med tydliga regler om vad som 

bedöms vara miljö- och klimatmässigt hållbart” (s. 308). Specifikt föreslås att ”Finansinspektionen ges i 

uppdrag att säkerställa att marknadsplatsernas självreglering med kvalitetssäkring av gröna obligationer utvecklas 

vid äventyr att lagreglering blir nödvändig” (s. 308). Finansinspektionens uppgift skulle med andra ord 

bli att harmonisera minimum-kravet för de gröna obligationernas klimat- och miljömässiga 

hållbarhet mellan olika handelsplatser och marknader för att uppnå någon form av 

standardisering även på en självreglerande marknad.  

Vidare bör även nämnas att det för tillfället pågår liknande utredningar på EU-nivå varför det kan 

vara lämpligt att avvakta vidare utredning av marknaden. Bland annat testkör EU ett program 

kallat ELTIF, som ska göra den gröna obligationsmarknaden tillgänglig även för mindre bolag. 

Utvärdering av detta finns ej än då det är ett så pass nytt projekt. Av utredningen framgår även 

att ett förslag är att staten skall emittera gröna statsobligationer för att föregå med gott exempel 

och påvisa att marknaden är av central betydelse för dagens arbete med att nå de uppsatta 

klimatmålen. Detta skulle i så fall ske under tillsyn av Riksgälden som i dagsläget ansvarar för 

statens skulder samt emitterar statsobligationer.  
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3.6 Market Timing Theory  

År 2002 publicerade M. Baker och J. Wurgler vad som senare skulle komma att bli en av de stora 

kapitalstrukturella teorierna; Market Timing Theory (MTT). Teorin behandlar företags 

finansieringsbehov och huruvida de väljer att hitta denna på skuldmarknaden eller på 

kapitalmarknaden. Som tidigare nämnts i kapitel 3.1 Kapitalstruktur finansierar företag sig genom 

skuld eller eget kapital och denna teorin försöker besvara vilken av de två företag väljer.  

Teorin säger att företag väljer den finansieringsform som efter marknadsförutsättningarna vid 

tidpunkten verkar mest gynnsam. Dessa marknadsförutsättningar skulle till exempel kunna vara 

om företaget anser att deras marknadsvärde är över- eller undervärderat. Studien visar att 

företagsledare anser att en nyemission är att föredra om bolaget är övervärderat och att om de 

anser att det är undervärderat kan lånefinansiering vara mer fördelaktigt (Barker & Wurgler 

2002).  

 

3.6.1 The Timing of Financing Decisions 

Dittmar och Dittmar (2008) har vidare utvecklat och använt sig av MTT för att undersöka hur 

bolag anpassar sig efter rådande marknadsförutsättningar när de ska fatta beslut gällande 

finansieringsalternativ. Deras syfte var att undersöka och förklara det aggregerade beteendet på 

marknaden när det kommer till så kallade finansiella trender och hur de fattar beslut utifrån det 

finansiella modet. Vidare nämner de även att det i tidigare forskning av bland annat Brealy och 

Meyers (2003) framkommit att frågeställningen är en av de största obesvarade frågorna inom 

företagsfinansiering i dag (Dittmar & Dittmar 2008).  

Studien utgår från premissen från Market Timing Theory om att företagsledare utnyttjar bland 

annat övervärderade aktiekurser för att tajma marknaden. De gör detta för att kontrollera andelen 

eget kapital i relation till skuldsättningsgraden. Studien visar att finansieringstrender återkommer i 

vågor och att detta till stor del kan förklaras med samma makroekonomiska effekter, nämligen 

BNP-tillväxt. En positiv BNP-tillväxt leder till ekonomisk expansion vilket i sin tur leder till att 

företag behöver vara mer flexibla när det gäller finansieringsalternativ i osäkra tider. Positiv 

utveckling av ett lands BNP borde leda till höga räntor och vice versa. Ränteläget påverkar sedan 

huruvida bolag väljer att finansiera sin verksamhet genom belåning eller eget kapital, till exempel 

genom att emittera aktier (Dittmar & Dittmar 2008).  
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3.7 Confirmation bias 

Ett fenomen som kan förekomma vid olika former av investeringar och vid riskbedömning av 

affärsmöjligheter är confirmation bias. Detta kan förklaras som att människan inte är helt 

rationell i sina bedömningar och i stor utsträckning färgas av vad hon vill ska ske. Kortfattat kan 

det sägas att confirmation bias innebär att en tolkar fakta för att bevisa sin ståndpunkt eller tes. 

Ett vanligt exempel på detta kan vara när någon nyligen lärt sig ett nytt ord och plötsligt tycker 

sig höra det ovanligt ofta. Troligtvis är det inte frekvensen som ökar utan snarare hur 

uppmärksam och lyhörd människan är på detta nya ord. För denna studie torde ett mer relevant 

exempel vara hur personliga värderingar och politiska åsikter kan inverka på de beslut en tar som 

professionell tjänsteman (Lundh, L-G. et al. 1992). 
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4. Empiri  

4.1 Introduktion av intervjuobjekt 

Till denna kandidatuppsats har vi intervjuat representanter från fem svenska fastighetsbolag och 

från Svensk Fastighetsfinansiering (SFF) som är ett finansieringsbolag ägt av de börsnoterade 

fastighetsbolagen Fabege AB, Catena AB, Diös Fastigheter AB, Platzer Fastigheter Holding AB 

och Wihlborgs Fastigheter AB. SFF sköter sina ägares kapitalmarknadsupplåning. 

Representanter för de olika bolagen är: 

• Företag: Fabege AB 

Representant: Åsa Lind 

Titel: Finanschef 

• Företag: Vasakronan 

Representant: Thomas Nystedt 

Titel: Finanschef 

Representant: Anna Denell 

Titel: Hållbarhetschef 

 

 

• Företag: Hufvudstaden AB 

Representant: Åsa Roslund 

Titel: Finanschef 

 

 

• Företag: Bolag X 

Representant: Anonym 

Titel: Portföljförvaltare 

 

 

• Företag: Rikshem 

Representant: Jacob Bruzelius 

Titel: Finanschef 

 

 

• Företag: SFF 

Representant: Claes Helgstrand 

Titel: VD och finanschef 

 

 

Vi har flera anledningar till varför vi valt att intervjua dessa. Dels är de stora bolag som vi anser 

är representativa för branschen i helhet, men framför allt har de tagit lite olika förhållningssätt 

när det gäller gröna obligationer. Hufvudstaden har till exempel inte emitterat någon grön 

obligation, Vasakronan har som mål att ha en 100% grön skuldportfölj och ett annat bolag har 

grön belåning men är restriktiva i sina prognoser för gröna obligationer. Det är vår förhoppning 

att dessa olika förhållningssätt ska ge en nyanserad bild av hur marknaden ser på gröna 

obligationer samt vilka för- och nackdelar som kommer med dem.  

