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Abstract 
This report aim to examine and analyze motives and financial incentives behind the real 
estate sector's participation on the green bond market in Sweden. The report discusses 
whether a Green bond premium, also called Greenium, exists and how large it is. 
Furthermore, the reasons why a Greenium can occur are analyzed. A discussion about 
whether it is more economically viable to trade in green bonds compared to ordinary 
corporate bonds is implemented.  

In 2007, the World Bank issued the first green bond in the world in cooperation with SEB. 
Since then the market has grown to a global value over $ 300 billion. Vasakronan issued the 
world’s first green corporate bond in 2013 and since then the green bond market in Sweden 
has grown strongly. Green bonds have the same economic traits as traditional bonds, but 
the difference is that revenues from green bonds must finance environment or climate-
friendly projects. Green bonds entail some risks for active issuers and investors. These risks 
include reputation risk, greenwashing and asymmetric information. 
 
Given the enormous impact companies have on the environment, it is appropriate for 
companies to take responsibility for their emissions and other negative external effects. 
Through the concept Corporate Social Responsibility companies have taken more 
responsibility for how they affect society from both an economic, environmental and social 
perspective. Through CSR green bonds have become popular and especially on the real 
estate market, where the ambition of sustainability has grown strongly in recent years. 
 
In conclusion, it can be stated that a greenium exists but that it is difficult to estimate. 
According to interviewed issuers in the real estate sector, greenium can be assumed to be -4 
to -5 basis points and, according to scientific articles, it is assumed to be about -2 basis 
points. The fact that greenium arises depends on investors’ large demand and issuers' low 
supply of green bonds at present time. The real estate industry is the leading sector in the 
green bond market in Sweden and this is assumed to be due to the industry's early 
modification of green bonds and the sector's well-developed certification system of 
sustainable buildings. In the future, the green bond market can be assumed to grow and 
develop in both other industries and other countrie
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Sammanfattning 
Syftet med rapporten är att undersöka och analysera motiv och ekonomiska incitament 
bakom fastighetssektorns deltagande på den gröna obligationsmarknaden i Sverige. 
Rapporten diskuterar huruvida en grön premie eller ett Green bond premium, även 
kallat Greenium, existerar samt hur stort detta är. Greenium är skillnaden mellan räntan på 
en grön obligation och en traditionell obligation. Vidare analyseras anledningar till att ett 
Greenium skulle uppstå. En diskussion förs huruvida det är mer ekonomiskt lönsamt att köpa 
gröna obligationer i jämförelse med traditionella obligationer. År 2007 utfärdade 
Världsbanken den första gröna obligationen i världen i samarbete med SEB. Sedan gröna 
obligationens uppkomst har marknaden vuxit till ett globalt värde på över 300 miljarder 
dollar. Vasakronan utfärdade världens första gröna företagsobligation 2013, efter det fick 
marknaden i Sverige sitt största uppsving och sedan dess har marknaden vuxit kraftigt. 
Gröna obligationer har samma ekonomiska egenskaper som traditionella obligationer men 
skillnaden är att intäkterna från gröna obligationer måste finansiera miljö- eller klimatvänliga 
projekt. Gröna obligationer medför en del risker för aktiva aktörer. Dessa risker är bland 
annat anseenderisk, greenwashing och asymmetrisk information. Med tanke på den enorma 
påverkan företag idag har på miljön är det lämpligt att dessa tar ansvar för sina utsläpp och 
andra negativa externa effekter. Genom konceptet Corporate Social Responsibility har 
företag tagit mer ansvar för hur de påverkar samhället ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt 
samt socialt perspektiv. Genom CSR har gröna obligationer blivit populärt och i synnerhet på 
fastighetsmarknaden där ambitionen kring hållbarhet vuxit kraftigt de senare åren.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett greenium finns men att det är 
svåruppskattat. Enligt intervjuade personer inom fastighetsbranschen kan greenium antas 
vara -4 till -5 baspunkter och enligt vetenskapliga artiklar antas det vara cirka -2 baspunkter. 
En baspunkt motsvarar en hundradels procent. Att greenium uppstår beror på investerares 
stora efterfrågan och emittenters låga utbud på gröna obligationer i dagsläget. 
Fastighetsbranschen är ledande på den gröna obligationsmarknaden i Sverige och detta 
antas bero på branschens tidiga modifiering av gröna obligationer samt sektorns 
välutvecklade certifieringssystem av hållbara byggnader. I framtiden kan den gröna 
obligationsmarknaden antas växa och utvecklas inom såväl andra branscher som andra 
länder. 
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1. Inledning 
 
1.1.	Bakgrund	
Från och med industrialiseringen har den mänskliga aktiviteten uppskattningsvis orsakat en 
global uppvärmning motsvarande 1,0°C. Om denna ökning fortskrider i nuvarande takt 
kommer det globala klimatet med stor sannolikhet nå en höjning av medeltemperaturen 
motsvarande 1,5°C mellan 2030 och 2052 (IPCC 2019). Problemen med klimatförändringarna 
drivs framförallt av en ökad koncentration av koldioxid och andra växthusgaser som genom 
människans verksamheter släpps ut i atmosfären. Det som svarar för den största påverkan i 
Sverige är förbränningen av fossila bränslen för el och värme i industriprocesser och 
transporter (Naturvårdsverket 2018).  
  
En stor del av världens länder står redan gemensamt kring arbetet för en hållbar utveckling. 
Genom Parisavtalet som inrättades 2016 har flertalet av världens länder förenat sig att i 
största möjliga utsträckning minska förändringarna i klimatet utifrån respektive lands 
förmåga. Målet med detta avtal är att stärka bekämpningen mot klimathotet globalt och 
hålla temperaturökningen, räknat från industrialiseringen, väl under 2°C. För att uppnå 
dessa mål kommer det krävas finansiering runt 180 miljarder euro per år i ytterligare 
investeringar (UN 2017).  
 
Det stora fokus på hållbarhet har även tagit sig in på den finansiella marknaden där intresset 
för gröna investeringar har ökat drastiskt de senaste åren. Grön finansiering är ett fenomen 
som kombinerar finansvärlden med klimatvänliga handlingar (Wang och Zhi 2016). 
Finansinspektionen (FI) arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling inom 
finansmarknaden där de spelar en viktig roll för omställningen av samhället mot ett mer 
miljövänligt sätt att tänka och verka. En omställning till en mer hållbar värld kräver ett 
hållbart tankesätt inom finansmarknaden och en omdirigering av kapital för de investeringar 
som sker i samhället till en mer hållbar ekonomi. Enligt FI är finanssektorn att se som ett 
komplimenterande verktyg till en generell klimatpolitik som har den avgörande rollen i 
frågan. Risker som kopplas till klimatfrågor och hållbarhet i allmänhet måste tas med i 
riskbedömningar både för finansföretag och som en del av FI:s egna bedömningar 
(Finansinspektionen 2017). 
 
Detta är även något som styrks av EU-kommissionen som lanserade en handlingsplan för 
finansiering av hållbar tillväxt 2018. Denna har på fokus att styra kapitalflöden mot mer 
hållbara alternativ, genomföra en integrering av hållbarhet i hantering av risk samt en 
inriktning mot att skapa gynnsamma förhållanden för transparens och långsiktighet på 
finansmarknaden (EU 2018).  
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Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär 20 procent av de totala växthusgasutsläppen 
som sker i Sverige och även importen av varor till sektorn leder till stora utsläpp (Boverket 
2019). På grund av att branschen står för en stor andel miljöförstörande utsläpp krävs ett 
genomgående miljötänkt och omställning till miljövänlig verksamhet för att de totala målen 
för miljön ska uppnås. En hög medvetenhet finns redan i branschen då många fastighets- 
och byggbolag idag har en utformad hållbarhetsstrategi för hur man kan skapa långsiktiga 
lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. 
 
1.2.	Problemformulering	
För att ovanstående miljömål ska uppnås och för att världen gemensamt ska ha möjlighet att 
sänka utsläppen av växthusgaser krävs en förändring. Gröna obligationer är ett incitament 
för att finansmarknaden ska involveras i utvecklingen mot en hållbar miljö och marknaden 
har fått ett enormt uppsving under det senaste decenniet. Specifikt fastighetsbranschen har 
en betydande roll i minskningen av växthusgaser vilket presenteras i en rapport av McKinsey 
(Enkvist, Nauclér och Rosander 2007). En överblick av tillväxten av gröna obligationer i 
världen presenteras i figur 1 nedan.  
 

 
Figur 1: Gröna obligationers tillväxt i världen mellan 2014-2018. Källa: Climate bond initiative 
(2018). 
 
Grön finansiering är ett relativt nytt koncept för att angripa rådande miljöproblem. Wang 
och Zhi diskuterar gröna obligationers påverkan på ekonomin och framhäver de 
institutionella instrumentens avgörande roll för att göra kapitalmarknaden mer hållbar. 
Gröna obligationer har de grundläggande egenskaperna som traditionella obligationer har 
och utöver detta är risken för investeringar relativt låg. Dessutom är investerares 
avkastningskrav lågt för dessa vilket minskar kapitalkostnaden. Vidare kan gröna 
obligationer tecknas till stora belopp och ha långa löptider vilket gör att dessa obligationer är 
lämpliga för större infrastrukturprojekt som kräver stora investeringar och ger en avkastning 
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under en längre period. I jämförelse med kapitallån från banker tenderar obligationer att ge 
investeraren högre lönsamhet, likviditet och stabilitet vilket gör obligationer populära på 
marknaden, såväl gröna som traditionella (Wang och Zhi 2016). 
 
Då det ställs andra krav på gröna obligationer än traditionella kan det enligt Wang och Zhi 
finnas nödvändiga planer att i framtiden låta statliga myndigheter ta fram förhållningspolitik 
till gröna obligationer som exempelvis lägre investeringsgränser och gynnsamma skatter 
(Wang och Zhi 2016).  
 
Det finns fortfarande en stor kunskapsbrist inom utveckling av riktlinjer för gröna 
obligationer där varken nationella eller internationella policys finns. Större delen av södra 
Asien har utvecklat officiella riktlinjer medan Europa fortfarande är i utredningsskedet. I 
Nordamerika och Sydamerika har privata aktörer utvecklat policys och det finns även vissa 
krav som ska uppfyllas för att en investering ska anses vara hållbar. Vikten av att ha officiella 
riktlinjer är betydande för den gröna obligationsmarknadens utveckling vilket kommer 
diskuteras senare i rapporten (Climate Bond Initiative 2018b). 
 
1.3.	Syfte	
Syftet med rapporten är att undersöka de ekonomiska drivkrafter som ligger bakom 
deltagandet på den gröna obligationsmarknaden i Sverige. Rapporten diskuterar huruvida 
ett Green bond premium, även kallat Greenium, existerar samt hur stort detta är. Vidare 
analyseras anledningar till att ett Greenium uppstår. Fokus kommer ligga på gröna 
företagsobligationer som främst emitteras av fastighetsbolag. Rapporten behandlar även 
kort framtida förutsättningarna för gröna obligationer som avslutning.  
 
1.4.	Frågeställning 

• Finns det en skillnad mellan räntan på en grön företagsobligation och en 
motsvarande traditionell obligation inom fastighetssektorn i Sverige, det vill säga ett 
så kallat greenium? 
 

1.5.	Avgränsningar	
Rapporten fokuserar på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige och analyserar 
huvudsakligen den gröna obligationsmarknaden i förhållande till marknaden för 
fastighetsobligationer. Det sker jämförelser med den allmänna obligationsmarknaden men 
rapporten skildrar inte någon djupare analys av denna. Rapporten tar inte hänsyn till hur 
gröna obligationer påverkar andra branscher och marknader. Vidare studeras aktörer som i 
dagsläget är aktiva inom obligationsmarknaden. Avgränsningar till fastigheter görs för att 
kunna dra relevanta slutsatser om aktörer som verkar på samma marknad.  
 
Rapporten för ingen djupare diskussion om huruvida befintliga regelverk är tillräckliga eller 
rätt utformade utan utgår endast från dessa som en grund i analysen och hur de påverkar 
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aktörerna. I nuläget sker även stor utveckling inom detta område där EU tar fram 
lagstiftningsförslag för finanssektorns hållbarhetsarbete, officiella definitioner av gröna 
obligationer som är gemensamma för EU och riktlinjer för företags rapportering. Vi utgår 
från de regelverk som är fastställda till tidpunkten februari 2019.  
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2. Metod 
 

2.1.	Undersökningsmetod	
Denna rapport syftar till att undersöka den gröna obligationsmarknaden vilket ännu är ett 
relativt nytt och outforskat område. Forskningsprocessen är av induktiv karaktär för att 
genom data och tidigare forskning skapa generaliseringar. En kvalitativ litteraturstudie 
genomförs genom att studera tillgängligt material. Materialet består av läroböcker, 
vetenskapliga artiklar, statligt publicerade dokument, information från aktiva aktörers 
hemsidor, såväl företag som ideella organisationer samt banker. Vidare är studien explorativ 
och syftar till att undersöka samband mellan drivkrafter och ekonomiska utveckling på den 
gröna obligationsmarknaden (Jacobsen 2002). 
 
