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Abstract 

The Swedish market for green bonds has increased explosively in recent years. Therefore, it’s 

surprising that there’s no established definition of the word green or any regulatory 

framework. Consequently, investors investments are jeopardized with minimum to no 

guarantees of sustainability. For that reason, this study will aim to sort out the issues that 

exists in the green bond market by studying issued bonds and what the property companies 

are prepared to deliver in return for capital. The hope is that the study will be able to increase 

transparency in the market and create discussion material for a future regulatory framework. 

The research question is as follows; How do property companies design green bonds on the 

Swedish bond market? The study is based on theories, concepts and models associated with 

real estate economics, bonds, environmental certifications and CSR. By means of an inductive 

qualitative method, the environmental certifications stated in the bond prospectus from the 

bonds already issued on the Nasdaq OMX Stockholm Nordic list of sustainable bonds, have 

been compiled. The result shows that BREEAM Very Good, Miljöbyggnad Silver and LEED 

Gold are the three most common environmental certifications. However, there are large 

differences between green bonds issued by governmental property companies and private 

property companies, where governmental property companies tend to issue a small proportion 

of green bonds but with higher requirements of environmental certifications, while private 

real estate companies tend to issue a large proportion of green bonds but to lowers levels of 

environmental certifications. This indicates an inconsistent and non-transparent market that 

undermines the concept of green bonds. The conclusion is that a definite definition of what is 

meant by a green bonds are required.  
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Sammanfattning 

Den svenska marknaden för gröna obligationer har ökat explosionsartat de senaste åren. Det 

är därför häpnadsväckande att det ännu inte finns en vedertagen definition kring vad som 

menas med ordet grön och att ett regelverk för vad som krävs för att få emittera en obligation 

som grön saknas. Följaktligen kan investerare dra sig från att investera i gröna obligationer, 

då tydliga garantier saknas. Omvänt blir det svårt för fastighetsbolag att resa grönt kapital, då 

det är otydligt vilka krav som ställs i gengäld. Studiens syfte är därför att reda ut de 

frågetecken som råder på den gröna obligationsmarknaden, genom att studera de emitterande 

fastighetsbolagens tolkning av gröna obligationer och vad fastighetsbolagen är beredda att 

utlova i gengäld mot grönt kapital. Förhoppningen är att studien ska kunna öka transparensen 

på marknaden och skapa diskussionsmaterial för ett framtida regelverk, med frågeställningen; 

Hur har fastighetsbolagen utformat sina gröna obligationer på den svenska 

obligationsmarknaden? Studien grundas på teorier, begrepp och modeller kring 

fastighetsekonomi, obligationer, miljöcertifieringar och CSR. Med hjälp av en induktiv 

kvalitativ metod sammanställs sedan de miljöcertifieringar som utlovas i 

obligationsprospekten från de redan emitterade obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm 

Nordics lista över hållbara obligationer. Resultatet visar på att BREEAM Very Good, 

Miljöbyggnad Silver och LEED Guld är de tre mest frekventa miljöcertifieringarna. Det finns 

dock stora skillnader mellan gröna obligationer emitterade av statliga fastighetsbolag kontra 

privata fastighetsbolag, där de statliga fastighetsbolagen tenderar att emittera en liten andel 

gröna obligationer men till höga nivåer av miljöcertifieringar, medan privata fastighetsbolag 

tenderar att emittera en stor andel gröna obligationer men till låga nivåer av 

miljöcertifieringar. Detta tyder på en inkonsekvent och icke transparent marknad som 

underminerar konceptet med gröna obligationer.  Slutsatsen är således att en tydlig definition 

av vad som avses med en grön obligation krävs. 
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1 Introduktion 

I introduktionen presenteras bakgrunden till ämnesområdet gröna obligationer, den 

problematik som finns inom konceptet idag och vilka brister den tidigare forskningen har. 

Vidare presenteras studiens forskningsfråga, syfte och bidrag.

 

 

1.1 Bakgrund 

År 2010 lanserade Vasakronan Sveriges första gröna hyresavtal, ett avtal som skulle 

symbolisera starten för det konsekventa miljötänk större delar fastighetsbranschen senare 

skulle ta i anspråk (Fastighetssverige, 2010). Samma företag var år 2013 först i världen med 

att ge ut en grön fastighetsobligation, till ett värde om 1,3 miljarder kronor (Vasakronan, 

2013). Gröna obligationer har kommit att bli en allt vanligare finansieringsform vilket 

framförallt märktes under 2018 när emissionsvolymen ökade till cirka 70 miljarder svenska 

kronor, motsvarande 84% ökning från föregående år (Dagens Industri, 2018). Av de 70 

miljarder kronor som investerades i gröna obligationer 2018 bedöms cirka 38% ha emitterats 

av SSA’s - Sovereigns, Supranationals and Agencies, det vill säga statligt besläktade 

organisationer. Förutom en förhoppning om ytterligare ökade volymer under 2019 finns en 

förväntan om att nuvarande sittande regering skall stå som ansvarig emittent för en nationell 

grön obligation (Nextconomy, 2019). Dagens Industri publicerade i början av mars 2019 en 

artikel vari man konstaterar att emissionsvolymen av gröna obligationer för året redan hade 

tangerat 2017 års totalvolym om 35 miljarder kronor, området är således hett och efterfrågan 

är stor på hållbara projekt att investera i (Dagens Industri, 2019). 

 

Gröna obligationer är ett verktyg för att skapa incitament till att investera och producera grönt 

(Realtid, 2019). Konceptet bygger på att investerare är beredda att avstå viss avkastning som 

möjliggör lägre ränta på kapital som finansierar gröna projekt. Drivkraften bakom viljan att 

investera i gröna obligationer grundas i det globala miljöfokus som skapar efterfrågan på 

gröna projekt. Vidare finns incitament från företagens sida att producera grönt, dels för att 

kunna resa kapital med lägre räntekostnader, dels för att kunna attrahera investera i en 

konkurrensutsatt miljö. Incitamenten stärks dessutom av tidigare forskning som utreder den 

ekonomiska vinningen i att producera grönt, med fokus på miljöbyggnader. Forskningen 
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omfattar artiklar som The Business Case For Green Building (2013), Delivering Sustainable 

Buildings (2017), Capturing the Value of Sustainability (2018), Supply, demand and the value 

of green buildings (2012) och New Evidence on the Green Building Rent and Price Premium 

(2009). Artiklarna visar på hur miljöbyggnader medför positiva finansiella utfall, genom 

bland annat högre driftnetto och marknadsvärde. 

 

1.2 Problematisering och forskningsfråga 

Gröna obligationer är en växande marknad till följd av ett globalt miljöfokus och en 

konkurrensutsatt kapitalmarknad. Konceptet kräver tydliga spelregler mellan investerare 

kapitalförvaltare, men trots att gröna fastighetsobligationer emitterats redan sedan 2013, har 

få riktlinjer preciserats i fråga om vad som krävs för att få definiera en obligation som grön. 

Tidigare forskning har huvudsakligen utrett de eventuella finansiella fördelar grön 

finansiering medför. Vad som dock ej har behandlats i tidigare forskning är vad som krävs för 

att resa gröna kapital och sålunda ett försöka att utreda grunden för ett framtida regelverk. 

 

I en rapport publicerad av ICMA (International Capital Markets Association) presenteras 

frivilliga riktlinjer för utgivning av gröna obligationer (ICMA, 2018). Informationen i 

ICMA’s rapport är dock inte juridisk bindande och utgör endast riktlinjer i 

rekommendationssyfte. Vidare är regelverket mycket generellt och inte anpassat för 

fastighetsbranschen, som således saknar specifikt utformade regelverk och riktlinjer. Bristen 

på regler framhävs tydligt av att svenska fastighetsbolag, exempelvis SBB sedan en tid 

tillbaka har valt att definiera egna ramverk (Fastighetssverige). Detta riskerar att skapa en 

inkonsekvent och icke transparent marknad som underminerar konceptet med gröna 

obligationer. 