Som läsaren kan se har ett intervjuobjekt bett om att få vara anonym. 
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4.2 Intervjuer 

4.2.1 Trender på finansmarknaden  

En stor del av vad vi med denna kandidatuppsats försöker besvara är huruvida gröna obligationer 

är en trend eller inte. För att sätta denna frågeställning i ett sammanhang har vissa av frågorna 

utformats för att identifiera tidigare trender på finansieringsmarknaden för att på så sätt kunna 

utläsa mönster på marknaden. 

På frågor om huruvida Thomas Nystedt och Anna Denell, finanschef respektive hållbarhetschef 

på Vasakronan identifierat några trender svarar de att det finns en tydlig trend att företag vänder 

sig till kapitalmarknaden och obligationer för finansiering snarare än till bankerna. Om detta får 

de medhåll från samtliga av våra intervjuobjekt. Jacob Bruzelius, finanschef på Rikshem tillägger 

också att det med denna ökning av obligationslån följt en minskning av upptagande av 

traditionella banklån. Detta håller även Åsa Roslund, finanschef på Hufvudstaden med om, som 

tror detta delvis beror på hårdare regleringar på bankmarknaden. 

Om obligationer är en finansieringsform som vuxit på bred front under många år är gröna 

obligationer något som verkligen tagit fart de senaste åren. Representanter från Vasakronan 

menar att gröna obligationer som finansieringsform är en starkt växande trend på marknaden och 

detta synsätt är de inte ensamma om. Jacob på Rikshem tycker också att det på marknaden 

kommit ut allt fler gröna obligationer och tillägger även att det på sistone uppstått en större 

prisdifferens mellan gröna och icke-gröna obligationer. Denna observation har de även gjort på 

Vasakronan med tillägget att de anser att det börjar uppstå en viss prisdifferens även inom gröna 

obligationer. Även Åsa Lind, finanschef på Fabege är av uppfattningen att grön finansiering ökat 

de senaste åren. Hon nämner också att gröna banklån börjar bli vanligare när svenska banker 

börjar ge sin in i hållbarhetsfrågor, något hon tycker de varit sena med att göra. På SFF är 48% av 

den utestående obligationsstocken grön där företaget, till dess ägare som är stora svenska 

fastighetsbolag, i olika utsträckning emitterar gröna obligationer. Till exempel emitterar Fabege 

bara gröna obligationer via SFF, detta säger dess VD och finanschef Claes Helgstrand. 

Som nämns i stycket ovan finns en annan grön trend som vuxit fram de senaste åren. Gröna 

banklån börjar också bli en allt vanligare form av finansiering. Detta menar både Åsa på Fabege, 

som sagt, men även Claes Helgstrand, VD och finanschef på SFF. 
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4.2.2 Framtiden 

I och med att en del av vårt syfte med arbetet är att undersöka trender på 

fastighetsfinansieringsmarknaden i allmänhet och den gröna trenden i synnerhet har vi frågat 

bolagen vad de tror om framtiden kring finansiering och hållbarhet. Nästan alla är överens om att 

grön finansiering kommer fortsätta öka de kommande åren även om flera aktörer, bland annat 

finansieringsinstitutet Svensk Fastighetsfinansiering (SFF), tror att expansionstakten kommer att 

minska.  

Åsa på Fabege, ett bolag som har som mål att 100% av deras finansiering i framtiden ska vara 

grön, tror att det gröna kommer bli normen i framtiden och att det kommer bli svårt för bolag att 

få tag i finansiering till icke-hållbara projekt. Vidare tror hon att något annat som kommer växa 

inom branschen är så kallade gröna ratings och second opinions. Hon nämner dock att det 

finns en viss problematik med detta då det är dyrt att få en rating av ratinginstitut som till 

exempel Moody’s vilket gör att mindre kapitalstarka bolag kommer exkluderas från denna 

marknad.  

En annan framtidsspaning av Jacob på Rikshem är att all finansiering troligen inte kommer vara 

grön i framtiden men att det kommer finnas fler och större inslag av det. Han tror däremot att vi 

kommer att få se en större prisdifferens. Dels mellan det som är grönt och icke-grönt men även 

mellan olika nyanser av grönt, det vill säga mer eller mindre hållbara projekt till exempel.  

Ett bolag som varit lite mer restriktiva när det kommer till att emittera gröna obligationer är 

Hufvudstaden som i dagsläget inte har emitterat någon grön obligation. Enligt Åsa som arbetar 

som finanschef där är framtiden för marknaden osäker i och med det onaturliga ränteläget som 

råder i Sverige i dag. Om Riksbanken skulle höja räntan och det skulle bli förmånligare med 

traditionella banklån tror hon att marknaden kan gå åt två håll. Antingen är det de gröna 

obligationerna som överlever då de står ut från mängden gentemot vanliga obligationer för 

investerare eller så bortprioriteras de gröna helt. Hon tror även att bankerna kommer komma 

ikapp den gröna trenden och att vi kommer se allt fler så kallade gröna banklån.  

Claes på SFF tror även han att ränteläget kommer att påverka utvecklingen av den gröna 

obligationsmarknaden. Han tror att det vid en eventuell höjning av styrräntan inte kommer vara 

lika attraktivt för fastighetsbolag att vända sig mot kapitalmarknaden för finansiering utan att det 

i sådant fall kommer återgå till traditionella banklån. Han tror dock att andelen gröna obligationer 

kommer att växa i jämförelse med vanliga obligationer.  
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4.2.3 Etik  

Något vi ansåg intressant att undersöka med den påstådda gröna trenden var huruvida det finns 

några etiska dilemman med att hållbarhet är på tapeten just nu, därför ställde vi en öppen fråga 

till våra respondenter kring detta. Även om flera av respondenterna höll med varandra i att alla 

steg mot ett ”grönare samhälle” är steg i rätt riktning rådde det meningsskiljaktigheter.  