2.2.	Datainsamling	
Insamlingen av data sker genom en litteraturundersökning samt få och djupgående 
intervjuer för att få en bred och tydlig bild av området. Insamling av viss primärdata sker 
genom intervjuer med tre aktörer som har stor erfarenhet och kunskap om den gröna 
obligationsmarknaden. Dessa utgörs av Vasakronan och Atrium Ljungberg från 
fastighetsbranschen respektive Danske Bank från finanssektorn. Öppna individuella 
intervjuer genomförs med respondenterna för att få en djupgående förståelse av hur gröna 
obligationsmarknaden fungerar i praktiken. Intervjustudien är intensiv vilket betyder att den 
sker med fåtal respondenter leder till mer utförliga svar (Brunes 2017).  
 
Valet av intervjupersoner baseras på deras kunskap inom äment och vilka aktörer som är 
relevant för denna studie. En bank och två fastighetsbolag har därför valts vilka kompletterar 
information från litteraturstudien. Intervjuer skedde på respektive intervjupersons företag 
där relevanta frågor om gröna obligationer ställdes till personerna. 
 
Sekundärdata, fakta som redan existerar och som insamlats av andra, hämtats från litteratur 
och annat material som framgår ovan. Detta material är både kvalitativt och kvantitativt. En 
mer ingående litteraturöversikt presenteras nedan. För att erhålla vetenskapliga skrifter 
används Google Scholar samt KTH bibliotek. De sökord som främst används är green bonds 
samt green bond premium. Utöver detta används den statligt publicerade rapporten “Att 
främja gröna obligationer” publicerad av regeringen samt information från hemsidor som 
Climat bond initiative, Nasdaq och FN. 
 

2.3.	Begränsningar	
Gröna obligationer är som ovan nämnt ett relativt nytt område och det finns därav en 
begränsad mängd historisk data att tillhandahålla. Detta gör även att det inte finns någon 
större mängd arbeten eller forskning kring ämnet. En ytterligare begränsning med att 
undersöka skillnaden mellan räntan på en grön obligation och en traditionell obligation är 
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att dessa två aldrig emitteras samtidigt med exakt samma villkor. Det går att studera en grön 
obligation och en traditionell som liknar varandra men det är inte möjligt att få data som 
visar exakt det som eftersöks. 
 
2.4.	Litteraturöversikt	
Då hållbarhetsfrågor diskuteras flitigt inom samtliga branscher är det av största betydelse att 
finna lösningar på hur den finansiella sektorn på ett effektivt sätt kan inkluderas i arbetet 
mot klimathotet och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Gröna obligationer är ett 
instrument som kan vara en bidragande faktor till ett större hållbarhetstänk inom hela 
finanssektorn då miljömässig hållbarhet introduceras i en förhållandevis konservativ 
finansvärld. I en rapport av Oliver Zerbib analyseras skillnader mellan räntan för en grön 
obligation och en identiskt traditionell obligation som investerats världen över mellan 2013-
2017. Analysen finner att gröna obligationer har en lägre ränta än traditionella obligationer. 
Författaren visar att obligationspremien, vilken han beskriver är skillnad mellan räntan för 
traditionell obligation och grön obligation är -2 baspunkter vilket motsvarar -0.02 
procentenheter. Rapporten konstaterar dessutom att vilken typ av sektor på marknaden 
obligationen tillhör samt dess rating har stor betydelse för räntan på den gröna obligationen. 
Det framgår exempelvis att obligationspremien är högre för finansiella gröna obligationer 
och gröna obligationer med låg rating. Detta innebär att räntan för dessa två gröna 
obligationer är lägre än om de gröna obligationerna inte varit finansiella respektive haft en 
låg rating (Zerbib 2016). 
 
Som tidigare nämnts har finansiering genom gröna obligationer ökat explosionsartat under 
de senaste åren. Däremot finns ingen globalt accepterad definition på vad som uppfyller 
kravet för att få kallas en grön investering. I stället har olika standarder och principer tagits 
fram av företag, ideella organisationer och banker för att undvika fenomenet 
“greenwashing”. Utgivare av gröna obligationer tenderar dessutom att ha en hög 
kreditrating. Vidare resulterar ofta öronmärkta investeringar i större diversifiering av 
kreditrisken. 
 
I en nyligen utfärdad rapport av CBI, Climate Bond Initiative, diskuteras faktorer som kan 
påverka prissättningen av gröna obligationer. Det framgår att gröna obligationer i vissa fall 
är mindre i storlek än traditionella obligationer av samma karaktär. Att en obligation är 
mindre till storleken innebär att den inte har utrymme för lika stora investeringar. Vilket kan 
resultera i en högre efterfrågan av gröna obligationer som vidare kan påverka priset. 
Rapporten tar även upp certifieringens inflytande på prissättning då tidigare forskning visat 
att erkända gröna obligationer kan erhålla en högre prissättning än icke-certifierade gröna 
obligationer. Det finns däremot brister i undersökningar av denna typ då man för att erhålla 
korrekt resultat behöver jämföra certifierade gröna obligationer med icke-certifierade gröna 
obligationer vilka ska ha motsvarande egenskaper förutom certifieringen (Climate Bond 
Initiative 2018a). 
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2018 upprättades en studie som reviderar om gröna obligationer gagnar obligationsägare. 
Denna världsomfattande studie påvisar ett positivt resultat på avkastningen, däremot fann 
de ingen konstant premium för gröna obligationer. Detta innebär enligt författarna att den 
positiva avkastningen på gröna obligationer inte huvudsakligen beror av den lägre 
skuldkostnaden, alltså den lägre räntan. Vidare påvisar författarna att likviditeten förbättras 
vid utförande av gröna obligationer (Tang och Zhang 2018).  
 
Regeringen publicerade 2017 en utredning med uppdraget att identifiera hur marknaden för 
gröna obligationer kan främjas. Bland annat hur man kan skapa gröna obligationer med lägre 
kreditrisk och på så sätt lägre finansieringskostnad.  Vidare tas det upp på vilka sätt man kan 
eliminera de extrakostnader som uppkommer vid emittering av gröna obligationer som 
avhåller en del emittenter från detta även fast de lämpar sig enligt de krav som ställs. 
Regeringens förslag grundar sig på en övertygelse om att hållbara investeringar på längre 
sikt har en lägre kreditrisk och därmed ger motiv för en lägre ränta. En möjlighet för att 
minska risken hos en grön obligation är att knyta denna till ett objekt eller bestånd med 
lägre risk, till exempel en grön certifierad fastighet. En investerare skulle enligt regeringen på 
så sätt kunna sänka sitt avkastningskrav vid ägande av en grön fastighetsobligation (SOU 
2017:115). 
 
Det omfattande miljötänket som genomsyrar dagens samhälle har visat sig ha positiv 
påverkan på gröna obligationer då den gröna obligationsmarknaden möter en stor och 
växande efterfrågan. Flera banker världen över har utvecklat hållbara banktjänster för att 
besvara kunders önskemål om att deras pengar ska investeras i företag som uppfyller 
specifika krav inom hållbarhet. Dessa banktjänster inkluderar sparande, utlåning, 
obligationsinvestering och mycket mer. Det är således intressant att undersöka hur 
efterfrågan påverkas av landets kultur och attityd till hållbarhetsfrågor (Climate Bonds 
Initiative 2018a). 
 
Denna ökade efterfrågan på hållbara investeringar intygar även Reichelt och Davies i en 
rapport utfärdad av Världsbanken. Författarna hävdar att en förutsättning för gröna 
obligationers uppkomst var den ökade efterfrågan på värdepapper med hög rating och 
värdepapper som fokuserar på att minska koldioxidutsläppen (Reichelt och Davies 2015).  
 
Det utbreddade intresset för hållbarhet har gett upphov till att företag utökat sina resurser 
och investeringar inom hållbarhetsfrågor vilket gett plats för begreppet Corporate social 
responsibility. Tidigare forskning visar att företag som utövar CSR associeras med högre 
rankning och därmed bidrar hållbarhetstänk till ökat företagsvärde. Däremot finns det viss 
forskning som tyder på att CSR inte speglar företagens verkliga intresse av hållbarhet utan 
att det enbart är ett spel för galleriet för att attrahera investerare (Ge och Liu 2015). 
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2.5.	Studiens	tillförlitlighet		
För att bedöma hur hög kvalitet ett vetenskapligt arbete har används enligt Blomkvist och 
Hallin reliabilitet och validitet. Att ett arbete har hög reliabilitet innebär att studien utförs på 
korrekt sätt och validitet syftar till att studien riktar in sig på rätt sak. Ett arbete som har god 
validitet förutsätter att detta har god reliabilitet men god reliabilitet är inte en garanti för att 
arbetet ska ha god validitet (Blomkvist och Hallin 2014). 
 
2.6.	Reliabilitet	
Reliabilitet visar på tillförlitligheten i arbetet, som enligt Blomkvist och Hallin beror av att 
studien görs på rätt sätt (Blomkvist och Hallin 2014). Resultatet som studien frambringar ska 
vara oberoende av vem som gör studien, kunna genomföras upprepade gånger och generera 
samma slutsatser (Bryman, 2008). För att rapporten ska få en hög reliabilitet används väl 
utformade frågeställningar vid intervjuerna där samtliga intervjuer har samma upplägg. I och 
med att intervjuerna är semistrukturerade kan dock reliabiliteten minska på grund av att 
respondenterna svarar olika på frågorna beroende av tillfället samt att följdfrågor kan föra in 
intervjun på områden som studien inte omfattar. Området som studien behandlar är under 
utveckling där nya standarder och regler ständigt utvecklas. Resultatet av en framtida studie 
inom liknande ämne kan därför skilja sig åt från denna studies resultat. 
 

2.7.	Validitet		
Enligt Blomkvist och Hallin är validitet ett mått på hur väl arbetet studerar rätt sak. Denna 
rapport har fokuserat på att studera den litteratur som är direkt kopplad till de valda 
frågeställningar, syftet med rapporten och problematiseringen i den mån det är möjligt att 
tillhandahålla den informationen och data. Detta för att arbetet ska presentera och 
upprätthålla en genomgående god validitet (Blomkvist och Hallin 2014). Intervjustudien är 
skapad utifrån dessa utgångspunkter tillsammans med den litteraturstudie som utförts i 
rapporten. Intervjuer utförs för att få en kompletterande och bättre insikt i den gröna 
obligationsmarknaden. Valet av personer för intervju grundar sig på noggranna urval utifrån 
deras kunskap inom finansiering med obligationer kombinerat med bred kännedom inom 
grön finansiering.   
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3. Teoretiskt ramverk och definitioner 
 

 
3.1.	Obligationer	
En obligation är ett räntebärande skuldebrev som vanligtvis löper under flera år. 
Skuldebrevet intygar att innehavaren lånat ut pengar till den som givit ut obligationen. Det 
är en finansieringsform som exempelvis företag kan använda för att erhålla kapital till 
investeringar. Utgivaren av en obligation kallas emittent och kan vara såväl företag, staten, 
banker som hypoteksinstitut. Som privatperson kan man köpa obligationer genom 
obligationsfonder. Till skillnad från aktier är obligationer skulder medan aktier är eget 
kapital. Vid aktieköp bli investeraren ägare i företaget och får rösträtt samt rätt till 
eventuella vinstutdelningar vilket inte sker vid obligationsköp (Visma 2018; Brealey et al. 
2014). 
 
Räntan på en obligation påverkas av flertalet faktorer. Dels påverkar inflationen räntan, om 
inflationen stiger kommer marknadsräntan stiga vilket påverkar obligationens värde. Dels 
har kreditvärdigheten (rating) på företaget som emitterar obligationen har stor betydelse för 
räntenivån. Vidare påverkar även löptiden räntan. Löptiden är den tid kapital lånas ut. På 
senare tid tillkommer den gröna faktorn som visat sig ha en viss påverkan på räntan, där 
obligationen kan handlas till en rabatterad ränta vid hållbara investeringar (Visma 2018; 
Brealey et al. 2014). 
 
