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Abstract 

Title: Green Bonds – The path towards a more sustainable credit market 

A study about the motives and economic incentives amongst the players in the Swedish green 

bond market 

Authors: Maja Johannesson & Sofie Stejmar 

Supervisor: Göran Hägg 

 

Background: In 2007 the World Bank issued the first green bond in the world in co-

operation with SEB. Vasakronan issued the first green corporate bond in 2013 and since then 

the market has expanded. Green bonds have the same financial characteristics as traditional 

bonds, the difference being that the proceeds from green bonds have to finance environmental 

or climate friendly projects. Green bonds give incentives to investors and issuers to 

implement sustainable investments and projects.  

 

Aim: The purpose of the thesis is to examine and analyze motives and economic incentives 

behind the participation of players in the Swedish green bond market. In addition, the thesis 

maps out the institutional conditions that enabled the emergence of green bonds and highlight 

the future challenges and prospects. 

 

Completion: This thesis is a qualitative study of 13 interviews conducted by the authors. The 

interviewees represent the following groups: issuers, investors, banks and certifiers. A 

literature review about green bonds is provided to illustrate the characteristics of green bonds 

and the market. The empiric material is analyzed using institutional theory, game theory, 

financial theory and CSR theories, as well as previous research about CSR and SRI.  

 

Conclusion: A number of institutional conditions and individual actions have contributed to 

the rise and development of the Swedish green bond market. The motives and economic 

incentives that apply to all the players in the market are the opportunity to enhance a green 

and sustainable profile, the fact that green bonds have the same financial characteristics as 

traditional bonds and that they include a green feature. Future challenges for the growth of the 

green bond market include the development of standards and to increase the supply of green 

bonds.  

 

Keywords: Green bonds, credit market, sustainability, motives, CSR, institutional theory.  
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Sammanfattning 

Titel: Gröna obligationer – Vägen till en mer hållbar kreditmarknad 

En studie om aktörers motiv och ekonomiska drivkrafter på den svenska marknaden för gröna 

obligationer  

Författare: Maja Johannesson & Sofie Stejmar 

Handledare: Göran Hägg 

 

Bakgrund: År 2007 emitterade Världsbanken den första gröna obligationen i världen 

tillsammans med SEB. Vasakronan emitterade den första gröna företagsobligationen år 2013 

och därefter har marknaden expanderat. Gröna obligationer har samma finansiella egenskaper 

som traditionella obligationer, skillnaden ligger i att obligationslikviden från gröna 

obligationer ska finansiera miljö- eller klimatvänliga projekt. Gröna obligationer ger 

investerare och emittenter incitament att implementera hållbara investeringar eller projekt.  

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera motiv och ekonomiska drivkrafter till 

aktörers deltagande på den svenska marknaden för gröna obligationer. Utöver det ämnar 

uppsatsen kartlägga de institutionella förutsättningarna för uppkomsten av gröna obligationer, 

samt belysa utmaningar och framtidsutsikter.  

 

Genomförande: Uppsatsen baseras på en kvalitativ metod och 13 intervjuer har genomförts. 

De intervjuade personerna representerar grupperna: emittenter, investerare, banker och 

certifieringsinstitut. För att belysa gröna obligationers och marknadens karaktärsdrag har en 

litteraturstudie utformats. De empiriska materialet har analyserats med institutionell teori, 

spelteori, finansiell teori och CSR teori, samt tidigare forskning om CSR och SRI.  

 

Slutsats: Ett antal institutionella faktorer och enskilda aktörers initiativ har varit bidragande 

till den svenska gröna obligationsmarknadens uppkomst och utveckling. Framträdande motiv 

och ekonomiska drivkrafter för samtliga aktörer är möjligheten att visa upp en grön och 

hållbar profil, det faktum att gröna obligationer har samma finansiella egenskaper som 

traditionella obligationer och att de har en grön egenskap. Framtida utmaningar för 

marknadens fortsatta tillväxt är utvecklingen av standarder och att öka utbudet av gröna 

obligationer.   

 

Nyckelord: Gröna obligationer, kreditmarknaden, hållbarhet, motiv, CSR, institutionell teori. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Världen står inför stora miljö- och klimatförändringar och enligt Världsnaturfonden förvärras 

situationen hela tiden (WWF, 2015). Uppmärksamheten och medvetenheten i samhället om 

miljö- och klimatproblemen har ökat, dessutom har företagens ansvar att inkludera 

hållbarhetsarbete i sina verksamheter blivit större. Intresset för hållbarhet har även tagit sig in 

på kapitalmarknaden. Det kan ses genom utbudet av hållbara finansiella produkter däribland 

gröna obligationer. Gröna obligationer har bland annat utvecklats utifrån det ökade intresset 

för hållbarhet och olika institutionella förutsättningar.  

 

Gröna obligationer har samma finansiella egenskaper som traditionella obligationer
1

. 

Skillnaden ligger i att obligationslikviden i en grön obligation är öronmärkt för hållbara och 

gröna projekt (SEB u.d
2
). Projekt som kan finansieras med en grön obligation kan exempelvis 

vara en miljöcertifierad fastighet eller ett vattenreningsverk (Skanska, 2014; Göteborgs Stad, 

2013). Den första gröna obligationen emitterades 2007 av Världsbanken tillsammans med 

Skandinaviska Enskilda Banken, hädanefter benämnd SEB, för att finansiera projekt i 

utvecklingsländer. Gröna obligationer var från början en finansieringsform för multilaterala 

aktörer, men under de senaste åren har gröna obligationer spridit sig som 

finansieringsalternativ till företag, kommuner och landsting (Reichelt & Davies, 2015). Den 

svenska gröna obligationsmarknaden tog fart under hösten 2013 när Vasakronan emitterade 

världens första gröna företagsobligation (Vasakronan, 2013b). Därefter har gröna obligationer 

som investeringsalternativ blivit mer populärt och i Sverige har både pensionsbolag, 

försäkringsbolag och fondbolag investerat i gröna obligationer.  

 

Corporate Social Responsibility, hädanefter benämnt CSR, är ett begrepp som beskriver 

företagens hållbarhetsansvar. Begreppet har utvecklats från idéer om att företag bör bidra till 

samhället utöver sin verksamhet. Idéerna myntades redan under 1800-talet och många 

grundidéer finns fortfarande kvar. Fokusområdena inom begreppet CSR har utvecklats över 

                                                 

1
 Traditionell obligation – Syftar i den här studien till en företagsobligation eller kommunobligation där 

obligationslikviden inte behöver gå till hållbara eller gröna projekt.  

2
 u.d - utan datum. Det betyder att det saknas datum för när informationen publicerades.  
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tiden och de präglas av den aktuella samhällsdebatten, däribland debatten om miljö- och 

klimatförändringarna (Blowfield & Murray, 2008).  

 

Den svenska obligationsmarknaden har en lång historia som sträcker sig ända till början av 

1800-talet, vilket gör att den är äldre än den svenska aktiemarknaden (Landeman & Bergin, 

2014). Sedan början av 2000-talet och framåt har utvecklingen på den svenska 

obligationsmarknaden varit positiv och intresset för framförallt företagsobligationer har ökat. 

Utvecklingen är delvis ett resultat av allt lägre räntor på statsobligationer i Sverige. 

Riksbanken säger att det låga ränteläget har drivit upp efterfrågan på företagsobligationer 

(Bonthron, 2014). Utvecklingen mot mer kapitalmarknadsfinansiering kan enligt Riksbanken 

vara positiv för företagen då det finns fördelar för dem att diversifiera finansieringen 

(Bonthron, 2014). 

 

1.2 Problemdiskussion  

Christopher Flensborg på SEB var en av initiativtagarna till den första gröna obligationen och 

han menar att idén med gröna obligationer växte fram utifrån en ökad efterfrågan från 

investerare och kunder (SEB, 2015). Det bekräftas av Reichelt och Davies på Världsbanken 

som skriver att uppkomsten av gröna obligationer möjliggjordes genom en ökad efterfrågan 

på räntebärande värdepapper med hög rating, samt ett ökat intresse för värdepapper som tar 

hänsyn till klimat- och miljöaspekter (Reichelt & Davies, 2015).  

 

Gröna obligationer har sitt ursprung på den svenska kapitalmarknaden och intresset från 

svenska investerare var stort redan från början. North (1993) menar att samhällets möjlighet 

till innovation och förändring påverkas av det institutionella ramverket.  Kan då karaktärsdrag 

hos svenska institutioner förklara varför idén om gröna obligationer uppkom just på den 

svenska marknaden? Och har institutionerna påverkats av den aktuella samhällsdebatten om 

hållbarhet? Det är således intressant att undersöka om de svenska institutionernas utformning 

och förändring i institutionerna har haft betydelse för uppkomsten av gröna obligationer i 

Sverige.  

 

Enligt Campbell (2006) kan påtryckningar från omgivningen motivera företag att arbeta med 

hållbarhetsfrågor. Samhällsdebatten om miljö- och klimatförändringar samt de ökade kraven 

på företagens hållbarhetsansvar kan ses som exempel på påtryckningar som motiverar aktörer 
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att arbeta hållbart. Blowfield och Murray (2008) lyfter också fram möjligheten för aktörer att 

skapa en konkurrensmässig positionering genom hållbarhetsarbete. 

 

Tidigare forskning som undersökt vilka motiv och drivkrafter som ligger bakom företagens 

val att arbeta med hållbarhets- och CSR-frågor visar på olika aspekter. Ett antal studier menar 

att hållbarhetsarbete kan bidra till att höja ett företags värde. Renneboog et al. (2007) menar 

att hållbarhetsarbete leder till ett förbättrat anseende och kan således höja företagsvärdet. 

Pistoni och Songini (2013) skriver att motiv och drivkrafter till varför företag väljer att arbeta 

med CSR-frågor kan vara att företag vill skapa en bild av sig som hållbara, samt att förbättra 

framtida vinster. Specifika motiv som lyfts fram för att emittera och investera i gröna 

obligationer är att emittenten får en mer diversifierad investerarbas och investeraren får mer 

transparens om vad obligationen finansierar (CBI, u.d. a). Det finns också de forskare som är 

kritiska till CSR och socialt ansvarstagande, bland annat Friedman (1970). Friedman anser att 

ett företag ska fokusera på att maximera aktieägarnas vinster och således inte bry sig om 

övriga intressenter i samhället.  

 

Williamson (1985) definierar transaktionskostnader som alla de kostnader som uppkommer 

före, under och efter en transaktion. Transaktioner kan enligt honom ske mer effektivt om 

transaktionskostnaderna är låga. För ett företag som vill vinstmaximera är det viktigt att ta 

hänsyn till de totala kostnaderna som uppstår vid en transaktion. Aktörers 

transaktionskostnader kan skilja beroende på om det är en grön obligation eller en traditionell 

obligation. En annan viktig aspekt för företag är deras anseende och hur intressenter uppfattar 

företaget. Enligt Baird et al. (1994) och Montet och Serra (2003) kan företag påverka sitt 

anseende genom signalering och tidigare handlingar, och gröna obligationer kan vara en del i 

att signalera företagets hållbarhetsarbete.  

  

Något som diskuteras på den gröna obligationsmarknaden i dagsläget är standarder och 

riktlinjer för gröna obligationer. Ett initiativ till standarder är Green Bond Principles, 

hädanefter benämnt GBP, som upprättades av International Capital Market Association i 

januari 2014 (ICMA 2015). Grene (2015) skriver att aktörers intresse för standarder på 

marknaden motiveras eftersom definitionen av grönhet kan skilja sig mellan olika aktörer. 

Standarder kan dock vara hindrande för marknadens tillväxt menar Grene (2015). För att 

belysa gröna obligationers utmaningar och framtidsutsikter är det intressant att undersöka 

utvecklingen av standarder och riktlinjer på marknaden.  
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Gröna obligationer är ett outforskat område och en tidigare studie på den svenska marknaden 

är Söderström och Larsson Regnströms (2014) studie som beskriver den svenska marknaden 

för gröna företagsobligationer för fastighetsbolag i Sverige. Den svenska marknaden för gröna 

obligationer befinner sig fortfarande i ett tidigt stadie. Således finns det utrymme för 

djupgående forskning och analys av de institutionella förutsättningarna som bidragit till 

uppkomsten av gröna obligationer på den svenska marknaden. Utifrån teorier om CSR, 

tidigare forskning om hållbarhetsarbete och institutionell teori samt spelteori, är det intressant 

att undersöka och analysera aktörers motiv och drivkrafter till att verka på den svenska 

marknaden för gröna obligationer. Fortsättningsvis är det intressant att belysa framtidsutsikter 

och utmaningar för den gröna obligationsmarknaden.  

 

1.3 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera motiv och ekonomiska drivkrafter till 

aktörers deltagande på den svenska marknaden för gröna obligationer. Utöver det ämnar 

uppsatsen kartlägga de institutionella förutsättningarna för uppkomsten av gröna obligationer, 

samt belysa utmaningar och framtidsutsikter.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

 Vilka institutionella förutsättningar ligger till grund för uppkomsten av gröna 

obligationer på den svenska kapitalmarknaden? 

 Vilka motiv och ekonomiska drivkrafter påverkar aktörers val att vara aktiva på den 

svenska marknaden för gröna obligationer?   

 Vilka extra transaktionskostnader är kopplade till gröna obligationer jämfört med 

traditionella obligationer? 

 Hur ser framtidsutsikterna ut för en grön obligationsmarknad i Sverige?  
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1.5 Genomförande 

Tretton intervjuer genomfördes med aktörer som besitter expertkunskap inom finansiering, 

räntebärande värdepapper och/eller hållbarhet. Samtliga respondenter har erfarenhet av gröna 

obligationer på olika sätt. Eftersom aktörernas expertkunskaper och åsikter är viktiga för 

analysen genomfördes en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2005). Utifrån valda 

teorier inom institutionell teori, finansiell teori, CSR-teori samt en litteraturstudie om gröna 

obligationer konstruerades sju olika intervjumallar för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Intervjustudien genomfördes för att belysa aktörers motiv och drivkrafter 

samt de institutionella förutsättningarna för uppkomsten av en grön obligationsmarknad i 

Sverige. Respondenternas svar bidrog också till kunskap om vilka extra transaktionskostnader 

som är kopplade till gröna obligationer, samt de framtidsutsikter och utmaningar som 

marknaden står inför. Litteraturstudien konstruerades utifrån tillgängligt material om gröna 

obligationer, den gröna obligationsmarknaden och obligationers finansiella egenskaper. 

Materialet bestod av tidningsartiklar, läroböcker, tidigare studier och information från 

hemsidor tillhörande aktiva aktörer, både organisationer och företag, på den gröna 

obligationsmarknaden. Studien använder triangulering eftersom den inkluderar både en 

intervjustudie och en litteraturstudie.  

 

Resultatet från intervjustudien systematiserades och därefter analyserades intervjumaterialet 

och litteraturstudien utifrån studiens valda teorier och tidigare forskning. I studien behandlas 

ett flertal olika teorier för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. De olika 

teorierna är institutionell teori, finansiell teori, CSR-teori och spelteori. Tidigare forskning om 

motiv och drivkrafter till hållbarhet har också använts i studien. Studiens omfattning 

motiveras av att studien behandlar ett outforskat ämne där det inte finns något jämförbart 

sammansatt material. Vi som har författat den här studien har både företagsekonomisk och 

nationalekonomisk inriktning.  Vi anser att våra olika perspektiv och teoretiska infallsvinklar 

bidrar till en fördjupad analys. De olika inriktningarna motiverar ytterligare studiens 

omfattning.  
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1.6 Disposition  

Kapitel 1  

I kapitel 1 introduceras uppsatsens ämne, syfte och frågeställningar.   

 

Kapitel 2  

I kapitel 2 presenteras studiens litteraturstudie. Där beskrivs samhällets ökade fokus på 

hållbarhet, gröna obligationer karaktärsdrag och gröna obligationers historia, samt vilka 

aktörer som finns på marknaden. Slutligen beskrivs processen vid en emission av en 

traditionell obligation och risker som investerare exponeras mot vid investering i obligationer.  

 

Kapitel 3  

I kapitel 3 presenteras tidigare forskning om motiv till CSR och SRI, samt teorier inom CSR.  

 

Kapitel 4 

I kapitel 4 presenteras den institutionella teori som används i uppsatsen, samt valda avsnitt ur 

spelteori. 

  

Kapitel 5 

I kapitel 5 beskrivs och presenteras uppsatsens metod.  

 

Kapitel 6 

I kapitel 6 presenteras empirimaterialet från genomförda intervjuer.  

 

Kapitel 7 

I kapitel 7 analyseras det inhämtade empirimaterialet från litteraturstudien och intervjustudien 

med hjälp av de valda teorierna och tidigare forskning.   

 

Kapitel 8 

I kapitel 8 presenteras studiens slutsats och uppsatsens syfte och frågeställningar besvaras.  
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2. En litteraturstudie om gröna obligationer  

2.1 Miljö- och klimatsituationen idag 

Miljö- och klimatsituationen är en global samhällsdebatt som har fått stor uppmärksamhet. 

Situationen engagerar många stora internationella organisationer och företag och det kommer 

hela tiden rapporter och ny forskning om miljön och klimatets situation. Miljö- och 

klimatförändringen beror till stor del på människans påverkan, genom bland annat 

globaliseringen (WWF, 2015). Organisationer som Världsnaturfonden (WWF) och FNs 

klimatpanel IPCC arbetar för att öka medvetenheten om dagens miljö- och klimatproblem 

genom forskning om klimatsituationen och forskning om vilka initiativ som kan tas för att 

lösa problemen (WWF, u.d; IPCC, u.d).  

 

Världsnaturfondens mål är att nå en så kallad low carbon economy till 2050, det vill säga en 

världsekonomi med låga koldioxidsläpp. Det innebär att satsningar inom ett flertal områden 

ska göras för att hålla den genomsnittliga globala uppvärmningen under 1,5-2 grader Celsius 

(WWF, u.d). Katharina Serafimova som är Head of Finance Sector Engagement på WWF i 

Schweiz menar, i en presentation från 2014, att gröna obligationer är ett sätt att mobilisera 

obligationsmarknaden för att nå två-graders målet och för att öka kapitalallokeringen mot 

gröna investeringar (Serafimova, 2014).  

 

2.2 Initiativ till hållbarhet 

Företagens roll i samhället och politiken har ökat i betydelse och det innebär också att kraven 

på företag har ökat, däribland ökade krav på transparens (Blowfield & Murray, 2008). 