Åsa på Fabege är en av dem som nämner att ”alla steg i rätt riktning är bra” och syftar då på att rätt 

riktning är mot en grönare finansmarknad. Hon nämner däremot även att det finns en skiktning 

mellan olika nyanser av grönt och att hon ser ett behov framöver av standardisering just för att 

göra det enklare för investerare att bedöma hur mycket ”grönt” de får för pengarna. Med detta 

menar Åsa att det finns projekt som är olika gröna och därmed olika ”mycket” hållbara vilket kan 

vara svårt för investerarna själva att avgöra. Detta i sig kan vara ett etiskt dilemma i och med att 

det blir mer och mer attraktivt med grön finansiering och gröna projekt inom branschen.  

Även Thomas och Anna på Vasakronan nämner dilemmat med att det finns olika nyanser av 

grönt vilket kan försvåra det för investerarna. Ett förslag till lösning på dilemmat som de nämner 

vore om investerarna började ställa högre krav på vad som är grönt och inte. Alla bolag tar i 

dagsläget fram egna ramverk för sitt hållbarhetsarbete vilket i praktiken innebär att de sätter upp 

sina egna spelregler. De avslutar dock med att återigen nämna att all utveckling mot en grönare 

marknad bör anses som positiv ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Någon annan som ifrågasätter vad som är att anses grönt och inte är Åsa på Hufvudstaden. Hon 

tar upp problematiken med jämförelsesiffror. Ett bolag kan till exempel presentera att de minskat 

sin energiförbrukning med 25% men nämner att det bör ifrågasättas vad ursprungsnivån varit. 

Kanske ligger energiförbrukningen trots en 25% minskning fortfarande på nivåer över medel för 

fastighetstypen. En annan aspekt att väga in när det kommer till avvägningen vad som är grönt 

och inte är det faktum att samhället historiskt sett förändrar synen på vad som är hållbart och 

inte. Det som anses grönt idag kanske inte är det om tio år säger Åsa och jämför situationen med 

den kring dieselbilar och hur de ansågs vara mer miljövänliga, för att nu vara på väg att förbjudas. 

Slutligen diskuterar hon att det kan finnas bolag som nyttjar sin gröna finansiering för att kunna 

använda sig av det i sin externa kommunikation för att kunna visa upp sitt hållbarhetsarbete men 

väljer att inte spekulera allt för mycket i detta då det är svårt att veta vad som påverkar vad.  

Även Jacob på Rikshem nämner att det kan finnas ett etiskt dilemma med att bolag vill framstå 

som grönare än vad de är. Han menar också att risken för etiska dilemman blir högre om man 

börjar sätta upp regler, då bolag kan jobba sig runt regelsystemet.  
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Slutligen diskuterar Claes på SFF att en lösning på de så kallade etiska dilemman som berör grön 

finansiering och gröna obligationer specifikt är att se till att det blir konsekvenser för bolag som 

inte efterlever sina ramverk. Själva ramverken i sig är endast en viljeförklaring för bolagets sida 

om att uppnå en viss nivå av hållbarhetsarbete i sin verksamhet. Ett steg i rätt riktning tror Claes 

är att utveckla arbetet med samt skapa ytterligare incitament för bolag att använda sig av externa 

ratings och second opinions.  

 

4.2.4 Lag och reglering 

Då det i dagsläget inte finns någon tydlig lagstiftning som reglerar huruvida en obligation eller 

annan finansieringsmetod får eller bör klassas som grön eller inte ansåg vi att det fanns ett behov 

av att fråga aktörer på marknaden hur de ser på detta. Vidare ansåg vi detta relevant i och med 

den statliga utredning som publicerats tidigare i år som ämnade att undersöka huruvida det 

behövs någon starkare reglering av marknaden samt hur staten kan öka incitamenten för bolag att 

emittera grönt framför icke-gröna obligationer. Det saknas även tydliga direktiv kring hur 

återrapporteringen till investerarna ska gå till, detta är som tidigare nämnt i dagsläget bolagen 

själva som arbetar fram utifrån sina eget framtagna ramverk.  

Thomas på Vasakronan förklarar att den gröna obligationsmarknaden är något som vuxit fram av 

sig självt och att det därför råder en slags självreglering på marknaden. Vidare tror han att detta 

fungerat så pass bra som det gjort just i Sverige på grund av att svenska bolag i allmänhet är 

duktiga och följer de så kallade Green Bond Principles samt använder sig av 

andrahandsutlåtanden från tredje part som till exempel Moody’s eller CICERO för att 

säkerställa att finansieringen anses grön. Hans egna åsikt utifrån sina erfarenheter inom området 

är att den självreglering som råder fungerar bra och att det således inte behövs någon mer 

omfattande reglering eller direktiv från staten.  

Vidare nämner Jacob på Rikshem att han inte ser några större problem med den självreglerande 

marknad som finns i dag och att i stället för att fokus ska ligga på att staten ska gå in och reglera 

bör fokus ligga på att få investerarna att ställa både fler samt högre krav på bolagen. I dagsläget 

finns inga konsekvenser för ett bolag som inte fullföljer till exempel ett projekt som ämnar att 

vara hållbart, kanske är ett alternativ att investerarna ser till att det blir konsekvenser. Han 

avslutar med att citera ansvarig utredare av SOU 2017:115 om gröna obligationer, Mats 

Andersson som säger; ”låt hundra blommor blomma”.    

Fortsättningsvis efterlyser Åsa på Fabege någon form av standardisering på marknaden för att det 
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tydligt ska framgå vad som är hållbar finansiering och hur hållbar den i praktiken egentligen är. 

Detta först och främst för investerarnas skull för att de ska få möjlighet att jämföra var deras 

pengar gör mest grön nytta. Hon tror däremot att kraven behöver komma från investerarsidan 

eftersom ”pengar är makt och när pengarna börjar ställa krav kan vi se riktig effekt och det behövs”.  