Fastighetsbranschen i Sverige har under de senaste åren finansierat sina projekt genom att i 
allt större utsträckning emittera obligationer. I dagsläget utgörs största delen av 
fastighetsbolagens skulder av obligationslån och dessa utgör nästan hälften av samtliga 
företagsobligationer i Sverige. Detta medför en mer omfattande relation mellan 
kreditmarknad och fastighetsbransch. Fastighetssektorns ökande andel obligationer innebär 
mindre mängd kapital belånat av bank, vilket kan leda till en ohållbar situation för såväl 
emittenter som investerare eftersom att de som emitterar blir beroende av att det finns 
kapital på kreditmarknaden och investerarna utsätter sig för stor exponering mot en enskild 
sektor och förlorar därmed sin diversifiering. Enligt en rapport som Catella publicerade i 
mars 2019 utgjordes 58 procent av alla noterade fastighetsbolags skulder av obligationer i 
Sverige. Det kan jämföras med 2011 då motsvarande värde var 2 procent. Däremot bör det 
tilläggas att ökningen av obligationslån var större 2017 än 2018 (Catella 2019; Nordlander 
2019). 
 
 
3.2.	Gröna	obligationer	
Gröna obligationer verkar på samma sätt som traditionella obligationer med undantaget att 
det utlånade kapitalet är öronmärkt att investeras i ett hållbart projekt. Det anskaffade 
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kapitalet genom en grön obligation ska finansiera projekt med syfte att minska 
miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. Genom gröna obligationer skapas en 
tydligare länk mellan kapitalmarknaden och hållbara investeringar.  
 
År 2007 startade marknaden för gröna obligationer genom att den europeiska 
investeringsbanken (EIB) emitterade en så kallas Climate Awareness Bond där investeringen 
gick till projekt för förnybar energi och energieffektivisering. Ett år senare, november 2008, 
tog Världsbanken i samarbete med SEB nästa steg i utvecklingen genom att utveckla ett 
ramverk samt emittera den första så kallade gröna obligationer. För att öka trovärdigheten 
hos det utvecklade ramverket lät man en tredje part granska ramverket ur en 
hållbarhetsaspekt vilket kom att kallas “second party opinion” eller andrahandsutlåtande på 
svenska. 
 
Därefter var den gröna obligationsmarknaden trögstartad vilket kan berott på rådande 
finanskris 2008-2009 där hållbarhetsarbete bortprioriteras både under och efter krisen. 
Även det politiska landskapet prioriterade ekonomiska dilemman och sköt hållbarhetsfrågor 
åt sidan. En annan möjlig förklaring till den tröga starten är människans och samhällets 
anpassningsbehov till nya konceptet som ofta kräver en etableringsfas. År 2013 var ett 
rekordår för den gröna obligationsmarknaden då emissionsvolymen nästan fyrdubblades. 
Detta år emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation och Göteborgs 
Stad blev den första kommunen att emittera en grön obligation. Utvecklingen av 
emissionsvolymen efterföljande år har varit mycket framgångsrik, vilket visas i figur 2 nedan, 
och än idag ökar volymen kraftigt varje år (SOU 2017:115). 
 

 
Figur 2: Utfärdade gröna obligationer i svenska kronor 2008-2019. Data hämtad 10-04-2019 
från Danske Bank. 
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Vid investering i en traditionell obligation går det lånade kapitalet till emittentens 
verksamhet generellt och det går inte att spåra vad emissionslikviden investeras i. Därmed 
begränsas investerare till företag vars hela verksamhet är hållbar om de vill göra en hållbar 
investering. Detta är skillnaden mot emission av gröna obligationer där investeringen är 
öronmärkt till enbart hållbara projekt, inte den totala verksamheten företaget bedriver. 
Vidare vet investerare att investering i en grön obligation innebär en hållbarhetsinvestering 
och de minskar då sina transaktionskostnader som skulle gått åt analys och utvärdering av 
företag som säger sig ha en hållbar verksamhet (SOU 2017:115). 
 
Tack vare de befintliga marknadsplatser och databaser för obligationer där även gröna 
obligationer kan handlas finns det stor potential för gröna obligationers framtida utveckling. 
Däremot finns ännu en delad mening i standarder och riktlinjer, vilken kritiker tror är den 
största utmaningen för den gröna obligationsmarknadens tillväxt. Generellt sätt finns idag 
två erkända standarder vilka utvecklats av Green Bond Principles (GBP) och Climate Bond 
Initiative (CBI) vilka kommer analyseras senare i rapporten (Tang och Zhang 2018). 
 
3.3.	Andra	hållbara	obligationer	
3.3.1.	Climate	bonds	
Climate bonds  motsvarar en obligation som emitteras för projekt med inriktning på just 
klimatfrågan. Detta kan vara företag som har sin huvudverksamhet inom miljö eller andra 
klimatfokuserade branchspecifika delar som till exempel klimatsmart infrastruktur. Climate 
bonds är ett vanligt uttryck internationellt som inte används lika frekvent som gröna 
obligationer i Sverige. Gröna obligationer är att se som ett bredare begrepp där 
investeringen inte måste ha en direkt koppling till klimatet men fortfarande måste vara ett 
miljöprojekt. Ett system som finns för att certifiera klimatobligationer är genom CBI och får 
då stämplingen ”Climate Bond Certified”. Klimatobligation kan vara lättare att definiera 
eftersom de måste vara renodlade klimatobligationer (Brundin 2015).  
 
3.3.2.	Social	bonds 
Obligationer som finansierar projekt som direkt syftar till att påverka den sociala 
hållbarhetsaspekten positivt. Projektet kan vara för en specifik population eller för en annan 
större allmän målgrupp. Projekt som adresserar en social påverkan är bland annat prisvärd 
allmän infrastruktur, tillgång till nödvändig service och prisvärt boende. Ramverket som 
används för att utfärda denna typ av obligation liknar GBP men kallas SBP (Social Bond 
Principles) och är utvecklat av ICMA. 
 
3.3.3.	Sustainability	bonds 
Alla typer av obligationer som avses att finansiera eller återfinansiera en kombination av 
gröna och sociala projekt. Nasdaq använder namnet “sustainable bonds” som ett 
samlingsnamn för både gröna och sociala obligationer. Ramverket som används för 
utfärdandet av hållbara obligationer liknar GBP men heter SBG (Sustainability Bond 
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Guidelines) och är likaså utvecklat av ICMA (ICMA 2018). En illustration av fördelningen 
mellan dessa olika hållbara obligationer presenteras i figur 3 och skildrar åren har mellan 
2013 och 2018.   
 

 
Figur 3: Utveckling av olika typer av hållbara obligationer i världen mellan 2013-2018. Källa: 
Climate Bond Initiative (2018a).  
 
3.4.	CSR	
Corporate social responsibility som förkortas CSR motsvarar företags samhällsansvar på 
svenska och är ett koncept som utvecklats för att företag ska ta ansvar för hur de påverkar 
samhället ur ett hållbarhetsperspektiv. Företagen ska ta hänsyn till såväl ekonomiska, sociala 
som miljömässiga aspekter. Moderna företag är idag medvetna om att framgång och ökat 
företagsvärde inte enbart grundar sig i ekonomiska resultat utan även i social och 
miljömässig prestation av företagen själva. Vidare kan CSR bidra till ökad lönsamhet genom 
att minska ineffektiv resursanvändning då konceptet innefattar strategier för att optimera 
resurser företagen förfogar över. Därmed har CSR blivit ett utbrett koncept världen över. 
Utbredningen har enligt Nikolaos Panayiotou och Konstantinos Aravosis ökat kraftigt senaste 
åren på grund av allmänheten och specifikt intressenters ökade press på företag att agera 
ansvarsfullt och hållbart. Företag har därmed behövt anpassa sig till CSR. Vissa forskare 
hävdar att mycket har gjorts för att förbättra den samhällspåverkan företagen har men att 
dessa åtaganden är alldeles för små i jämförelse med vad företagen borde ha kunnat bidra 
med (Idowu och Louche 2011). 
 
CSR har som sagt stor påverkan på andras uppfattning om företaget och en undersökning 
från 2010 visar att 93 procent av 766 finanschefer (CEOs) världen över tror att åtaganden 
relaterade till CSR har en avgörande betydelse för framtida framgång i deras företag. I en 
rapport av Ge och Liu påvisas samband mellan företag med bra CSR-prestation och kostnad 
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av emittering av obligationer. Studien visar att företag med bättre CSR-prestation kan 
emittera obligationer till en lägre kostnad och att dessa företag erhåller en högre rating än 
företag med en lägre CSR-prestanda (Ge och Liu 2015). 
 
Institutionella regleringar har också stor påverkan på utbredningen av CSR, detta framgår i 
en artikel av John L. Cambell. Han hävdar att företag anammar konceptet i större 
utsträckning om det finns en stor statlig reglering. Cambell tar upp statliga avregleringar som 
skedde i USA under 1980 och 1990-talet som exempel på hur företag efter dessa 
avregleringar började agera på ett oansvarigt sätt som senare kom att resultera i stora 
företagsskandaler under 90-talet. Vidare presenteras betydelsen av oberoende 
organisationers arbete och normer i samhället som en viktig del av övervakning och 
frågesättning av företagens samhällsansvar. Det är dessutom mer troligt att CSR används om 
företaget tillhör en branschorganisation (Campbell 2006). 
 
3.5.	SRI	
Social responsible investing är en investeringsstrategi som innebär att investeraren ska 
värdesätta både ekonomisk avkastning, social och ibland även miljömässig påverkan vid 
investering. Flera globalt framtagna dokument, som Kyotoprotokollet och Parisavtalet, 
diskuterar finansmarknaden viktiga roll i att minska utsläpp av växthusgaser. Således har 
klimatsmarta investeringar blivit en viktig del i att adressera den globala uppvärmningen på 
kapitalmarknaden. I likhet med CSR har de institutionella regelverken en stor betydelse för 
användandet av SRI. Regleringar och rättsregler är vitala för att investerare ska beakta 
klimatförändringar i deras investeringsval, exempel på sådana är utsläppsskatter och 
subventioner för förnybar energi (Richardson 2009). 
 
3.6.	Aktörer	på	marknaden	
 

3.6.1.	Emittenter	
Emittenter är de aktörer som behöver kapital och ger därför ut en obligation för att få in 
lånekapital. Då emittenterna lånar kapital av investerare som köpt obligationer måste 
emittenterna betala en ränta. Denna ränta kallas ur investerarens perspektiv för 
avkastningskrav. I Sverige är emittenter ofta svenska staten eller bostadsinstituten. Inom 
fastighetsbranschen är det huvudsakligen Vasakronan, Fabege och Atrium Ljungberg som 
emitterar gröna obligationer. Andra fastighetsbolag som också emitterar gröna obligationer i 
Sverige är Rikshem, Castellum och Humlegården. Enligt Danske Banks data (figur 4) står 
fastighetsbolagen för 75 procent av alla emitterade gröna företagsobligationer i Sverige.  
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Figur 4: Emission av gröna företagsobligationer i svenska kronor, på den svenska marknaden 
per den 10 april 2019. Data från Danske Bank.  
 
3.6.2.	Fördelar	och	nackdelar	med	att	emittera	gröna	obligationer		
I dagsläget är hållbarhetsfrågor i fokus hos i stort sätt alla företag på marknaden och företag 
gynnas därför av att införa ett hållbart finanstänk. Fördelen med gröna obligationer är att 
företagen tydligt kan visa att de applicerat hållbarhet i sin verksamhet och investerar i gröna 
projekt. Detta hjälper företagen att leva upp till hållbarhetsstrategier som efterfrågas på 
marknaden och ger företagen ett bättre rykte. Vidare har den stora efterfrågan på gröna 
obligationer positiva effekter för emittenterna då emittenterna kan låna ett större belopp 
eftersom efterfrågan är större än utbudet (OECD 2017. Ytterligare fördelar är de skalfördelar 
emittenten kan ta del av då de största kostnaderna är administrativa kostnader för 
upprättande av ramverk. Gröna obligationer är även bra för emittenters interna verksamhet 
då samarbetet mellan de finansiella och hållbara avdelningarna ökar (Shishlov 2016). 
 
Ytterligare risk för emittenter på den gröna obligationsmarknaden är anseenderisker som 
innebär risk att ett företag som gett ut gröna obligationer granskas och det påvisas att 
verksamheten inte uppnått kriterier för att vara en grön obligation. Då äventyras företagets 
anseende och varumärke. Om detta sker finns det risk att företagets finansiella ställning, 
rykte och resultat påverkas negativt (OECD 2017). 
 