Företagens större roll i samhället innebär att ogynnsamma avslöjanden idag kan hota företag 

på flera olika sätt, till exempel skada aktieägarnas förtroende, företagets anseende, de 

anställdas förtroende, produktionsstabilitet och andra tillgångar, både materiella och 

immateriella. De potentiella riskerna har enligt Blowfield och Murray (2008) lett fram till ett 

ökat CSR-arbete från företagens sida. De nya kraven på företagen behöver således inte vara 

negativa då de kan skapa nya affärsmöjligheter. Blowfield och Murray (2008) menar att 

företag och kapitalmarknaden har påverkats av hållbarhetstrenden och de miljö- och 

klimatmässiga utmaningar som världen står inför. Kapitalmarknaden reagerar således på olika 

signaler. Det kan vara den aktuella samhällsdebatten, men också vad andra företag och 

aktörer på kapitalmarknaden gör. Bevis på att det finns en hållbarhetstrend på 
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kapitalmarknaden är antalet hållbara och gröna finansiella produkter och investeringar 

(Blowfield & Murray, 2008).  

 

FN är även engagerade och aktiva i dagens klimat- och miljödebatt. Den 23 september 2014 

arrangerades UN Climate Summit i FNs högkvarter i New York. Under toppmötet 

diskuterades idéer, åtaganden och finansiering för att lösa de klimatutmaningar världen står 

inför (UN Climate Summit 2014). De finansiella institutioner, kommersiella och nationella 

banker, försäkringsbolag och pensionsbolag som deltog vid mötet avgav ett löfte att 

mobilisera mer än 200 miljarder USD för klimatåtgärder till slutet av år 2015. Finansiella 

initiativ på mötet handlade främst om att emittera fler gröna obligationer och att omfördela 

tillgångar till portföljer med ren och förnybar energi (UN Climate Summit 2014).   

 

Klimatfrågan och gröna obligationer har även uppmärksammats av World Economic Forum. 

Anna Paugam, författare av artikeln How to finance the fight against climate change, belyser 

gröna obligationer som en möjlig lösning att minska klimatförändringarna i världen. Paugam 

skriver att efterfrågan på gröna obligationer idag överskrider utbudet. Vidare menar hon att 

finansiering mot gröna investeringar bör ha hög prioritet bland världens ledare och 

institutioner (Paugam, 2015).  

 

Flera initiativ för att integrera etik och hållbarhet på kapitalmarknaden har växt fram, 

exempelvis olika etikfonder. Fondmarknaden.se listar flera typer av etikfonder, Etiska fonder 

eller SRI-fonder, Miljöfonder och Ideella fonder. Etiska fonder beskrivs som fonder där 

hänsyn tas till hur företaget agerar i investeringsbeslut. För dessa fonder kan det finnas 

kriterier om att inte investera i företag som handlar med vapen, tobak eller alkohol. 

(Fondmarknaden.se, 2015). Dagens Industri skriver om försäkringsbolaget SPPs nya gröna 

obligationsfond, vilket är ett initiativ kopplat specifikt till gröna obligationer på den svenska 

kapitalmarknaden (Almqvist, 2015). Fonden med namnet SPP Grön Obligationsfond 

startades den 2 mars 2015 och är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet. 

Fonden investerar i gröna obligationer och andra räntebärande finansiella instrument som har 

fokus på hållbarhet. SPP skriver att målsättningen för fonden är att den ska ge bra avkastning 

över tid (SPP, 2015).  

 

Principles of Responsible Investments, PRI, är ett initiativ skapat av ett internationellt nätverk 

av investerare som stöds av FN. PRI har formulerat och utformat sex principer för hur 
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ansvarsfulla investeringar ska implementeras i praktiken. Målet med nätverket är att öka 

medvetenheten om konsekvenserna och innebörden av hållbarhet för investerare. Dessutom 

verkar nätverket för att stödja de investerare som skrivit under principerna i arbetet att 

inkludera hållbarhetsaspekter i investeringsbeslut och styrningsstrategier. PRI skriver att 

principerna kan bidra till en utveckling av en mer hållbar finansmarknad. Principerna är 

frivilliga och ansvarsfulla investeringar måste skräddarsys för varje företags egna 

investeringsstrategier och resurser (PRI, 2015). 

 

2.3 Gröna obligationer 

2.3.1 Marknaden igår och idag  

Gröna obligationer är ett värdepapper likt traditionella obligationer med skillnaden att 

obligationslikviden ska finansiera miljö- och klimatvänliga eller sociala projekt (SEB u.d; 

Reichelt & Davies, 2015). På den svenska marknaden går det idag att utläsa att gröna 

obligationer främst används för att finansiera projekt inom områdena miljövänliga byggnader, 

förnybar energi, vattenrening eller skog. Gröna obligationer emitterades först av 

organisationer som Världsbanken och Europeiska Investeringsbanken (Reichelt & Davies, 

2015). Christopher Flensborg på SEB beskriver gröna obligationer så här:  

 

”Det är helt enkelt en grön version av en finansiell produkt som ger investerare och långivare 

en chans att öronmärka sina investeringar på ett sätt som bekräftar deras filosofi som 

ansvarsfulla människor” (Christopher Flensborg i Fröjd, 2010, s. 55) 

 

Marknaden för gröna obligationer fick ett uppsving under hösten 2013, då världens första 

gröna företagsobligation emitterades av Vasakronan i samverkan med SEB. Obligationen var 

på 1,3 miljarder SEK. Vasakronans finanschef Christer Nerlich menar att de emitterade en 

grön företagsobligation för att diversifiera sin finansiering och på så sätt även sänka sina 

finansieringskostnader över tid (Vasakronan, 2013b).  

 

Det finns idag ett antal aktiva aktörer på den svenska marknaden för gröna obligationer.  De 

företag som emitterar gröna obligationer är framförallt företag inom fastighets- och 

byggnadssektorn, energisektorn och kommunsektorn (Berner, u.d). Climate Bonds Initiative
3
, 

                                                 

3
 Beskrivs under avsnitt 2.3.5 Standarder och riktlinjer. 
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hädanefter benämnt CBI, lyfter fram vilka investerare som köper gröna obligationer, 

däribland institutionella investerare, investerare specialiserade på ESG
4

 samt hållbara 

investeringar, finansavdelningen hos företag, länder, regioner och kommuner och slutligen 

privata investerare (CBI, u.d. b). Utöver dem agerar banker och certifieringsinstitut som 

intermediärer och stödorgan för att möjliggöra marknadens funktion, stabilitet och 

trovärdighet (CBI u.d. c). 

 

CBI publicerar statistik över hur den gröna obligationsmarknaden växer. Av deras siffror kan 

utläsas att marknaden växte från 11 miljarder USD år 2013, till 36,59 miljarder USD år 2014. 

Hittills under år 2015, har gröna obligationer emitterats till ett värde av 11,1 miljarder USD 

per den 20 maj 2015. CBI prognostiserar att emitterade volymer av gröna obligationer 

kommer uppgå till närmare 100 miljarder USD vid årets slut (CBI, 2015). Den globala totala 

obligationsmarknaden är värd runt 100 triljoner och cirka 88 triljoner av dessa hanteras av 

institutionella investerare (Kidney & Sonerud, 2015).  

 

I figur 1 nedan illustreras den historiska utvecklingen av de emitterade volymerna av gröna 

obligationer i världen och i figur 2 illustreras den aktuella utvecklingen fram till 20 maj 2015.  

 

 

Emitterade gröna obligationer per år (USD) 

2007 806 940 000 

2008 414 284 450 

2009 909 372 500 

2010 3 904 688 904 

2011 1 219 282 424 

2012 3 101 960 463 

2013 11 042 322 319 

2014 36 593 334 453 

 

Figur 1 Emitterade volymer gröna obligationer i världen historiskt sett. (Källa CBI, 2015) 

 

 

                                                 

4
 ESG: Environmental, Social and Corporate Governance.    
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Figur 2 Emitterade volymer gröna obligationer i världen hittills under år 2015. (Källa: CBI 2015)  

 

Enligt CBI emitterades den första gröna high yield
5
 obligationen i september 2014 av det 

spanska energibolaget inom förnybar energi, Abengoa Greenfield. CBI anser att gröna high 

yield obligationer är något som kommer att komma in mer på marknaden framöver (Kidney, 

2014).  

 

En annan trend på den gröna obligationsmarknaden är att kommuner, regioner och även stater 

i USA emitterar gröna obligationer. Den första gröna obligationen som emitterades av en stat 

emitterades av Massachusetts i juni 2013 (CBI, u.d. c). Göteborgs Stad emitterade världens 

första gröna kommunobligation i oktober 2013. Därefter har även Örebros kommun och 

Stockholms Läns Landsting emitterat gröna obligationer (Göteborgs Stad, 2013; Örebros 

Kommun, 2014; Stockholms Läns Landsting, 2014).  

 

Idag är allt fler investerare intresserade av att integrera klimat- och miljöfaktorer i sina 

investeringsbeslut. Enligt CBI möjliggör gröna obligationer det för investerare. CBI uttrycker 

att efterfrågan på gröna obligationer är hög och att många gröna obligationer som emitterats 

har varit övertecknade (CBI, u.d. c).  

 

                                                 

5
 En obligation som har lägre kreditbetyg än BBB från Standard & Poor’s eller Baa från Moody’s. För att 

kompensera för denna risk ger de högre avkastning (Investopedia, u.d). 
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2.3.2 Gröna obligationers karaktärsdrag 

Vid en emission av en grön obligation skapar emittenten ett ramverk för gröna projekt och 

anlitar ett certifieringsinstitut som bedömer eller certifierar ramverket, det vill säga utfärdar 

en ‖second opinion‖. Efter emissionen används obligationslikviden enbart till projekt som 

uppfyller kraven i ramverket och låntagaren rapporterar till investerare kontinuerligt. Hur ofta 

rapporteringen sker beror på vad som avtalats i ramverket (Arise, 2014; Göteborgs Stad, 

2015; Skanska, 2014; Vasakronan, 2013a).  

 

CBI tycker att fördelarna för en emittent med att emittera gröna obligationerna överväger 

kostnaden och arbetet med några extra steg i emissionsprocessen. CBI lyfter fram fördelar 

som att emittenten får möjlighet att framhäva sin gröna och hållbara verksamhet, positiv 

marknadsföring och en diversifierad investerarbas. En ytterligare fördel enligt CBI är att 

emittenten av en grön obligation ökar samarbetet mellan avdelningar inom företaget (CBI, u.d. 

a). Utöver dessa fördelar menar certifieringsinstitutet DNV GL att gröna obligationer kan ge 

tillgång till en större kapitalmarknad samt möjlighet att finansiera hållbarhetsstrategier utan 

att behöva betala en prispremie (DNV GL, 2015).  

 

CBI lyfter också fram fyra huvudfördelar med gröna obligationer för investerare. En fördel är 

att investerare kan finansiera gröna projekt genom att investera i gröna obligationer samtidigt 

som de fortfarande är exponerade mot emittentens balansräkning. Det vill säga att investerare 

tar ingen projektrisk och samtidigt får de samma avkastning som vid en traditionell obligation. 

Vidare ger gröna obligationer ökad transparens i vad obligationslikviden ska finansiera. 

Dessutom kan gröna obligationer vara en del i att uppfylla principerna för hållbara 

investeringar (PRI) eller andra liknande hållbarhetsåtaganden. Slutligen kan investerarna 

genom att investera i gröna obligationer rapportera klimatpåverkan av investeringar i 

räntepapper till sina intressenter (CBI, u.d. b). 

 

Christopher Flensborg på SEB säger också att gröna obligationer har ökat transparensen på 

kapitalmarknaden, då användningen av gröna obligationer tvingar företagen eller 

organisationerna att vara öppna med vad de investerade pengarna ska finansiera (Gilbert, 

2013). Utöver det har kunskapen och medvetenheten om miljön och klimatförändringar ökat 

på kapitalmarknaden i och med att klimatförändringar och naturkatastrofer innebär risker inte 

bara för miljön men också för samhället och företagen. Gröna obligationer och deras ändamål 
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har fungerat som en slags utbildning för investerare menar Flensborg, vilket har skapat större 

intresse och lett till att marknaden har vuxit (Gilbert, 2013).  

 

2.3.3 Eventuell problematik på den gröna obligationsmarknaden 

I brist på en universell definition på vad som är grönt och inte, hänvisar flera aktörer till hur 

viktigt det är med transparens på marknaden (Myles et al., 2014). En investerare måste vara 

medveten om vilken typ av projekt obligationsslikviden ska finansiera för att avgöra om det är 

ett projekt de är villiga att investera i. Både Kidney på CBI och Flensborg på SEB talar om 

vikten av en oberoende granskare som, genom certifiering, kan bekräfta huruvida gröna 

obligationer verkligen är gröna utifrån olika kriterier. Ett ytterligare sätt att skapa trygghet för 

investerare är enligt Myles et al. (2014) att använda påverkansrapporter (eng Impact 

Repoting). Det skulle innebära att förutom att rapportera om användningen av 

obligationslikviden skulle en rapport av en oberoende tredje part skickas till investerarna, där 

nyckeltal gällande miljöpåverkan rapporteras (Myles et al., 2014). Det skulle i sådana fall 

medföra att den tidigare givna bedömningen från ett certifieringsinstitut följs upp av 

ytterligare en granskare. Flensborg menar dock att denna process måste förfinas för att den 

ska kunna appliceras på investeringar av varierad karaktär (Myles et al., 2014).  

 

Greenwashing kan ses som en risk på marknaden för gröna obligationer. Greenwashing är, 

enligt Delmas och Burbano (2011), när företag kommunicerar och marknadsför sig själva och 

sina produkter som miljövänliga, trots att företaget inte tar hänsyn till miljön och klimatet. 

Det vill säga att företaget vilseleder kunder och andra intressenter genom att säga att de gör 

något som de egentligen inte gör. Delmas och Burbano (2011) menar att ökad greenwashing i 

samhället kan skada förtroendet för miljövänliga produkter och tjänster samt för företag med 

en hållbarhetsprofil.  

 

Delmas och Burbano (2011) har identifierat ett antal motiv till förekomsten av greenwashing. 

Svaga lagar gällande miljö- och klimat, påtryckningar från aktivister, ideella organisationer 

och media, samt efterfrågan från kunder och investerare kan leda till greenwashing hos 

företag. Incitamentstrukturen, etiska grundpelare och enskilda individer kan också påverka 

förekomsten av greenwashing. Financial Times skrev år 2011, två år innan Vasakronan 

emitterade världens första företagsobligation, att rädslan för greenwashing kan vara hindrande 

för tillväxten av gröna obligationer. Resonemanget grundas på att investerarna bryr sig om sitt 
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anseende och den anseenderisk som det skulle innebära om de investerade i gröna 

obligationer inte visade sig vara gröna (Grene, 2011).   

 

2.3.4 Certifieringsinstitut och grönhet 

På marknaden för gröna obligationer finns ett antal aktiva certifieringsinstitut som har i 

uppgift att skriva oberoende utlåtande om huruvida ett grönt ramverk eller en tillgång kan 

anses vara lämplig för finansiering med gröna obligationer. Certifieringsinstituten verifierar 

således att projektet följer vissa uppsatta kriterier, antingen certifieringsinstitutets egna 

kriterier eller GBP
6
:s kriterier (CBI, 2015). Certifieringsinstituten och deras oberoende 

utlåtande på gröna obligationer är dagens sätt att verifiera grönheten i en grön obligation.  

 

Enligt CBI certifierade CICERO, DNV GL och Vigeo flest gröna obligationer under 2014. En 

sådan fördelning för den svenska marknaden har inte gått att finna, men de emittenter vi har 

pratat med har använt sig av antingen CICERO eller DNV GL. Utöver ovanstående 

certifieringsinstitut finns bland andra Oekom och Sustainalytics (CBI, u.d. d). I bilden nedan 

visas fördelningen av certifieringsinstituten på den globala marknaden:  

 

 

Figur 3 Marknadsandel för certifieringsinstitut för Second Opinions på gröna obligationer. Källa: CBI (u.d. c ) 

 

De två certifieringsinstitut som har varit främst förekommande på den svenska marknaden är 

CICERO och DNV GL. Därför följer en beskrivning av dessa två certifieringsinstitut.  

                                                 

6
 GBP (Green Bond Principles) beskrivs i avsnitt 2.3.5 Standarder och riktlinjer på marknaden.  
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CICERO är ett norskt forskningsinstitut och ett av deras verksamhetsområden är att 

genomföra certifieringar på gröna ramverk för gröna obligationer. CICERO:s utlåtande är 

forskningsbaserat och de granskar hur robusta ramavtalen är när det gäller att bidra till ett 

bättre klimat. CICERO:s utlåtande sker innan emissionen och forskningsinstitutet tar inget 

ansvar för att ramavtalet sedan följs av emittenten. De genomför inte någon uppföljning av 

hur obligationslikviden har använts (CICERO, u.d).  

 

DNV GL hette tidigare Det Norske Veritas och är ett norskt företag som arbetar med 

rådgivning inom hållbarhetsarbete och riskhantering. Dessutom arbetar de med certifiering av 

olika slag, däribland certifiering av gröna ramverk. Vid certifiering av ramverk för gröna 

ramverk använder de sig av GBP. DNV GL kan även agera som konsulter i utformningen av 

ett ramverk, men i de fallen certifierar de inte det framtagna ramverket (DNV GL, u.d). 

  

2.3.5 Standarder och riktlinjer på marknaden  

Flertalet försök till att skapa standarder och riktlinjer på marknaden för gröna obligationer har 

genomförts den senaste tiden. Två initiativ till standarder och riktlinjer på marknaden är 

Green Bond Principles (ICMA, 2015) och Climate Bonds Initiatives försök att utveckla mer 

specificerade riktlinjer för definitionen av grönt och gröna projekt (CBI, 2014).  