Claes på SFF nämner att det finns viss problematik med frågan då den är politiskt laddad. Dels 

kan det vara svårt att skilja personliga åsikter från vad som är bäst för bolaget men det råder även 

meningsskiljaktigheter bolagen emellan när det kommer till huruvida marknaden skulle gynnas av 

tydligare reglering eller inte. Claes tycker det är svårt med självreglering just på den gröna 

marknaden och anser att tydligare krav behövs för en mer välmående marknad. Han anser att 

någon bör ställa krav på vad som får kallas för grönt och inte och tror att det skulle resultera i att 

investerare får lättare att välja ”riktigt gröna obligationer”. Han tror dock att det bästa staten kan göra 

för att skapa ytterligare incitament för bolag att emittera grönt är att själva via sina egna 

placeringsdirektiv se till att andelen grönt ökar i sina egna portföljer. Exempelvis skulle detta 

kunna göras via AP-fonderna och på så sätt skulle de främja den gröna obligationsmarknaden.  

Respondent för bolag X nämner även problematiken med att gå in och reglera en marknad innan 

den mognat ordentligt och tror inte att det är något att föredra. Respondenten tror inte att 

marknaden för gröna obligationer har vuxit klart och att ”risken då är att man reglerar bort den [om 

staten går in och reglerar]”. Vidare nämner hen även att det på sistone varit en hel del 

diskussioner inom branschen kring vad ramverken ska innehålla och att det bör vara mer linjärt 

mellan aktörer vad det ska vara uppbyggt kring. Hen tror däremot inte att det finns något 

självändamål med att en statlig myndighet skulle gå in och reglera snarare än att marknaden 

reglerar sig själv. Slutligen nämner respondenten även att användandet av gröna publika ratings 

från till exempel Moody’s ökat.  

 

4.2.5 Fördelar 

Så varför väljer företag att emittera gröna obligationer? Väger fördelarna över nackdelarna – och 

en kanske ännu viktigare fråga; vilka är fördelarna? Finns det fördelar som inte är relaterade till 

pris i och med lägre ränta, utan andra, mer oväntade? I detta delkapitel kommer vi redogöra för 

vilka fördelar svenska fastighetsbolag och emitteringsinstitut ser med att emittera gröna 

obligationer. 

I den första intervjun vi utförde i detta kandidatarbete träffade vi Claes på SFF. Där berättade 

han att de når en bredare investerarbas när de emitterar en grön obligation än om den hade varit 
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icke-grön. Han förklarade att många stora aktörer endast köper gröna värdepapper och om 

obligationen i fråga då inte är grön kommer emittenten gå miste om dessa potentiella köpare då 

den inte möter deras kriterium. Denna observation verkar Claes inte vara ensam att ha gjort. 

Representanter från Vasakronan, Rikshem och Fabege upplever alla att de når en bredare 

investerarbas när de emitterar grönt. Med flera intressenter och en större efterfrågan på 

produkten kommer även en fördelaktigare prisbild för emittenten – något som diskuteras 

närmare i kapitel 4.2.7 Pris. 

Något som inte nödvändigtvis direkt hänger ihop med gröna obligationer, men som ofta ändå 

gör det, är miljöcertifierade byggnader. På detta ämne menar två företag att de upplever lägre 

vakansrisk på sina miljöcertifierade byggnader.  Båda tror också att det skulle kunna ha effekt på 

marknadsvärdet då driftnettot blir högre och ett tredje spekulerar i om det faktum att en byggnad 

är miljöcertifierad skulle kunna ha effekt på dess marknadsvärde. Hen förklarar att de på sistone 

kommit att misstänka att det kan finnas ett värde i certifieringen som inte går att härleda till 

driftnettot, utan snarare är ett mjukt värde – kanske till följd av det finns ett visst symbolvärde i 

att äga miljöcertifierade byggnader. Detta sägs också om hyresnivån i miljöcertifierade byggnader. 

En företagsrepresentant tror att hyror mycket väl kan vara högre i ett miljöcertifierat hus då det 

råder en större efterfrågan på de lokalerna eftersom många potentiella hyresgäster har som krav 

att endast husera i miljöcertifierade byggnader. 

Något annat många intervjuobjekt anser är en fördel är att bolaget i samband med gröna 

obligationer tar sig an ansvaret på ett mer seriöst sätt och mer större ödmjukhet. Thomas och 

Anna på Vasakronan upplever en större sammanslutning inom bolaget i projekt som är 

finansierade av gröna lån då incitamenteten inte endast är av monetär natur. Finansierar en grön 

obligation ett projekt ställer det krav på projektet som dessutom gynnar miljön, något de anser de 

flesta i bolaget tar på stort allvar. Även Jacob på Rikshem och Åsa på Fabege tycker det är bra att 

företaget får högre krav på sig från investerare då det i slutändan gynnar både företaget och 

miljön. 
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4.2.6 Nackdelar 

För att kunna identifiera huruvida gröna obligationer är en trend på kapitalmarknaden och 

undersöka om detta fenomen är något positivt kan vi inte bara lista fördelarna. Vid intervju av 

någon som brinner för en sak och tycker att alla aspekter av denna är genomgående bra kan det 

vara svårt att prata om ämnet på ett helt nyktert sätt. För att kunna ge en så nyanserad bild som 

möjligt av marknaden för gröna obligationer har vi därför i våra intervjuer tagit med vissa frågor 

som berört huruvida det finns några nackdelar med dem. Att diskutera eventuella baksidor av 

myntet som i denna uppsats är gröna obligationer visade sig dock svårare än vad vi väntat. 

Huruvida det beror på att det inte finns några baksidor eller ej låter vi vara osagt. 

Eftersom det inte finns några regleringar och krav på vad som får finansieras av gröna 

obligationer är det fritt fram för företagen att själva bestämma sina spelregler. Exempel på detta 

är Rikshem som valt att inte ha med miljöcertifiering av byggnader som krav i sitt ramverk. Detta 

är enligt vår respondent Jacob på grund av att det är dyrt att miljöcertifiera byggnader. Bara för 

att en byggnad inte är miljöcertifierad betyder inte det att den inte är hållbar och energisnål, 

varför bolaget valt att inte ta med det i ramverket. Jacob menar att den kostnaden inte fås tillbaka 

i form av bättre pris på obligationen och om de inte måste miljöcertifiera finns inget monetärt 

värde i att göra det. 