 

Utan ett konkret regelverk förlitar sig investerare idag på kreditvärderingsinstitut så som 

Moody's Investors Service, Standard & Poor's och Fitch Ratings, som betygsätter 

obligationer. Vidare finns Cicero som betygsätter hållbarheten i obligationerna. Finanskrisen 

2008 belyser dock det moraliska dilemma som riskerar att uppstå till följd av 

kreditvärderingsinstitutens subjektiva hållning, där flera obligationer felaktigt värderades med 

högsta betyg (Hill, 2009). Således riskerar marknaden att förses med vilseledande 

information, vilket ytterligare ökar risken för en inkonsekvent och icke transparent marknad 

som underminerar konceptet med gröna obligationer. Följaktligen kan investerare dra sig från 
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att investera i gröna obligationer, då tydliga garantier saknas. Omvänt blir det svårt för 

fastighetsbolag att resa grönt kapital, då det är otydligt vilka krav som ställs i gengäld. För att 

säkerställa investeringar i gröna projekt, krävs således en tydlig definition av vad som avses 

med en grön obligation och vad emittenterna utlovar att göra med kapitalet. 

 

Ett sätt att konkretisera gröna obligationer är att sammanfatta informationen från 

obligationsprospekten i de redan emitterade obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm 

Nordics lista över hållbara obligationer. På så sett ges en bild över hur fastighetsbolagen 

själva har valt att tolka gröna obligationer och vad fastighetsbolagen är beredda att utlova i 

gengäld mot grönt kapital. Studiens forskningsfråga lyder således: 

 

Hur har fastighetsbolagen utformat sina gröna obligationer på den svenska 

obligationsmarknaden? 

 

Vidare är det av intresse för samhället och för investerare att reda ut eventuella skillnader vad 

gäller gröna obligationer emitterade av statligt ägda bolag respektive privat ägda bolag, både 

vad gäller obligationernas innehåll och emissionsvolym. Detta är av intresse för att urskilja 

eventuella skillnader i tolkning och ansvarstagande. Studiens delfråga blir således: 

 

Vilka skillnader finns mellan statligt ägda fastighetsbolag och privatägda fastighetsbolag vad 

gäller dess utformning av gröna obligationer samt dess benägenhet att emittera gröna 

obligationer? 

 

1.3 Syfte och bidrag 

Studiens syfte är att reda ut de frågetecken som råder på den gröna obligationsmarknaden vad 

gäller fastighetsbolagens tolkning av vad en grön obligation är och vad fastighetsbolagen är 

beredda att utlova i gengäld mot grönt kapital. Förhoppningen är att studien ska kunna öka 

transparensen på marknaden för gröna obligationer genom att skapa diskussionsmaterial för 

ett framtida regelverk. 

  



 

 4 

2 Teori 

I teorin presenteras en litteraturöversikt som sammanfattar slutsatserna i tidigare forskning. 

Detta följs upp av en teoretisk genomgång som behandlar teorier, begrepp och modeller kring 

fastighetsekonomi, obligationer, miljöcertifieringar och CSR. Detta sätter in läser i ämnet och 

utgör underlag för studiens diskussion.

 

 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom ämnet utreder huvudsakligen den ekonomiska vinningen i att 

producera grönt, med fokus på miljöbyggnader. I studien The Business Case For Green 

Buildings (2013) sammanfattar författarna samtliga positiva effekter som gröna byggnader 

medför, i syfte att bedöma den ekonomiska lönsamheten i gröna byggnader. Bland annat dras 

slutsatsen att produktionskostnaderna vid grön produktion inte nödvändigtvis behöver vara så 

mycket högre än vid normal produktion när frågan behandlas och integreras i ett tidigt skede. 

Vidare dras slutsatsen att gröna byggnader har hög efterfrågan bland hyresgäster som vill 

profileras som gröna, vilket i sin tur ökar hyresintäkterna och driftnettot. Vidare ökar 

driftnettot ytterligare till följd av att gröna byggnader har lägre drift- och underhållskostnader, 

bland annat genom lägre energi- och vattenanvändning och genom lägre kostnader för 

långsiktigt underhåll. Dessa besparingar överstiger ofta de ökade produktionskostnaderna 

inom en rimlig återbetalningsperiod.  I studien behandlas också investerares syn på risk när 

det kommer till gröna byggnader, där riskpremien ofta är lägre. Högre driftnetto och lägre risk 

ökar marknadsvärdet. I studien betonas också att ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter 

kan samspela positivt snarare än negativt. Exempelvis har gröna byggnader ofta ett bättre 

inomhusklimat, vilket gynnar både välbefinnande och produktivitet. Slutligen menar studien 

på att gröna byggnader på lång sikt bygger upp bättre samhällen med lägre risk och kostnader 

för naturkatastrofer, vilket också bör beaktas ekonomiskt. Studiens slutsatser föregås eller 

bekräftas dessutom många gånger i artiklarna Delivering Sustainable Buildings (2017), 

Capturing the Value of Sustainability (2018), Supply, demand and the value of green 

buildings (2012) och New Evidence on the Green Building Rent and Price Premium (2009). 
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2.2 Fastighetsekonomi 

För att hållbara och miljöcertifierade byggnader ska kunna nyproduceras krävs en efterfrågan 

på marknaden som tillåter ett pris som överstiger produktions- och markkostnaden. Det är 

därför viktigt att reda ut vad som styr marknadsvärdet på en fastighet och vilka samband som 

finns mellan marknaden och nyproduktion av hållbara och miljöcertifierade byggnader. 

Nedan presenteras två grundläggande begrepp inom fastighetsekonomi, driftnetto och 

avkastningskrav, som sedan vävs samman i avkastningsmetoden. Sambanden med marknaden 

presenteras sedan i 4Q-modellen. 

 

2.2.1 Driftnetto 

Driftnettot för en fastighet definieras som en hyresintäkterna minus fastighetskostnaderna 

(Brunes, 2015). Driftnettot är en fastighets löpande kassaflöde och direktavkastning. Således 

är driftnettot en central faktor för fastighetens marknadsvärde. Centrala faktorer som i sin tur 

påverkar driftnettot är hyresintäkter, driftkostnader, underhållskostnader och fastighetsskatt. 

 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝐻𝑦𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 − 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 

 

2.2.2 Avkastning 

Avkastningen för en fastighet definieras som direktavkastningen plus värdetillväxten (Brunes, 

2015). För att fastigheten ska vara lönsam att investera i måste fastighetens förväntade 

avkastning överstiga investerarens avkastningskrav. 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 

 

2.2.3 Avkastningsmetoden 

Avkastningsmetoden är en metod för att bedöma marknadsvärdet på en fastighet och bygger 

på att marknadsvärdet bedöms utifrån framtida kassaflöden och ett avkastningskrav (Brunes, 

2015). Avkastningsmetoden beräknar nuvärdet av framtida kassaflöden och restvärden genom 

att diskontera dessa med ett tillämpat avkastningskrav. Med nuvärde menas vad summan av 

framtida kassaflöden och restvärden är värt idag och motsvarar således dagens marknadsvärde 

för fastigheten. 
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𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =∑
𝑥𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

, där 𝑛 är antal år, 𝑥𝑖 kassaflödet för år 𝑖 och 𝑟 avkastningskravet. 