3.6.3.	Investerare	
De största investerarna på obligationsmarknaden är försäkringsbolagen. Dessa investerar i 
statliga obligationer som har långa löptider och hög kreditvärdighet. Följt av 
försäkringsbolagen kommer utländska investerare och banker, AP-fonder och företag. 
Genom ett ökat hållbarhetstänk hos investerarna har en ökning samt diversifiering av 
investerare skett på den gröna obligationsmarknaden (SOU 2017:115). 
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Den gröna obligationsmarknadens investerare är främst institutionella investerare. Dessa 
kan delas in i tre kategorier vilka är pensionsfonder, försäkringsbolag samt fondbolag (OECD 
2017). Ytterligare investerare är landsting och regioner som investerar i gröna obligationer 
för att förvalta pensionsmedel (SOU 2017:115) 
 
3.6.4. Fördelar och nackdelar med att investera i gröna obligationer 
Likaså för emittenterna är det en fördel för investerarna att investera i gröna obligationer 
eftersom det hjälper investeraren leva upp till sina hållbarhetsambitioner. Vidare kan köp av 
gröna obligationer öka transparensen samt kommunikationen mellan emittent och 
investerare då detta efterfrågas i högre grad än vid emission av en traditionell obligation. En 
ytterligare positiv effekt för investerare är att de kan bredda sina investeringsval och därmed 
sina portföljer. Detta sker genom att gröna obligationer möjliggör investering i ett hållbart 
projekt hos ett företag trots att hela företaget inte verkar hållbart. De investerare som vill 
hålla en viss miljömässig standard i sina investeringar kan därmed upprätthålla denna 
standard genom att investera i öronmärkta projekt genom gröna obligationer som uppfyller 
deras krav (Shishlov 2016). 
 
Nackdelar med gröna obligationer är relaterade till den korta tid marknaden varit verksam. I 
dagsläget emitteras inte lika stora volymer gröna obligationer trots att en ökad efterfråga 
hos investerare finns. Vidare är en stor nackdel bristen på officiella ramverk, visserligen finns 
branschstandarder som används men för ett välfungerande system krävs tydliga lagregler. 
Bristen på ramverk påverkar investerarnas möjlighet till kännedom om deras investering 
uppfyller efterfrågade krav vilket leder till att investerarna måste utföra omfattande 
granskning av emittenternas verksamhet (OECD 2017). 
 
3.7.	Baspunkter		
Baspunkter är ett mått som används i finansiella sammanhang för att uttrycka en skillnad 
mellan två olika procentsatser, ofta i samband med någon typ av liten förändring hos en 
finansiell storhet. Det kan vara till exempel en ränteförändring. 1 baspunkt motsvarar en 
hundradels procentenhet, en förändring på 1 baspunkter blir då motsvarande 0.01 
procentenheter. En mycket liten förändring av räntan kan ha en betydande påverkan på en 
finansiell marknad och det krävs då ett verktyg för att på ett enkelt sätt uttrycka detta i 
finansiella termer. En minskning av den finansiella storheten uttrycks med ett minustecken 
framför och en ökning neutralt, förkortningen som används för baspunkter är bp.  
 
3.8.	Greenium	
Greenium är en förkortning av green bond premium, på svenska grön premie, och är 
skillnaden mellan räntan för en grön obligation och en identisk men traditionell obligation. 
Att beräkna greenium är problematiskt då emittenter sällan emitterar två identiska 
obligationer samtidigt där en är grön och den andra vanlig. I ett sådant fall hade man direkt 
kunnat jämföra räntan för de olika emissionerna.  
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Rapporter som nämns i litteraturöversikten visar att ett greenium existerar. Greenium 
indikerar på lägre avkastningskrav för investerare som investerar i gröna obligationer vilket 
innebär att låneräntan för emittenterna blir lägre. En lägre låneränta är fördelaktigt för 
emittenterna och är ett av motiven till att emittera gröna obligationer. En fråga att ställa sig 
är dock varför detta så kallade greenium uppstår (Zerbib 2016). 
 
Enligt Danske Bank kan uppståndelsen av greenium bero på att marknaden för gröna 
obligationer är obalanserad där utbudet av miljövänliga och etiska investeringar 
underskrider den kraftigt ökade efterfrågan hos investerare. En annan möjlig anledning till 
förekomsten av greenium är att investerarna i dessa är långsiktiga investerare i form av 
fonder, försäkringsbolag och banker vilket leder till lägre räntor och spread. Slutligen 
presenteras även möjligheten att det förekommer en lägre kreditrisk för gröna obligationer 
som kan göra att dessa handlas till en rabatterad premie. Rapporten hävdar vidare att det 
generellt är svårt att bedöma huruvida det finns ett greenium och basera slutsatserna på 
några starka argument. Starkast indikationer på att ett greenium existerar kan observeras 
för senior unsecured bank bonds. Undersökningen visar även på att green bond premium 
under de senaste åren har minskat, vilket enligt Danske Bank förmodligen beror på att 
utbudet på marknaden för gröna obligationer har ökat (Danske Bank, 2016).  
 
Stanford Business publicerade i februari 2019 en rapport av Larcker och Watts som utreder 
huruvida ett greenium existerar och om investerare är villiga att utbyta vinst mot 
samhälleliga fördelar. Studien utgår från den kommunala värdepappersmarknaden i USA för 
att det var varit den största emittenten av gröna obligationer och därmed har störst 
underlag. Den primära frågan som utreds är om investeringar med högt ESG-värde 
(Environmental, social och Governance) har ytterligare värde vid identisk avkastningen och 
risk som en investering med lågt ESG. Investeringarna som har jämförts i studien, gröna 
obligationer respektive traditionella obligationer, har likvärdig kreditrisk och löptid där det 
endast är intäkternas användning som differentierar (Larcker och Watts 2019).  
 
I rapporten görs undersökningar av tidigare presenterad litteratur som hävdar att 
investerare möjligen ger upp ekonomiska fördelar för att placera sitt kapital i projekt som är 
positiva för miljön och tar ett socialt samhällsansvar. Enligt undersökningen visar detta på 
att kommunala investerare inte är villiga att ge upp monetära tillgångar för att stötta 
miljövänliga projekt. Den genomsnittliga skillnaden mellan en grön obligation och en 
traditionell är -0.45 bp vilken indikerar på en viss premierabatt för den gröna obligationen. 
Det ska dock tilläggas att undersökningen gjordes för obligationer utfärdade av staten, inte 
företag och därmed är detta greenium inte relevant för vår studie. Majoriteten av de 
matchade fallen visade på en differentiering lika med noll och kommunala 
obligationsinvesterare vill därmed enligt Larcker, F. D och Watts, M. E (2019) inte avstå från 
avkastning för att gynna gröna projekt (Larcker och Watts 2019). 
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Enligt den rapport regeringen publicerade 2017 utreds det vilka medel och instrument som 
finns möjliga för Sverige att främja den gröna obligationsmarknaden. Rapporten undersöker 
fördelarna med att investera i gröna obligationer där ett exempel är just möjligheten att 
minska risken i den gröna investeringen, och på så sätt minska räntan i förmån för 
emittenten. Enligt regeringen skulle en möjlighet vara att knyta ett specifikt objekt eller 
bestånd till obligationen och därmed relatera risken till det specifika objektet eller 
beståndet. Gröna kommersiella fastigheter är ett exempel på detta. En grön fastighet är inte 
bara bättre ur ett hållbarhetsperspektiv som gör den beständig över tid, utan risken för 
vakans i fastigheten är betydligt lägre jämfört med en icke-grön fastighet. Anledningen till 
detta är att flertalet företag har som grundläggande krav att deras lokaler ska vara i gröna 
fastigheter. Vakansgraden för fastigheterna minskar då och därmed även den ekonomiska 
risken. En investerare kan då enligt Regeringen sänka sitt avkastningskrav när denne äger en 
grön fastighetsobligation (SOU 2017:115). 
 
3.9.	Finansmarknaden	
Finansmarknaden, även kallat finansiella sektorn, är ett begrepp som innefattar den 
finansiella infrastrukturen och den handel av finansiella tillgångar som genereras genom 
interaktionen mellan aktörer på marknaden då dessa köps och säljs. Den verkar som en 
central part i distribueringen av sparande till investering och förenklar denna kanalisering på 
ett effektivt sätt. Kapitalmarknaden, valutamarknaden och råvarumarknaden är exempel på 
delmarknader som är inkluderade i finansmarknaden och marknadsaktörer kan vara banker, 
emittenter, investerare, försäkringsbolag, pensionsfonder och aktiemäklare (Riksbanken 
2016). Kapitalmarknaden inkluderar sedan ytterligare fler steg som förklaras nedan och även 
presenteras i figur 5.  
  
Kapitalmarknaden är den del som fördelar sparande till finansiering och består av dels 
aktiemarknaden dels räntemarknaden. Det är kapitalmarknaden som utgör den kanal där 
företag, organisationer, hushålls och stater kan få tag i det kapital som krävs för dess 
investeringar och drift. Genom samma kanal kan även investerare omvänt vända sig för att 
finna intressanta möjligheter för placering av kapital. Här finns även en specialiserad 
mellanhand som kallas finansiell intermediär. Detta exemplifieras tydligast av banken, som 
är till för att förenkla och effektivisera relationen mellan sparare och investerare. Banken 
värderar, övervakar och hanterar de risker som finns hos de företag eller privatpersoner som 
lånar kapitalet. I alla situationer är det inte optimalt med en mellanhand och i de fallen kan 
emittering av obligationer ske utan finansiell intermediär (Riksbanken 2016).   
 
Räntemarknaden, även kallat kreditmarknaden, handlar med lånat kapital som ger fastställd 
avkastning i form av ränta. Denna kan delas in i penningmarknaden där handel sker med 
kortfristiga skulder upp till ungefär ett år, respektive obligationsmarknaden där man handlar 
med mer långfristiga skulder. Statens finansiering sker i huvudsak på räntemarknaden 
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genom till exempel en utgivning av obligationer. Aktiemarknadens värde är förhållandevis 
litet till kreditmarknadens och handlar med eget kapital. Vid denna marknad sker 
utbyteshandel med främst värdepapper och oftast genom en aktiebörs (Riksbanken 2016). 
 
Primär och sekundär marknad är ytterligare en indelning som görs inom räntemarknaden. 
Den primära marknaden består av värdepapper som ges ut som nya genom emittering och 
när dessa senare köps och säljs så sker det på den sekundära marknaden. Vid emittering 
fördelas kapitalet direkt till utfärdaren av värdepappret och denna blir låntagare, detta 
värdepapper kan sedan byta ägare på andrahandsmarknaden (Riksbanken 2016). 
 

 
Figur 5: Valutamarknaden och kapitalmarknaden med understående indelade marknader. 
Källa: Egen. 
 

3.10.	Rating		
Rating är ett betygssystem som självständiga kreditvärderingsinstitut använder för att mäta 
kreditvärdighet hos företag. Kreditvärdighet är ett företags förmåga att betala sina skulder. 
Det finns cirka 150 kreditvärderingsinstitut men branschen domineras av tre globalt 
verksamma institut vilka är Moody´s, Standard & Poor´s samt Fitch Ratings, dessa institut 
delar på 95 procent av marknaden. Kreditvärdigheten för obligationer beskriver 
kreditvärdigheten hos ett lands statsobligationer eller ett företags företagsobligationer. 
Denna rapport skildrar enbart företagsobligationer.  
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Kreditvärdigheten för obligationer mäter de ekonomiska förutsättningar företaget som ger 
ut obligationen har och företagets förmåga att betala tillbaka såväl skulden som räntan på 
skulden. Kreditvärdet bestäms genom betygsättning som baseras på kvaliteten av 
emittentens skulder, tillgångar, lånehistorik och allmänna omdömen av verksamheten. Olika 
rankningsinstitut använder olika kombinationer av bokstäver, siffror och symboler för att 
beskriva kreditvärdigheten. Fler bokstäver är generellt sätt bättre än färre och bokstäver 
som finns tidigare i alfabetet indikerar högre rating (De Haan och Amtenbring 2011). En 
tabell som visar en sammanställning av de olika rankingsinstitutens rating i förhållande till 
varandra presenteras nedan i tabell 1.  
 
Moody´s använder ett ratingsystem där stora och små bokstäver kombineras och Aaa är det 
bästa. Vidare används nummer för att beskriva rating relativt varandra i systemet där Aa1 är 
den bästa Aa följt av Aa2 och så vidare. Systemet presenteras i diagrammet nedan. Standard 
and Poor´s och Fitch´s ratings använder sig båda av ett liknande system med stora bokstäver 
där AAA är den bästa ratingen. Dessa system använder dessutom plus -och minustecken för 
att komplettera bokstäverna. Exempelvis är AA+ bättre än AA medan AA- är sämre än AA 
(Riksgälden 2017). 
 