Åsa på Hufvudstaden (som inte emitterat någon grön obligation) nämner också att en nackdel 

med dem är att de åtminstone var dyrare än vanliga när de först kom. Hon poängterar också att 

denna prisskillnad på senare år svängt till gröna obligationers fördel men understryker även de 

kringkostnaderna som går att härleda till emissionen. Kostnaden för en grön obligation är ju inte 

bara räntan/kupongen som betalas till borgenärerna, utan även kostnaden för till exempel 

återrapportering och miljöcertifiering av byggnader – om nu detta är något bolaget har i sitt 

ramverk. 

Som läsaren kan se har företagen lättare att identifiera fördelar än nackdelar kring gröna 

obligationer och om detta helt enkelt är på grund av att de är mycket fördelaktigare kommer vi 

att diskutera djupare i kapitel 5.4.3 Confirmation bias. 
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4.2.7 Pris 

Som nämns ovan finns det mycket som de olika intervjuobjekten är ense om. En fråga där det 

råder delade meningar dock och där företag värderar olika är den om priset. Jacob på Rikshem 

berättar att de vid en emission uppskattade att de fick en premie på sex baspunkter (en baspunkt 

är en hundradels procent) tack vare att obligationen som emitterades var grön. 

Även Åsa på Fabege tycker att det finns en tydlig skillnad i prisdifferens. Hon förklarar att det 

finns stora svårigheter i att jämföra hur stor premien blir om obligationen är grön då det kräver 

exakt jämförbara exempel – något som i praktiken i princip är omöjligt att finna. Enligt företagets 

uppskattningar hamnar dock priset för en grön obligation i snitt ungefär fem baspunkter lägre än 

om emissionen inte hade varit grön. 

Vid intervjun med Thomas och Anna på Vasakronan berättade de att den premie gröna 

obligationer genererat för bolaget lett till en sänkning av räntekostnader om 18 miljoner kronor. 

För sammanhang kan det sägas att detta innebär att de sänkt sina räntekostnader med cirka en 

och en halv procent. (Vasakronan Årsredovisning 2017, s.97) De poängterar även att dessa 18 

miljoner kronor med god marginal kompenserar det extra arbete som kommer med 

återrapportering. 

Även om de flesta bolag är överens om att det föreligger en viss prisdifferens är det inte alla som 

är överens om att denna är tillräckligt stor för att priset i sig ska vara en tillräckligt signifikant 

faktor för att emittera gröna obligationer. En annan bolagsrepresentant tycker att den prisskillnad 

som råder mellan vanliga obligationer och gröna obligationer inte utgör ett tillräckligt starkt 

incitament för att utföra det extra arbete som oundvikligen kommer med gröna obligationer. Hen 

anser att tre till fem baspunkter inte är en tillräckligt stor rabatt. 

 

Tabell 1: Företag och hur mycket billigare de anser att gröna obligationer är än vanliga. 

Företag: Vasakronan Rikshem Fabege Bolag X 

Baspunkter: 3 6 5 3 till 5 
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4.3 Insamling av historiska data 

Representanter från de bolag vi intervjuat är rörande överens om att obligationsmarknaden är 

något som ökat dels inom det egna bolaget men även på marknaden i stort. För att få ytterligare 

stöd för dessa påståenden har vi kontaktat konsultbolaget JLL som gav oss data över företags 

kapitalstruktur. Nedan visas 26 svenska fastighetsbolags aggregerade kapitalstruktur sedan 2012. 

 

Tabell 2: Rådata. Källa: JLL, 2018. 

År Banklån Obligationer Certifikat Totalt 
Volym marknads-
upplåning 

% marknads-
upplåning 

2012-12-31 210 011 56 842 22 516 289 369 79 358 27% 

2013-12-31 219 913 71 893 29 866 321 672 101 759 32% 

2014-12-31 224 250 89 526 34 910 348 686 124 436 36% 

2015-12-31 243 454 117 465 55 673 416 592 173 138 42% 

2016-12-31 262 887 155 956 71 556 490 399 227 512 46% 

2017-03-30 250 264 181 023 74 989 506 276 256 012 51% 

2017-06-30 253 969 193 447 75 835 523 251 269 282 51% 

2017-09-30 249 894 215 428 70 987 536 310 286 415 53% 

2017-12-31 257 346 231 738 66 373 555 457 298 111 54% 

 

Som läsaren kan se har företagen nästan varje år ökat sin relativa aggregerade upplåning på 

kapitalmarknaden genom att i allt större utsträckning finansiera sig genom obligationer och 

certifikat. Denna tabell kommer analyseras vidare i kapitel 4.2 Insamling av historiska data. 

I en rapport publicerad av Moody’s Investors Service i april 2018 har den globala gröna 

obligationsmarknaden saktat ner med 11,5% under det första kvartalet 2018 i jämförelse med 

samma period under 2017 (Moody’s, 2018). Notera dock att detta gäller den globala marknaden, 

vi har inte lyckats samla in någon data över hur utvecklingen för den svenska marknaden sett ut 

under det första kvartalet i år. 

Utöver data om fastighetsbolagens kapitalstruktur har vi också samlat in historik på styrräntans 

utveckling under samma tidsperiod. Detta eftersom flera respondenter nämnde dess roll i var 

man lämpligast hittar finansiering. Nämnas bör att ränteläget i Sverige enligt många av 

respondenterna är onormalt lågt. Se figur 2 nedan. 



   30 

 

Figur 2: Styrräntans utveckling 2012 till 2018. Källa: Riksbanken. 
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5. Analys 

I följande kapitel kommer vi att analysera den data vi samlat in. Kapitlet avslutas med en 

diskussion där vi framför våra egna tankar i frågan. 