 

2.2.4 Marknad och 4Q-modellen 

För att ge en övergripande bild över hur fastighetsmarknaden fungerar tillämpas den så 

kallade 4Q-modellen (DiPasquale & Wheaton, 1992). Första kvadranten beskriver likt vanlig 

nationalekonomisk teori, hur priset bestäms av utbudet och efterfrågan. I 4Q-modellen rör det 

sig hur om utbudet på uthyrningsbar area påverkar hyresnivån. I den andra kvadranten 

beskrivs marknadsvärdet på en fastighet. Marknadsvärdet beräknas som fastighetens driftnetto 

dividerat med avkastningskravet. Detta ger en prisnivå som styr byggandet i kvadrant tre. Hur 

mycket som byggs påverkar utbudet i kvadrant fyra och således hyresnivån i kvadrant ett. 

Sambanden illustreras av kvadraten i mitten som länkar samman alla kvadranter. 

 

 
Figur 1: Illustrering av 4Q-modellen (DiPasquale & Wheaton, 1992). 
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2.3 Obligationer 

Ett företag som är i behov av kapital kan förutom ett traditionellt banklån använda sig av 

andra finanseringsverktyg, ett sådant är obligationer. Nedan återges en genomgång av 

obligationer och obligationsmarknaden. 

 

2.3.1 Obligationer 

En obligation definieras som ett räntebärande skuldebrev, där innehavaren av skuldebrevet 

lånar ut pengar till ett företag, en kommun eller staten (Berk & DeMarzo, 2017). Som 

ersättning för utlåningen erhåller skuldebrevsinnehavaren i regel en på förhand uppgjord ränta 

och återbetalning av lånebeloppet vid ett visst slutdatum. Räntan, även kallad för kupong, är i 

obligationssammanhang ofta flexibel i den bemärkelsen att den exempelvis kan betalas ut 

kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Obligationens upplägg är också flexibelt och ersättning 

kan exempelvis ske genom enbart utbetalning av kuponger eller en slutbetalning. 

 

Det finns flera fördelar med att finansiera en investering med obligationer. Exempelvis 

påverkas inte ett företag som emitterat en obligation med en fast kupongränta av att 

marknadsräntor går upp. En annan fördel med obligationer som finansieringsform är att 

företag får möjligheten att nå ut till nya investerare på kapitalmarknaden. Vidare behöver 

fastighetsbolagen inte heller pantsätta enskilda fastigheter. 

 

2.3.2 Prissättning obligation 

En obligation värderas likt en fastighet genom att marknadsvärdet bedöms utifrån framtida 

kassaflöden och ett avkastningskrav (Berk & DeMarzo, 2017). Nuvärdet beräknas genom att 

framtida kassaflöden diskonteras med ett tillämpat avkastningskrav. Med nuvärde menas vad 

summan av framtida kassaflöden är värt idag och motsvarar således dagens marknadsvärde 

för obligationen. 

 

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =∑
𝑥𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

, där 𝑛 är antal år, 𝑥𝑖 kassaflödet för år 𝑖 och 𝑟 avkastningskravet. 
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2.3.3 Ränteläge och avkastningskrav 

Räntor och marknadsvärdet på obligationer har ett omvänt förhållande, där stigande räntor ger 

ett lägre pris och sjunkande räntor ger ett högre pris (Wells Fargo, 2019). När 

marknadsräntorna förändras, ändras avkastningskravet på obligationsmarknaden. Detta leder 

till att marknadsvärdet förändras till dess att kupongräntan motsvarar det nya 

avkastningskravet. 

 

2.3.4 Obligationsbetyg 

För att investerare ska kunna få en överblick på obligationsmarknaden ger så kallade 

kreditinstitut ut betyg på obligationerna (Avanza, 2013). De tre största kreditinstituten är 

Moody's Investors Service, Standard & Poor's och Fitch Ratings och betyget grundas på 

obligationens avkastning och risk. Högsta betyg för samtliga system är AAA och innebär låg 

avkastning till låg risk. Lägsta betyg är D, D eller DDD och innebär hög avkastning till hög 

risk. Avkastningen bestäms utifrån obligationens kupongränta och risken bestäms utifrån 

sannolikheten att det skuldtagande företaget ställer in betalningen av kupongräntan. Målet för 

investerare är att uppnå så hög riskjusterad avkastning som möjligt, vilket innebär hög 

avkastning till låg risk. Således påverkar investerarens riskprofil valet att önskat 

betygsegment. De övriga betygen framgår i tabellen nedan.  

 

 
Figur 2: Obligationsbetyg från Moody’s, S&P, och Fitch (World Economic forum, 2016). 
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2.3.5 Gröna obligationer 

Strukturellt finns det inget som skiljer en grön obligation mot en ordinär obligation mer än att 

kapitalet i en grön obligation förväntas investeras i ett hållbart och grönt projekt. Ett 

fastighetsbolag kan själva emittera en grön obligation med syftet att exempelvis finansiera 

produktionen av en miljöcertifierad byggnad. Således sker kontakten direkt mellan 

fastighetsbolag och kapitalmarknaden. Ett annat alternativ är att en bank ger ut en grön 

obligation på kapitalmarknaden för att sedan ger ut krediter i form av gröna företagslån till 

exempelvis fastighetsbolag. 

 

2.3.6 Green Bonds Principles 

Som problematiseringen belyser saknas det ett definierat ram- och regelverk för att fastställa 

vad en grön obligation är. Därför instiftade ICMA (International Capital Markets Assication) 

2016 ett rekommendationsramverk för investerare och emittenter för vad som är rimligt att 

definiera som hållbart och grönt. Ramverket har också gjort det lättare för emittenter att förstå 

vad som förväntas av marknaden vilket har främjat gröna obligationer. ICMA definierar 

gröna obligationer enligt följande:  

 

“Gröna obligationer är någon typ av obligationsinstrument där likviden uteslutande används 

för att, helt eller delvis, finansiera eller refinansiera nya och/eller befintliga berättigade 

gröna projekt (Eng: eligible Green Projects) (se avsnitt 1 Emissionslikvidens användning), 

och som uppfyller kraven i de fyra centrala grundpelarna i principerna för gröna 

obligationer (GBP): 1. Emissionslikvidens användning 2. Process för utvärdering och val av 

projekt 3. Förvaltning av emissionslikvid 4. Rapportering “ (ICMA, 2018). 

 

För att försäkra investeraren om att ovanstående nämnda krav är uppfyllda rekommenderas 

emittenten att utse en eller flera företag att granska obligationen och ge ett andra utlåtande, en 

certifiering, en verifiering eller en gradering. Största oberoende företag för gradering av gröna 

obligationer är CICERO som har utvecklat en skala av gröna toner för att betygsätta 

obligationens nivå av hållbarhet (CICERO, 2015). 
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Figur 3: CICEROs Hållbarhetsskala (CICERO, 2015). 

 

2.4 Miljöcertifieringar 

Miljöcertifieringar är ett sätt att bedöma och kvantifiera hållbarheten i en byggnad utifrån 

olika perspektiv. Miljöcertifieringar är således en mycket central del i obligationsprosekten 

för obligationer emitterade på Nasdaq OMX Stockholm Nordics lista över hållbara 

obligationer. Nedan presenteras de mest frekvent använda miljöcertifieringarna i Sverige och 

internationellt, nämligen BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och Svanen samt innebörden av 

dessa. 

 

2.4.1 BREEAM 

BREEAM är ett brittiskt miljöcertifieringssystem från 1990 och är ett av de mest vedertagna 

och sprida systemet för certifiering av byggnader i Europa (SGBC, 2019). Totalt sett har 

BREEAM använts för att certifiera över 500 000 byggnader i hela världen. Betygssystemet 

bygger på ett poängsystem där en högre andel av totalpoängen innebär ett bättre betyg, i 

senaste ramverket, BREEAM-SE 2017 ser betygsnivåerna ut enligt följande: 

 

OUTSTANDING ≥ 85% 

EXCELLENT ≥ 70% 

VERY GOOD ≥ 55% 

GOOD ≥ 45% 

PASS ≥ 30% 

UNCLASSIFIED <30% 
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Således innebär en totalpoäng mindre än 30% att byggnaden inte uppfyller vad som minimalt 

krävs för att få certifieras enligt BREEAM. 