 

Green Bond Principles  

Green Bond Principles är frivilliga riktlinjer som skapades av ett antal finansiella institutioner, 

däribland SEB, tillsammans med emittenter, investerare och miljögrupper. GBP administreras 

av International Capital Market Association, hädanefter benämnt ICMA. GBP innehåller 

riktlinjer för fyra områden, dessa är: användning av obligationslikviden, utvärdering och val 

av projekt, hantering av genererade vinster och rapportering (ICMA, 2015). Eftersom 

åsikterna om definitionen av ett grönt projekt går isär uttalar sig GBP inte om vilka projekt 

som är passande att finansiera med gröna obligationer. De ger dock förslag på kategorier av 

projekt som skulle kunna finansieras med gröna obligationer. I den senaste uppdaterade 

versionen av GBP står det att projekt som finansieras med gröna obligationer ska visa på 

tydliga fördelar för miljön och klimatet. GBP lyfter fram transparens som en viktig faktor vid 

en emission av en grön obligation (ICMA, 2015).  
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Genom GBP ska en emittent lättare förstå vilka kriterier som ska vara med i skapandet av en 

trovärdig grön obligation. Principerna ska vara behjälpliga för investerare som vill ta reda på 

hur deras investeringar påverkar klimatet. Dessutom ska principerna underlätta för arrangörer 

genom att marknaden blir mer standardiserad (ICMA, 2015).   

 

Climate Bonds Initiative  

Climate Bonds Initiative är en icke vinstdrivande organisation med fokus på investerare. De 

arbetar för att mer kapital ska tillfalla projekt som minskar koldioxidutsläppen i världen. 

CBI:s förhoppning är att en större del av det kapital som idag utgör obligationsmarknaden ska 

gå till verksamheter som tar hänsyn till och arbetar för att minska sin klimatpåverkan (CBI, 

2015). Sean Kidney som är medgrundare och CEO på CBI har riktat viss kritik mot GBP. 

Myles et al. (2014) skriver att kritiken framförallt har riktats mot att principerna inte är tydliga 

när det gäller definitionen om vad som är ett grönt projekt och mot att flertalet banker inte tar 

hänsyn till dessa principer. Sean Kidney är trots allt positivt inställd till syftet med GBP. CBI 

arbetar med att formulera egna riktlinjer för hur en emission av en grön obligation ska gå till, 

samt vilken typ av projekt som kan anses vara lämpliga att finansiera med gröna obligationer 

(Myles et al., 2014).  

 

CBIs riktlinjer finns formulerade i ett dokument som de kallar för Green Bonds Standards. 

Green Bond Standards beskriver hur en emittent ska gå till väga för att få CBI:s certifiering på 

de gröna obligationerna. Riktlinjerna kan jämföras med initiativ som GBP. I CBI:s riktlinjer 

ingår att ett grönt ramverk måste certifieras av en oberoende part. CBI har även satt upp en 

taxonomi över vilken typ av projekt som kan vara berättigade att kallas för gröna. Enligt CBI 

är en grön obligation en finansieringsform där obligationslikviden ska finansiera projekt som 

minskar koldioxidutsläppen (CBI, 2015).  

 

2.4 Emissionsprocessen och risker 

2.4.1 Emissionsprocessen för traditionella obligationer 

Ett företag eller kommun som har ett upplåningsbehov kan välja att emittera en obligation för 

att finansiera upplåningsbehovet (Bodie et al., 2014). Emittenten ger en bank uppdraget att 

arrangera emissionen, emittenten väljer bank utifrån villkor eller utifrån tidigare goda 

relationer (Andersson & Larsson, 2005). Ett företag som är en frekvent emittent av 
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obligationer emitterar vanligtvis under ett MTN-program. Det är ett program som arbetats 

fram av emittenten och banken. MTN-program finns till för att standardisera utgivningen av 

frekvent förekommande obligationer (Andersson & Larsson, 2005). 

 

Genom en emission av en obligation är emittenten förpliktigad att betala kupongutbetalningar 

på specifika datum till de som äger obligationen. Vanligtvis betalas kupongerna kvartalsvis 

eller årsvis (Bodie et al., 2014). Kupongerna kan vara i form av rörlig ränta och betalas då 

kvartalsvis och beror av STIBOR, eller i form av fast ränta och betalas då årsvis. Genom 

kupongen och förändringar i det underliggande priset ger obligationen en avkastning till 

ägaren av obligationen. Bodie et al. (2014) skriver att säkra obligationer med högt kreditbetyg 

ger lägre avkastning än obligationer med lågt kreditbetyg. Ett företags kreditbetyg avgör 

således avkastningen på obligationen. Nilemar et al. (2013) skriver att företag kan välja att ta 

upp ett officiellt kreditbetyg från något av de officiella kreditratinginstituten eller välja 

bankens skuggrating
7
. Fördelen för emittenten med ett officiellt kreditbetyg är att det kan ge 

emittenten lägre upplåningskostnader och en bredare investerarbas. Fördelarna med lägre 

kupongräntor för emittenten kan kompensera för arbetet och kostnaden för att få ett officiellt 

kreditbetyg (Nilemar, et al., 2013). Ett officiellt kreditbetyg är framförallt till fördel för 

emittenter som frekvent emitterar obligationer. Vidare skriver Nilemar et al. (2013) att 

bankens skuggrating kan fungera väl för en mindre aktör.  

 

När emittenten har ett kreditbetyg eller en skuggrating kan de påbörja en så kallad road show, 

där företaget presenterar sin obligationsemission. Road shows genomförs framförallt av 

mindre företag och nya emittenter (Nilemar et al., 2013). Banken har kontakt med potentiella 

investerare och bedömer intresse och efterfrågan på obligationen. Därefter kan intresserade 

investerare teckna sig för en viss andel av obligationen via banken och banken tilldelar sedan 

andelar till investerarna (Andersson & Larsson, 2005).  

 

Nilemar et al., (2013) skriver att det viktigaste för investerare som investerar i obligationer är 

kreditrisken hos företaget som emitterar obligationen. Investeringsbeslutet underlättas om 

investeraren har god kännedom om förtagets finansiella situation och verksamhet. Investerare 

gör också egna analyser av företagets risker och finansiella situation eftersom kreditbetyg 

snabbt kan bli inaktuellt, enligt Nilemar et al. (2013). Emittenten som emitterar en obligation 

                                                 

7
 Ett inofficiellt kreditbetyg satt av en bank i samband med en emission. 
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har inte kännedom om vilka som investerar i obligationen (Andersson & Larsson, 2005). 

Banken som arrangerar emissionen fungerar därmed som intermediär mellan emittenten och 

investerarna och all kontakt dem emellan sker via banken (Nilemar et al., 2013). 

 

Enligt Andersson och Larsson (2005) är den största kostnaden för emittenten bankens 

försäljningsprovision. Provisionen blir dyrare när den emitterade obligationen blir mer 

komplex. Andra betydande kostnader för emittenten är juridiska kostnader för upprättande 

och uppdaterande av dokumentation som MTN-program. Emittenten kan även bestämma om 

det ska finnas en gemensam agent som företräder samtliga investerare (Nilemar et al., 2013). 

 

2.4.2 Kreditrisk och miljörisk  

Obligationer är inte riskfria, såtillvida att investeraren inte kan vara säker på att emittenten 

inte går i konkurs. Detta kallas för konkursrisk eller kreditrisk hos obligationer. En 

statsobligation har generellt sett lägre konkursrisk än en företagsobligation, då det är mindre 

risk att ett land går i konkurs än ett företag. För att underlätta för investerare att bedöma 

kreditrisken i en obligation och kreditvärdigheten i ett företag eller en kommun kan 

investerare använda sig av kreditbetyg om ett sådant finns. Officiella kreditbetyg ges ut av 

ratinginstitut som Standard & Poor’s Corporation, Moody’s Investor Services och Fitch 

Investor Services (Bodie et al., 2014).  

 

Teori om riskaversion hos människor pekar på att riskaversiva människor kräver 

kompensation för all extra risk de tar på sig. Riskaversiva investerare överväger därför riskfria 

investeringar eller investeringar med en positiv riskpremie. Bodie et al. (2014) skriver att 

riskaversion är något som brukar ses som fundamentalt inom finansiell teori. Likt Bodie et al. 

(2014) pekar Fama och French (1993) på att ränterisken och kreditrisken är viktiga faktorer 

vid investeringar i företagsobligationer. Genom analys av tidsserier kommer Fama och French 

(1993) fram till att ränterisken och kreditrisken är dominerande i förklaringen av variationen i 

obligationers avkastning.  

 

Genom historien har företag förorsakat många miljörelaterade olyckor. Business Insider 

skriver att under de senaste tio åren har miljöolyckor fått stort utrymme i media. De menar att 

media främst belyser olyckans miljö- och klimatrelaterade konsekvenser, vilket gör att de 

faktiska ekonomiska konsekvenser som olyckan innebär, både direkta och indirekta, hamnar i 
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skymundan (Business Insider, 2009). British Petroleums (BP) olycka i Mexikanska golfen år 

2010 är ett exempel på en stor miljöolycka som fick stora miljörelaterade konsekvenser samt 

stora ekonomiska konsekvenser (SvD, 2014). Oljebolaget har hittills betalat ut 43 miljarder 

dollar i saneringskostnader och skadestånd, och de kan få betala ytterligare 18 miljarder 

dollar. Dessutom har BPs aktie ännu inte återhämtat sig från olyckan (SvD, 2014). Exemplet 

visar att miljörisker kan innebära stora ekonomiska risker för ett företag och dess intressenter. 

Det finns verksamheter och industrier som har mer miljö- och klimatpåverkan än andra, och 

oljeindustrin är en sådan industri. 

 

Vid riskbedömning av ett företag inkluderas olika typer av risker som kan påverka ett företags 

kreditvärdighet, vilket således är kreditrisken i företaget. Om miljörisken skulle adderas till 

den totala riskbedömningen skulle ett företag med hög miljörisk också ha en högre kreditrisk. 

Enligt den finansiella teorin ska all extra risk kompenseras med högre avkastning (Bodie et 

al., 2014). Det betyder att investerare som investerar i företag med hög miljörisk bör 

kompenseras med högre avkastning (Bodie et al., 2014). Kreditbetyg grundar sig till stor del 

på kreditrisken i ett företag. Om miljörisk påverkar företagets kreditrisk, skulle företag som 

har hög miljörisk kunna erhålla ett lägre kreditbetyg och företag som har låg miljörisk erhålla 

ett högre kreditbetyg (Bodie et al., 2014). Således skulle företag som arbetar med hållbara och 

ansvarsfulla investeringar, exempelvis för att minska miljöfarliga utsläpp, erhålla ett högre 

kreditbetyg. 

 

Det finns idag uppmärksamhet i frågan om investerare ska inkludera miljö- och klimat 

förändringar i investeringsbeslut. Nätverket Investor Network on Climate Risk (INCR) 

förespråkar att investerare ska lära sig mer om riskerna med klimatförändringarna och hur det 

de kan påverka företags aktievärde i framtiden. Klimatrisken är även upp på agendan hos 

USA:s Securities and Exchange Commission. Där diskuteras förslag om redovisning och 

upplysning om klimatrisk, vilket ytterligare visar på att klimatrisk börjar tas på allvar (Ceres, 

u.d).  
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3. Teorier och tidigare forskning om Corporate Social Responsibility  

Flera forskare har undersökt vilka motiv och ekonomiska drivkrafter som ligger till grund för 

företags och organisationers användning av Corporate Social Responsibility (CSR) i 

verksamheten (Melé, 2008; Campbell, 2006; Campbell 2007). Även investerares motiv och 

ekonomiska drivkrafter till att genomföra ansvarfulla investeringar, Social Responsible 

Investments (SRI) har studerats av ett antal forskare, däribland Renneboog et al. (2008) och 

Scholtens och Sievänen (2012). I avsnittet presenteras en del av den tidigare forskning som 

har gjorts inom CSR och SRI och specifikt vilka förutsättningar, motiv och ekonomiska 

drivkrafter som ligger till grund för aktörers hållbarhetsarbete.  

 

3.1 Tidigare forskning om motiv och drivkrafter  

Anna Pistoni och Lucrezia Songini belyser i sin studie Corporate Social Responsibility 

Determinants: The Relation with CSR Disclosure, vilka olika motiv och drivkrafter som kan 

finnas till CSR. Företaget kan välja att inkorporera CSR om företagets verksamhet ligger nära 

en viss social aspekt eller företaget befinner sig i en konkurrensutsatt miljö där det är viktigt 

se till hur konkurrenter agerar. Dessutom kan landspecifika värderingar, efterlevnad av 

uppsatta lagar och regler, viljan att skapa en hållbar profil samt att förbättra framtida vinster 

och eventuell goodwill påverka företags val att arbeta med CSR. Därtill kan en upplyst 

ledning och upplysta ägare bidra till att mer CSR inkorporeras i verksamheten (Pistoni & 

Songini, 2013).  

 

John L. Campbell lyfter i sin studie Institutional Analysis and the Paradox of Corporate 

Social Responsibility (2006) fram ett annat perspektiv för att beskriva vad som driver aktörer 

till att inkludera CSR i verksamheten. Han anser att ett institutionellt perspektiv kan vara 

behjälpligt i processen att förstå varför CSR används av företag och organisationer. Campbell 

kommer fram till att det är mer troligt att företag ägnar sig åt CSR om det finns en stor statlig 

reglering, en gemensam själv-reglering i industrin, övervakning från ideella och oberoende 

organisationer i samhället samt normer som uppmuntrar ett hållbart beteende. Dessutom är 

det mer troligt att företag använder sig av CSR om företaget tillhör en branschorganisation 

och om dialogen med intressenter är institutionaliserad, det vill säga att aktörer är bundna att 

interagera med varandra (Campbell, 2006).   
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Påtryckningar kan även vara bidragande till företags användning av CSR och påtryckningar 

kan enligt Campbell delas upp i tre nivåer. Intressenter kan utöva påtryckningar genom 

offentliga aktiviteter som protester och demonstrationer. Grupptryck från företag i samma 

bransch eller informella uppmaningar från ideella organisationer och institutionella 

investerare kan även de bidra till en ökad integration av CSR. Slutligen kan aktörers 

grundläggande värderingar ligga till grund för CSR-användandet (Campbell, 2006).  

 

Campbell utvecklar sin forskning 2007 och lägger då till att företagsekonomiska 

förutsättningar, framförallt hälsotillstånd hos företag påverkar huruvida företag kommer att 

engagera sig i CSR-frågor.  Dessutom påverkar marknadens hälsotillstånd och nivån av 

konkurrens användandet av CSR hos företag. Ett välfungerande företag på en välfungerande 

marknad kommer inkorporera CSR i sin verksamhet i högre grad än ett sämre fungerande 

företag på en sämre fungerande marknad. Vid låg och hög konkurrens kommer företag att 

inkorporera lägre nivåer av CSR än vid en medelnivå av konkurrens (Campbell 2007).   

 

3.2 CSR-teorier 

CSR kan definieras som att företag frivilligt tar ansvar för samhällets gemensamma problem 

angående miljö, klimat och sociala aspekter för att på så sätt bidra till allmännyttan och resten 

av samhället (Blowfield & Murray, 2008). Domènec Melé i Crane et al. (2008) beskriver 

några av de mer framträdande teorierna inom CSR och pekar framförallt ut fyra teorier som 

beskriver varför företag eller organisationer använder sig av CSR. Teorierna som Melé (2008) 

beskriver är Corporate Social Performance, Shareholder Value Theory, Stakeholder Theory 

och Corporate Citizenship.  

 

Den första teorin Corporate Social Performance, beskriver företagens ansvar utöver den 

värdeskapande aspekten. Teorin menar att företagen har fler ansvarsområden utöver det 

ekonomiska och juridiska ansvaret, däribland ansvar för sociala problem som orsakats av 

företagen själva eller av andra (Melé, 2008). Carrolls pyramid, The Pyramid of Corporate 

Social Responsibility (1991), visar fyra nivåer för företagens ansvarsområden. Den 

grundläggande nivån i pyramiden är det ekonomiska ansvaret, därefter följer det juridiska 

ansvaret. De översta nivåerna rymmer etiska och filantropiska ansvarsområden (Carroll 1991).  
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Shareholder Value Theory menar att företag endast ska ägna sig åt de sociala aktiviteter som 

bestäms i lagar och regler eller de som maximerar värdet för aktieägarna. Teorin bygger på 

neoklassisk ekonomisk teori. Milton Friedmans artikel The Social Responsibility of Business 

is to Increase its Profits (1970) behandlar företagens ansvar att maximera värdet för 

aktieägarna. Idag är det mer allmänt accepterat att CSR under vissa förutsättningar kan bidra 

till att maximera värdet för aktieägarna. Det är därför många företag som tar hänsyn till CSR 

för att tillfredsställa företagets olika intressenter (Melé, 2008). Teorins förutsättningar om att 

företaget ska styras så att det maximerar värdet för aktieägarna och för att förbättra den 

övergripande ekonomiska prestationen i företaget leder bland annat till incitament för 

innovation och produktion med ett ekonomiskt mervärde (Melé, 2008).  

 

Melé (2008) kopplar Stakeholder Theory till Jones (1980) definition av CSR, det vill säga att 

företag har skyldigheter till olika grupper i samhället utöver aktieägarna och det som står i 

lagen eller i andra regelverk för företag. Vidare beskriver Melé Stakeholder Theory som att ett 

företag är en del av ett system av intressenter som är verksamma i ett ännu större system 

(Melé, 2008). Teorin sammankopplar den etiska aspekten med företagsverksamheten och 

inkluderar intressenternas rättigheter och intressen, således inte bara ledningens lagstadgade 

relation till intressenterna (Melé i Crane et al., 2008).  

 

Teorin Corporate Citizenship beskrivs av Melé (2008) som teorin om god medmänsklighet. 

För att vara en god medmänniska krävs aktivt engagemang i handlingar och program som 

främjar välstånd och goodwill (Carroll, 1991). I flera årtionden har företag donerat till 

samhället och varit aktiva och verksamma inom filantropiska aktiviteter (Melé, 2008). Melé 

(2008) beskriver företagens roll som en god medmänniska och vikten av att visa och agera 

med god medmänsklighet. Melé (2008) pekar ut att teorin om god medmänsklighet uttrycker 

och belyser vikten av företagens roll i samhället och att det finns flera dimensioner av 

företagens ansvar gentemot samhället. Det är framförallt de etiska och sociala dimensionerna 

som lyfts fram i teorin (Melé, 2008). Enligt Windsor (2001) är två svårigheter med Corporate 

Citizenship att teorin grundas på en filantropisk ideologi och att teorin är beroende av att 

ledningen är hänsynstagande.   

 

Genom att koppla ett företags hållbarhetsarbete till en viss strategi kan det utläsas hur och 

varför ett företag har valt att inkorporera CSR. Företag kan enligt ovanstående beskrivna 

teorier inkorporera CSR för att ta ansvar för samhällets gemensamma intressen (Corporate 
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Social Performance), maximera aktieägarvärdet (Shareholder Value Theory), tillfredsställa 

övriga intressenter (Stakeholder Theory) eller vara en god medmänniska (Corporate 

Citizenship), men de kan också styras av en kombination av dessa strategier och motiv (Melé, 

2008).  