 

5.1 Tematisk kodning 

Av den tematiska kodningen av vår empiriska data har vi kunnat urskilja följande huvudsakliga 

teman:  

Trender på finansmarknaden Framtida utveckling 

För- och nackdelar Lag och reglering 

Etik Pris 

 

I och med att den gröna obligationsmarknaden är så pass ung är det inte förvånande att det som 

verkar vara relevant för aktörer och intressenter på marknaden är just dessa teman. Givetvis 

behöver fördelarna vägas mot nackdelarna för att kunna fatta ett beslut om att antingen ge sig in 

på marknaden, stanna kvar eller eventuellt lämna den. Dessa är avväganden våra intervjuobjekt 

kontinuerligt behöver göra. Intressant är att två av de aktörer vi intervjuat tagit en mer 

avvaktande ståndpunkt till marknaden i väntan på mer information om framtida utveckling. Flera 

respondenter nämner just osäkerheten kring vilken inverkan en högre styrränta skulle kunna ha 

på den hållbara trenden. Att respondenterna resonerar som de gör ligger väl i linje med både 

Barker och Wurglers Market Timing Theory samt Dittmar och Dittmars utveckling av teorin där 

de drar slutsatsen att företagsledningar fattar beslut främst utifrån makroekonomiska effekter. I 

studien diskuteras visserligen inverkan av BNP-tillväxt på bolags beslutsfattande för 

finansieringsalternativ. Vi anser dock att detta även borde gå att tillämpa på andra 

makroekonomiska aspekter så som i vårt fall där det verkar vara styrräntan som är den faktor 

som skapar detta avvaktande beteende hos bolagen. 

De alternativ som verkar finnas är dock att marknaden, kanske framförallt investerare, antingen 

väljer att prioritera de gröna projekten eller bortser från dem helt. Dock hoppas samtliga på att 

utfallet blir det förstnämnda. Det råder däremot inget tvivel om att gröna obligationer är högst 

aktuellt för tillfället men återigen är det svårt att avgöra huruvida det är ett finansieringsalternativ 

som är här för att stanna eller om det är ett instrument som är på tapeten tillfälligt kanske i och 

med den högt aktuella klimatfrågan som dagligen diskuteras i samhället.  

Vidare är det flera respondenter som diskuterar vilka lag- och regleringsalternativ som bör finnas 
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i framtiden, om det nu ska finnas några. Det är en fråga som även staten står inför att besluta om. 

Finansdepartementet har i och med den statliga utredning om gröna obligationer som 

presenterades tagit ett första steg till att undersöka marknaden och hur den bör främjas men 

regeringen har ännu inte tagit några beslut. En kan tänka att aktörer, i och med utredningen, är 

avvaktande i frågan för att se var den leder någonvart. Vi är däremot förvånade över hur det trots 

avsaknad av reglering ändå finns en stark praxis på marknaden om att efterleva ICMA:s Green 

Bonds Principles (GBP) samt att använda sig av second opinions och gröna ratings. Detta tror vi 

dock är långt ifrån hur det fungerar på resterande kapitalmarknader runt om i både Europa och i 

världen.  

 

5.2 Insamling av historiska data 

Som läsaren kan se i kapitel 4.3 Insamling av historiska data finns en tydligt växande trend i att i 

allt större grad finansiera sig genom obligationer. År 2017 utgjorde obligationsfinansiering 42 

procent av kapitalstrukturen till skillnad mot 20 procent år 2012. Obligationsfinansiering av 

fastighetsbolag har alltså mer än dubblerats på sex år. 

Tabell 3: Obligationers tillväxt i jämförelse med lån från kreditgivningsinstitut. 

År Obligationer / Total skuld 
Lån från kreditinstitut / 
Total skuld Obligationers tillväxttakt 

2012-12-31 20% 73%   

2013-12-31 22% 68% 14% 

2014-12-31 26% 64% 15% 

2015-12-31 28% 58% 10% 

2016-12-31 32% 54% 13% 

2017-12-31 42% 46% 31% 
 

Här kan vi se att, precis som intervjuobjekten varit överens om, att obligationsfinansiering relativt 

sett ökat kraftigt. Sedan 2012 har obligationer i förhållande till andra finansieringsmedel mer än 

fördubblats. Anmärkningsvärt i tabellen ovan är också tillväxttakten. Det ser inte ut att finnas 

någon tydlig trend vad gäller tillväxttakt. 2015 bromsade tillväxttakten in för att sedan nå en takt 

på 31 procent 2017.  

Följande diagram är en visualisering av den data som visas i kapitel 4.3 Insamling av historiska 

data. Den visar på en närmast negativ korrelation mellan bankupplåning och 

obligationsfinansiering. Som läsaren kan se saknas ca 10 procent av kapitalstrukturen ganska 

konsekvent över tidsperioden. Detta förklaras av att certifikatsfinansiering relativt sett utgjort en 
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liten andel av kapitalstrukturen med mindre fluktuationer över tid och därför har 

obligationsandelen ökat i nästan samma takt som banklånsandelen minskat. Värt att nämna kan 

vara att anledningen till att ”volatileten” efter årsskiftet 2016/2017 ökar är för att det då finns fler 

datapunkter eftersom vår data då kommit kvartalsvis istället för årsvis. 

 

Figur 3: Andel obligations- och bankfinansiering bland svenska fastighetsbolag. 

 

I kapitel 4.3 Insamling av historiska data nämnde vi även ränteläget i Sverige. Eftersom många 

trodde framtida höjningar av styrräntan skulle kunna få effekten att finansiering på 

kapitalmarknaden skulle minska har vi jämfört utvecklingen av styrräntan och andel 

obligationsfinansiering under samma tidsperiod. Se Figur 4 nedan. 
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Figur 4: Obligationsfinansiering i förhållande till styrräntan.  

 

Som läsaren kan se har styrräntan under perioden minskat samtidigt som andelen 

obligationsfinansiering i kapitalstrukturen ökat. Styrräntan ligger i dagsläget på -0,5 procent och 

låg vid periodens början på en procent. Samtidigt låg andelen obligationsfinansiering vid 

periodens början på cirka 20 procent för att under perioden öka till 42 procent. 

Skulle räntan gå upp igen kan det bli förmånligare att ta upp banklån och söka sig bort från 

kapitalmarknaden, men huruvida det kommer hända kan endast tiden utvisa. Det hade varit 

väldigt intressant med tillgång en längre dataserie.  

 

5.3 Resultat 

För fastighetsbolag att hitta finansiering genom obligationsemissioner är en identifierad trend 

som vuxit i rask takt vilket vi kan se i Figur 3. Även gröna obligationer har fått bred spridning 

och trots att alla obligationer kanske inte kommer vara gröna framöver ser det ändå ut att 

fortsätta växa, baserat på vad företagsrepresentanter sagt i intervjuer. 