 

2.4.2 LEED 

LEED är ett miljöcertifieringssystem från USA och anses vara ett av de mest kända och 

använda certifieringssystemen (SGBC, 2019). Fördelen med LEED gentemot andra liknande 

certifieringssystem är att det är genomgående samma system globalt, följaktligen hade en 

certifierad byggnad i USA erhållit samma certifiering i Sverige. Precis som BREEAM har 

LEED ett poängsystem med maximala poäng 100. Lägsta nivån för att få en LEED 

certifiering är 40 poäng, därutöver finns det tre andra nivåer, silver, guld och platinum. 

Poängen samlas över fem kategorier: 

 

• Hållbar närmiljö - Maximalt 26 poäng 

Baseras i huvudsak på situationen omkring fastigheten snarare än byggnaden i sig. Fokus 

är koncentrerat på exempelvis hur hyresgäster tar sig till byggnaden, om växtligheten i 

närmiljön etc.  

 

• Energi och atmosfär - Maximalt 35 poäng 

Utgör området med störst potential för poäng och baseras på energianvändningen i 

byggnaden. Investeringar i system som effektiviserar exempelvis drift och underhåll i 

fråga om energi är fördelaktiga. Vidare syftar målet till att minska användningen av 

klorfluorkarboner som används vid nedkylning då dessa har en skadlig verkan på miljön 

om de kommer ut i luften. 

 

• Vattenanvändning - Maximalt 14 poäng 

Syftet med denna kategori baseras i fastighetens vattenanvändning invändigt såväl som 

utvändigt. Således kan en växtrik miljö enligt första kategorin inte vara för beroende av 

vattning. Vattenförbrukningen ska kartläggas och följas upp för att på sikt minskas. 

 

• Inomhusmiljö - Maximalt 15 poäng 
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Målet syftar till att upprätthålla en sund och energieffektiv miljö inom byggnaderna. En 

bristande inomhusmiljö riskerar att ha en negativ inverkan såväl psykiskt som fysiskt hos 

hyresgästerna. Inomhusmiljö målet bryts ner till sex områden: 

- Förbättrad ventilation 

- Hantering av luftföroreningar 

- Implementera grön städning 

- Specificera mindre skadliga material 

- Tillåt hyresgäster att justera och anpassa sin inomhusmiljö 

- Tillhandahålla dagsljus 

 

• Material och resurser - Maximalt 10 poäng 

Målet syftar till stor del att effektivisera materialförbrukning och omhändertagande av 

avfall för att minimera miljöpåverkan. Förhoppningen är att materialet som passerar 

byggnaden har ett så begränsat avfall som möjligt. 

 

2.4.3 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering och används för att oberoende 

utvärdera en byggnads miljöprestanda (SGBC, 2019). Vid bedömningen beaktas 

energiåtgång, innemiljö och byggnadsmaterial, där sexton olika värden mäts. Byggnaden kan 

därefter uppnå tre olika nivåer av certifiering, nämligen brons, silver och guld. 

 

Brons är den första nivån av certifiering. För att en byggnad ska uppnå bronsnivån räcker det 

med att rådande lagkrav enligt Boverkets byggregler och existerande rekommendationer 

uppfylls. Silver är den andra nivån av certifiering och uppfylls om byggnaden presterar över 

de satta värdena för brons. Detta innebär att lagkrav och rekommendationer inte är tillräckligt. 

Centrala faktorer är att solskydd, ljudnivå och ventilation ska vara mycket bättre. Guld är den 

högsta nivå av certifiering och ställer mycket höga krav på byggnaden. Vid certifiering av 

guld sker en uppföljning där personerna som vistas i byggnaden utvärderar kvalitén. 

 

2.4.4 Svanen 

Svanen är en svensk miljöcertifiering som ställer krav på energianvändning, kemiska 

produkter, byggprodukter och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa 

och för miljön (Svanen, 2019). Det unika för Svanen är att märkningen dessutom tillämpar ett 
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livscykelperspektiv som omfattar byggprocessen och förvaltning. 

 

För att en byggnad ska märkas med Svanen ställs krav på att byggnaden uppfyller: 

• Låg energianvändning 

• Höga miljö- och hälsokrav på byggvaror, material och kemiska produkter 

• God innemiljö och låga emissioner 

• Kvalitetssäkrad byggprocess. 

 

2.5 CSR 

Allt oftare väljer myndigheter, aktivister och media att uppmärksamma konsekvenserna av ett 

företags verksamhet (Forbes, 2019). För att företagen ska kunna undvika en trängd situation 

med negativ publicitet väljer flera bolag att ägna tid och resurser åt vad som kallas Corporate 

Social Responsibility (CSR), alltså företagets sociala ansvar. CSR blir allt mer vanligt och 

finns ofta beskrivet på ett företags hemsida eller i en årsredovisning. CSR-förespråkare 

argumenterar över fyra områden: 

 

• Moraliska förpliktelser 

Argumentationen baseras på att företag har en moralisk förpliktelse att vara goda 

“medborgare” och därmed driva en verksamhet som gör gott för samhället och är 

etiskt korrekt. 

 

• Rätten att bedriva verksamhet 

För att ett företag ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet krävs det att samhället 

godkänner företaget, annars kommer inte bolaget bli lönsamt. 

 

• Hållbarhet 

Lyfter skyldigheten företag har att agera hållbart från första dagen för att inte begränsa 

kommande generationers möjligheter till ett hållbart och fungerande samhälle. 

 

• Rykte 

Ett bra och väl förankrat rykte stärker bilden av företaget, varumärket och verksamheten. 
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Ett företag som allokerar resurser över ovanstående fyra områden har möjligheten att forma 

en konkurrensfördel gentemot företag inom sin bransch. Genom att finansiera delar av 

verksamheten med gröna obligationer föreligger en möjlighet att “tjäna CSR poäng”. Poängen 

kan förvisso vara fullt rimliga och försvarbara, men företagets totala avtryck förefaller 

möjligen inte som hållbart, detta problemet beskrivs som green washing och är mindre 

insatser ett företag gör för att framstå som gröna, trots att dem i verksamheten i sin helhet inte 

är hållbara. Om samhället synar företaget finns det en stor risk att bolaget får negativ 

publicitet och därmed ett negativt rykte. Således behöver ett företag som vill forma en 

konkurrenskraftig fördel gentemot sina konkurrenter arbeta med CSR över hela spektrat.  
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3 Metod 

I metoden presenteras den metod och det tillvägagångssätt som studien genomförts på. Fokus 

ligger på urval, insamling av data och kodning av material, där även ett par statistiska formler 

presenteras. 

 

 

3.1 Forskningsmetoder 

Det finns i huvudsak två forskningsmetoder, den kvantitativa metoden och den kvalitativa 

metoden (Slevitch, 2011). Den kvantitativa metoden grundas på en världsbild där uppfattning 

och sanning separeras. Sanningen är entydig, objektiv och kan enbart beskrivas som den 

verkligen är. Metoden syftar till att skapa objektivitet och generaliserbarhet genom att hitta 

samband som kan användas för att förutspå framtiden. Metoden tillämpar matematik och stora 

mängder data. Den kvalitativa metoden grundas på en världsbild där sanningen utgörs av 

uppfattningar. Sanningen är flertydig, subjektiv och beskrivs som den uppfattas. Metoden 

syftar till att förstå fenomen ur en viss synvinkel. Metoden tillämpar beskrivande forskning, 

intervjuer och observationer. 

 

3.2 Studiens forskningsmetod 

Syftet med studien är att beskriva hur fastighetsbolagen tolkar och utformar gröna 

obligationer med avseende på hållbarhet. Studien sammanställer observationer som definierar 

en grön obligation ur fastighetsbolagens synvinkel. Således tillämpas en induktiv kvalitativ 

metod. 