Generellt sett kan man påstå att högre rating indikerar på mer gynnsamma villkor för 
emittenten vid eventuell emission. Obligationer med hög rating har lägre ränta då 
investerare inte behöver lika stor kompensation för risken. Detta leder till lägre 
lånekostnader för emittenten. Det finns en specifik brytpunkt i ratingsystemen där köp av 
obligationer inte längre är särskilt populärt. Detta sker för obligationer som har BB+, Ba1 
eller sämre. Dessa obligationer kallas high yield-obligationer eller “junk”, vilka även kallas 
skräpobligation på svenska. Dessa obligationer har både hög risk och avkastning. 
Obligationer som har BBB-, Baa3 eller högre avser “investment grade” vilka investerare 
oftast investerar i (Levich et al. 2002). 
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Tabell 1: Kreditvärderingsinstitutens betyg i relation till varandra där bäst betyg presenteras 
högst upp. Källa: Gray 2006. 
 
3.11.	Kreditrisk	
Risken i obligationen påverkas av emittentens finansiella förmåga att leverera de åligganden 
denne har och garantera de uppställda villkoren för obligationen. Kreditrisken är med andra 
ord risken att emittenten efter löptidens slut inte har möjlighet att betala den ränta som 
lovat och det kapitalskyddade beloppet, det vill säga det kapital emittenten förbundit sig att 
betala på slutdagen. Förändringar i kreditrisken påverkar även obligationens värde under 
placeringens löptid och generellt har statliga obligationer lägre kreditrisk än enskilda företag. 
Den implicita kreditrisken motsvarar de förväntningar som marknaden har på en enskild 
emittent och går att observera genom att kontrollera aktuella nivåer på obligationer på 
marknaden (Strukturakademin 2018). 
 
Spread motsvarar den ytterligare ränta förutom den riskfria avkastningen som investerare 
kräver vid en viss obligation. Denna ränta, spread, bestäms av emittentens kreditrisk samt 
dess behov av kapital. En högre kreditrisk och ett stort kapitalbehov ger en högre ränta och 
omvänd situation ger en lägre ränta. Både kreditrisken och behovet av kapital kan 
följaktligen påverka storleken på obligationens ränta och då avkastning. Räntan påverkar i 
sin tur priset på obligationen. Detta förklaras vidare i nästkommande stycke 
(Strukturakademin 2018).  
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3.12.	Prissättning	av	obligationer		
Prissättningen motsvarar hur stor mängd obligationer som måste handlas för att garantera 
ett visst nominellt belopp på slutdagen. Huvudsakligen beror detta på fyra faktorer: den 
riskfria räntan, tidsperioden för obligationen, kreditrisken hos emittenten samt vilket behov 
emittenten har av kapital för tillfället. En lägre prissättning krävs för att få ett visst belopp 
utbetalt vid obligationens slutdatum vid en högre ränta än vid en lägre. Även en längre 
löptid kräver en lägre prissättning då beloppet av investerat kapital hinner öka till det 
förväntade värdet under en längre period än de med en kort löptid. Emittenter som är i stort 
behov av investeringskapital säljer obligationer till ett lägre pris, högre ränta, än de som inte 
har lika stort behov. Obligationer med en högre kreditrisk är billigare att investera i då det 
sker en kompensation för denna risk som investeraren tar i form av ett högre 
avkastningskrav än i en obligation med lägre kreditrisk (Strukturakademin 2018). 
 
3.13.	Emissionsprocessen	för	gröna	obligationer	
För att finansiera ett upplåningsbehov för en investering kan ett företag eller kommun 
utfärda en emission av en obligation (Bodie et al. 2014). För att detta ska räknas som en 
grön obligation måste belåningsbehovet som tidigare nämnt vara förankrat till en produkt 
eller verksamhet som är positiv utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Den som emitterar en 
obligation kan göra detta genom en finansiell intermediär, ofta en bank, som denna väljer 
antingen utifrån tidigare goda relationer eller gynnsamma villkor (Andersson & Larsson 
2005). 
 
När ett företag utför emission under tätt återkommande tillfällen sker det vanligtvis under 
ett MTN-program vilket är ett program som arbetats fram mellan emittenten och banken 
med standardiserade villkor för emissioner. Detta är något som även kan etablerat specifikt 
för gröna finansieringar. Fabege har utvecklat en version tillsammans med Handelsbanken 
och Mannheimer Swartling där de specificerar särskilda villkor med avseende på hållbarhet 
och miljö som integrerades i programmet. Därmed kommer alla obligationer under detta 
MTN-program vara utfärdade som gröna (Fabege 2019)  
 
Obligationen som emitterats kan genererar kupongutbetalningar vid specifika datum till den 
som investerat i denna, dessa utgår vanligtvis årsvis eller en gång i kvartalet. En obligation 
kan även vara kupongfri, och utbetalningen för denna utgår endast vid löptidens slut. Säkra 
obligationer med högt kreditvärde ger en lägre avkastningen än de med ett kreditvärde som 
är lågt, kreditvärdet avgör därmed hur stor avkastningen är för den specifika obligationen 
(Bodie et al. 2014). 
 
3.14.	Standarder	och	riktlinjer	för	gröna	obligationer	
Utvecklingen av riktlinjer förlitar sig i dagsläget på marknadsdrivna, frivilliga 
branschstandarder som växt fram genom åren. Vissa länder har sett en efterfrågan på 
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nationella regelverk som därmed utvecklats och applicerats. Kina lanserade i slutet av 2015 
ett nationellt regelverk som kom att öka andelen obligationer som emitterades. De 
nationella regelverken som finns idag är relativt lika internationella branschstandarder men 
vissa skillnader finns.  
 
I Sverige används globala branschstandarder för att identifiera gröna obligationer. De två 
marknadsledande aktörerna för standarder är Green Bond Principles (GBP) och Climate 
Bonds Standards (CBS). I dagsläget finns inga specifika lagar för gröna obligationer utan 
samma lagrum som används för den traditionella obligationsmarknaden används för gröna 
obligationer (SOU 2017:115). GBP anses däremot vara den övergripande standarden globalt 
sett. I dagsläget finns inga nationellt utvecklade lagregler inom området. Däremot har EU-
kommissionen tillsatt en expertgrupp som kallas High Level Expert Group on Sustainable 
Finance som ska ta fram förslag på åtgärder för märkning och standarder för gröna 
obligationer. Deras förslag presenteras i en rapport som publicerades 2018. Rapporten 
avhandlar bland annat hur finanssektorn ska verka för att undvika miljörisker och hur politik 
ska föras på en europeisk nivå. En officiell EU standard för gröna obligationer bör utvecklas 
och likaså en märkning för gröna obligationer i EU planeras att införas. Den standard som EU 
vill införa kallas EU Green Bond Standard och är aningen mer detaljerad än den befintliga 
ramverk (EU 2018; SOU 2017:115). 
 
CBS är utvecklat av Climat Bond Initiative (CBI) som är en ideell välgörenhetsorganisation i 
England med fokus på investeringar för att minska utsläpp av växthusgaser. CBS ställer mer 
specifika krav till skillnad från GBS. CBI har tagit fram en tillhörande detaljerad klassificering 
för vad som anses miljömässigt hållbart, detta saknas i GBP. GBP är utvecklat av 
medlemsföretag i International Capital Market Association (ICMA), vilket är en 
medlemsorganisation som verkar för en gränsöverskridande skuldsäkerhetsmarknad. I stort 
sett alla gröna obligationer emitteras efter ICMAs standard GBP och i Sverige har samtliga 
obligation certifierats enligt GBP. Varför GBP används i mycket större omfattning beror på 
dess frivilliga principer och riktlinjer som är enklare att uppfylla. Det ska dock tilläggas att 
trots frivilliga åtaganden anses GBP fungera väl och fyller sitt syfte i att standardisera 
emissionsprocessen (Ehlers och Packer 2017). 
 
I ramverket för GBP, som inspirerats av Världsbankens riktlinjer, ingår (1) inom vilka 
områden emissionslikviden får investeras, (2) process och krav för att bestämma godkända 
projekt för investeringen, (3) vägledning för förvaltning av emissionslikviden och (4) rutiner 
för rapportering (SOU 2017:155). 
 
3.15.	Andrahandsutlåtanden	
Andrahandsutlåtanden görs ofta och är en typ av ytterligare granskning av 
emissionsprocessen som görs av ett externt företag. Utlåtandet granskar emittentens 
ramverk och avgör om det är i linje med de fyra grundpelarna i GBP. Enligt GBP 
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rekommenderas emittenten att ansöka om ett andrahandsutlåtande efter att de tagit fram 
sitt ramverk som innehåller den information GBP efterfrågar. Detta görs genom att 
emittenten kontaktar en extern konsult som kan ge ett andrahandsutlåtande.  
 
Utlåtanden av denna typ genomförs av företag som Cicero, DNV GL och Oekom m.fl. Cicero 
är marknadsledande inom ämnet och det beror med största sannolikhet på att det var detta 
företag som tog fram världens första andrahandsutlåtande för gröna obligationer då de 
granskade Världsbankens riktlinjer för deras första emission 2008. Cicero är ett oberoende 
klimatforskningsinstitut lokaliserat i Oslo. Cicero är ledande leverantör av externa 
utlåtandetjänster världen över, förhållandet mellan de olika instituten finns nedan i figur 6. 
Cicero använder sig av en graderingsskala vid analys av ramverk, denna kallas “Shades of 
Green” och består av tre nivåer, mörk-, medel- och ljusgrön. Nivåerna uppfyller långsiktig 
miljömässig hållbarhet till olika grad där mörkgrön är den högsta graden. Vidare finns även 
nivån Brun som anger investeringar som inte verkar för en långsiktig hållbarhet (Ehlers och 
Packer 2017). 
 

 
Figur 6: Svenska marknaden för andrahandsutlåtanden. Avser ackumulerad emissionsvolym 
till den 18 september 2017. Data från SOU 2017:115. 
 
3.16.	Certifieringssystem	för	fastigheter	
Fastighetssektorn är som tidigare nämnt överrepresenterad vid emission av gröna 
obligationer och de flesta fastighetsbolagen har en välarbetad hållbarhetspolicy som 
genomsyrar verksamheten. De senaste decennierna har marknaden för certifiering av gröna 
byggnader ökat och flera system med olika betygsskalor används. Gröna byggnader är 
byggnader som certifierats med någon typ av erkänt certifikationssystem. De 
certifikationssystem som oftast används är BREAM och LEED, vidare används även 
Miljöbyggnad samt i viss mån GreenBuildning i Sverige (Cole och Valdebenito 2013). 
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3.16.1.	BREEAM	
BREEAM, Building Research Establishment Enviromental Assasment Method, är ett brittiskt 
certifikationssystem utvecklat av Building Research Establishment Global (BRE Global) 1990. 
2013 utvecklade SGBC BREEAM-SE vilket är ett system som gör det möjligt att certifiera 
enligt svenska regler och standarder. Den aktuella versionen som används i Sverige är 
BREEAM-SE 2017 vilken inkluderar bedömning och poängsättning av byggnadens 
energianvändning, projektledning, vattenhushållning, inomhusklimat och avfallshantering, 
byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av 
byggnadsmaterial och föroreningar i byggnaden. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ 
byggnaden är i sina tekniska lösningar. Poängsättningen av ovanstående 
bedömningskriterier sammanställs till en procentsats. Baserat på procentsatsen får 
byggnaden eller projektet en av nedanstående certifieringar (SGBC 2019a): 
Pass ≥ 30%  
Good ≥ 45%  
Very Good ≥ 55%  
Excellent ≥ 70%  
Outstanding ≥ 85% 
 

3.16.2.	LEED	
LEED, Leadership in Energy and Environmental Design method, är en amerikanskt utvecklat 
cerifikationssystem som skapats av den icke-vinstdrivande organisationen U.S Green 
Building Council 1999. Detta system anses vara det mest kända bedömningssystemet 
internationellt sett och är tillgängligt för alla byggnader och infrastrukturanläggningar. 
Miljöprestandan bedöms utifrån olika områden vilka är lokalisering och transport, hållbara 
områden, vattenanvändning, energianvändning, materialval, innovation och inomhusklimat. 
Poängsättningen av kriterierna sammanställs i en total poängsats som maximalt kan vara 
136 poäng. Beroende på total poäng blir byggnaden eller projektet tilldelad en certifiering 
inom någon av nedanstående nivå (USGBC 2019): 
Certified ≥ 45 points  
Silver ≥ 60 points  
Gold ≥ 75 points  
Platinum ≥ 90 points  
 
3.16.3.	Miljöbyggnad	
Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som kontrollerar en byggnad genom 
sexton olika indikatorer för energianvändning, material och inomhusklimat. Miljöbyggnad 
skapades 2011 av Sweden Green Building Council (SGBC). Miljöbyggnad använder 
granskning av tredje part innan certifiering ges ut och två år efter certifieringen görs en 
uppföljande kontroll av nya byggnader och ombyggnationer. Certifieringssystemet fokuserar 
på bedömning av inomhusmiljön där det sker mätning av bland annat luftkvalitet, radonhalt 
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och dagsljusinsläpp. Bedömningsskalan har tre nivåer vilka är Guld, Silver och Brons (SGBC 
2019b). 
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4. Kontraktsteori 
 

4.1.	Asymmetrisk	information	
Asymmetrisk information är en situation då en part i en ekonomisk transaktion har mer, 
eller annan, information än den andra parten. Oftast har säljaren av en produkt mer 
information än köparen men det kan likaväl vara tvärtom. Stiglitz (2001) definierade 
begreppet som det faktum att människor har information om olika saker. Nedan följer olika 
scenarion som innefattar asymmetrisk information och som kan uppstå på den gröna 
obligationsmarknaden (Wankhade och Dabade 2010). 
 