Det enda orosmolnet på himlen verkar vara om Riksbanken skulle börja höja räntorna vilket 

troligtvis skulle minska attraktiviteten för kapitalmarknaden och få bolag att bli mer benägna att 

ta upp lån från kreditinstitut igen. 

Ett annat resultat vi identifierat är de meningsskiljaktigheter som finns på marknaden. Vissa 

tycker det finns en brist på reglering och efterfrågar denna, medan andra starkt känner att 

självreglering fungerar bra och att man inte gärna ska sätta upp regler om det inte verkligen 

behövs. Vad vi däremot kunnat observera är det faktum att det i dag finns en stark praxis på 
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marknaden. Även den statliga utredningen om gröna obligationer nämner det faktum att det i 

skrivande stund inte har emitterats någon grön obligation som inte följer GBP eller använt sig av 

en grön rating alternativt second opinion, något som inte var tydligt i arbetets tidiga skede. 

 

5.4 Diskussion 

Alla företagsrepresentanter verkar överens om att gröna obligationer är ett bra fenomen men det 

råder en viss skepsis inom branschen i hur ”gröna” företag egentligen är. Ett problem med den 

självreglering som råder i dagsläget är att två företag båda utifrån kan anses som hållbara 

eftersom de båda emitterat gröna obligationer men där det ena bolaget i själva verket lägger ner 

ett mycket större arbete. I ljuset av detta kan vi tycka att viss reglering för en lägsta godtagbar 

standard för det gröna arbetet skulle kunna vara på sin plats, eller att skalan mörkgrön – ljusgrön 

blir mer vedertagen.  

 

5.4.1 Good-will och imagefrågan 

Under våra intervjuer med företagsrepresentanter diskuterades en rad intressanta ämnen, men 

något som slog oss var deras ovilja att besvara vissa frågor. Dessa frågor kunde beröra varför 

man till exempel miljöcertifierar en byggnad eller vad som egentligen driver denna gröna trend. 

Är det så att bolagen verkligen bryr sig om miljön så mycket som de vill ge sken av – eller kan det 

vara så att nyckelordet i frågan just är sken? Kan det vara så att företag uppfyller just dessa krav 

som är uppsatta men på andra fronter, som inte kommuniceras i ramverk och rapporter beter sig 

annat än hållbart? Detta kan jämföras med Boatrights diskussion om SRI och att bolag har en 

tendens att försöka framstå som mer hållbara än vad de egentligen är (se kapitel 3.2 Socially 

Responsible Investing). 

En majoritet av de respondenter vi intervjuade tyckte reglering inte var att föredra och vissa 

menade att det skulle kunna vara skadligt och hämma utvecklingen. Respondenten för Bolag X 

tyckte det fanns en risk att marknaden kunde upphöra att existera om staten reglerade den, men 

om det görs på rätt sätt borde det underlätta för mindre bolag som inte har råd med second 

opinions och miljöcertifieringar att nå obligationsmarknaden. Claes på SFF var däremot av 

uppfattningen att marknaden skulle må bra av regleringar då det är för många viljor och åsikter 

på marknaden i dagsläget. Skulle det kunna vara så att SFF, som är ett emitteringsinstitut och 

således inte lika konkurrensutsatta som fastighetsbolagen, är mindre partiska i frågan? 
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Oavsett om bolag emitterar gröna obligationer och miljöcertifierar byggnader för att sänka sina 

kostnader, attrahera vissa hyresgäster, göra miljön en tjänst eller en kombination av alla tre tycker 

vi det i grund och botten är bra. Konceptet good-will är något som ofta ses som ”smutsigt” och 

något man inte pratar högt om, men faktum är att det med ökade informationsflöden som sociala 

medier är viktigare än någonsin att tänka på sitt rykte. Oavsett om bolagen sätter upp 

hållbarhetsmål för att jobba på sin image eller inte är gärningen densamma och denna behövs om 

den globala uppvärmningen ska bekämpas.  

 

5.4.2 The Porter Hypothesis 

En vanlig uppfattning när det kommer till införande av miljömässiga regleringar på marknader är 

att företag som verkar på dem drabbas av högre kostnader för att efterleva dessa.  Genom våra 

intervjuer har vi kommit fram till att det råder delade meningar på den svenska 

fastighetsmarknaden om huruvida regleringar av gröna obligationer vore att föredra eller ej. Vissa 

menar att införande av regleringar skulle hämma mognaden av denna nya finansieringsform 

medan andra säger att marknaden är i behov ett övergripande regelverk. 

Enligt Porters hypotes behöver dock inte ett införande av dessa regleringar nödvändigtvis 

innebära högre kostnader för emittenterna och en sämre konkurrenssituation (Porter, Van der 

Linde, 1995). Införande av regleringar kan leda till högre grad av innovation hos påverkade 

företag och hypotesen nämner även att dessa kan öppna upp för nya marknadssegment, särskilt 

internationella sådana. Detta stämmer väl överens med de observationer vi gjort under 

kodningen av intervjuerna där många respondenter påstod att de nådde en större investerarbas 

när de emitterade gröna obligationer jämfört med om dessa hade varit icke-gröna 

 

5.4.3 Confirmation bias 

I kapitel 4.2.6 Nackdelar redogör vi för vilka nackdelar aktörer ser på marknaden för gröna 

obligationer. Inte helt oväntat var det svårt att få dem att prata om problem och nackdelar med 

detta instrument utan de var mer intresserade av att prata om dess potential och hur viktigt det är 

med grön finansiering i en värld som är på väg att möta en ny sorts fiende; klimathotet. Samtliga 

aktörer vi pratat med har alla uttryckt sin önskan om mer grön finansiering och ett större 

ansvarstagande i finansbranschen, men hur nyktert ser de faktiskt på detta fenomen? 

Vi tror inte att deras bild av obligationsmarknaden på något sätt är felaktig eller förvrängd, men 
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eftersom alla vi pratat med varit väldigt förhoppningsfulla och så gärna vill tro på gröna 

obligationer som finansieringsform tror vi det kan föreligga ett visst mått av confirmation bias. 