 

3.2.1 Urval 

Urvalet i studien begränsas till fastighetsobligationer noterade på Nasdaq OXM Stockholm 

Nordic obligationslista för hållbara obligationer. Detta urval riktar sig direkt mot 

frågeställningen “Hur har fastighetsbolagen utformat sina gröna obligationer på den svenska 

obligationsmarknaden?”. Från dessa obligationer hämtas samtliga obligationsprospekt vilka 

utgör det konkreta urvalet. Eftersom vissa fastighetsbolag har emitterat flera obligationer av 

liknande karaktär, används ytterligare ett urval där endast en obligation från respektive 

fastighetsbolag beaktas. Denna obligation väljs slumpvis. Således erhålls en stor och en liten 
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urvalsgrupp. Vidare är Svensk Fastighetsfinansiering inte att betrakta som ett fastighetsbolag 

per definition då företaget explicit inte köper och säljer fastigheter. Däremot verkar bolaget 

som ett finansieringsföretag för fastighetsföretag och är en stor utgivare av gröna obligationer. 

Således ingår dem i urvalet. 

 

För att ytterligare fördjupa studien görs en jämförelse mellan statliga och privata 

fastighetsbolag. Med statliga bolag menas de fastighetsbolag som till 50% eller mer ägs av en 

till 100% statlig aktör. Resterande fastighetsbolag i urvalet klassas som privata. Utöver en 

jämförelse mellan statliga och privata företag har en jämförelse genomförts för så kallade 

”större” företag respektive ”mindre” företag. De större företagen utgör dem företagen som har 

ett marknadsvärde på respektive företags fastigheter större än medianen för totala urvalet, på 

samma vis utgör de ”mindre” företagen de bolag som har ett totalt fastighetsvärde 

understigande medianen för urvalet. I nämnd granskning användes det så kallade begränsade 

urvalet med endast en obligation per företag. Vidare har Skanska och Svensk 

Fastighetsfinansiering tagits bort ur urvalet då deras kärnverksamhet inte är att äga 

fastigheter. 

 

3.2.2 Insamling av data 

Data hämtades från samtliga obligationsprospekt från Nasdaq OMX Stockholm Nordic 

obligationslista för hållbara obligationer. En första gallring av obligationsprospekten skedde 

omedelbart för att enbart inkludera prospekt från obligationer emitterade av fastighetsbolag. 

Detta med hänsyn till studiens avgränsning och urval. Fastighetsbolagens obligationsprospekt 

analyserades därefter för att granska dess innehåll, med målet att identifiera gemensamma 

nämnare. Gemensamt för samtliga fastighetsobligationer är ett stort fokus på olika 

miljöcertifieringar, som används i prospekten för att beskriva vad de gröna obligationerna 

avser att finansiera. Vidare innehöll prospekten mycket information kring syftet med den 

gröna obligationen, motivering till varför företaget valt att ställa ut en grön obligation istället 

för en traditionell och hur företaget planerar att disponera kapitalet, med mera. För att 

fokusera på studiens frågeställning koncentrerades insamlingen av data till vilken eller vilka 

miljöcertifieringar som fastighetsbolagen var villiga att utlova vid nyproduktion, förvärv eller 

restaurering. Eftersom de gröna obligationerna i fråga huvudsakligen finansierar 

nyproduktion, förvärv och restaurering av befintligt bestånd, snarare än refinansiering, 

beaktas ej kraven vid refinansiering av befintligt bestånd.  
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För klassificera fastighetsbolagen som statliga eller privata undersöktes ägarstrukturen för 

respektive fastighetsbolag. Detta skedde genom att data samlades in från fastighetsbolagens 

hemsidor, som i samtliga fall presenterade ägarstrukturen. 

 

För att bestämma den gröna emissionsvolymen för respektive fastighetsbolag adderades 

volymen för de utställda obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm Nordics lista över 

hållbara obligationer. Vidare bestämdes den totala emissionsvolymen för respektive 

fastighetsbolag genom att data för total utestående obligationsskuld hämtades med hjälp av en 

Bloomberg Terminal. 

 

För att sammanställa marknadsvärdet på företagens fastigheter hämtades information från 

bolagens offentliga årsredovisningar och kvartalsrapporter. Företagens uppgifter ställdes upp i 

kolumner där ett mediantal beräknades för hela urvalet. Företag med ett marknadsvärde över 

medianen grupperades som ”större” och vice versa för de ”mindre” företagen. Därefter 

granskades de ”mindre” företagen och dess certifieringskrav, samma granskning genomfördes 

för de ”större” företagen. 

 

3.2.3 Kodning av materialet 

En sammanställning över samtliga gröna obligationer noterade på Nasdaq OMX Stockholm 

Nordic finns att tillgå på Nasdaq OMX Nordics hemsida. Denna sammanställning 

importerades till Excel för att därefter sållas enligt urvalet. I Excel tilldelades varje 

miljöcertifiering en etta för varje gång certifieringen krävdes i ett obligationsprospekt, vilket 

sedan adderades ihop till en totalsumma. Slutligen sållades de obligationer som var emitterade 

av samma fastighetsbolag, för att också erhålla data där endast en obligation av respektive 

fastighetsbolag beaktas. Vidare skapades två nya listor, en lista med obligationer emitterade 

av statliga fastighetsbolag och en lista med obligationer emitterade av privata fastighetsbolag. 

I dessa listor fick varje miljöcertifiering återigen en etta för varje gång certifieringen nämndes 

som lägsta krav i ett av obligationsprospekten, vilket sedermera summerades. Vidare 

sammanställdes den statliga ägarandelen, den gröna emissionsvolymen och den totala 

emissionsvolymen för respektive fastighetsbolag. Dessa ställdes i relation till varandra för att 

beräkna den procentuella andelen grön obligationsvolym. Ett medelvärde för andelen grön 

emissionsvolym beräknades för samtliga fastighetsbolag. All data sammanställdes i tabeller 

och diagram med hjälp av Excel. 
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I Excel gjordes en statistisk analys, där medelvärdet för antalet emitterade obligationer med 

en viss miljöcertifiering per fastighetsbolag beräknades. Även standardavvikelsen för antalet 

emitterade obligationer med en viss miljöcertifiering per fastighetsbolag beräknades. 

 

 

�̅� =
1

𝑛
∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

, där 𝑛 är antal fastighetsbolag och 𝑥𝑖 antal emitterade obligationer med en viss 

miljöcertifiering av fastighetsbolag 𝑖. 
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, där 𝑁 är antal observationer, 𝑥𝑖 antal emitterade obligationer med en viss miljöcertifiering av 

fastighetsbolag 𝑖 och �̅� medelvärdet för antalet emitterade obligationer med en viss 

miljöcertifiering per fastighetsbolag. 

 

3.3 Svagheter och begränsningar 

Urvalet i studien är begränsat till noterade obligationer på den svenska obligationsmarknaden. 

Således beaktas ej icke noterade obligationer och utländska obligationer. För att utveckla 

studien skulle även sådana obligationer kunna beaktas. Vidare kan studien utvecklas genom 

intervjuer med fastighetsbolagen, både med fastighetsbolag som har valt att emittera gröna 

obligationer och med fastighetsbolag som valt att inte emittera gröna obligationer. Studien tar 

inte heller hänsyn till investerarnas krav för att köpa gröna obligationer, vilket en utökad 

studie hade kunnat omfatta. 
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4 Resultat 

 I resultatet presenteras obligationsprospektens innehåll med fokus på miljöcertifieringar. 