 

3.3 Tidigare forskning om ansvarsfulla investeringar   

Social Responsible Investments, SRI, är ett begrepp som myntats för att beskriva investerares 

hållbarhetsarbete. Det är en möjlighet för investerare att kombinera finansiella ändamål med 

ansvar för hållbarhetsfrågor (Scholtens & Sievänen, 2012). Renneboog et al. (2008) skriver 

att när institutioner investerar hållbart uppnår de både finansiella och sociala mål. När 

investerare väljer att investera hållbart väljer den bort företag som inte uppfyller kriterier för 

hållbara investeringar. Problemet kan då vara, enligt Renneboog et al. (2008), att en 

investerare missar investeringar med bra avkastning. PRI lyfter fram att ansvarsfulla 

investeringar kan vara ett sätt för investerare att inkorporera miljömässiga och sociala 

aspekter i sina investeringar. De menar att ansvarsfulla investeringar är nödvändiga för 

långsiktighet och stabilitet på marknaden (PRI, u.d).  

 

Avkastningen är central för investerare och frågan är då om företag som tar ett 

hållbarhetsansvar presterar bättre än andra företag? Przychodzen och Przychodzen (2012) 

finner i sin studie av företag från S&P 500 att det finns belägg för att de hållbara företagen 

skulle ge högre avkastning. Orlitzky (2013) finner dock att den institutionella förskjutningen 

mot ökade nivåer av CSR hos företag kan ha en destabiliserande effekt på marknaden och 

göra den mer volatil.   

 

Scholtens och Sievänen (2012) har i studien Drivers of Socially Responsible Investing: A 

Case Study of Four Nordic Countries undersökt vad som driver investeringar i hållbara 

produkter på den nordiska marknaden. De relaterar ekonomiska, finansiella, kulturella och 

institutionella karaktärsdrag till SRI. Enligt Scholtens och Sievänen (2012) resulterar inte en 

mer öppen ekonomi till mer SRI, men däremot verkar en öppen ekonomi vara stödjande för 

SRI. Ju större pensionsindustrin är desto mer utrymme finns det för hållbara investeringar och 

Scholtens och Sievänen (2012) finner att en större pensionsindustri ger mer SRI. Det finns 

även två kulturella aspekter som verkar vara korrelerade med SRI, maskulinitet (femininitet) i 

samhället och undvikande av osäkerhet. Ett samhälle som undviker osäkerhet tenderar att 
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investera i hållbara investeringar och SRI är vanligt förekommande i samhällen med låg grad 

av maskulinitet (Scholtens & Sievänen, 2012).    
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4. Institutioner och strategiska spel 

4.1 Institutioner  

Institutioner definieras som samhället spelregler enligt North (1993). Spelreglerna är skapade 

för att förstå den ständigt föränderliga värld som människan lever i (North, 2006). 

Institutioner existerar således för att minska osäkerheten och skapa en struktur i vardagslivet 

som är allmänt accepterad av aktörer inom samma institutionella ramverk (North, 1993). Det 

finns både formella och informella institutioner. Formella institutioner är lagar och regler som 

definierar vad som är tillåtet i ett samhälle och det är människorna i samhället som utformar 

dem. Informella institutioner kan beskrivas som normer och beteenden som är accepterade av 

ett samhälle och de styr till stor del hur aktörer interagerar med omgivningen (North 1993). 

Informella institutioner kan således ses som sociala koder och strukturer som styr människors 

handlande. De informella institutionerna påverkas av historien och formas under en lång tid, 

de förändras därmed inte automatiskt vid en förändring av en formell regel. De formella och 

informella institutionerna bildar tillsammans en institutionell matris som sätter gränser för hur 

förändring och utveckling av de nuvarande institutionerna kan ske (North, 2006).  

 

4.2 Innovation i ett institutionellt ramverk 

Det institutionella ramverket i samhället påverkar möjligheterna till innovation. Det finns 

institutioner som främjar innovation och institutioner som hämmar innovation (Edquist & 

Johnsson, 1997). Enligt Edquist och Johnsson (1997) finns det tre egenskaper hos institutioner 

som är främjande för innovation i samhället. De tre egenskaperna är att institutioner reducerar 

osäkerhet, underlättar hanteringen av intressekonflikter och bidrar till ökat samarbete samt 

förser samhället med incitament. Institutioner fungerar således som samhällets piska och 

morot. Institutioner har en viktig roll i att minska osäkerheten för innovatörer. I och med att 

innovation, det vill säga forskning och utveckling, är riskfyllt krävs det ett stabilt 

institutionellt ramverk som minimerar risken vid innovation. Det krävs för att individer och 

organisationer ska vara villiga ägna sig åt innovation. Det är också viktigt att det finns 

institutioner som kan lösa de konflikter som kan uppstå på marknaden för att marknaden ska 

kunna överleva (Edquist & Johnsson, 1997). 

 

Institutioner kan även ses som hindrande för innovation. Det kan bero på att institutionell 

förändring sker långsammare än teknisk utveckling och att institutionerna då fungerar som 
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bromsklossar. Edquist och Johnsson (1997) lyfter fram att flexibla institutioner är viktiga för 

att ett samhälle ska kunna utvecklas och för att innovation ska vara möjlig.  

 

4.3 Institutionell förändring  

Groenewegen et al. (2010) lyfter fram externa faktorer som driver institutionell förändring. 

Det är faktorer som kultur, teknologi och staten. Alla faktorer påverkar det institutionella 

ramverket och förändrar det över tid. Institutionell förändring drivs enligt Groenewegen et al. 

(2010) av effektivitetsförbättringar och särintressen. En förändring behöver inte alltid bidra 

till en effektivitetsförbättring, ibland kan särintressen vara drivande i förändringen 

(Groenewegen et al., 2010).  

 

Institutionell förändring kan ses som en evolutionär process, det vill säga att förändringen 

sker som en konsekvens av alla aktörers och individers beteenden. Groenewegen et al. 

exemplifierar med skapandet av en skogsstig (Groenewegen et al., 2010). Ett 

evolutionsperspektiv reflekterar tillbaka till Darwins evolutionsteori och visar att det finns 

vissa likheter mellan institutionell utveckling och naturens utveckling. Organisationer som 

blir förlorare när institutioner förändras kommer att anpassa sig och imitera vinnarna för att 

överleva (Groenewegen et al., 2010).  

 

Då företag har som mål att överleva i en ständigt föränderlig värld kommer de ständigt att 

sträva efter förbättring för att möta den konkurrens som finns på marknaden (North, 2006; 

North, 1997). Institutionell förändring sker genom interaktion mellan organisationer och 

institutioner. I artikeln The Process of Economic Change (1997) sätter North upp fem teser 

som han menar kännetecknar institutionell förändring. Budskapet i teserna är att konkurrens 

öppnar upp för institutionell förändring eftersom organisationer investerar i kunskap och 

utveckling när konkurrensen ökar för att överleva på marknaden. Den kunskap och utveckling 

som en organisation tillförskaffar sig är formad av det institutionella ramverket eftersom det 

definierar vilka aktiviteter som ger störst vinst. Institutionell förändring är beroende av det 

aktuella institutionella ramverket och förändring sker stegvis. Dessutom är institutionell 

förändring spårbunden enligt North (1997).  

 

Bush (1987) definierar institutioner som en uppsättning av socialt rådande mönster av 

korrelerade beteenden. Han värderar då de informella normerna som överordnade de formella 
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reglerna och hävdar att informella värden styr hur samhällen regleras formellt. För Bush är 

det viktigt att definiera ceremoniella värden och instrumentella värden. De ceremoniella 

värdena har vuxit fram när människor försökt skapa mening i den värld de lever i, och de 

kännetecknas av religioner, seder och bruk. Instrumentella värden relaterar till 

problemlösning, det kan vara forskning eller effektivitetsförbättringar. När instrumentella 

värden ersätter ceremoniella värden sker en progressiv utveckling i samhället. För att 

institutionell förändring ska ske krävs en förändring i värdestrukturen hos deltagarna i 

samhället. Förändring måste emellertid vara accepterad utifrån de ceremoniella värdena i 

samhället. Progressiv förändring sker när ceremoniella värden successivt ersätts av 

instrumentella värden (Bush 1987). Bush (1987) menar att institutionell förändring kan ses 

som en kollektiv process medan North (1997) till större grad lyfter fram enskilda aktörers 

påverkan på institutioner.  

 

4.4 Transaktionskostnader  

Institutionernas syfte är enligt Williamson (1985) att minimera transaktionskostnader. Med 

lägre transaktionskostnader blir utbyten på marknaden effektivare (Williamson, 1985). 

Williamson (1985) skriver att Arrow (1968) definierar transaktionskostnader som kostnaderna 

för att underhålla och driva det ekonomiska systemet. Skapandet av kontrakt på en marknad 

med friktion medför olika typer av kostnader, vilka benämns som transaktionskostnader. 

Williamson (1985) definierar kostnader som uppkommer ex ante och ex poste en transaktion. 

Ex ante-kostnaderna uppkommer innan parterna ingår kontrakt, det kan vara kostnader för att 

förhandla och kostnader för att gardera sig för framtiden. Ex poste-kostnader uppkommer 

efter att kontraktet har ingåtts och kan exempelvis vara kostnader för att utföra kontroll av 

kontraktsefterlevnad (Williamson, 1985).  

 

En transaktion där det inte finns alternativa parter att göra utbyte med kan innebära högre 

kostnader (Groenewegen et al., 2010). Hur specifik en tillgång är styr vilka kostnader som 

kan uppkomma. En högre nivå av osäkerhet gör också att kostnaderna för upprätthållandet av 

kontraktet stiger. Osäkerheten kan gälla beteende hos parterna eller osäkerhet för hur 

marknaden ska utvecklas. Ett ospecificerat kontrakt öppnar upp för att en av parterna kan 

utnyttja luckor i avtalet. Frekvensen av utbytet påverkar också hur höga 

transaktionskostnaderna blir. Parterna kan utveckla ett samarbete där de förstår varandra och 

varandras behov, vilket kan minska behovet av formella regler (Groenewegen et al., 2010). 
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Inom kapitalmarknaderna är verifikation en viktig faktor för att marknaden ska fungera 

smidigt (Williamson, 1979). Williamson (1979) skriver att transaktioner som är sällan 

förekommande på kapitalmarknaden kan behöva tredjepartsverifikation medan transaktioner 

som är vanligt förekommande ofta genomförs med bilaterala kontrakt utan oberoende 

granskning (Williamson, 1979).  

 

Begränsad rationalitet och opportunism är två centrala begrepp inom 

transaktionskostnadsteori (Williamson, 1985). Begränsad rationalitet innebär att aktörer inte 

beter sig rationellt men samtidigt inte irrationellt. De beter sig rationellt utifrån den 

kunskapsmängd de klarar av att hantera (Williamson, 1985). Opportunism innebär att aktörer 

söker egen vinning och att de är själviska samt använder list och falskhet i sin 

vinstmaximering (Williamson, 1975). Det är möjligt eftersom informationen parterna emellan 

är asymmetrisk, det vill säga att den ena parten vet mer än den andra (Baird et al., 1994). 

Opportunism leder till kortsiktig vinstmaximering och är skadlig i ett långsiktigt perspektiv 

eftersom osäkerheten i samhället ökar, då tilliten till andra aktörer minskar (Kasper & Streit, 

1998). Opportunism kan enligt Williamson (1975) ses som strategisk manipulation av 

information för att nå egen vinning. Alla aktörer agerar inte opportunistiskt, men ex ante en 

transaktion går det inte att sortera agnarna från vetet. Det leder till att kontrakt måste 

specificeras till större grad än om aktörer var sanningsenliga och dessutom leder det till en 

ökad kontroll ex poste. Då alla aktörers mål är att arbeta för att uppnå fördelaktiga villkor i ett 

kontrakt ger det incitament till ett opportunistiskt beteende (Williamson, 1975).  

 

4.5 Signalering, unraveling och anseendespel   

Spelteori har ett antal gemensamma punkter med transaktionskostnadsteori och ger en 

kompletterande synvinkel på aktörers beteende på marknaden för gröna obligationer.  Enligt 

Akerlof (1970) grundas begreppet Signalering i att information aktörer emellan på marknaden 

är asymmetrisk, det vill säga att en aktör vet mer än den andra. Vid Signalering väljer den 

som har mest information att visa detta för aktörer i sin omgivning som inte har vetskap om 

informationen (Spence, 2002). Baird et al. (1994) skriver i läroboken Game Theory and the 

Law att Signalering används när information är icke-verifierbar och exemplifierar med 
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berättelsen om kung Solomon
8
. Baird et al. (1994) menar med begreppet Signalering att den 

person som har icke- verifierbar information kan visa denna information genom sina 

handlingar.  

 

Montet och Serra (2003) beskriver i läroboken Game Theory and Economics spelets gång i ett 

signaleringsspel bestående av två aktörer. De två spelarna har olika information och kan 

signalera detta genom en typ av meddelande till den andra spelaren. Spelarna iakttar vad den 

andra gör eller säger och agerar sedan utefter det. Utgången av spelet beror på typen av 

meddelande och de båda aktörernas handlingar. I signaleringsspelet är det spelaren med mest 

information som kontrollerar informationen och den andra spelaren som kontrollerar 

reaktionen. Det finns således en asymmetri mellan de båda spelarna (Montet & Serra, 2003).  

 

Unraveling är en process när informationen som spelaren med mest information besitter är 

verifierbar. Begreppet Unraveling definieras av Baird et al. (1994) som en uppnystnings-

process där aktörer en efter en visar information om sig själva. Den som drar mest fördel av 

att visa verifierbar information börjar avslöja denna och därefter fortsätter resterande aktörer 

avslöja information för att inte förknippas med dem som är ännu sämre. Processen fortsätter 

enligt Baird et.al (1994) tills alla aktörer har avslöjat sin verifierbara information. Det finns 

således incitament för den med verifierbar information att visa det eftersom aktören inte vill 

framstå som sämre än vad den verkligen är (Benndorf et al., 2015).  

 

Utifrån konceptet Signalering framgår det att ett företag gärna vill framstå som bra, men för 

att ett företags mål och visioner ska verka trovärdiga spelar aktörens anseende en roll. För att 

anseendet ska vara av betydelse för framtida vinning krävs det att de spel som genomförs är 

återkommande och att informationen spelarna emellan är ofullständig, det vill säg att perfekt 

information saknas (Ely et al., 2004; Baird et al., 1994; Montet & Serra, 2003; Dixit & 

Nalebuff, 2008). Dixit och Nalebuff (2008) skriver att när ett företag inte fullbordar en 

handling kan företagets anseende som trovärdiga skadas. Anseendet kan vara oviktigt om en 

handling förekommer en gång, men när spel upprepas med flera spelare många gånger ser 

situationen annorlunda ut. Företagets framtida konkurrenter och intressenter kommer ihåg 

tidigare handlingar eller kan få information om handlingarna på marknaden (Dixit & Nalebuff, 

                                                 

8
 För att ta reda på vem som brydde sig mest om ett barn testade han vem som skulle ta mest illa vid sig om 

barnet delades i två (Baird et al, 1994).  
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2008). Tidigare handlingar bestämmer sannolikheten för kommande scenarier vilket styr 

interaktionen mellan aktörer. Tidigare handlingar kan till exempel ge en förevisning om 

huruvida aktören är samarbetsvillig eller om aktören är illojal (Baird et al., 1994; Montet & 

Serra, 2003) Det finns enligt Ely och Välimäki (2003) och Dixit och Nalebuff (2008) motiv 

till varför företag bör etablera ett anseende och det är framförallt eftersom anseendet påverkar 

framtida handlingars trovärdighet. Om en aktör offentliggör ett uttalande eller en handling 

kan de verka mer trovärdiga eftersom aktören sätter sitt anseende på spel (Dixit & Nalebuff, 

2008).  
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5. Metod  

5.1 Val av ämnesområde  

Vi insåg tidigt att vi var intresserade av att skriva om hållbarhet på kreditmarknaden. Det var 

viktigt att vi valde ett ämne som möjliggör samarbete mellan den företagsekonomiska och den 

nationalekonomiska inriktningen. Ämnet gröna obligationer kombinerar våra styrkor inom 

respektive inriktning eftersom vi använder finansiell teori, institutionell teori, spelteori och 

CSR-teori. Vi anser att kombinationen av olika teorier ger studien flera dimensioner där våra 

olika perspektiv kan skapa en djupare analys.  

 

Obligationsmarknaden i Sverige har vuxit de senaste åren och intresset för hållbarhet hos 

företag har ökat. Vi anser att kombinationen av dessa två aspekter är intressant att undersöka. 

Gröna obligationer tar hänsyn till hållbarhet och passar därför väl in i en undersökning om 

obligationsmarknaden och hållbarhet. Gröna obligationer har vuxit fram genom stora 

institutionella aktörer, men har under de senaste åren spridit sig till finansiering för 

kommersiella företag och kommuner. I och med denna utveckling har gröna obligationer 

blivit attraktivt som investeringsalternativ. En intressant aspekt inom området gröna 

obligationer anser vi vara de olika motiv och ekonomiska drivkrafter som kan finnas bland 

olika aktörer på marknaden. Dessa olika motiv och ekonomiska drivkrafter skulle kunna ha 

både främjande och hindrande effekter för utvecklingen av marknaden. Eftersom gröna 

obligationer är ett växande finansierings- och investeringsalternativ på den svenska 

marknaden är det intressant att bedriva forskning kring gröna obligationer och dess utveckling, 

samt motiven och de ekonomiska drivkrafterna som driver aktörer på marknaden. 