4.1.1.	Adverse	Selection		
Adverse selection, även kallat snedvridet urval på svenska, är en situation som uppstår då en 
av parterna på marknaden har mer information om en produkt än den andra. Begreppet 
illustreras ofta med ett exempel där säljare av en produkt har mer information om 
produkten än köpare och de vägrar att dela med sig av denna information. Då uppstår ett 
informationsgap som leder till att köpare är osäkra på om produkten de ska köpa är av bra 
eller dålig kvalitet. Detta resulterar i att köpare är villiga att betala ett pris mellan de bra och 
de dåliga produkterna vilket leder till att säljare av bra produkter inte kommer delta på 
marknaden då deras pris är för högt. Därmed säljs bara dåliga produkter på marknaden 
(Akerlof 1970). 
 
Adverse selection kan motverkas genom att använda signalering. Spence (1973) föreslår i en 
artikel att informationsgapet mellan parterna kan hindras genom att en av parterna 
signalerar relevant information om sig själva. Signalering har setts användas inom gröna 
investeringar där själva investeringen har ett signaleringsvärde gentemot investerarna då 
emittenterna tvingas lämna ut information och vara transparenta (Fuerst et al. 2016). 
 
Ett annat sätt att motverka adverse selection är genom screening vilket Stiglitz (1975) 
presenterar i en artikel. Screening innebär att den oinformerade parten aktivt tar reda på 
information om den andra parten inför en eventuell transaktion. 
  
4.1.2.	Greenwashing		
Greenwashing uppkommer då ett företag genom marknadsföring kommunicerat en produkt 
som miljövänliga trots att företaget inte beaktat varken miljö eller klimat vid framtagande av 
produkten. Grön marknadsföring har blivit ett växande fenomen inom alla branscher, en 
direkt konsekvens till det ökade intresset för miljömedvetenhet i allmänhet i samhället. 
Greenwashing kan betyda att ett företag utåt framstår som miljömedvetet och 
ansvarstagande samtidigt som de inte utfört handlingar i hållbarhetssyfte. På detta sätt 
vilseför företaget investerare, kunder och andra intressenter som förväntar sig att företaget 
jobbar på ett sätt som minskar miljöpåverkan och klimathotet. En ökning av greenwashing i 
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samhället skulle kunna skada detta förtroende och på så sätt minska värdet för företag att 
utveckla sin hållbarhetsprofil, vilket tidigare varit till fördel för dem. Detta skulle kunna leda 
till en negativ påverkan på investerares förtroende för miljövänliga företag eftersom 
greenwashing försvårar bevis på taget samhällsansvar (Johannesson och Stejmar 2015). 
 
Det är olagligt att gå ut med falsk marknadsföring där företaget påstår att de agerar 
miljövänligt och det finns flertal företag som har ställts inför rätta för greenwashing. Ett 
exempel är enligt Kärnstrand (2017) då Mercedes-Benz annonserade en bil som miljövänlig 
där annonsen sedan fälldes i Marknadsdomstolen för vilseledande reklam (Kärnstrand 
2017). Trots detta tycks det finnas incitament för greenwashing. Några möjliga motiv som 
uppmärksammats är att det finns begränsad och varierad lagstiftning kring greenwashing, 
påtryckningar från organiserade aktivister att verka hållbart, efterfrågan på miljöcertifierade 
produkter och verksamheter från investerare och konsumenter (Johannesson och Stejmar 
2015). 
 
4.1.3.	Moral	hazard	
Moral Hazard uppstår i situationer då den enda parten, efter att två parter ingått i ett avtal, 
ändrar sitt beteende utifrån att denna inte fullt ut kommer behöva utsättas för 
konsekvenserna av dennes handling (Berk och DeMarzo). Moral Hazard uppstår ofta då 
individer delar på en risk och individens egna handlingar spelar en stor roll för resultatet, ett 
välkänt problem inom försäkringsärenden. När en individ tecknat en försäkring för sig själv 
eller en ägodel ändrar denne sitt beteende till ett beteende med mindre konsekvenstänk 
och utför mindre åtgärder för att minska risker (Williamson 1985). Det underliggande 
problemet är att parterna har olika intressen och att det förekommer asymmetrisk 
information, något som den ena parten kan använda till sin fördel på bekostnad av den 
andra parten. Det uppstår i de flesta fall en situation som är ineffektiv då vinsten för den ena 
parten är mindre än förlusten för den andra (Holmström 1979). 
 
Moral hazard är oundvikligen ett problem även på den gröna finansmarknaden. En 
genomgående transparens samt rationell reglering och styrning anses vara grundstenar till 
lösningen av problemet med informationsasymmetri och uppkomsten av moral hazard 
(Wang and Qiang 2016).  
 
4.1.4.	Signalering			
Signalering används för att beskriva två parters beteende i förhållande till varandra när de 
har tillgång till olika information. Ena parten, avsändaren, väljer hur denne ska kommunicera 
eller signalera information till den andra parten, mottagaren. Mottagaren bestämmer sedan 
hur denne ska uppfatta signalen.  
 
Den gröna obligationsmarknaden har granskats utifrån denna teori då det ibland kan verka 
otydligt om emissionslikviden verkligen finansierar ett grönt projekt. Det har påvisats att 
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investerare ofta saknar information om den faktiska produktionen av slutprodukt från 
företagen. Företag kan försöka att framföra felaktig information genom att miljömärka 
projekt genom olika certifieringar för att påvisa ett oförtjänt bra hållbarhetsarbete inom 
företaget (Connelly 2011). 
 
Connelly antyder att företag som applicerar en hållbarhetsnorm på företaget är mer troliga 
att nå fortsatt framgång. Ett av problemen företag har är att deras omfattning av 
hållbarhetsarbete kan vara svårt att uppfatta från investerares position. Därmed är 
sannolikheten att ett företag når framgång starkt sammankopplad med företagets förmåga 
att kommunicera information om hållbarhetsarbetet. Signalteori kan användas för att 
beskriva detta. Företag kan välja att använda dyra signaleringsmetoder som certifieringar för 
att kommunicera sina hållbarhetsavsikter vilket innebär att investeringar kan motiveras 
enbart genom att signaleringen ger upphov till positiva effekter trots att investeringen 
kanske inte medför ett positivt nettonuvärde (NPV) (Connelly 2010). 
 
Detta kan sammankopplas med emission av gröna obligationer då både emittenter och 
investerare kan signalera höga hållbarhetsambitioner i exempelvis media. Detta signalerar 
att företagen är medveten om dess klimatavtryck och arbetar preventivt för att minska 
utsläpp av växthusgaser. Signalen ger företaget en konkurrensfördel som kan användas vid 
exempelvis förhandlingar eller för att locka nya investerare. Därmed kan det vara fördelaktig 
att emittera gröna obligationer trots inga kortsiktiga ekonomiska vinster (Connelly 2010). 
 
Vidare har det även påvisats att energieffektiva investeringar inom fastighetssektorn inte 
bara motiveras av ekonomiskt resultat utan även av strategiska resultat som förbättrad 
varumärkesprofil tack vare ett utökat hållbarhetstänk (Fuerst et al. 2016). 
 
4.1.5.	”Unraveling”	
Unraveling är en typ av signaleringsprocess som kan beskrivas som ett uppnystningsförlopp 
där aktörer en efter en avslöjar positiv information om sig själva. Processen påbörjas genom 
att en aktör som besitter mest verifierbar information avslöjar denna om sig själv för att 
erhålla konkurrenskraft. Därefter kommer andra aktörer också avslöja information om sig 
själv för att inte förknippas med de aktörer som inte vill avslöja information. De aktörer som 
inte avslöjar information antas sakna positiva egenskaper. Med andra ord är unraveling ett 
resultat av signalering där avslöjande av positiva egenskaper leder till antaganden om dåliga 
egenskaper hos aktörer som inte lämnar någon information. Detta kan förenas med gröna 
obligationsmarknaden genom att företag presenterar sin hållbarhetspolicy och gärna gör 
detta med hjälp av certifieringar och andrahandsutlåtanden för att inte associeras med 
mindre hållbara företag som inte avslöjar någon information (Benndorf 2015). 
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4.1.6.	Anseenderisk	
Rykte, även kallat anseende, är en resurs företag förvaltar och kan såväl vara positivt som 
negativt. Då ett företag missköter sig och inte fullföljer en uppgift eller handling kan 
företagets anseende och trovärdighet skadas vilket leder till förändrat anseende. Den risk 
företag utsätter sig för kallas då anseenderisk. Anseendet behöver inte nödvändigtvis skadas 
om företaget missköter sig en gång men om handlingen upprepas är sannolikheten stor att 
intressenter får reda på denna information och agerar utefter det. Vid emission av gröna 
obligationer kan anseendet skadas om det visas att företaget inte lever upp till de 
hållbarhetsstandarder som emissionen kräver. Detta kan i sin tur skada företaget och 
framtida investeringar kan utebli (Bebbington 2008). Som tidigare nämnt kan anseendet 
även vara positivt vilket Ely och Välimäki (2003) diskuterar. De påvisar att ett motiv till varför 
företag bör etablera ett anseende är att anseendet påverkar handlingars trovärdighet. Ett 
företag med bra anseende kommer alltså associeras med högre trovärdighet och därmed 
vara mer attraktiva på marknaden.  
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5. Resultat 
 
5.1.	Intervjuer	
5.1.1.	Greenium	
Danske Bank utfärdade januari 2019 en rapport som undersöker och diskuterar huruvida 
gröna obligationer handlas till en premie i emittentens fördel, ett så kallat greenium. 
Förutom skillnader i användningen av kapitalet från den traditionella obligationen är den 
gröna obligationen identisk denna, det vill säga de har samma kreditrisk. Rapporten 
behandlar senior unsecured bank bonds på den europeiska marknaden. Resultatet som 
rapporten presenterar är att senior unsecured bank bonds handlas på den primära 
marknaden till ett greenium på -2.6 bp denna typ av obligation kan motsvaras av en 
fastighetsobligation. I de intervjuer som utförts med Thomas Nystedt och Albert Olofsson 
fastställer de att greenium motsvarar cirka -4 till -5 bp (Nystedt, Vasakronan; Olofsson, 
Atrium Ljungberg).  
 
5.1.2.	Fördelar	och	nackdelar	med	gröna	obligationer	
I dagsläget finns som tidigare nämnt brister i transparens och rapportering och 
greenwashing kan förekomma. Detta kan enligt Albert Olofsson motverkas genom en 
digitaliserad plattform där såväl investerare som emittenter kan publicera information om 
fastighetsbestånd som finansierats med gröna obligationer och där investerare även kan 
följa upp om projekten når upp till deras hållbarhetskrav (Olofsson, Atrium Ljungberg) 
 
Moa Duvhammar på Danske bank intygar om den höga efterfrågan på gröna obligationer, 
vilket är en stor fördel. Hon beskriver att då gröna obligationer ges ut blir orderböckerna 
ofta övertecknade vilket innebär att investerare vill investera mer än emittentens 
efterfrågade lånevolym. Duvhammar tar även upp att en emission av en grön obligation ökar 
och diversifierar antalet intressenter då intressenter som tidigare inte haft intresse av ett 
företags obligation nu finner företaget intressant eftersom den fått en grön märkning. 
 