Dels presenteras det faktiska utfallet i antal, dels presenteras medelvärde och 

standardavvikelse för respektive miljöcertifiering. Vidare presenteras utfallet för total 

utstående obligationsskuld, volym gröna obligationer och andel gröna obligationer för 

respektive fastighetsbolag. Detta följs upp med en jämförelse mellan gröna obligationer 

emitterade av statliga respektive privata fastighetsbolag.

 

 

4.1 Obligationsprospektens innehåll 

16 fastighetsbolag svarade för de totalt 94 utgivna gröna obligationerna som emitterats med 

ändamålet att finansiera gröna projekt. 

 

Fastighetsbolag Statligt/Privat Antal obligationer Marknadsvärde (mkr) 

Vasakronan Statligt 24 139 381 

Fabege Privat 15 69 600 

Atrium Ljungberg Privat 10 45 000 

Svensk Fastighetsfinansiering Privat 10  
Humlegården Privat 5 24 818 

Jernhusen Statligt 5 17 249 

Rikshem Statligt 5 46 461 

Kungsleden Privat 4 35 418 

Willhelm Statligt 4 37 581 

Castellum Privat 2 89 168 

Hemsö Statligt 2 49 559 

Skanska Financial Services Privat 2  
Specialfastigheter Statligt 2 27 480 

Vacse Privat 2 6 167 

Fastpartner Privat 1 25 111 

Klövern Privat 1 54 180 

Figur 4: Fastighetsbolagen ordnade efter antalet emitterade gröna obligationer. 

 

I Figur 4 framgår obligationernas fördelning per fastighetsbolag. Spannet sträcker sig mellan 

1–24 emitterade obligationer, vilket tyder på en relativt ojämn fördelning. Vasakronan har 

emitterat klart flest gröna obligationer med följt av Fabege. Atrium Ljungberg och svensk 

fastighetsfinansiering delar tredjeplatsen. Längst ned på listan finns Fastpartner och Klövern. 
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Figur 5: Fördelning av miljöcertifieringar, stort urval. 

 

I Figur 5 presenteras en sammanställning av de utlovade miljöcertifieringarna i de gröna 

obligationernas obligationsprospekt. Diagrammet visar att Miljöbyggnad Silver tillsammans 

med BREEAM Very Good är de mest frekventa miljöcertifieringarna följt av LEED Guld. 

BREEAM Outstanding och LEED Platinum förekommer också samma utsträckning. 

BREEAM Excellent, Miljöbyggnad Guld och Svanen förekommer sällan i urvalet. Noterbart 

är att ingen obligation utlovar LEED Silver. 

 

 

Figur 6: Medelvärde och standardavvikelse per miljöcertifiering, beräknat på stort urval. 
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I Figur 6 visas medelvärdet för antalet emitterade obligationer med en viss miljöcertifiering 

per fastighetsbolag. Även standardavvikelsen för antalet emitterade obligationer med en viss 

miljöcertifiering per fastighetsbolag visas. Diagrammet visar på att BREEAM Very Good och 

Miljöbyggnad Silver är de två mest frekventa miljöcertifieringarna. Standardavvikelsen är 

störst för BREEAM Outstanding och LEED Platinum. 

 

 

Figur 7: Fördelning av miljöcertifieringar, litet urval. 

 

I Figur 7 presenteras en sammanställning av de utlovade miljöcertifieringarna i de gröna 

obligationernas obligationsprospekt när endast en obligation per fastighetsbolag beaktas. 

Återigen är BREEAM Very Good och Miljöbyggnad Silver de mest de mest frekventa 

miljöcertifieringarna, men i detta urval tillsammans med LEED Guld. De övriga 

certifieringarna förekommer sällan eller inte alls. 
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Figur 8: Medelvärde och standardavvikelse per miljöcertifiering, beräknat på litet urval. 

 

I Figur 8 visas medelvärdet för antalet emitterade obligationer med en viss miljöcertifiering 

per fastighetsbolag när endast en obligation per fastighetsbolag beaktas. Även 

standardavvikelsen för antalet emitterade obligationer med en viss miljöcertifiering per 

fastighetsbolag visas. Diagrammet visar på att BREEAM Very Good och Miljöbyggnad 

Silver och LEED Guld är det tre mest frekventa miljöcertifieringarna. Standardavvikelsen är 

även störst för dessa tre. 

 

Samtliga obligationsprospekt använde de miljöcertifieringssystem som behandlas i kapitlet 

”Teori”, med undantag för Rikshem. Rikshems löften för kommande nyproduktion är explicit 

att enbart bygga i trämaterial som huvudkomponent för att minimera användningen av kol-

baserade material som betong och/eller stål. Vidare nämner man Rikshem i sitt prospekt 

trämaterialet måste vara certifierat enligt FSC eller PEFC.  
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4.2 Obligationernas volym 

 

 

Figur 9: Emitterad grön obligationsvolym per fastighetsbolag. 

 

I Figur 9 presenteras respektive fastighetsbolags emitterade volym i gröna obligationer. 

Vasakronan är klart största emittent av gröna obligationer sett till total obligationsvolym med 

12,00 mdkr utestående skuld följt av Fabege med 6,25 mdkr. De företag med minsta 

utestående gröna skuld är Castellum, Skanska, Fastpartner och Hemsö som alla i dagsläget 

har 1,00 mdkr i gröna obligationer utestående. För att konkretisera resultatet sätts bolagens 

utestående gröna volym nedan i relation till dess totala skuld, för att se andelen grön 

finansiering. 
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Figur 10: Total utstående obligationsskuld, volym gröna obligationer och andel gröna 

obligationer. 

 

I Figur 10 presenteras fastighetsbolagens totala utestående obligationsskuld, volymen gröna 

obligationer och andelen gröna obligationer. I Figur 9 framstår Vasakronan som största 

emittent av gröna obligationer, men relativt sett ligger de drygt över snittet vad gäller andel. 

Istället visar Figur 10 på att Fabege och Humlegården är mest benägna till att emittera gröna 

obligationer. 

 

4.3 Statliga och privata obligationer 

 

 

Figur 11: Fördelning av certifieringar, statligt ägda fastighetsbolag, stort urval. 

 

I Figur 11 presenteras vilka miljlöcertifieringar som används hos statliga företag där 

BREEAM Outstanding respektive LEED Platinum är dominanta, följt av LEED Guld. Endast 

LEED Silver saknas i utfallet. 
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Figur 12: Fördelning av certifieringar, privata fastighetsbolag, stort urval. 

 

I Figur 12 presenteras vilka miljöcertifieringar som används hos privata företag där 

BREEAM Very Good respektive Miljöbyggnad Silver är dominanta, följt av LEED Guld. 

Utöver dessa nämndes endast BREEAM Excellent och Svanen. 

 

4.3 Större och mindre företag 

 

 
Figur 13: Fördelning av certifieringar, större företag  
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I figur 13 återges hur fördelningen av miljöcertifieringar är för företag med fastighetsvärden 

överstigande 42 miljarder kronor. BREEAM Very Good samt Miljöbyggnad Silver är mest 

förekommande följt av LEED Guld. 

 

 

Figur 14: Fördelning av certifieringar, större företag 

 

Figur 14 illustrerar fördelningen av interna miljöcertifieringskrav för företag med ett 

fastighetsvärde uppgående till mindre är 42 miljarder kronor.  
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5 Analys och diskussion 

I analys och diskussion presenteras en djupare analys av resultatet vilket följs upp med en 

diskussion. Analysen omfattar obligationsprospektens innehålll, obligationernas volym och 

jämförelsen mellan statliga och privata fastighetsbolag. Diskussionen återkopplar till teorin 

och för resonemang kring problematiseringen.

 

 

5.1 Analys 

Analysen omfattar obligationsprospektens innehålll, obligationernas volym och jämförelsen 

mellan statliga och privata fastighetsbolag. 