 

5.2 Forskningsansats  

Vi har valt en kvalitativ ansats för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Empirimaterialet samlades in efter en genomgång av relevanta teorier vilket kan beskrivas 

som ett deduktivt angreppssätt enligt Bryman och Bell (2013). Det är däremot svårt att ha en 

helt deduktiv process utan induktiva inslag enligt Bryman och Bell (2013) vilket också är 

fallet i denna uppsats. Kvale och Brinkman (2014) beskriver den deduktiva ansatsen som 

falsifierande vilket innebär att sett från denna synvinkel använder uppsatsen mer av en 

induktiv process. Den induktiva processen beskrivs som en process där generella slutsatser 

kan dras utifrån några observerade fall (Kvale och Brinkmann, 2014). Utifrån Bryman och 
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Bell samt Kvale och Brinkmann, kommer vi fram till att uppsatsen använder en blandning av 

deduktiv och induktiv process. Alvesson och Sköldberg (2008) menar dock kombinationen 

kan ses som en egen ansats vilken de benämner som en abduktiv ansats. En abduktiv ansats 

innebär att empirisk och teoretisk reflektion blandas (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

I uppsatsen används triangulering vid insamlingen av empirimaterialet vilket enligt Bryman 

och Bell ökar tillförlitligheten i uppsatsen. Triangulering innebär att resultaten framställda av 

en viss metod verifieras genom att jämföra med resultaten framtagna av en annan metod 

(Bryman & Bell, 2011). Grunden för uppsatsens empiriavsnitt utgörs av intervjuer med aktiva 

aktörer på den gröna obligationsmarknaden, samt en litteraturstudie av gröna obligationer. 

Det empiriska materialet analyseras och tolkas med hjälp av institutionell teori, teorier om 

CSR, finansiell teori och passande avsnitt inom spelteori. De motiv som lyfts fram av aktörer 

till att verka på marknaden för gröna obligationer jämförs med tidigare forskning om motiv 

till CSR och SRI. Aktörers motiv och ekonomiska drivkrafter analyseras med finansiell teori, 

transaktionskostnadsteori och spelteori för att på så sätt belysa motiven och de ekonomiska 

drivkrafterna ur olika perspektiv. Den institutionella teorin används för att analysera 

förutsättningarna för uppkomsten av gröna obligationer och för att analysera vilka motiv och 

de ekonomiska drivkrafter som bidrog till att gröna obligationer uppkom på den svenska 

marknaden. Finansiella risker och prisaspekten hos gröna obligationer analyseras med hjälp 

av finansiell teori.  Genom analys av ovanstående aspekter ämnar uppsatsen dessutom att 

komma fram till vilka utmaningar och framtidsutsikter som finns för gröna obligationer och 

för den svenska gröna obligationsmarknaden. En förhoppning med studiens ämnesområde är 

att skapa större förståelse och uppmärksamhet för kopplingen mellan finans och hållbarhet.   

 

Gröna obligationer är ett outforskat område och Jacobsen (2002) skriver att vid explorativa 

problemställningar lämpar sig en kvalitativ metod där nyanser i materialet framkommer, 

vilket skapar djup i undersökningen.  Då uppsatsen bland annat syftar till att belysa aktörers 

motiv och ekonomiska drivkrafter krävs en djupgående metod där utrymme för 

respondenternas expertkunskaper och åsikter ges. Dessutom är respondenternas erfarenheter 

av gröna obligationer viktiga då uppsatsens problemställning är av explorativ karaktär 

(Bryman & Bell, 2013). 
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5.3 Datainsamling  

5.3.1 Primärkällor  

Semistrukturerade intervjuer har genomförts i studien. Semistrukturerade intervjuer har 

använts eftersom det ger oss möjlighet att styra intervjuerna för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar, samtidigt som det finns utrymme att ställa följdfrågor och låta 

respondenterna föra en diskussion. Enligt Bryman och Bell (2013) är semistrukturerade 

intervjuer att föredra när studien har ett tydligt syfte och konkreta frågeställningar att besvara. 

Samtidigt ger semistrukturerade intervjuer utrymme för respondenternas egna erfarenheter 

och reflektioner. Andersen (2012) menar att semistrukturerade intervjuer motiveras när de 

som leder intervjun har viss kunskap om ämnet, men samtidigt är öppna för nya infallsvinklar 

och ny information. 

 

Semistrukturerade intervjuer innebär att en intervjumall förbereds innan intervjutillfället 

(Bryman, 2008). Vi har i enlighet med Bryman (2008) skapat intervjumallar för att skapa 

struktur i intervjuerna, vilket underlättar jämförbarheten och sammanställningen av resultaten. 

En ostrukturerad intervju med öppna frågor hade inte varit lämplig för denna studie då en viss 

grad av styrning är nödvändig för att besvara frågeställningarna. Vidare hade inte heller en 

allt för strukturerad intervju varit lämplig då vi vill ge utrymme för en diskussion (Bryman & 

Bell, 2013). Utifrån frågeställningarna, litteraturstudien och de valda teorierna har 

fokusområden kunnat identifieras. Fokusområdena har sedan legat till grund för 

intervjumallen och vilka frågor som ställts till respondenterna. Intervjumallen har anpassats 

utefter respondenternas olika expertområden och erfarenheter om gröna obligationer, en 

utförligare beskrivning av intervjumallarna presenteras längre fram i metodkapitlet. En 

testintervju genomfördes med Ulf Stejmar som har kompetens och expertkunskap om 

obligationer. Ulf Stejmar gav oss råd och synpunkter på hur vi kunde förändra och anpassa 

intervjumallarna så att de skulle passa för respektive intressentgrupp.  

 

Infallsvinklar  

Studien utgår från tre infallsvinklar som är anpassade efter syftet och frågeställningarna. De 

valda infallsvinklarna är:  

 Institutionella förutsättningar och uppkomst  

 Motiv och ekonomiska drivkrafter 
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 Utmaningar och framtidsutsikter 

 

Genom den första infallsvinkeln ämnar vi studera utvecklingen av den gröna 

obligationsmarknaden samt vilka förutsättningar som har bidragit till uppkomsten. Den andra 

infallsvinkeln bidrar till förståelse för vilka motiv och ekonomiska drivkrafter som aktörer har 

till att vara aktiva på marknaden för gröna obligationer. Slutligen avser den tredje 

infallsvinkeln belysa de utmaningar som marknaden och aktörer står inför, samt diskutera 

framtidsutsikterna för gröna obligationer på den svenska marknaden.  

 

Uppsatsens primärdata består av 13 intervjuer med respondenter från olika intressentgrupper 

på den gröna obligationsmarknaden. Intressentgrupperna är: emittenter, investerare, banker 

och certifieringsinstitut. Vid intervjutillfällena har en till tre representanter för respektive 

organisation, kommun eller företag deltagit. Intressentgrupperna har valts ut för att inkludera 

olika expertkunskaper, synvinklar och erfarenheter av gröna obligationer. Valet att inkludera 

olika intressentgrupper i uppsatsen motiveras med att det skapar en djupare och bredare 

undersökning. För att ytterligare fördjupa oss i området gröna obligationer och den aktuella 

situationen har vi deltagit vid Klimatkommunernas konferens om Gröna obligationer och 

ansvarsfulla investeringar i Göteborg 24:e mars 2015 och The Global Forum for the 

Expanding Green Bonds Market i London 29:e april 2015.  

 

Val av intervjusamarbeten  

Ett målinriktat urval av respondenter från respektive intressentgrupp har genomförts. Genom 

det målinriktade urvalet anser vi att samtliga infallsvinklar och studiens frågeställningar och 

syfte besvaras på ett trovärdigt sätt (Bryman, 2008). Urvalet av respondenter är relativt 

begränsat eftersom marknaden befinner sig i en initial fas och eftersom det är av intresse för 

studien att ha med aktiva och erfarna aktörer på den gröna obligationsmarknaden. Överlag 

mötte vi ett stort intresse när vi ställde frågan om medverkan i studien och vi fick säga nej till 

två företag då tillräckligt många företag hade tackat ja till medverkan i studien. 

Intervjuunderlaget har innefattat framträdande aktörer på den svenska marknaden för gröna 

obligationer och respondenterna är spridda mellan intressegrupperna. Vidare hade det varit 

intressant att inkludera internationella perspektiv i studien, genom intervjuer med exempelvis 

CBI och ICMA. Det har dock inte varit möjligt på grund av studiens begränsade tidsram och 

omfattning.  
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Respondenterna i studien är indelade i fyra intressentgrupper. De grupper som är 

representerade är emittenter, investerare, banker (arrangörer) och certifieringsinstitut. I 

tabellerna nedan presenteras respondenterna från varje grupp.  

 

Emittenter Respondent Befattning  Datum Intervju 

Vasakronan Björn Lindström Finanschef 2015-03-19 

Arise  Linus Hägg Finansdirektör/CFO  2015-03-20 

Skanska Pär Lageryd Head of Treasury 2015-03-13 

Göteborgs Stad  Magnus Borelius 

Danijel Afolter 

Head of Treasury 

Portfolio Manager 

2015-03-23 

Världsbanken  Heike Reichelt Head of Investor Relations and 

New Products 

2015-03-24 

 
Figur 4 Presentation av intressentgruppen emittenter.  

 

Intressentgruppen emittenter involverar tre företag, en kommun och en multilateral aktör.  

Världsbanken har valts ut eftersom Världsbanken emitterade världens första gröna obligation. 

Vasakronan har valts ut eftersom att de emitterade den första gröna företagsobligationen i 

världen. För att ytterligare belysa och få fram erfarenheter om gröna företagsobligationer har 

Skanska och Arise valts ut. Göteborgs Stad bidrar med erfarenhet och kunskap då de var den 

första kommunen i Sverige att emittera en grön obligation.  

 

Investerare Respondent Befattning Datum Intervju 

Investerare X  Anonym  Förvaltare  2015-03-05 

Fjärde AP-fonden  Ulf Erlandsson Senior Portfolio Manager 2015-03-06 

Lannebo Fonder Maria Nordqvist 

 

Karin Haraldsson 

Katarina Ponsbach 

Förvaltarassistent och SRI-

ansvarig 

Förvaltare 

Förvaltare 

2015-03-13 

 

Figur 5 Presentation av intressentgruppen investerare.  
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Intressentgruppen investerare representeras av ett pensionsbolag, ett fondbolag och en 

investerare som önskar vara anonym. Samtliga investerare har investerat i gröna obligationer i 

varierande frekvens och volym. Det är intressant att ha med både fondbolag och 

pensionsbolag då de riktar sig till olika kundgrupper vilket gör att investeringsstrategier kan 

skilja sig åt.  

 

Banker Respondent Befattning Datum 

Intervju 

SEB Christopher Flensborg,  

 

Mats Olausson 

Head of ESG & Climate 

Financial Solutions  

Senior Advisor of ESG & 

Climate Financial Solutions 

2015-03-25 

Handelsbanken Tobias Lindbergh DCM Debt Advisory 2015-03-20 

Danske Bank  Louis Landeman Kreditanalytiker  2015-04-09 

 

Figur 6 Presentation av intressentgruppen banker.  

 

Tre banker (arrangörer) har valts ut och samtliga har medverkat i emissioner av gröna 

obligationer. Vi har valt ut tre storbanker som har omfattande verksamhet i Sverige. 

Intressentgruppen medverkar för att bringa klarhet i hur en emission av en grön obligation går 

till samt hur bankerna uppfattar aktörers motiv och drivkrafter till att verka på den gröna 

obligationsmarknaden.  SEB har valts ut specifikt eftersom banken var en av initiativtagarna 

till den första gröna obligationen.   

 

Certifieringsinstitut Respondent Befattning  Datum 

Intervju 

CICERO Christa Clapp Head of Climate Finance 2015-03-18 

DNV GL Louise C. Brown  Principal Consultant 

Sustainability Advisory 

Services 

2015-03-20 

 

Figur 7 Presentation av intressentgruppen certifieringsinstitut.  

 

Två certifieringsinstitut har intervjuats i studien eftersom de har en central roll på marknaden. 

Certifieringsinstituten ger oberoende utlåtande och certifierar ramverk för gröna obligationer. 
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CICERO och DNV GL har valts ut eftersom vi har noterat att majoriteten av de svenska 

emittenterna har använt dem vid certifieringen av sina gröna ramverk.   

 

Förberedelse av intervju  

Den inledande kontakten med respondenterna skedde via mejl där information kring studien 

och dess syfte presenterades. Många respondenter svarade redan efter den inledande 

kontakten. Respondenter som inte svarade vid den första mejlkontakten kontaktades efter 

några dagar via telefon för att tillfrågas om deras eventuella medverkan i studien. Innan 

intervjutillfället skickades intervjumallen ut till respondenterna för att de skulle ha möjlighet 

att förbereda sig och välja ut den mest lämpade att genomföra intervjun. I all kontakt med 

respondenterna eftersträvades en tydlig och ärlig kommunikation för att undvika vilseledning 

och missförstånd (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Intervjumallen utformades utifrån frågeställningarna, litteraturstudien om gröna obligationer 

och de valda teorierna. Olika intervjumallar formulerades till varje intressentgrupp. 

Respondenternas tidsrestriktion och språkkunskaper ökade antalet intervjumallar. Totalt 

utformades sju intervjumallar som alla utgick från de presenterade infallsvinklarna. 

Fördelningen av de olika intervjumallarna presenteras nedan och mallarna finns att tillgå som 

bilagor i uppsatsen (BILAGA 1-7).  

 

BILAGA 1 - Intervjumall för Arise, Göteborgs Stad, Skanska och Vasakronan  

BILAGA 2 - Intervjumall för Fjärde AP-fonden, Lannebo Fonder och Investerare X  

BILAGA 3 - Intervjumall för DNV GL  

BILAGA 4 - Intervjumall för CICERO  

BILAGA 5 - Intervjumall för Handelsbanken  

BILAGA 6 - Intervjumall för Danske Bank och Skandinaviska Enskilda Banken  

BILAGA 7 - Intervjumall för Världsbanken  

 

För att öka studiens kvalitet var vi väl förberedda och insatta i ämnet vid samtliga 

intervjutillfällen, vilket beskrivs som viktigt av Kvale & Brinkmann (2014). En stor del av 

förberedelsen gick ut på att läsa tillgängligt material om gröna obligationer. Inför intervjuerna 

läste vi på om respektive företags eller organisations arbete med gröna obligationer och deras 
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hållbarhetsarbete. Dessutom fördjupade vi vår kunskap om gröna obligationer genom arbetet 

med litteraturstudien.   

 

Genomförande  

Bryman (2008) skriver att intervjuer bör genomföras i en lugn och ostörd miljö där 

respondenterna kan känna sig bekväma. Att genomföra intervjuerna på respektive respondents 

arbetsplats innebär att respondenterna är trygga med miljön och att intervjuerna kan 

genomföras ostört. Att intervjua i en ostörd miljö underlättar också inspelningen då störande 

ljud kan vara en nackdel i transkriberingen (Bryman, 2008). Åtta av tretton intervjuer 

genomfördes på respektive representants arbetsplats.  Intervjun med Louise Brown från DNV 

GL kunde inte genomföras på deras kontor på grund av att det inte passade med hennes 

schema. Intervjun genomfördes istället i hotellobbyn på Scandic Grand Central i Stockholm. 

Intervjun med Heike Reichelt från Världsbanken genomfördes i ett mötesrum under 

Klimatkommunernas konferens om Gröna obligationer och ansvarsfulla investeringar i 

Göteborg då det var det enda möjliga tillfället för en intervju med representanten från 

Världsbanken.  

 

Tre intervjuer genomfördes via telefon där vi ringde upp respondenterna från Skype. Intervjun 

med Christa Clapp från CICERO genomfördes via telefon eftersom att deras kontor ligger i 

Oslo. Intervjun med SEB gjordes via telefon på grund av tidsbrist från respondenternas sida. 

Intervjun med Danske Bank gjordes via telefon eftersom att kontakten med banken togs i ett 

senare stadie av uppsatsen, vilket gjorde att vi inte hade möjlighet att träffas för ett personligt 

möte. Bryman (2008) skriver att telefonintervjuer kan betraktas som en effektiv metod för att 

samla in kvalitativ data eftersom att det är mindre tidskrävande än att genomföra intervjuerna 

på plats. Telefonintervjuer kan dock uppfattas ha lägre kvalitet än personliga möten, då 

kroppsspråk och andra signaler från respondenterna inte kan tolkas. Vi bedömer dock att 

respondenternas expertkunskaper och erfarenheter väger tungt för uppsatsen då aktörerna är 

framträdande på marknaden för gröna obligationer. Studiens telefonintervjuer kan således 

motiveras ur det hänseendet.  

 

Studiens intervjuer har varierat i längd men den genomsnittliga intervjulängden har varit inom 

ramen för vad Andersen (2012) anser vara lämpligt för personliga intervjuer, det vill säga 

mellan 45-60 minuter. 
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Alla intervjuer har spelats in efter godkännande från respondenterna för att säkerställa att 

ingen viktig information förbisågs. Utrustningen för inspelning av intervjuerna testades i 

förväg för att garantera ljudkvaliteten i inspelningarna (Bryman, 2008). Vid intervjuerna 

användes två inspelningsapparater, en diktafon och inspelningsfunktionen på en ipad. 

Inspelningsmaterialet från intervjuerna har transkriberats och för att inte missa viktig 

information och detaljer har materialet genomlyssnats noggrant, vilket Bryman (2008) skriver 

att en uppsatsskribent bör göra för att kunna peka ut det mest väsentliga.  

 

Respondentvalidering har genomförts efter intervjun genom att vi har skickat ut det 

genomarbetade empiriavsnittet till respondenterna, de har således kunna läsa delar som 

handlar om dem själva i en kontext. Ett godkännande av materialet har inte kunnat fås av 

Christa Clapp eftersom hon gick på mammaledighet innan empirimaterialet var färdigställt. 

Vi har försökt nå hennes kollegor för en kommentar men utan framgång. I övrigt har vi tagit 

hänsyn till och justerat för respondenternas kommentarer.  

 

Etiska ställningstaganden  

Enligt Vetenskapsrådet kan viss forskning behöva anonymiseras. För att respektera 

respondenternas integritet har varje medverkande tillfrågats om de samtycker till att deras 

namn och företagets eller organisationens namn publiceras i uppsatsen. Tolv av tretton 

respondenter har godtagit att företags- eller organisationsnamnet, samt deras egna för- och 

efternamn publiceras i uppsatsen. För att värna om respondenternas integritet har vi bett om 

deras medgivande till att intervjun spelas in. Efter genomarbetning av empirimaterialet har 

empiriavsnittet som presenteras i uppsatsen skickats till respondenterna för godkännande av 

delarna där deras för- och efternamn och/eller företags- eller organisations namn framkommer. 