Med detta menas att personer tenderar att tro mer på den information som bekräftar ens teori 

om något över sådan som motsäger den (Lundh et al. 1992). Vi tror detta till viss del kan stämma 

för fastighetsbolags syn på gröna obligationer då det var väldigt mycket diskussion kring de 

positiva aspekterna och mindre om de som rörde oärlighet och kostnader. 

Tilläggas bör att detta troligtvis inte är ett stort problem, men det kan ändå vara något att ha i 

åtanke vid analys av intervjuresultaten. 

 

5.4.4 Fortsatt forskning  

Vi har i vårt arbete valt att avgränsa oss bland annat genom att enbart genomföra intervjuer på 

emittent-sidan även om vi valt att intervjua representanter både från bolag som emitterat gröna 

obligationer och bolag som inte gjort det. Vad som skulle vara intressant vid fortsatt forskning på 

ämnet skulle vara att även intervjua investerare för att få en mer nyanserad bild av marknaden. 

Förhoppningsvis skulle de även kunna ha förslag på hur eventuellt skärpta krav för bolag som 

inte följer upp sitt hållbarhetsarbete skulle kunna se ut. Vidare skulle de kanske kunna ge en 

inblick i hur investerarnas roll skulle kunna utvecklas på marknaden. Som flera av våra 

respondenter nämnt är det pengarna som kan ställa krav eftersom det är pengarna som styr, 

således bör investerarna engageras mer i frågan.   
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6. Slutsats 

Av resultatet av vår studie kan vi dra slutsatsen att det finns en tydlig trend på den svenska 

fastighetsfinansieringsmarknaden om att söka sig till kapitalmarknaden för att få tag i finansiering. 

Mer specifikt finns en trend att emittera gröna obligationer, något som troligtvis inte enbart är en 

tillfällig fluga utan ett instrument som är här för att stanna. De flesta aktörer verkar ha 

uppfattningen om att fördelarna överväger nackdelarna med processen vilket vi även fått 

uppfattning om vid analys av marknadssituationen.  

Vi förutspår även att gröna obligationer kommer fortsätta växa men avstanna något i tillväxttakt 

allt eftersom utvecklingen av andra gröna finansieringsinstrument tar fart. Ett exempel på detta är 

gröna banklån som många storbanker är i process att ta fram.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att aktörerna på marknaden ser positivt på gröna obligationers 

framtid och att det är något som folk vill ska få en ännu bredare spridning. Visst finns det 

säkerligen dem som kanske inte riktigt är så gröna som de utger sig för att vara, och visst skulle 

priset kunna vara några punkter bättre jämfört med vanliga, men som Åsa Lind på Fabege säger: 

 

”alla steg i rätt riktning är bra steg” 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till fastighetsbolag som emitterat gröna 

obligationer 

1. Hur stor del av era skulder utgörs av gröna obligationer? 

2. Hur har denna fördelning ändrats de senaste åren? 

3. Hur ser er strategi för skuldportföljen ut framöver? 

4. Har ni identifierat några trender inom fastighetsfinansiering? Dels historiskt men också på 

senare år. 

 

5. Ser ni några finansiella fördelar med gröna obligationer? 

6. Varför emitterar ni gröna obligationer och inte vanliga obligationer? 

7. Hur påverkar miljöcertifieringar lönsamheten? 

8. Påverkar det faktum att fastigheterna är miljöcertifierade deras marknadsvärde? 

 

9. Hur ser era ”gröna åtaganden” ut framöver? Kommer fler miljöcertifierade fastigheter och 

gröna obligationer? 

10. Hur tror Ni finansieringsmarknaden i helhet ser ut om tio år? 

 

11. Ser Ni några etiska dilemman med den gröna trenden? 

12. Hur ser ni på krav och regleringar för gröna obligationer kontra ”självreglering” där 

marknaden själv bestämmer om kraven för vad som ska anses gälla? 

13. Vad tror ni är bra incitament för att främja gröna obligationer på fastighetsmarknaden? 

 

Slutligen; Finns det något ni skulle vilja berätta om ert gröna arbete? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till fastighetsbolag som inte emitterat 

gröna obligationer 

1. Hur ser er skuldportfölj ut i dagsläget? 

2. Hur har denna fördelning ändrats de senaste åren? 

3. Hur ser er strategi för skuldportföljen ut framöver? 

4. Har Ni identifierat några trender inom fastighetsfinansiering? Dels historiskt men också på 

senare år. 

 

5. Varför har Ni valt att emittera vanliga obligationer framför gröna? 

6. Hur ser Ni på arbete med miljöcertifiering av byggnader? 

 

7. Hur tror Ni finansieringsmarknaden som helhet ser ut om tio år? 

 

8. Ser Ni några etiska dilemman med den gröna trenden? 

9. Hur ser Ni på krav och regleringar för gröna obligationer kontra ”självreglering” där 

marknaden själv bestämmer om kraven för vad som ska anses gälla? 

10. Vad tror Ni är bra incitament för att främja gröna obligationer på fastighetsmarknaden? 

 

Slutligen; Finns det något ni skulle vilja berätta om ert gröna arbete? 
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Bilaga 3: Intervjufrågor till emitteringsinstitut 

1. Hur stor del av de fastighetsrelaterade obligationerna ni emitterar är gröna? 

2. Hur har denna fördelning ändrats de senaste åren? 

3. Hur tror ni framtiden för de gröna obligationerna ser ut? 

4. Har ni identifierat några trender inom fastighetsfinansiering? Dels historiskt men också på 

senare år. 

5. Hur jobbar ni för att främja hållbarhetstänk på marknaden i allmänhet och gröna obligationer i 

synnerhet? 

6. Ser ni några finansiella fördelar för er själva med att emittera gröna obligationer? 

7. Varför tror ni att man emitterar gröna obligationer framför vanliga obligationer? 

8. Vad är fördelen med gröna obligationer framför vanliga obligationer? 

9. Hur tror Ni finansieringsmarknaden i helhet ser ut om tio år? 

10. Ser Ni några etiska dilemman med den gröna trenden? 

11. Hur ser ni på krav och regleringar för gröna obligationer kontra ”självreglering” där 

marknaden själv bestämmer om kraven för vad som ska anses gälla? 

12. Vad tror ni är bra incitament för att främja gröna obligationer på fastighetsmarknaden? 

 

 

Slutligen; har ni ytterligare något som kan vara av intresse för oss att veta? 
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