 

5.1.1 Obligationsprospektens innehåll 

Vad gäller den stora urvalsgruppen med samtliga gröna obligationer visar resultatet på att 

BREEAM Very Good och Miljöbyggnad Silver är de två mest frekventa miljöcertifieringarna, 

följt av LEED Guld. Även BREEAM Outstanding och LEED Platinum förekommer relativt 

ofta. BREEAM Excellent, Miljöbyggnad Guld och Svanen förekommer med låg frekvens. 

Noterbart är att ingen obligation kräver LEED Silver. Vad gäller den lilla urvalsgruppen med 

endast en obligation per fastighetsbolag, visar resultatet återigen på att BREEAM Very Good 

och Miljöbyggnad Silver förekommer med högst frekvens, men denna gång tillsammans med 

LEED Guld. De övriga certifieringarna förekommer betydligt mer sällan eller inte alls jämfört 

den stora urvalsgruppen. 

 

Diagrammet över medelvärde och standardavvikelse per miljöcertifiering, beräknat på stort 

urvalet, visar på att BREEAM Very Good och Miljöbyggnad Silver är de två mest frekventa 

miljöcertifieringarna. Noterbart är att standardavvikelsen för dessa två är hög men betydligt 

lägre än standardavvikelsen för BREEAM Outstanding och LEED Platinum. Detta förklarar 

varför BREEAM Very Good och Miljöbyggnad Silver är de två mest frekventa 

miljöcertifieringarna i båda fallen, men att frekvensen för BREEAM Outstanding och LEED 

Platinum minskar när endast en obligation per fastighetsbolag beaktas. Detta förklaras av att 

enskilda bolag med ett stort antal emitterade obligationer med liknande krav sållas bort. 

Diagrammet över medelvärde och standardavvikelse per miljöcertifiering, beräknat på litet 
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urval, visar på att BREEAM Very Good, Miljöbyggnad Silver och LEED Guld är de tre mest 

frekventa miljöcertifieringarna. Standardavvikelsen är mer homogen mellan de olika 

miljöcertifieringarna jämfört med det stora urvalet vilket tyder på att detta är mer 

representativt. 

 

5.1.2 Obligationernas volym 

Figur 9 visar på att Vasakronan är största emittent av gröna obligationer i Sverige med en 

grön obligationsvolym om 12 000 Mkr. För sätta den gröna obligationsvolymen i perspektiv 

jämförs den med den totala obligationsskulden enligt Figur 10. Detta ger det procentuella 

förhållandet mellan grön obligationsvolym och total obligationsvolym för respektive 

fastighetsbolag, där Vasakronan relativt sett inte längre framställs som största emittent av 

gröna obligationer. Bryter man ner resultatet och explicit tittar på privata företag var andelen 

gröna obligationer 33 % medans den för statliga företag uppgick till 12 %, det totala urvalet 

hade en genomsnittlig andel om 23 %. 

 

5.1.3 Statliga och privata obligationer 

Vid analys av den gröna obligationsvolymen och dess relation till den totala 

obligationsvolymen framgår det att den privata sektorn är mer benägen att emittera gröna 

obligationer, vilket gör det angeläget att analysera skillnaden i de utlovade 

miljöcertifieringarna mellan statlig och privat sektor. Resultatet visar på tydliga skillnader vad 

gäller de miljöcertifieringar som utlovas. I den privata sektorn är BREEAM Very Good och 

Miljöbyggnad Silver, följt av LEED Guld de vanligaste miljöcertifieringarna. Detta är i linje 

med tidigare resultat, vilket förklaras av att det finns fler privata aktörer än statliga aktörer 

som emitterat gröna obligationer. I den statliga sektorn avviker dock resultatet från tidigare, 

där de mest frekventa miljöcertifieringarna är BREEAM Outstanding och LEED Platinum. 

BREEAM Outstanding och LEED Platinum är de två högsta nivåerna inom respektive 

miljöcertifiering och villkorar höga miljökrav. Således är det en tydlig skillnad gentemot den 

privata sektorn vad gäller utlovade miljökrav vilket väcker frågan om kvalitet kontra 

kvantitet. 

 

5.1.4 Storlekens påverkan 

För att ytterligare fördjupa analysen och belysa eventuella röda trådar som kan förklara 

företagens olika interna krav på certifieringar genomfördes en undersökning där certifieringar 
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sattes i relation till företagens storlek, mätt i marknadsvärde av total fastighetsportfölj, vilket 

illustreras i figur 13 och 14. Båda figurerna redovisar ett likartat resultat, att BREEAM Very 

Good och Miljöbyggnad Silver är de dominanta kraven. Däremot förekommer de 

certifieringar med högst ställda krav enbart i figur 13, för de större bolagen. Detta är 

Vasakronan som kräver BREEAM Outstanding alternativt LEED Platinum. 

 

5.2 Diskussion 

Diskussionen återkopplar till teorin och för resonemang kring problematiseringen. 

 

5.2.1 Regelverk 

Premissen för gröna obligationer är att investera och producera hållbart. Således bör också det 

vara utgångspunkten vid en utformning av ett ramverk, att det som kallas grönt faktiskt är 

hållbart. Enligt teorin grundar sig exempelvis Miljöbyggnad Brons endast på rådande lagkrav 

enligt Boverkets byggregler och existerande rekommendationer. Således har inga ytterligare 

åtgärder vidtagits och Miljöbyggnad Brons bör följaktligen inte vara skäl nog för att emittera 

en grön obligation. Miljöbyggnad Silver å andra sidan är en högre nivå av certifiering och 

uppfylls om byggnaden presterar över de satta värdena för brons. Detta innebär att lagkrav 

och rekommendationer inte är tillräckligt. Detta är början på ett regelverk. Frågan är dock hur 

mycket mer som krävs utöver rådande lagkrav enligt Boverkets byggregler och existerande 

rekommendationer för att en obligation ska kunna klassas som grön. 

 

Fastighetsbolagens samlade tolkning av vad en grön obligation fordrar placeras vid 

Miljöbyggnad Silver, BREEAM Very Good och LEED Guld. Detta hade kunnat utgöra 

grunden för ett regelverk om det inte vore för det faktum att de statliga fastighetsbolagens och 

de privata fastighetsbolagens tolkningar går isär. De statliga fastighetsbolagens tolkning 

placerar sig vid BREEAM Outstanding och LEED Platinum, medan de privata 

fastighetsbolagens tolkning placerar sig vid Miljöbyggnad Silver och BREEAM Very Good. 

Att tolkningarna går isär belyser problematiken kring avsaknaden av ett regelverk.  

 

En parameter som skulle kunna förklara skillnaden mellan statligt ägda företag och privata 

företag är skillnaden i storlek mellan dem. I ett försök att förklara skillnaden gjordes 

ytterligare en fördelning av certifieringar baserat på fastighetsbolagets storlek som mätt i 
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värde av totala fastighetsportföljen. Jämförelsen visar dock att, oavsett storlek ställer 

företagen ungefär samma interna krav på dess gröna obligationer. 

 

5.2.2 Kvalitet kontra kvantitet 

För att kunna utforma ett framtida regelverk måste frågan om huruvida fokus ska ligga på 

kvalitet eller kvantitet behandlas. Med kvalitet menas relativt sett låg grön obligationsvolym 

till höga krav. Med kvantitet menas relativt sett hög grön obligationsvolym till låga krav. För 

att besvara frågan måste den nuvarande situationen granskas, där de statliga 

fastighetsbolagens satsar på kvalitet och de privata fastighetsbolagen satsar på kvantitet. Att 

de privata fastighetsbolagen är mer benägna att emittera gröna obligationer och har högre 

andel grön obligationsvolym, kan tolkas som att de är mer miljömedvetna än de statliga 

fastighetsbolagen. Med vetskapen om att kraven i de privata obligationerna är lägre än i de 

statliga obligationerna, kan det också tolkas som att de privata fastighetsbolagen utnyttjar 

avsaknaden av ett regelverk genom att klassa obligationer med lågt ställda krav som gröna. 