Vid utskicket har de andra respondenternas för- och efternamn samt företags- eller 

organisations namn anonymiserats för att värna om respondenternas integritet innan de har 

godkänt materialet. Vetenskapsrådet beskriver etiska ställningstaganden som är viktiga att ta 

hänsyn till i en uppsats där en kvalitativ metod används. De etiska ställningstaganden som de 

belyser är bland andra, respondenternas anonymitet och möjlighet för respondenterna att 

godkänna det publicerade empirimaterialet (Gustafsson et al., 2011). Vi respekterar dessa 

etiska ställningstaganden i studien för att inte vilseleda våra respondenter och för att behålla 

trovärdigheten i studiens resultat.  
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5.3.2 Sekundärkällor  

Genom att gå igenom den existerande litteraturen inom området har vi skapat oss en bild av 

den information som finns dokumenterad. Den existerande litterarutren har också gett 

information om vilka begrepp, metoder och motsättningar som är aktuella för intresseområdet 

(Bryman & Bell, 2013). För att inhämta information om gröna obligationer har vi använt oss 

av flertalet sekundärkällor. Nyhetsartiklar om den gröna obligationsmarknaden, vetenskapliga 

artiklar och organisationers och företags hemsidor har bidragit med kunskap till uppsatsens 

litteraturstudie. Användandet av dessa källor motiveras av Lundahl och Skärvad (1999) då de 

skriver att tillgänglig sekundärdata om ämnet bör användas. De internetkällor och artiklar som 

har valts ut anser vi vara trovärdiga, tillförlitliga och innehålla användbar information. Ett 

kritiskt förhållningssätt till det inhämtade materialet har dock varit viktigt, vilket 

rekommenderas av Bryman & Bell (2013). De teorier som uppsatsen använder har hämtats 

från utbildningslitteratur och akademiska artiklar skrivna av forskare och teoretiker inom 

institutionell förändring, transaktionskostnader, spelteori, CSR-teori och finansiell teori. De 

akademiska artiklarna har hämtats från Linköpings Universitets digitala databas och Scopus. 

Vi har även använt oss av tidigare examensarbeten och kandidatuppsatser för att belysa 

tidigare forskning inom området och för att ge inspiration till studien och dess utformning.  

5.3.3 Analys av data 

Det inhämtade empiriska materialet från intervjuerna har transkriberats och därefter 

systematiserats utefter de valda fokusområdena och de tillhörande intervjufrågorna. 

Systematiseringen innebar att vi läste igenom och studerade det transkriberade materialet för 

att kunna identifiera nyckelord och avsnitt tillhörande fokusområdena. Det systematiserade 

empirimaterialet har sedan sammanställts och formulerats till ett sammanhängande 

empiriavsnitt. Detta har enligt oss gjorts på ett strukturerat och tydligt sätt för att underlätta 

för den kommande analysen. Vi har tolkat och analyserat den inhämtade empirin, både 

litteraturstudien och intervjumaterialet, utifrån de valda teorierna och tidigare forskning för att 

kunna dra slutsatser och besvara frågeställningarna.  
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5.4 Studiens tillförlitlighet 

5.4.1 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att studien kan genomföras igen och då generera samma svar och 

slutsatser (Bryman, 2008). Det handlar således om huruvida andra forskare kan få fram 

samma resultat vid ett senare tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2014). En noggrann redogörelse 

av studiens metod har gjorts för att andra forskare ska kunna genomföra samma forskning 

med samma metod. Intervjumallarna till de olika intressentgrupperna är utformade utifrån 

samma fokusområden och frågorna är så lika som möjligt.  I studien har aktörer inom samma 

intressentgrupp fått samma intervjumallar i den mån det har varit möjligt. Användandet och 

inkluderingen av intervjumallarna stärker studiens reliabilitet eftersom de underlättar en 

replikering av studien. Respondenternas svar är dessutom inspelade vilket underlättar 

analysen då vi har kunnat lyssna flera gånger och transkribera vad som sagts. Transkribering 

bidrar till korrekthet i citat. Att erhålla samma svar om studien görs om efter några år kan vara 

svårt då den tekniska utvecklingen på marknaden kan komma att förändra respondenternas 

svar. Dessutom befinner sig gröna obligationer i en initieringsfas och mycket kan hända inom 

de närmaste åren. Det innebär att respondenterna kan besvara frågorna annorlunda med ‖facit 

i hand‖. Studien har använt sig av semistrukturerade intervjuer vilket kan minska studiens 

replikerbarhet, då det är möjligt att respondenterna besvarar frågor på olika sätt vid ett annat 

tillfälle och om frågorna ställs i en annan ordning. Kvale och Brinkmann (2013) skriver dock 

att en alltför hög reliabilitet kan motverka kreativitet och variationsrikedom vilket hade kunna 

ge studien sämre resultat.  

 

5.4.2 Validitet  

Validitet betyder att en studie mäter det studien ska mäta och om slutsatserna som har 

genererats från materialet är sammanhängande (Bryman, 2008). Reliabilitet är en 

förutsättning för att forskningskriteriet validitet ska kunna uppnås. Kvale och Brinkmann 

(2013) menar att validitet skapar hållbara, välgrundade och försvarbara slutsatser. Teorin har 

legat till grund för utformningen av forskningsfrågor vilket enligt Kvale och Brinkmann 

(2013) stärker studiens validitet. För att intervjumallen skulle stämma överens med syfte och 

frågeställningar bearbetades den flera gånger med stöd av handledaren och genom en 

testintervju.  
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För att öka trovärdigheten i forskningen har respondentvalidering används. Svaren från 

respondenterna har validerats genom att respondenterna har fått ta del av hur vi har tolkat och 

använt deras svar. Enligt Bryman (2008) är respondentvalidering positivt eftersom studiens 

författare försäkrar sig om att han eller hon har förstått och tolkat respondenten på ett korrekt 

vis. Den här typen av validering kan dock medföra negativa aspekter, respondenterna kan bli 

defensiva och vilja ta bort delar av studien. I annat fall kan de vara försiktiga med kritik då de 

har en positiv relation till studiens författare (Bryman, 2008). Bryman (2008) skriver också att 

det kan vara svårt för en respondent som inte ser det stora perspektivet i frågan att avgöra 

analysens korrekthet. Eftersom hela empirin har skickats till respondenterna menar vi att en 

av nackdelarna med respondentvalidering minimerats. Vi anser att respondentvalidering är 

viktigt för studiens trovärdighet. Att respondenterna får kontrollera det som skrivs är även 

viktigt ur ett etiskt perspektiv. Vi motiverar således valet av respondentvalidering trots de 

eventuella negativa effekter som kan uppkomma. Valet av triangulering i metodval, med 

intervjuer och litteraturstudie, styrker också uppsatsens trovärdighet enligt Bryman (2008).  

 

Validitet kan ses som intern giltighet medan extern giltighet kan ses som möjligheten att 

generalisera utifrån studien (Jacobsen, 2000). Till grund för generalisering ligger reliabilitet 

och validitet (Kvalme & Brinkmann). Att dra generella slutsatser från intervjuer med att litet 

antal aktörer kan vara svårt, då dessa aktörer inte är representativa för hela populationen 

enligt Bryman (2008). Man bör istället generalisera till teori och inte till population (Bryman, 

2008). Det är något som även Jacobsen (2000) tycker att en forskare som använt en kvalitativ 

metod bör göra. Omfattande generaliseringar i kvalitativa studier är svåra att göra då 

respondenterna har valts ut eftersom de besitter specifik kunskap inom ämnet (Jacobsen 2000). 

I denna studie har respondenterna valts ut med motivationen att de är aktiva på marknaden för 

gröna obligationer. Det är således svårt att dra slutsatser om alla aktörer på marknaden. 

Däremot täcker den här studiens respondenter in en stor del av aktörerna som verkar på den 

svenska marknaden för gröna obligationer, vilket gör att generaliseringar om detta 

marknadssegment till viss grad kan göras. Motiv och ekonomiska drivkrafter till aktörers 

verkan på marknaden kan också generaliseras med den tidigare forskning som finns gällande 

aktörers motiv till CSR och hållbara investeringar. Kvale och Brinkmann (2013) menar att vid 

en kvalitativ metod kan resultaten generaliseras analytiskt genom välgrundad bedömning för 

hur väl resultaten kan generaliseras till olika situationer. Genom belägg och argument 

kopplade till teori kan forskaren låta läsaren avgöra hur väl generaliseringen håller (Kvale & 
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Brinkmann, 2013). Den analytiska generaliseringen kan i den här studien motiveras genom att 

teorin understödjer generaliseringen i slutsatsen.  

 

5.5 Reflektioner och källkritik 

Kritik som kan riktas mot metoden i den här studien ligger i valet av respondenter och källor 

till litteraturstudien om gröna obligationer. För att få fram information om marknaden i det 

initiala stadiet har vi valt att intervjua personer som är aktiva på den gröna 

obligationsmarknaden, vilket betyder att de kan ha en positivt vinklad syn av gröna 

obligationer som en finansiell produkt. För att nyansera studiens innehåll har vi försökt välja 

några företag och organisationer som inte har varit drivande i utvecklingen av gröna 

obligationer. Det hade även varit av intresse för studien att undersöka motiv till varför vissa 

aktörer har valt att inte vara aktiva på marknaden för gröna obligationer. Studien har dock inte 

inkluderat inaktiva aktörer på grund av den begränsade tidsramen.  

 

En stor del av litteraturstudien om gröna obligationer baseras på information från CBI.  CBI 

är en organisation som har till syfte att främja utvecklingen och kunskapen av bland annat 

gröna obligationer, vilket gör att de presenterar mycket information om gröna obligationer på 

sin hemsida. Det är dock viktigt att komma ihåg organisationens syfte och vara kritisk till det 

inhämtade materialet för att inte få en vinklad bild av ämnet. Det sekundära materialet 

innehåller även information från nyhetsartiklar. Information från nyhetsartiklar kan väntas 

vara mer objektiv då en tidskrift inte vanligtvis har som agenda att driva utvecklingen och 

tillväxten av ett specifikt område.  

 

Trianguleringen i uppsatsen är användbar då materialet som presenteras i litteraturstudien 

verifieras av resultatet från våra intervjuer, och tvärtom. Studien har behållit ett kritiskt 

förhållningssätt till det inhämtade materialet eftersom vi är medvetna om att våra 

respondenter tillhör de aktiva aktörerna på marknaden. Det kan innebära att respondenterna 

har benägenhet att framhäva en positiv bild av marknaden.  
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6. Den gröna obligationsmarknaden ur aktörers perspektiv 

6.1 Definitionen av gröna obligationer 

Definitionen av en grön obligation varierar mellan de olika respondenterna. Ulf Erlandsson 

som är Senior Portfolio Manager på Fjärde AP-fonden uttrycker att en obligation ska ha fokus 

på miljövänlig verksamhet för att han ska tycka att det är en grön obligation. I och med att det 

är en liten marknad bör den enligt honom vara fokuserad på en sak i taget och således inte 

inkludera sociala aspekter. Förvaltaren på Investerare X tycker att gröna obligationer kan vara 

en kombination av obligationer med sociala eller miljömässiga ändamål. Förvaltaren 

motiverar sin åsikt med att det annars kan dyka upp flera typer av obligationer som egentligen 

syftar till liknande saker. Däremot tror förvaltaren att den stora massan av gröna obligationer 

kommer att ha en miljöinriktning. Tobias Lindbergh som arbetar på Debt Advisory på 

Handelsbanken Debt Capital Markets håller till stor del med förvaltaren på Investerare X, 

men han tycker att produkten eventuellt hade kunnat dra fördel av att kallas för Sustainable 

bonds. Emellertid definierar han i dagsläget en grön obligation som en obligation med 

miljömässigt ändamål.  

 

För en kommun som Göteborgs stad finns det en fördel att hålla de gröna obligationerna strikt 

kopplade till miljömässiga ändamål menar Magnus Borelius, Head of Treasury på Göteborgs 

Stad. Han menar att det är på grund av att miljö och klimat är neutralt och att det inte ligger 

någon politisk eller privat/offentlig värdering i det. Även Pär Lageryd, Head of Treasury på 

Skanska lyfter fram fördelen med att gröna obligationer är kopplade till miljö eftersom det 

finns tydliga kriterier för vad som är miljövänligt. Han lägger till att miljökriterierna för 

fastighets- och byggbolag ofta är tydliga. En annan fördel för Skanska är att de har kunnat 

använda det hållbarhetsarbete som redan fanns på plats i verksamheten vid emission av gröna 

obligationer. Louis Landeman som är kreditanalytiker på Danske Bank, tycker också att det är 

viktigt med mätbara kriterier hos gröna obligationer, något som han menar kan vara lättare i 

vissa branscher.   

 

Heike Reichelt, Head of Investor Relations and New Products på Världsbanken, säger att 

grönheten i en grön obligation kan vara svår att definiera eftersom att det som ses som grönt 

för en person inte behöver vara grönt enligt en annan persons bedömning. Dessutom skiljer 

sig förväntningarna på vad som är miljöfrämjande verksamhet länder emellan, vilket 

ytterligare försvårar arbetet att komma överens om vad som ska ses som ‖grönt‖. Hon säger 
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även att bilden av vad som är miljövänligt kommer att förändras över tid. Då gröna 

obligationer är ett flytande begrepp menar Landeman på Danske Bank att vad som inkluderas 

i ett grönt ramverk kommer variera från företag till företag.  

 

För Louise Brown, som arbetar som Principal Consultant på Sustainability Advisory Services 

på DNV GL, är det viktigt att miljönyttan med en grön obligation är framträdande och 

dessutom att det är tydligt vad obligationslikviden används till. Christa Clapp
9
, Head of 

Climate Finance på CICERO, tycker att obligationslikviden i en grön obligation bör användas 

för att stödja projekt som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen i världen, men påpekar 

att det finns många olika vägar och alternativ för att sänka koldioxidutsläppen.  

 

Ett flertal respondenter uppmärksammar problematiken kring hur ett företags övriga 

verksamhet som inte finansieras med gröna obligationer uppfattas. Dessutom 

uppmärksammas problematiken kring hur ett företags verksamhet kan påverka lämpligheten 

att ge ut en grön obligation. Landeman på Danske Bank påpekar att det är problematiskt om 

företagsledningen brister i sitt hållbarhetsarbete samtidigt som företaget emitterat en grön 

obligation. Vidare anser Erlandsson på Fjärde AP-fonden att det är problematiskt om ett 

företag ägnar sig åt exempelvis oljeverksamhet och samtidigt emitterar en grön obligation för 

att finansiera förnyelsebar energi. Lageryd på Skanska och representanterna från Lannebo 

Fonder anser dock att en emission av en grön obligation kan visa att företaget är inne på rätt 

väg.  

 

Det finns även fler debatterade områden, representanterna på Lannebo Fonder ställer sig 

tveksamma till viss förnyelsebar energi där uppbyggnaden av anläggningarna kan vara 

koldioxidintensiv. Landeman på Danske Bank ställer sig i sin tur tveksam till huruvida en 

refinansiering av en redan existerande tillgång kan klassificeras som en grön obligation.  

 

6.2 Förutsättningar och uppkomst av gröna obligationer 

6.2.1 Uppkomst och framväxt    

Christopher Flensborg, som är Head of ESG & Climate Financial Solutions på SEB och en av 

initiativtagarna till gröna obligationer, beskriver att uppkomsten var möjlig genom tre 

                                                 

9
 Christa Clapp har inte återkommit med godkännande av materialet på grund av mammaledighet.  
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samverkande faktorer; SEB:s arbete, trovärdigheten hos Världsbanken och svenska 

institutionella investerares öppenhet för och efterfrågan på gröna obligationer. När investerare 

ville se en ny produkt på marknaden tyckte SEB att det var roligt att tillsammans med 

Världsbanken arbeta fram gröna obligationer. För att marknaden skulle växa fram var det 

enligt Flensborg viktigt att besvara tre frågor. Vad är en grön obligation? Hur säkerställs det 

att den är grön? Och hur vet jag att den förblir grön? Han menar att de tre frågorna kan 

besvaras genom en definition av grönheten, användandet av certifieringsinstitut, samt 

rapportering och transparens.   

 

Utvecklingen av den gröna obligationsmarknaden har inte varit helt enkel enligt Flensborg. 

Marknaden har stött på ett flertal olika utmaningar. För att klara av utmaningarna har det, 

enligt Flensborg, varit viktigt att aktörer själva inser och känner att gröna obligationer är en 

bra produkt. Om aktörer inser produktens fördelar kommer de att kunna föra fram och driva 

marknaden med samma kraft och energi som honom själv.  

 

Nästan alla respondenter i den här studien berättar att Flensborgs och SEB:s arbete har spelat 

en viktig roll för marknaden. Enligt Clapp lyckades Flensborg ta investerarnas önskan om en 

hållbar ränteprodukt och översätta den till något konkret. Även Lageryd på Skanska lyfter 

fram SEB:s betydelse och framför allt det jobb som Flensborg har lagt ner. Samtidigt säger 

Lageryd att rätt person på rätt plats är det viktiga och att eldsjälen för gröna obligationer hade 

kunnat vara på en annan aktör eller i ett annat land. Med det vill Lageryd belysa att det nog 

var ett antal omständigheter som gjorde att Flensborg lyckades ro i land gröna obligationer. 

Katarina Ponsbach som är förvaltare på Lannebo Fonder kopplar även till SEB:s roll när hon 

beskriver utvecklingen av gröna obligationer som rådgivardriven och en möjlighet för SEB att 

få fler affärer.  

 

När representanterna besvarar frågor om vilka faktorer som har möjliggjort uppkomsten av 

gröna obligationer är det flera som pekar på samhällsfaktorer, som det ökade intresset för 

hållbarhet och den expanderande obligationsmarknaden. Ponsbach på Lannebo Fonder 

berättar att intresset för företagsobligationer har vuxit då bankerna efter finanskrisen varit 

tvungna att strama åt sin utlåning, hon lägger även till att företagen har förstått att en mer 

diversifierad finansiering kan vara fördelaktig. Björn Lindström, Finanschef på Vasakronan, 

berättar att det sedan 2008 har varit billigare att låna på obligationsmarknaden, vilket har 

bidragit till att Vasakronan har ökat sin andel obligationer i förhållande till andelen banklån. 



 

47 

 

Lindbergh på Handelsbanken tror inte att den generella ökningen i företagsobligationer har 

haft en direkt påverkan på utbudet av gröna obligationer men att fler obligationer indirekt 

borde betyda att fler av dessa också blir gröna. Samtidigt berättar Erlandsson på Fjärde AP-

fonden att det finns ett enormt kapital på marknaden som för rätt riskpremie kan riktas mot 

gröna obligationer.  