Thomas Nystedt tar upp nackdelar med gröna obligationer som påträffas då emittenterna 
ska framställa ett ramverk för riktlinjer samt då företaget önskar ett andrahandsutlåtande av 
ramverket. Detta är en kostnad som enligt Thomas Nystedt är cirka 200 000 kr och det 
tillkommer även kostnader för övervakning och rapportering av hur emissionslikviden 
investeras. Detta är dock en engångskostnad och vinsten av att emittera gröna obligationer 
är högre än dess kostnader. Efter framställande av ramverket sker en kontinuerlig 
uppdatering av detta, den behöver med andra ord inte skapas på nytt när versionen blivit 
utgången. Vidare är kostnader för rapportering och övervakning försumbara i relation till 
fördelarna som tillkommer av deltagande på den gröna obligationsmarknaden (Nystedt, 
Vasakronan). 
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5.1.3.	Efterfrågan	av	gröna	obligationer	
Efterfrågan på gröna obligationer är i dagsläget mycket hög hos investerare. Enligt Thomas 
Nystedt är efterfrågan hos investerare mycket högre vid en emittering av en grön obligation 
än vid emittering av en traditionell obligation. Nystedt förklarar även att Vasakronan ofta får 
ett tillskott av nya investerare då de emitterar gröna obligationer eftersom gröna 
obligationer riktar sig till investerare de tidigare inte varit i kontakt med. Detta är investerare 
som enbart söker gröna obligationsköp och som därför tidigare inte varit intresserade av 
Vasakronans traditionella obligationsemissioner. Det skapas dock en möjlighet för vidare 
kontakter med dessa investerare, vilka kan få intresse även för de traditionella 
obligationerna som företaget utfärdar (Nystedt, Vasakronan).  
 
5.1.4.	Utbud	av	gröna	obligationer	
Som tidigare nämnt är utbudet lågt för gröna obligationer i jämförelse med efterfrågan. Om 
fokus läggs på specifikt fastighetsobligationer täcker inte utbudet upp den efterfråga som 
finns enligt Albert Olofsson. Olofsson hävdar att det inte finns tillräckligt många certifierade 
fastigheter för vilka företag kan utfärda gröna obligationer (Olofsson, Atrium Ljungberg). 
Utbudet har ökat exponentiellt under de senaste åren och kommer enligt Duvhammar 
sannolikt fortsätta öka på samma sätt de närmaste åren. Ökningen kommer vara fortsatt 
hög så länge företag som har möjlighet att emittera grönt gjort detta och möjligheterna att 
finna projekt som kan certifieras avtar. För fastighetsbolagen finns det till exempel ett 
begränsat ursprungligt bestånd hos varje företag att emittera gröna obligationer för, detta 
kan senare öka under tiden men troligen inte i samma takt. Sannolikt kommer fler branscher 
och länder ta plats på den gröna obligationsmarknaden (Duvhammar, Danske Bank). 
 

5.1.5.	Gröna	obligationer	för	specifika	objekt	
I de flesta fall relateras inte en obligation direkt till ett specifikt objekt eller ett bestånd, som 
till exempel ett fastighetsbestånd, utan denna utfärdas för företaget som helhet genom en 
företagsobligation, enligt Thomas Nystedt. En grön obligation finansierar miljövänliga 
projekt men denna har ingen säkerhet i till exempel den gröna fastighet som investeringen 
finansierat då denna är under rubriken unsecured bonds. Det är därför i praktiken svårt att 
motivera en lägre ränta med detta som ett underliggande argument, då räntan inte praktiskt 
anknyts till objektet. Dock är det en direkt koppling att kreditrisken hos ett företag med 
mycket gröna obligationer är lägre. Detta beror på att denna har en högre rating och därmed 
lägre risk generellt vilket leder till att räntan för investeringen blir lägre (Nystedt, 
Vasakronan). 
 
Obligationer kan vara av typen unsecured eller secured bank bonds. Secured bank bonds är 
lån som säkras upp med ett pantbrev, till exempel pantbrev i en fastighet. Unsecured bank 
bonds är inte försäkrade i någon specifik tillgång och är den vanligaste typen av obligation 
som utfärdas av fastighetsbolag. Denna utfärdas för hela företaget (Nystedt, Vasakronan).  
 



 32 

 
Att kreditrisken hos just ett fastighetsbolag som utfärdar mycket gröna obligationer blir 
lägre skulle kunna härledas från en lägre vakansrisk på stora delar av beståndet, vilket ger en 
lägre ekonomisk risk generellt då intäkterna får större säkerhet. Även står hållbara 
fastigheter sig bättre i tider då energipriser ökar då de är energieffektiva vilket också skapar 
en lägre kreditrisk för företag som har stor andel hållbara fastigheter i sitt bestånd (Nystedt, 
Vasakronan). 
 
Att räntan på en obligation inte har en direkt koppling till ett visst objekt eller bestånd utan 
är generell för hela företaget intygas av Moa Duvhammar på Danske Bank. Vidare förklarar 
Duvhammar att risken för ett specifikt objekt eller bestånd på så sätt inte direkt relateras till 
räntan för obligationen på grund av just detta. En grön fastighetsobligation som kan tänkas 
ha lägre risk på grund av lägre vakansrisk påverkar därmed inte räntan på obligationen utan 
detta grundar sig på kreditrisken för företaget i sin helhet (Duvhammar, Danske Bank). 
 
5.1.6.	Bankens	roll	på	marknaden	
Den gröna obligationsmarknaden utgörs av emittenter, banker samt investerare. Utöver 
dessa finns även certifieringsinstitut och externa granskare som utfärdar ramverk respektive 
andrahandsutlåtanden. Banken fungerar som en mellanhand vid emission och Duvhammar 
på Danske Bank berättar under intervjun mer ingående hur banken går till väga vid en 
emission. Bankens treasury-avdelning har kontinuerlig kontakt med kunder som kan vara 
eventuella emittenter. Då kunderna önskar en emittering sker detta i samråd och med hjälp 
av banken vilken sköter alla kontakt mellan emittenten och investerare. Bankens sales-
avdelning söker investerare för den kommande emissionen och investerare lägger så kallade 
ordrar på hur mycket av obligationen de önskar köpa. Flera investerare kan investera i 
samma obligation. Till skillnad från den vanliga obligationsprocessen präglas den gröna av 
fler granskningar då det är viktigt för såväl banken som investeraren att emissionslikviden 
finansierar godkända projekt. Då marknaden för gröna obligationer har expanderat kraftigt 
de senaste åren har både emittenter och investerare ökat och diversifierat sig (Duvhammar, 
Danske Bank).  
 
5.2	Sammanställt	resultat	
Det resultat som rapporten kommit fram till genom intervjuer och litteraturundersökning är 
att en ekonomisk fördel existerar för emittenter av gröna obligationer och att detta 
greenium ligger mellan -5 och -2 bp. Med hjälp av undersökningen kan det konstateras att 
det inte endast är ur ett samhällsnyttigt hållbarhetsperspektiv som investeringar i gröna 
obligationer har ökat, med hänsyn till den osäkerhet som studien innefattar. Det finns med 
andra ord konkreta ekonomiska fördelar att ta del av genom belåning genom obligationer till 
hållbara investeringar genom de så kallade gröna obligationerna. Den ränta som förhandlas 
fram kan vid en grön obligation handlas rabatterat mot motsvarande traditionell obligation. 
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Den primärdata som använts har kommit från intervjuer med de fastighetsbolag som 
emitterar störst volym gröna obligationer i Sverige. Vasakronan emitterade den första 
företagsobligationen och har sedan dess emitterat en enorm mängd gröna obligationer. Ur 
intervju med finanschefen på Vasakronan Thomas Nystedt tillhandahåller vi ett greenium 
som uppges ligga på omkring -4 bp. Detta motsvarar i konkreta termer 0.04 procent. Det 
gjordes även en intervju med Olofsson Finanscontoller på Atrium Ljungberg som uppgav ett 
greenium som skulle motsvara ungefär -5 bp. 
  
Vid samtliga intervjuer framförs att orsaken till ett greenium framförallt är den mycket höga 
efterfråga som idag råder. Investerare som tidigare inte haft kontakt eller investerat i 
företaget framträder med ökat intresse. Detta resulterar i att dessa efter investering i en 
grön obligation även kan investera i samma företags traditionella obligationer då de skapat 
en kontakt med emittenten.   
  
Även litteraturundersökningen tyder på att ett greenium existerar. Det råder dock en större 
differens mellan de olika analyserande litteraturens resultat på detta värde. Enligt de källor 
vi studerat ligger greenium på -2.6 och -2.  
 

Tabell 2: Presentation i tabellform av de greenium rapporten studerat samt källa på dessa 
och årtal då värdena togs fram.  
 
För att illustrera det greenium som rapporten uppmätt visas nedan ett stapeldiagram där 
räntan för emittenten är 2 procent för en traditionell obligation och emittenten emitterar en 
miljard kronor. Ränta för den traditionella obligationen blir då 20 miljoner.  Då greenium 
erhålls dels genom vetenskapliga artiklar dels genom intervjuer har två olika viktade 
greenium tagits fram som är 0,23 procent respektive 0,45 procent. De gröna områdena i 
diagrammet nedan illustrerar erhållna greenium som är 230 000 kr respektive 450 000 kr för 
en obligation på 1 000 000 000 kr med 2 procent. Den nya räntan beräknas genom att dra 
bort respektive greenium från räntan på 2 procent. Genom att emittera en grön obligation 
istället för en traditionell obligation på en miljard kronor kan man alltså spara 230 000 
respektive 450 000 kr i räntekostnader per år.  
 

Källa År Värde 
Danske Bank 2019 -2,6 bp 
Oliver Zerbib 2016 -2 bp 
Albert Olofsson, Atrium Ljungberg 2019 -4 bp 
Thomas Nystedt, Vasakronan 2019 -5 bp 
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Figur 7: Stapeldiagram där det gröna området motsvarar greenium och det blå området 
räntekostnaden av ett obligationslån på 1 000 000 000 kr med ursprunglig ränta på 2% och 
ett greenium 2,3 bp respektive 4,5 bp. 
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6. Analys 
 

6.1.	Ekonomiska	fördelar	och	nackdelar	med	gröna	obligationer	
Rapporten har diskuterat för- och nackdelar med den gröna obligationsmarknaden och 
påvisat flertalet konsekvenser. Den största fördelen med gröna obligationer är den rådande 
efterfrågan på marknaden som är exceptionellt hög. Genom en efterfrågan som är högre än 
utbudet kan emittenterna få ner räntan på obligationen och därmed få en lägre ränta. 
Vidare är gröna obligationer fördelaktigt för såväl emittent och bank som investerare då de 
ger aktörerna en möjlighet att applicera ett hållbarhetstänk i sin verksamhet som bidrar till 
förbättrad varumärkesprofil. Däremot kan företagets profil skadas i de fall greenwashing 
förekommer. Vidare finns en anseenderisk som har sammankoppling med greenwashing. 
Dock finns risker att anseendet skadas även då företaget är ovetande om eventuell bristande 
hållbarhetsstandard. För att motverka detta krävs god transparens och tydliga riktlinjer som 
stärker företagets CSR och trovärdighet. Officiella riktlinjers frånvaro är ytterligare en 
nackdel på den gröna obligationsmarknaden. Trots att CBP och CBI utvecklats finns ändå en 
efterfrågan på officiella standarder för att företagen ska ta CSR inom gröna obligationer på 
allvar. Däremot finns argument mot officiella riktlinjer då de kan förhindra mindre företag 
att ta sig in på den gröna obligationsmarknaden om kraven är för höga. Vidare finns en 
administrationskostnad och kostnad för andrahandsutlåtanden som emittenter behöver 
betala. 
 
En risk för asymmetrisk information finns på den gröna obligationsmarknaden då adverse 
selection kan uppstå om emittenterna har mer information om dess verksamhet än 
investerarna. Detta kan ge upphov till att enbart undermåliga emittenter finns på 
marknaden vilka möjligen sysslar med greenwashing. För att undvika ett sådant scenario kan 
emittenter signalera sina intentioner och ambitioner genom hög transparens. Även 
unraveling kan användas för att öka transparensen hos ett företag. Genom unraveling sållas 
de bristfälliga företagen bort när de inte kan ge ut verifierbar information till investerarna. 
Aktörer vill således inte investera i en grön obligation från ett företag som inte kan ge ut 
relevant information eftersom de då antas sakna sådan information.  
 
Det finns även risk för att moral hazard kan uppstå då till exempel emittenten kan använda 
emissionslikviden till annat än vad som framgår i ramverket då detta inte är juridiskt 
bindande. Detta motverkas genom hög transparens och kontinuerlig rapportering.  
 