Tolkningen beror på ett ställningstagande kring kvalitet kontra kvantitet och vilka krav som 

anses tillräckliga för att fordra gröna obligationer. 

 

Utan regelverk förlitar sig investerare i stor grad på organisationer och företag som 

betygsätter obligationerna. Moody's Investors Service, Standard & Poor's och Fitch Ratings 

betygsätter primärt kreditrisken, medans CICERO betygsätter hållbarheten. Utan faktiska 

regler för vad som får kallas grönt blir även CICERO’s märkning av obligationer något som 

investerare per automatik inte kan anta vara tillförlitligt. Således riskerar marknaden att förses 

med vilseledande information, vilket ytterligare ökar risken för en inkonsekvent och icke 

transparent marknad som underminerar konceptet med gröna obligationer. Följaktligen kan 

investerare dra sig från att investera i gröna obligationer, då tydliga garantier saknas. Omvänt 

blir det svårt för fastighetsbolag att resa grönt kapital, då det är otydligt vilka krav som ställs i 

gengäld. För att säkerställa investeringar i gröna projekt, krävs således en tydlig definition av 

vad som avses med en grön obligation och vad emittenterna utlovar att göra med kapitalet. 

Liknande problem har behandlats tidigare, inte minst efter finanskrisen 2008, där 

kreditvärderingsinstitut betygsatte finansiella instrument felaktigt. Åtgärden då var hårdare 

regelverk och kontroller. Det är således rimligt att ta fram ett regelverk även för gröna 

obligationer. 
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5.2.3 Fastighetsekonomi 

Att bygga miljöcertifierade byggnader kräver i regel högre investeringskostnader. Tidigare 

forskning visar dock på att det finns flera ekonomiska vinningar med att bygga enligt 

behandlade miljöcertifieringar, utöver det faktum att grönt kapital kan resas. Miljöcertifierade 

byggnader tenderar nämligen att medföra högre driftnetton. Dels genom ökade hyresintäkter 

till följd av hyrespremier. Dels genom lägre fastighetskostnader till följd av lägre 

energiförluster. Vidare tenderar miljöcertifierade byggnader att medföra lägre 

avkastningskrav. Dels genom lägre vakansrisk till följd av ökad efterfrågan på 

miljöcertifierade byggnader. Dels genom längre livslängd på byggnaden till följd av hållbart 

byggande. Enligt avkastningsmetoden genererar detta högre marknadsvärde. 

 

För att miljöcertifierade byggnader ska kunna byggas krävs det att prisnivån på 

fastighetsmarknaden tillåter detta. Detta illustreras i 4Q-modellen, där produktionslinjen är 

förskjuten från origo i kvadrant tre. Således krävs det en viss efterfrågan på marknaden av 

miljöcertifierade byggnader såväl som ekonomiska fördelar med byggnaden i sig för att 

produktionen av miljöcertifierade byggnader ska kunna säkras på lång sikt. Att gröna 

obligationer finns, där investerare kan behöva avstå viss avkastning för ett gott ändamål, är i 

sig ett tecken på att marknaden inte alltid uppnår den efterfrågan som krävs för att gröna 

projekt och miljöcertifierade byggande ska vara ekonomiskt lönsamt. Detta belyser återigen 

vikten av ett väl fungerande system och regelverk kring gröna obligationer. 

 

5.2.4 Obligationer 

Trots att bara första kvartalet av år 2019 hade passerat hade marknaden för gröna obligationer 

redan emitterat 35 miljarder kronor, motsvarande 2017 helårsvolym. Baserat på tidigare 

siffror tyder allt på att tillväxten på obligationsmarknaden kommer vara i paritet med 2018 

och vi kommer se en ökning av totalvolymen emitterade obligationer. Tillväxten befäster 

aktualiteten av gröna och hållbara investeringar som vuxit med raketkrafter senaste åren. Allt 

annat lika behöver det inte nödvändigtvis betyda att det tillkommit nytt kapital på svenska 

obligationsmarknaden, utan det kan vara ett resultat av omfördelning av resurser från den 

traditionella obligationsmarknaden till gröna obligationer. Möjligen ser vi nu ett påbörjat 

paradigmskifte där företag inte längre kan få kapital från kapitalmarknaden utan att uppvisa 

att en betydande del av kapitalet kommer investeras i hållbara projekt. 
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Trots allt är obligationer ett investeringsalternativ som konkurrerar mot andra möjligheter för 

att skapa avkastning. Obligationer är enligt teorin nämnt beroende av hur ränteläget på 

marknaden fungerar där ökade räntor medför att priset på obligationer går ner och vice versa. 

Skulle räntorna stiga kan det leda till en minskad efterfrågan och därmed ett prisfall. På 

samma sätt skulle, i teorin, ytterligare räntesänkningar innebära ett omvänt scenario med ökad 

efterfrågan på obligationer, även om det med hänsyn till nuvarande ränteläge är att betrakta 

som osannolikt.  
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6 Slutsats 

 I slusatesen presenteras svar på studiens forskningsfråga och delfråga. Vidare presenteras 

förslag på vidare forskning.

 

 

Studiens forskningsfråga lyder ”Hur har fastighetsbolagen utformat sina gröna obligationer 

på den svenska obligationsmarknaden?” med delfrågan ”Vilka skillnader finns mellan statligt 

ägda fastighetsbolag och privatägda fastighetsbolag vad gäller dess utformning av gröna 

obligationer samt dess benägenhet att emittera gröna obligationer?”. Studien visar på att 

fastighetsbolagen använder miljöcertifieringar för att konkretisera kraven i obligationerna, där 

Miljöbyggnad Silver, BREEAM Very Good och LEED Guld är de mest frekventa 

miljöcertifieringarna. Studien visar vidare på att det finns tydliga skillnader mellan statligt 

ägda fastighetsbolag och privatägda fastighetsbolag vad gäller dess utformning av gröna 

obligationer samt dess benägenhet att emittera gröna obligationer. För de statliga 

fastighetsbolagen ligger fokus på kvalitet, det vill säga relativt sett låg grön obligationsvolym 

till höga krav. För de privata fastighetsbolagen ligger fokus snarare på kvantitet, det vill säga 

relativt sett hög grön obligationsvolym till låga krav. Detta kan tolkas som att de privata 

fastighetsbolagen är mer benägna att emittera gröna obligationer och är således mer 

miljömedvetna. Det kan också tolkas som att de privata fastighetsbolagen utnyttjar 

avsaknaden av ett regelverk genom att klassa obligationer med lågt ställda krav som gröna. 

Detta ökar risken för en inkonsekvent och icke transparent marknad som underminerar 

konceptet med gröna obligationer.  För att säkerställa investeringar i gröna projekt, krävs 

således en tydlig definition av vad som avses med en grön obligation och vad emittenterna 

utlovar att göra med kapitalet. Det är således mycket viktigt med ett väl fungerande system 

och regelverk kring gröna obligationer. 

 

Studien behandlar huvudsakligen den information som finns i fastighetsbolagens gröna 

obligationsprospekt. Att de gröna obligationerna handlas på marknaden tyder på att 

investerare ser de krav som ställs i obligationsprospekten som tillräckliga för att investera i 

obligationen. Det vore dock av intresse för marknad och samhälle att djupare studera de krav 

investerare har för att köpa gröna obligationer. Förslag på vidare forskning skulle således 

kunna vara intervjuer med exempelvis banker, fonder och institutioner för att få en djupare 
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förståelse för investerarnas krav på de gröna obligationerna. Vidare är det relevant med vidare 

forskning kring ett faktiskt regelverk för att bestämma vad som krävs för att en obligation ska 

få klassas som grön. Detta med tydliga kopplingar till fastighetsbranschen.  
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