 

Brown på DNV GL tycker att det har skett ett paradigmskifte i hur företag behandlar 

hållbarhet i sin verksamhet. Tidigare var hållbarhet något som företagen sysslade med vid 

sidan av den egentliga verksamheten, men hon har märkt att hållbarhet blivit en allt mer 

integrerad del av företagsverksamheten. Linus Hägg, Finansdirektör på Arise, använder 

liknade ord då han pratar om en förskjutning i samhällsdebatten som nu innefattar ett allt 

större fokus på miljö och hållbarhet. Han säger även att konsumenter idag ställer 

miljömässiga krav på produkter vilket även sprids till hur individerna väljer att placera sitt 

kapital. Även Clapp på CICERO tycker att det har skett en förändring i mentaliteten hos 

aktörer i samhället. Landeman på Danske Bank har också uppmärksammat att intresset för 

hållbarhet har ökat hos bolagen, investerare och banker. Erlandsson på Fjärde AP-fonden, 

Clapp på CICERO och Lindbergh på Handelsbanken berättar alla att intresset från 

investerarna har haft betydelse för att gröna obligationer har kunnat växa fram.  

 

6.2.2 Den svenska marknaden  

Flensborg på SEB lyfter fram ett antal faktorer som har varit av betydelse för den svenska 

gröna obligationsmarknaden. Två av dessa faktorer är SEB:s arbete och det faktum att 

svenska investerare har varit villiga att placera sina pengar i gröna obligationer. Dessutom 

menar han att företagen i Sverige förstår att goda handlingar kan vara bra för verksamheten. 

Reichelt på Världsbanken beskriver skämtsamt att miljömedvetenhet är något som finns i 

svenskars DNA och att personer utomlands inte blir förvånade när de hör att gröna 

obligationer hade sitt ursprung i Sverige. Även Mats Olausson som är Senior Advisor of ESG 

& Climate Financial Solutions på SEB bekräftar att Skandinavien och Sverige ligger i 

framkant i jämförelse med andra länder när det gäller hållbarhetsarbete, både på emittent- och 

investerarsidan. Lindbergh på Handelsbanken säger att det som möjliggjorde att 

Världsbanken kunde ställa ut den första gröna obligationen i svenska kronor var att svenska 

investerare på räntesidan var intresserade av ansvarsfulla och hållbara produkter. Även 

investerare och emittenter lyfter fram de svenska investerarnas roll i utvecklingen av gröna 
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obligationer vilket bland annat uttrycks av Danijel Afolter, förvaltare på Göteborgs Stad och 

Erlandsson på Fjärde AP fonden. Den fortsatta utvecklingen på den svenska marknaden beror, 

enligt Clapp på CICERO, på att i Sverige har Flensborg och SEB drivit på utvecklingen.  

 

Även strukturen på den svenska kapital- och kreditmarknaden lyfts fram som bidragande till 

uppkomsten av gröna obligationer. Lageryd på Skanska berättar att Sverige har en 

välutvecklad kapitalmarknad trots att Sverige är ett relativt litet land. Marknadens storlek och 

det faktum att Sverige är en liten öppen ekonomi anser Lageryd ha bidragit till att många 

aktörer har anammat gröna obligationer. Landeman på Danske Bank menar också att 

storleken på den svenska marknaden gör att aktörer har vetskap om vad de andra gör och 

därför kan en utveckling gå snabbt när marknaden har kommit över den första tröskeln.  

 

Erlandsson på Fjärde AP-fonden uttrycker dock önskemål om att hela den svenska 

obligationsmarknaden ska bli mer mogen och mer lik den globala obligationsmarknaden. Han 

vill framförallt se att en större del av de svenska obligationerna emitteras med fast 

kupongränta. I dagsläget är cirka 75 procent av de svenska obligationerna emitterade med 

rörlig kuponger berättar Erlandsson. Han uttrycker att den svenska marknadens uppdelning i 

både fasta och rörliga kuponger kan innebära att den blir mer illikvid. Även representanterna 

från Lannebo Fonder har synpunkter på obligationsmarknadens uppbyggnad och menar att 

den kan ses som en ‖stenåldersmarknad‖.  

 

Det finns även företagsspecifika förutsättningar som gör det möjligt för ett företag att emittera 

gröna obligationer. En förutsättning är att företagen ska ägna sig åt en kapitalintensiv 

verksamhet och göra investeringar, något som tas upp av representanterna från Vasakronan, 

Göteborgs Stad och Danske Bank. Förutom upplåningsbehovet har tidigare hållbarhetsarbete 

legat till grund för alla de intervjuade emittenternas möjlighet att emittera gröna obligationer. 

Borelius på Göteborgs Stad menar att det är lätt för svenska kommuner att ta till sig gröna 

obligationer eftersom de redan har ett klimatarbete på plats.  

 

6.2.3 Utbud och efterfrågan  

Utbud  

Flera respondenter pekar på att det finns en asymmetri i utbud och efterfrågan på den svenska 

gröna obligationsmarknaden. Erlandsson på Fjärde AP-fonden beskriver att företag och 



 

49 

 

organisationer inte har kunnat komma upp med tillräckligt material och gröna projekt för att 

möta efterfrågan från investerare. Asymmetrin har enligt honom skapat en flaskhals på 

marknaden. Även Lageryd på Skanska har märkt av asymmetrin mellan utbud och efterfrågan, 

det vill säga att det finns fler investerare som vill köpa gröna obligationer än emitterade gröna 

obligationer. Lindström på Vasakronan förutspår att asymmetrin mellan utbud och efterfrågan 

kommer att kvarstå eftersom alla företag inte kan emittera gröna obligationer. Han menar 

också att många svenska företag för tillfället väljer att betala av sina skulder istället för att 

investera i nya projekt. 

 

Karin Haraldsson som är förvaltare på Lannebo Fonder uttrycker att det finns få gröna 

obligationer på den svenska marknaden och hon skulle uppskatta om det emitterades fler. 

Landeman på Danske Bank tycker att det är bra om marknaden skyndar långsamt så att de 

gröna obligationer som kommer ut är genomarbetade. Han har emellertid märkt ett ökat 

intresse från potentiella emittenter. Även Brown på DNV GL har märkt en ökad efterfrågan 

på deras tjänster i Norge och Storbritannien vilket betyder att fler emittenter av gröna 

obligationer är på väg ut på marknaden.  

 

Lageryd berättar att de volymer som Skanska behöver låna upp kan fyllas med gröna projekt 

som uppfyller kraven för att finansieras med gröna obligationer. Han säger att om marknaden 

fortsätter att fungera som den gör idag kommer Skanska troligen bara att emittera gröna 

obligationer i fortsättningen. Lageryd tillägger dock att det är svårt att veta vad som händer i 

framtiden. Lindström på Vasakronan säger att Vasakronan har funderingar på att eventuellt 

övergå enbart till grön finansiering. Han säger att målet är att bli ‖the green company‖, vilket 

förklarar varför Vasakronan LEED
10

-certifierar samtliga fastigheter. Enligt Lindström 

miljöcertifierar Vasakronan sina fastigheter eftersom de har märkt av en ökad efterfrågan på 

miljöcertifiering, vilket också betyder att miljöcertifierade fastigheter har lägre vakansrisk. 

Borelius och Afolter på Göteborgs Stad uttrycker även de att de har intentionen att ha grön 

finansiering.  

 

                                                 

10
 The LEED™ Green Building Rating System är det mest kända bedömningssystemet för byggnader och 

fastigheter och det är utvecklat och administrerat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building 

Council (Sweden Green Building Council, 2015). 
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Respondenterna från DNV GL, Danske Bank, Handelsbanken, CICERO pekar på sektorer där 

fler gröna obligationer skulle kunna emitteras, samt sektorer som ännu inte har gjort det och 

där gröna obligationer skulle vara ett lämpligt finansieringsalternativ. De sektorer som nämns 

är bland annat fastighetsbranschen, kommuner och övrig offentlig sektor, finanssektorn, 

vattensektorn och tjänstesektorn. Lindbergh på Handelsbanken påpekar dock att gröna 

obligationer i tjänstesektorn kan bli komplext. Hägg på Arise pekar på att det kan finnas 

svårigheter för företag i vissa branscher att emittera gröna obligationer. Han menar att det kan 

handla om att det är svårare i vissa branscher eller projekt att uppfylla de krav som ställs för 

att möta rekvisiten för gröna obligationer.  

 

Några av respondenterna lyfter fram vad de tror kan vara de vanligaste orsakerna till att 

företag inte har emitterat gröna obligationer. Respondenterna menar att det kan handla om 

osäkerhet och okunskap när det gäller vad gröna obligationer är, hur mycket extraarbete det 

innebär och vad som krävs av företaget som emitterar en grön obligation.   

 

Efterfrågan  

Samtliga emittenter som intervjuats i studien har noterat att det finns en stor efterfrågan på 

gröna obligationer. Brown på DNC GL pekar på att flera gröna obligationer har varit 

övertecknade, vilket visar att det finns en stor efterfrågan. Även Borelius och Afolter på 

Göteborgs Stad har märkt av den stora efterfrågan när de emitterat gröna obligationer. Afolter 

från Göteborgs Stad exemplifierar den stora efterfrågan med att deras andra gröna obligation 

på 1,8 miljarder fulltecknades på cirka en timme medan det tog en hel dag att fullteckna deras 

traditionella obligation på 2 miljarder.   

 

Erlandsson på Fjärde AP-fonden är säker på att det finns en enorm efterfrågan i världen att 

investera mycket kapital i gröna obligationer i år. Det förutsätter dock att det finns tillräckligt 

med projekt att finansiera med gröna obligationer och att de gröna obligationerna erbjuder 

riskpremier till investerarna. Representanterna från Göteborgs Stad tror att efterfrågan på 

gröna obligationer garanterat kommer att öka. Borelius och Afolter tror även att 

produktutbudet på exempelvis gröna obligationsfonder kommer att öka innan året är slut. De 

tror också att efterfrågan från exempelvis stiftelser kommer att öka. Borelius och Afolter har 

vid investerarträffar där de diskuterar placeringspolicyn upplevt att de inte bara får rena 

finansiella frågor utan även frågor om hållbarhet. De uttrycker även att efterfrågan på mer 
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transparens i investeringar har ökat. Hägg på Arise tror däremot att efterfrågan på gröna 

obligationer inte är lika stor hos mindre investerare som hos stora globala investerare.  

 

Lindbergh på Handelsbanken tror också att efterfrågan på gröna obligationer kommer att öka i 

framtiden och tycker att det blir intressant om fler aktörer startar gröna obligationsfonder som 

SPP har gjort. Erlandsson på Fjärde AP-fonden och Lindström på Vasakronan tror att 

utvecklingen går mot fler gröna obligationsfonder i framtiden. Clapp på CICERO hoppas att 

efterfrågan växer och tycker att alla signaler pekar på en ökning i efterfrågan hos flera 

institutionella investerare. Brown på DNV GL tror att den stora efterfrågan beror på att gröna 

obligationer är ett konkret sätt att minska klimatförändringar som kan kopplas till pengar och 

kvantifieras. Hon uttrycker att gröna obligationer är en win-win situation eftersom de har som 

syfte att minska klimatförändringar och miljöproblem, samtidigt som de ger avkastning till 

investerare.   

 

Hägg på Arise berättar att efterfrågan på gröna obligationer dock inte är lika stor hos de 

investerare som investerar i icke-ratade/high yield-segmentet. Han menar att denna marknad 

är relativt ung i Sverige och att det således finns mycket annat som är viktigare för investerare 

i detta segment. Afolter på Göteborgs Stad uttrycker att gröna obligationer måste ner även i 

high yield för att investerare ska få en bredd med olika kreditrisker i sina portföljer.  

 

6.3 Aktörers motiv och ekonomiska drivkrafter 

6.3.1 Emittenter 

De motiv som respondenterna har uttryckt som de viktigaste till att företag emitterar gröna 

obligationer är att bredda och diversifiera investerarbasen, samt att lyfta fram företagets 

hållbarhetsarbete och gröna profil. Clapp på CICERO tror att finansbranschen har drivit på 

utvecklingen genom att styra pengarna mer mot vart de anser att framtiden är på väg. Hon 

menar att diskussionen kring hållbarhet blir allt mer utbredd genom olika kampanjer, 

investeringar, hållbara städer och engagemang från universitet.  

 

Flera respondenter lyfter fram att många företag vill skapa sig och visa upp en grön profil. 

Lindbergh på Handelsbanken menar att företag idag prioriterar hållbarhetsfrågor i större 

utsträckning, vilket de vill förmedla till sina intressenter. Lindbergh tror att grön finansiering 
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kan vara en pusselbit i ett företags mål att visa upp sin gröna och hållbara profil. 

Representanterna från Göteborgs Stad, Skanska och Vasakronan lyfter fram anledningar till 

varför de har valt att emittera gröna obligationer, vilka är att de vill lyfta fram sitt 

hållbarhetsarbete och knyta ihop hela kedjan med hållbarhet och finansiering. Lageryd på 

Skanska lyfter även fram att gröna obligationer är ett sätt att vara en god samhällsmedborgare 

och ha ett affärsmässigt motiv. Clapp på CICERO säger så här: ‖a green bond is another 

signal that they are serious about the environment” och menar att gröna obligationer kan leda 

till att företag lättare attraherar investerare vid refinansiering.  

 

Något som också lyfts fram av många av respondenterna är att gröna obligationer innebär 

positiv marknadsföring och kan fungera som varumärkesbyggande. Enligt representanterna på 

Lannebo Fonder kan gröna obligationer vara ett sätt för företag att skapa sig ett positivt 

varumärke genom marknadsföring av sitt hållbarhetsarbete. Ett tydligt exempel på positiv 

marknadsföring och ökad uppmärksamhet är Göteborgs Stad som utsågs till årets klimatstad 

2015 av Världsnaturfonden. Afolter och Borelius berättar att deras arbete med gröna 

obligationer lyftes fram som en av anledningarna till utmärkelsen.  

 

Diversifiering och breddning av investerarbasen är två fördelar med att emittera gröna 

obligationer som återkommer hos majoriteten av våra respondenter. Bland andra beskriver 

representanterna från Danske Bank, Handelsbanken och SEB, att diversifiering av 

investerarbasen är ett viktigt motiv hos emittenter. Lindström på Vasakronan och Lageryd på 

Skanska uttrycker att ett av deras motiv till att emittera gröna obligationer är att diversifiera 

investerarbasen, vilket på sikt också kan innebära lägre finansieringskostnader enligt 

Lindström. Reichelt på Världsbanken berättar att det i dagsläget inte finns några finansiella 

fördelar med gröna obligationer jämfört med traditionella obligationer. Förvaltaren på 

Investerare X menar också att ett motiv för företag att emittera gröna obligationer skulle vara 

att de får mer långsiktiga investerare.  

 

Andra motiv till att emittera gröna obligationer som nämnts av våra respondenter är att 

hållbarhet är en växande trend och att gröna obligationer ligger rätt i tiden. Lindbergh på 

Handelsbanken säger att obligationer eller kapitalmarknadsfinansiering redan är en del av den 

normala finansieringsmixen för merparten av börsens största och medelstora företag. Gröna 

obligationer är i sin tur en variant på traditionella obligationer som kan medföra extra fördelar. 

Lageryd på Skanska beskriver att ett motiv till att emittera gröna obligationer är att följa med i 
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utvecklingen och den ökade medvetenheten i hållbarhets- och klimatfrågor. Flera 

respondenter instämmer, däribland Hägg på Arise som ser gröna obligationer som en bra sak 

och något som de självklart vill vara med på för att marknaden ska utvecklas och växa. 

Lageryd på Skanska menar att det är viktigt att följa med i hållbarhetstrenden för att kunna 

attrahera framtida arbetskraft.  

 

Integration av olika avdelningar och affärsområden inom en organisation nämns också som ett 

motiv och en positiv aspekt med gröna obligationer. Representanter från Världsbanken, 

Göteborgs Stad och Skanska säger alla att gröna obligationer innebär integration och 

samarbete mellan finansavdelningen och hållbarhetsavdelningen, vilket bland annat Skanska 

och Göteborgs Stad lyfter fram som en fördel med gröna obligationer.  

 

Ett flertal respondenter beskriver också att de har märkt en ökad efterfrågan från investerare 

och kunder att företagen ska fokusera på hållbarhet och att de ska kunna profilera sig som 

gröna. Borelius på Göteborgs Stad menar att efterfrågan på gröna obligationer beror på att 

investerarna efterfrågar mer transparens i sina investeringar. Reichelt på Världsbanken lyfter 

också fram att det har blivit viktigare för individer att göra något som har betydelse och som 

är viktigt i ett större perspektiv.  

 

6.3.2 Investerare 

Representanterna från SEB, likt många andra av respondenterna, pekar på att det kan finnas 

flera motiv för investerare att välja gröna obligationer. Flensborg på SEB lyfter fram motiv 

som mandat, avkastning och att fler investerare vill visa upp att de har en grön profil. Hans 

kollega Olausson uttrycker även att initiativ som Principles of Responsible Investments (PRI), 

kan vara en drivkraft bakom viljan att investera hållbart och i gröna obligationer.  

 

Flera respondenter anser att gröna obligationer kan vara ett sätt för en investerare att lyfta 

fram sitt hållbarhetsarbete och visa upp en grön profil. Bland annat Hägg på Arise och 

Landeman på Danske Bank menar att investerare kan använda gröna obligationer i sin 

marknadsföring och att gröna obligationer kan ge en sorts kvalitetsstämpel. Förvaltaren på 

Investerare X beskriver hållbarhet som en viktig del i företaget och som ett sätt för dem att 

positionera sig mot sina intressenter. Förvaltaren uttrycker att gröna obligationer är en 

möjlighet för räntedelen att profilera sig som hållbara och gröna. Detta är även något som 
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Reichelt på Världsbanken och Lindström på Vasakronan håller med om. Reichelt tror att vissa 

investerare väljer gröna obligationer för att det är en del av deras övergripande 

hållbarhetsstrategi. Med gröna obligationer kan investerarna inkludera ESG även i 

ränteportföljerna och inte bara i aktieportföljer, vilket är mer utbrett i dagsläget. Reichelt 

säger att gröna obligationer kan vara ett sätt att påminna om att finansbranschen har ett syfte. 