Rent praktiskt fungerar gröna obligationer som traditionella obligationer och ett välutvecklat 
köp- och säljsystem finns redan. Detta utgör en stor fördel för aktörer som vill vara aktiva på 
den gröna marknaden då det inte medför några nya system eller inlärningsprocesser.  
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6.2.	Ekonomiska	drivkrafter	och	motiv	
Ett greenium innebär ett minskat avkastningskrav för investerare som investerar i gröna 
obligationer vilket innebär att låneräntan för emittenterna blir lägre. En lägre låneränta är 
fördelaktigt för emittenterna och är ett av de ekonomiska motiven till att emittera gröna 
obligationer i stället för traditionella obligationer. Ett greenium uppstår tack vare den 
stundande höga efterfrågan på gröna obligationer. I specifikt fastighetsbranschen finns en 
korrelation mellan greenium och ökad efterfrågan på hållbara fastigheter på grund av att 
emissionslikviden är kopplad till en hållbar certifierad fastighet. 
 
CSR har påvisats bidra till ökad lönsamhet genom att minska ineffektiv resursanvändning då 
konceptet innefattar strategier för att optimera resurser företagen förfogar över. Dessutom 
har det påvisats att många anser att CSR är ett nyttigt koncept för företag att engagera sig i 
då det resulterar i framtida framgång för företagen. Studien visar att företag med bättre 
CSR-prestation kan emittera obligationer till en lägre kostnad och att dessa företag erhåller 
en högre rating än företag med en lägre CSR-prestanda. Dessa skäl är viktiga för den gröna 
obligationsmarknadens fortsatta tillväxt och CSR spelar en central roll i företagens motiv att 
investera hållbart. SRI är ytterligare en strategi som diskuteras och innebär att företag ska ta 
hållbart ansvar för sina investeringar. Likt CSR har det en betydande roll för en hållbar 
finansmarknad. Det finns dessutom stora framtidsplaner för rättsväsendet då regleringar 
och rättsregler är vitala för att investerare ska beakta klimatförändringar i deras 
investeringsval. Därmed kan SRI ge upphov till att regleringar införs, exempel på sådana 
regleringar är utsläppsskatter och subventioner för projekt innefattande förnybar energi. 
 
Ytterligare en ekonomisk drivkraft för att handla på den gröna obligationsmarknaden är 
ramverkens varaktighet. För såväl emittenter som bankerna finns en investeringskostnad i 
form av arbetskraft och certifiering som tillkommer vid utvecklande av interna ramverk för 
gröna obligationer. Dessa görs med vägledning av GBP eller CBI och ett andrahandsutlåtande 
utförs sedan. Kostnaden för detta tillkommer dock bara ett fåtal gånger, dels vid ett 
inledande skede då man introducerar gröna obligationer på företaget, dels när ramverket 
behöver uppdateras efter cirka fem år. När ett företag finansierat detta kan en obegränsad 
mängd gröna obligationer emitteras utan att extrakostnad tillkommer.  
 
Kreditrisken för en grön obligation och en traditionell obligation är samma om de utfärdas 
hos samma emittent. Kreditrisken påverkas i sin tur av företagens kreditvärdighet, rating. Ett 
företag med en rating inom investment grade är ett attraktivt företag som investerare gärna 
investerar i. Därmed kommer såväl kreditrisken som ratingen påverka den ränta emittenten 
behöver betala för emissionslikviden.  
 
Ett greenium kan uppstå tack vare en kombination av den höga efterfrågan på marknaden 
och det låga utbudet av gröna obligationer. Regeringen diskuterade i sin utredning från 2017 
att en grön investering kan ge upphov till ett greenium om den gröna obligationen knyts till 
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ett specifikt objekt vilket kan göras vid finansiering av gröna kommersiella fastigheter. En 
grön fastighet är inte bara bättre ur ett hållbarhetsperspektiv, utan risken för vakans i 
fastigheten är betydligt lägre jämfört med en icke-grön fastighet. Anledningen till detta är 
att flertalet företag som hyr kommersiella fastigheter har som grundläggande krav att deras 
lokaler ska vara i gröna fastigheter. Vakansgraden för fastigheterna minskar då och därmed 
även den ekonomiska risken.  
 
6.3.	Fastighetsbranschens	framfart	på	den	gröna	obligationsmarknaden	
Av det totala antalet emitterade gröna obligationerna i Sverige har 75 procent emitterats av 
fastighetsbolag. Det är en markant andel i jämförelse med resterande branscher. Långt efter 
fastighetssektorn, på 10 procent, kommer skogs-och pappersbranschen. 
Fastighetsbranschens framfart på den gröna obligationsmarknaden beror på flera faktorer. 
För det första finns idag goda förutsättningar att miljöcertifiera byggnader i Sverige. 
Certifiering kan göras med flertalet olika certifieringssystem som BREEAM, LEED och 
Miljöbyggnad. Dessa system används frekvent inom den svenska fastighetsbranschen för att 
öka efterfrågan på de fastigheter man bygger och förvaltar. Både litteratur och intervjuade 
personer intygar om det växande miljötänket inom såväl finansbranschen som inom 
fastighetssektorn. Tack vare att människan börjat ta större ansvar för sina handlingar har 
företag behövt anpassa sig och utveckla sina hållbarhetspolicys. Ett mer omfattande 
hållbarhetstänk i kombination med lätthet att certifiera byggnader har underlättat 
emissionsprocessen för fastighetsbolagen. Bolagen kan med hjälp av 
byggnadscertifieringarna enkelt uppnå GBP-standarder och därefter få godkända 
andrahandsutlåtanden. Till skillnad från andra branscher som saknar hållbarhetsstandarder 
kan fastighetsbranschen alltså använda certifieringarna som bevis på uppfyllda 
hållbarhetskrav. För att dessutom erhålla ett betydande greenium är det till fördel om 
emissionslikviden kan kopplas till ett hållbart projekt, vilket som tidigare nämnts går att göra 
inom fastighetssektorn. 
 
Tack vare den tydliga signaleringen certifikationssystem som BREEAM och LEED ger upphov 
till kan fastighetsbolag enkelt dra nytta av denna. Däremot finns risk för greenwashing. I 
fastighetsbranschen finns det sannolika skäl att anta att vissa av företagen “förgrönar” sina 
obligationer utan att egentligen ha belägg för detta. En högre transparens och officiella 
riktlinjer skulle kunna minska denna typ av företeelse.  
 
För det andra har fastighetsbranschen inte bara haft en positiv utveckling inom 
hållbarhetsambitioner utan även ekonomiskt sätt. Sedan finanskrisen 2008 har 
fastighetsbolagen i Sverige haft en positiv utveckling som bidragit till högre rating och lägre 
kreditrisker. En högre rating minskar kreditrisken och därmed räntan på obligationer, såväl 
traditionella som gröna. Tack vare den ökade ambitionen inom hållbarhet och positiva 
ekonomiska resultat har fastighetsbolagen kunnat investera i utveckling inom hållbarhet och 
kunnat satsa på hållbara fastigheter. 
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Ytterligare faktor som kan ha påverkat fastighetssektorns framfart på den gröna 
obligationsmarknaden är SEB och Vasakronans tidiga emission 2013 som var världens första 
gröna företagsobligation. Att den utfärdades av en svensk bank och med en svensk emittent 
riktade hela världens ögon på den svenska obligationsmarknaden. Detta kan ha ökat 
intresset hos både nya emittenter och investerare att se över deras möjligheter att verka på 
den gröna obligationsmarknaden i Sverige. Att det dessutom var ett fastighetsbolag som 
emitterade obligationen har med största sannolikhet påverkat företag inom branschen att 
undersöka möjligheten att själva verka på den gröna obligationsmarknaden.  
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7. Slutsats 
 

Miljön på jorden har sedan industrialiseringen utsatts för många mänskligt orsakade 
påfrestningar. Den mänskliga aktiviteten har orsakat en temperaturökning på cirka 1,0°C 
sedan industrialiseringen och om denna ökning fortskrider i nuvarande takt kommer 
klimatet med stor sannolikhet nå en höjning av medeltemperaturen motsvarande 1,5°C 
mellan 2030 och 2052. För att undvika ett framtida ohållbart klimat måste drastiska åtgärder 
utföras och samhället i sin helhet måste ta ansvar för sina åtaganden. Då finansbranschen 
har en otrolig inverkan på företagande är gröna obligationer ett hållbart incitament för att 
interagera den ekonomiska sektorn med hållbar utveckling.  
 
Det har nu passerat elva år sedan Världsbanken emitterade den första gröna obligationen 
tillsammans med SEB. Sedan dess har den gröna obligationsmarknaden expanderat kraftigt 
på en global nivå, speciellt under de senaste två åren. Under 2017 växte emissionen av nya 
gröna obligationer med 78 procent i världen vilket motsvarar mer än 155 miljarder USD. 
Detta gör den gröna obligationsmarknaden till en viktig del av utvecklingen mot en mer 
hållbar kapitalmarknad.  
 
Den gröna obligationsmarknaden präglas av vissa hinder förknippade med anseenderisk och 
asymmetrisk information. Utöver dessa konsekvenser finns även risk för greenwashing. Det 
finns fortfarande en stor kunskapsbrist inom utveckling av riktlinjer för gröna obligationer 
där varken nationella eller internationella policys finns. Större delen av södra Asien har 
utvecklat officiella riktlinjer medan Europa fortfarande är i utvecklingsskedet av denna typ 
av riktlinjer.  
 
De ekonomiska drivkrafterna som ligger bakom deltagandet på den gröna 
obligationsmarknaden är många. Den mest betydande drivkraften är den höga efterfrågan 
och det låga utbudet av gröna obligationer som råder. Detta ger upphov till ett greenium. Ett 
greenium är svårt att uppskatta då företag inte utför en exakt likadan emission av en grön 
och en traditionell obligation samtidigt. Inom fastighetsbranschen bedöms ett greenium 
kunna uppstå tack vare den höga efterfrågan samt en lägre risk vid uthyrning av hållbara 
fastigheter. Det är av stor vikt att påpeka att gröna obligationers ränta inte knyts till specifika 
objekt och att både gröna och traditionella obligationer har samma kreditrisk. Men ett 
fastighetsföretag vars bestånd utgörs av miljöcertifierade byggnader har generellt sett 
lättare att hyra ut sina fastigheter och kan därmed få en mer hållbar inkomstström som 
speglas i företagets kreditrisk och rating.  
 
Corporate social responsibility har stor påverkan på andras uppfattning av företag som 
applicerar CSR. Vidare har Institutionella regleringar påverkan på utbredningen av CSR och 
för att konceptet ska fungera på ett effektivt sätt krävs någon form av statlig reglering. 
Regleringar och rättsregler är vitala för att investerare ska beakta klimatförändringar i deras 
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investeringsval och för att företag ska överse användande av gröna obligationer. Exempel på 
framtida regleringar som kan gynna en grön obligationsmarknad är utsläppsskatter och 
subventioner för hållbara aktörer. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett greenium finns men att det är svårt att 
uppskatta. Enligt intervjuade personer inom fastighetsbranschen kan greenium bedömas 
vara -5 till -4 bp och enligt litteraturundersökningen bedöms greenium för gröna 
obligationer emitterade världen över vara -2.6 till -2 bp. Att greenium uppstår beror på 
investerares stora efterfrågan och emittenters låga utbud på gröna obligationer i dagsläget. I 
framtiden kan den gröna obligationsmarknaden antas växa och utvecklas inom såväl andra 
branscher som andra länder och det finns även stor potential för den gröna 
obligationsmarknaden att utvecklas till att bli ett mer utbrett finansieringssätt som används 
av många olika aktörer.  
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8. Förslag till vidare forskning 
 

På grund av att rådande forskning och akademiska artiklar om gröna obligationer är 
begränsat krävs fortsatt forskning inom ämnet. Att ämnet ännu är relativt outforskat beror 
på den korta tid gröna obligationer funnits. Då greenium som tidigare nämnt av olika skäl är 
svårt att mäta behövs även ytterligare forskning inom området och forskning på hur man på 
ett smidigt och hållbart sätt kan mäta greenium. Att kunna påvisa ett greenium i fler 
undersökningar skulle ge ytterligare motiv för aktörer att se över deras möjligheter att bli 
aktiva på den gröna obligationsmarknaden. Det vore också intressant att studera om gröna 
obligationer långsiktigt leder till positiva ekonomiska resultat och även djupare undersöka 
hur stor betydelse gröna obligationer har för företags varumärkesprofil 
 
Som tidigare nämnt finns stora brister i produktion av offentliga ramverk och idag förlitar sig 
aktörer på branschstandarder och andrahandsutlåtanden. En undersökning om 
standardernas genomförande och tillförlitlighet skulle därför vara behövlig. Även en studie 
om EUs kommande utveckling av ramverk som ska publiceras i juni 2019 kan vara intressant 
att studera.  
 
Denna studie avgränsar sig enbart till emittenter inom den svenska fastighetsmarknaden 
men det skulle vara intressant att studera gröna obligationers framfart dels internationellt, 
dels inom andra branscher. Detta för att göra undersökningen mer generaliserbar. 
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