Hon säger även att investerare har insett att deras intressenter efterfrågar mer transparens om 

var deras pengar placeras. Ponsbach på Lannebo Fonder säger att det självklart ser bra ut med 

gröna obligationer för investerare och att de vill göra så bra investeringar som möjligt. Både 

Borelius och Afolter på Göteborgs Stad lyfter fram att fördelen för investerare med att köpa 

gröna obligationer är att de investerar sitt kapital i något som främjar hållbarhet och 

långsiktighet. Borelius uttrycker det: ‖Hållbara investeringar för ett evigt syfte‖.  

 

Ett annat motiv för investerare till att köpa gröna obligationer, som nämnts av ett antal av våra 

respondenter, är att de har samma avkastning och riskprofil som traditionella obligationer 

samtidigt som de har ett gott syfte. Detta är något som Clapp på CICERO lyfter fram som 

huvudmotivet till att investerare köper gröna obligationer. Hon uttrycker också att det under 

förra året märktes tydligt att svenska pensionsbolag aktivt sökte efter miljömässiga och 

hållbara investeringar. Haraldsson på Lannebo Fonder säger också att gröna obligationer är en 

bra sak och när de emitteras på samma nivåer som traditionella obligationer uttrycker hon att 

de lika gärna kan köpa en grön. Hägg på Arise säger att gröna obligationer kan vara ett sätt 

för investerare att verifiera att investeringen är hållbar och att investeringen därmed uppfyller 

eventuella investeringskriterier kopplade till detta. 

 

Förvaltaren på Investerare X berättar att de har valt att investera i gröna obligationer eftersom 

att de tror att det kommer ge bättre avkastning till deras kunder och sparare. Förvaltaren på 

Investerare X sätter tilltro till investeringar i bolag som har en mer genomtänkt strategi och 

som anpassar sig till förändringar i omvärlden.  Förvaltaren anser att dessa bolag kommer att 

kunna generera både bättre och mer stabil avkastning över tiden, vidare anser förvaltaren att 

gröna obligationer är värdeskapande. Även Erlandsson på Fjärde AP-fonden tror att gröna 

obligationer är bra för avkastningen och menar att det i slutändan kommer att påverka svenska 

pensionärer om vi har katastrofala klimatförändringar i framtiden. Han anser att det är i Fjärde 

AP-fondens intresse att driva en del av de här frågorna, de tror inte att det finns en 

motsättning mellan att göra bra affärer och faktiskt göra saker som är miljövänliga och 

hållbara. Erlandsson menar att han såg attraktiva affärsmöjligheter i några av de gröna 
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obligationerna som har emitterats och valde att investera på grund av det. Dessutom pekar han 

på att han fick en extra premie för att vara med tidigt i de första emissionerna. Han menar att 

gröna obligationer idag är attraktiva då de ligger på samma prisnivå som traditionella 

obligationer.  Med dagens relativt begränsade utbud på gröna obligationer tror han dock att 

det kan vara svårt att fylla en dedikerad grön obligationsfond. Erlandsson påpekar slutligen att 

Fjärde AP-fondens huvudsakliga mål är att tjäna mesta möjliga pengar till svenska 

pensionärer.  

 

Efterfrågan på hållbara produkter och investeringar, samt efterfrågan på mer transparens lyfts 

fram av flera respondenter som ytterligare motiv och drivkrafter för investerare att investera i 

gröna obligationer. Representanterna från Göteborgs Stad tror att efterfrågan och 

medvetenheten hos kunderna har drivit på hållbara investeringar. Medverkande har även varit 

det faktum att kunderna vill ha mer transparens och se var pengarna placeras. Lageryd på 

Skanska tror att investerarna märker att spararna söker och efterfrågar den här sortens 

investeringskapital i högre grad. Lindbergh håller med om detta och menar att förvaltare av 

till exempel pensionspengar har sett trenden och att medvetenheten angående hållbarhet har 

ökat. Han tror inte att det finns särskilt många kapitalförvaltare som har ett altruistiskt synsätt, 

men att det kan finnas investerare som är villiga att acceptera lite lägre avkastning även om 

det idag inte är många. Han lyfter fram Bill & Melinda Gates Foundation som ett relativt 

extremt exempel på detta. Lindström på Vasakronan tror att mognadsnivån fortfarande är 

väldigt olika hos investerare, men att hållbarhetsfrågor har blivit allt viktigare i samhället och 

att det också kommer spilla över i hur människor väljer att placera sina pengar.  

 

Fördelen med ökad transparens hos gröna obligationer lyfts även fram av förvaltaren på 

Investerare X som menar att gröna obligationer är mer transparenta än traditionella 

obligationer. Förvaltaren anser att sidodokumentationen är en fördel och att om möjligheten 

ges att få mer transparens för samma pris så ska investerare utnyttja den möjligheten. Brown 

på DNV GL tror att investerare väljer att investera i gröna obligationer eftersom det är ett 

konkret sätt att främja hållbarhet och för att det finns transparens på marknaden i form av en 

oberoende bedömning och rapportering om hur obligationslikviden används. Ur en 

investerares perspektiv menar representanterna från Lannebo Fonder att det är flera olika 

aspekter som motiverar ett investeringsbeslut i gröna obligationer. Haraldsson pekar på att 

Lannebo Fonder använder samma investeringsstrategier när det gäller hållbara investeringar 

som för traditionella, en grön obligation måste fortfarande uppfylla alla kriterier som en 
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traditionell obligation gör. I Lannebo Fonders investeringsstrategier är det aldrig enbart det 

finansiella som styr en förvaltares beslut. Investeringsprocessen går till så att investerarna 

tittar på företagets finansiella situation och om företaget har en hållbar affärsmodell. De 

undersöker även hur konkurrenssituationen ser ut, eventuellt också geografisk exponering och 

därefter vilka risker och möjligheter som finns i företaget.  

 

Maria Nordqvist, Förvaltarassistent och SRI-ansvarig på Lannebo Fonder, jämför gröna 

obligationer med hållbara eller gröna aktier där du äger en del av bolaget och kan påverka 

med din rösträtt. Ponsbach påpekar att gröna obligationer är en möjlighet för investerare på 

räntesidan att få kännedom om och eventuellt påverka vad pengarna går till. Representanterna 

från Lannebo Fonder menar också att investerare måste hänga med när den ökade 

medvetenheten och intresset för hållbarhet blir mer utbrett. De menar att det krävs för att 

kunna attrahera rätt arbetskraft i framtiden i och med att kommande generationer har andra 

krav än vad de hade för ett antal år sedan.  

 

Slutligen uttrycker flera aktörer, däribland Hägg på Arise, att gröna obligationer kan vara en 

liten del i lösningen på klimatproblemen och att investerare på grund av detta vill investera i 

gröna obligationer. Hägg anser att lösningen ligger i att det är ett försök att allokera kapital till 

projekt inom hållbarhet och klimat. 

 

6.3.3 Banker och certifieringsinstitut 

Representanterna från Göteborgs Stad menar att när marknaden växer kan fler aktörer än 

emittenter och investerare finna motiv till att verka på marknaden. De menar att på en 

marknad som visar sig vara lönsam kommer det alltid att dyka upp lycksökare. Lageryd på 

Skanska tycker att det ska bli intressant att se vad som händer på marknaden för gröna 

obligationer och han tror att gröna obligationer kan vara en guldkalv som attraherar många.  

 

Flensborg säger att SEB fokuserar mycket på klimatet och de ser en koppling mellan 

klimateffekter och finansiella verksamheter. Lindbergh på Handelsbanken berättar att de alltid 

arbetar utifrån vad deras kunder efterfrågar och vill ha. Handelsbankens synsätt är att om 

gröna obligationer eller en annan produkt efterfrågas av deras kunder kommer de att leverera 

rådgivning om produkten, och i detta fall arrangera gröna obligationer. Landeman uttrycker 
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att både han personligen och Danske Bank tycker att miljö- och klimatfrågor är viktiga och att 

ett ökat fokus på hållbarhet är positivt. 

 

CICERO är ett icke vinstdrivande forskningsinstitut påpekar Clapp och deras mandat är att 

erbjuda kunskap och kompetens om klimatförändringar. Hon berättar att det ligger i deras 

intresse att styra pengar i rätt riktning, mot exempelvis infrastruktur och andra typer av 

projekt som ämnar minska klimatpåverkan och verka för mer hållbarhet i samhället. Brown på 

DNV GL beskriver deras arbete inom gröna obligationer som en logisk och naturlig del av 

verksamheten. Hon berättar att de redan har den tekniska expertisen för att kunna bedöma 

olika miljö- och klimatprojekt och kopplar samman denna med DNV GLs 

finansmarknadskompetens.  

 

6.4 Vikten av trovärdighet  

Enligt Flensborg är det viktigt för investerare att känna trygghet i att den gröna obligation de 

investerar i faktiskt medför positiva effekter för samhället. För att investerarna ska känna 

denna trygghet används certifieringsinstitut för att bedöma och skriva utlåtande om en grön 

obligation. Olausson på SEB beskriver det som att Flensborg lyssnade på vad kunderna, i det 

här fallet investerarna, ville ha; assistans med det som ligger utanför investerarnas 

kompetensområde. Flensborg vände sig till CICERO vid den första gröna obligationen på 

grund av deras koppling till den akademiska världen. Han tycker att utlåtanden från 

akademiker är bra för produktens integritet. Clapp nämner under vår intervju att 

Världsbankens anseende inom miljö hade fått sig en törn under 2007 på grund av diskutabla 

vattenkraftsprojekt i Asien. Enligt Clapp blev det då viktigt för investerarna med en 

oberoende granskare som kunde visa hur gröna obligationer skiljde sig åt från andra saker 

som Världsbanken gjorde vid den tidpunkten.  

 

Representanterna från Lannebo Fonder tycker det är bra med en oberoende granskare då de 

själva inte skulle ha tid att sätta sig in i huruvida obligationslikviden går till rätt typ av projekt. 

De ser certifieringen som en tillförlitlighetsstämpel på den gröna obligationen. Även 

Erlandsson på Fjärde AP-fonden tycker att certifieringen är viktig eftersom det väsentligt 

minskar tidsåtgången för att sätta sig in i en obligations miljömässiga egenskaper. Förvaltaren 

på Investerare X berättar att de endast undantagsvis köper gröna obligationer som saknar 

tredjepartsutvärdering och förvaltaren tycker att certifieringen ger stadga till marknaden. 
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Förvaltaren anser att investerarna har ett ansvar att ifrågasätta vem det är som utfärdar 

certifieringen det vill säga kvaliteten hos certifieringsinstituten måste bedömas av 

investerarna. Lindbergh på Handelsbanken beskriver certifieringen som något konkret som 

investerarna kan ta till sig och han tycker att certifieringen är viktig för produktens integritet.  

 

När representanterna från CICERO och DNV GL berättar om sina organisationer förklarar de 

på vilka sätt de behåller sin trovärdighet och sitt oberoende vilket visar att både trovärdighet 

och oberoende är viktiga aspekter hos denna typ av organisationer. Clapp från CICERO 

berättar att deras trovärdighet hålls uppe eftersom deras huvudverksamhet inte är certifiering 

av gröna obligationer. En felaktig certifiering av en grön obligation skulle kunna skada 

CICERO:s anseende som icke vinstdrivande forskningsinstitut. Brown på DNV GL berättar 

att de upprätthåller sin trovärdighet genom att bedriva egen forskning, vara aktiva i 

framtagningen av nya standarder och genom samarbeten med andra forskningsinstitut och FN. 

De är även noga med att inte bedöma ett grönt ramverk från ett företag där de agerat konsulter 

i framtagningen av ramverket.  

 

Brown på DNV GL tror att certifieringsinstituten kommer att ha en fortsatt ledande roll på 

marknaden även i framtiden. Hon anser att DNV GL och deras konkurrenter behövs på 

marknaden eftersom hon tror att kraven på en oberoende bedömning av gröna obligationer 

kommer att växa och kanske även bli tongivande i framtiden.  Brown berättar också att EU 

kommer med nya krav på hållbarhetsrapportering från 2017 så allting pekar mot att det blir 

större transparens och rapportering angående hållbarhet. Brown menar att det även kan finnas 

behov för fler aktörer som kan utfärda second opinions i framtiden, däribland 

revisionsbolagen. Clapp på CICERO menar att certifieringsinstitutens roll på marknaden i 

framtiden är svår att avgöra. Hon tror att deras roll kommer att vara fortsatt viktigt, men att 

det beror på hur GBP och andra typer av standarders och riktlinjer utvecklas. Clapp säger att 

om standarders och riktlinjer utvecklas på marknaden kan det komma att behövas aktörer som 

certifierar och verifierar dem och där kan certifieringsinstituten ha en roll.  

 

Landeman på Danske Bank tycker även att bankerna har ett ansvar för utvecklingen och 

trovärdigheten på marknaden och de bör således gå igenom ramverken och se till att det bara 

är bra och genomtänkta gröna obligationer som släpps ut på marknaden. Dessutom tycker han 

att bankerna bör vara delaktiga, tillsammans med alla andra aktörer, i att ta ansvar för 

utvecklingen på marknaden.  
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Mycket ansvar läggs på investerarna i den här frågan även om det finns en del försök att 

underlätta för dem. Reichelt på Världsbanken tycker att investerare bör analysera tillgångsslag 

utifrån klimatrisk och klimatmöjligheter. Representanterna från Göteborgs Stad, som även 

arbetar med Stadens kapitalförvaltning för stiftelser med anknuten förvaltning, berättar att det 

är en läroprocess för investerarna att komma fram till vad de ska efterfråga som aktörer. 

Lageryd på Skanska berättar att det är upp till investerarna att förhålla sig till vad företagen 

lägger ut på marknaden och göra val gällande vad de tycker är grönt och mindre grönt. För 

Clapp från CICERO är det viktigt att investerare är medvetna om vad de köper och förstår att 

den miljövänliga integriteten kan variera mellan bolag.  

 

Slutligen har även emittenterna ett ansvar på marknaden. Hägg på Arise säger att mycket 

ansvar vilar på emittenterna eftersom de har gett löften till investerarna. Även Landeman på 

Danske Bank framhäver att företaget bär det yttersta ansvaret för vad som står skrivet i det 

gröna ramverket. Reichelt på Världsbanken tycker att det är en emittents ansvar att alltid veta 

vilken miljö- och klimatpåverkan ett visst projekt har. Emittenten har också ett ansvar att se 

till att rätt typ av projekt finansieras med den gröna obligationen och att nya projekt tillförs 

om ett säljs av, annars skulle en avyttring av ett projekt innebära amorteringskrav på 

obligationen berättar Lageryd på Skanska.  

 

Både Skanska och Vasakronan har som krav att de byggnader och fastigheter som finansieras 

med gröna obligationer ska uppnå minst LEED Gold. Lindström på Vasakronan tycker att 

detta bidrar med objektivitet och trovärdighet då det inte är Vasakronan själva som väljer ut 

vilka projekt som kan inkluderas i ramverket. Borelius på Göteborgs Stad menar också att det 

skulle kunna vara bra med en extern part som verifierar att Stadens valda gröna projekt passar 

in i det gröna ramverket. Enligt Lindström på Vasakronan finns inte samma möjligheter i alla 

branscher och att det kan göra det svårare för investerarna att göra bedömningar då de inte har 

tid och kompetens att sätt sig in i miljöfrågor hos företagen.   

 

6.5 Standarder och riktlinjer 

En aktuell fråga på marknaden för gröna obligationer är vilka standarder och riktlinjer som 

kan sättas upp och hur marknaden skulle kunna standardiseras. Åsikterna om standarder är 

spridda bland aktörerna på marknaden. Reichelt på Världsbanken berättar att det är många på 
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marknaden som uttrycker en önskan om standarder som tydliggör vad som är grönt. 

Utmaningen och problematiken kring definitionsfrågan är en av anledningarna till varför 

Reichelt menar att det inte är bra för marknaden om den stressas fram. Flensborg på SEB 

anser att det måste ske en harmonisering på marknaden i framtiden, där det blir tydligt hur en 

grön obligation skapas och hur en grön obligation verifieras. En faktor som Erlandsson på 

Fjärde AP-fonden tycker är viktig att komma ihåg vid utvecklingen av standarder är att de 

flesta emittenter är återkommande på marknaden, vilket gör att ett mer självreglerande system 

kan fungera. 

 

Eftersom gröna obligationer finns i många olika verksamheter menar Lindbergh på 

Handelsbanken att det skulle behövas flera olika standarder. Även om alla dessa standarder 

skulle finnas hade det varit svårt att verifiera om de är relevanta enligt Lindbergh. Även 

Landeman på Danske Bank tror att det skulle vara svårt att formulera detaljerade standarder 

eftersom begreppet miljöprofil är varierande. Lageryd på Skanska är inne på samma 

problematik när han diskuterar att miljökrav ändras väldigt snabbt i och med att forskningen 

går framåt, vilket skulle göra att precisa standarder skulle behöva uppdateras ofta.  

 

Förvaltaren på Investerare X berättar att flera investerare har valt att inte köpa gröna 

obligationer eftersom de tycker att det finns för lite standarder och otillräcklig dokumentation. 

Lindström på Vasakronan anser att standarder är av intresse för investerare eftersom de 

handlar tillgångar i många olika branscher och att de därför inte kan sätta sig in i varje 

bransch. Han tror att standarder skulle kunna öka efterfrågan på gröna obligationer vilket i sin 

tur skulle vara fördelaktigt för emittenterna. Reichelt på Världsbanken tror att de investerare 

som efterfrågar mer standarder är de som kanske har mindre erfarenhet av att arbeta med 

ESG-frågor och därför inte är bekväma med det ansvar som det innebär. Lindbergh på 

Handelsbanken anser att investerarna har en viktig roll och ett stort ansvar i utvecklingen av 

marknaden, inte minst att vara en aktiv röst i arbetet att ta fram kriterier och standarder, där 

banker och certifieringsinstitut idag är mycket aktiva. Han har dock märkt av att det inte är så 

många investerare som är intresserade av att ge sig in i diskussionen om hur standarder skulle 

kunna formuleras. Ponsbach på Lannebo Fonder anser att certifieringen är tillräcklig för att 

behålla trovärdigheten på marknaden. Brown på DNV GL tror att standarder skulle vara 

positivt för certifieringsinstituten då de skulle få någonting gemensamt att förhålla sig till. 

Vidare menar hon att det skulle vara bra för transparensen på marknaden.  
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Flera aktiva aktörer uttrycker fördelen med att gröna obligationer emitteras under 

emittenternas ordinarie MTN-program, om ett sådant finns. Ponsbach på Lannebo Fonder 

säger att det skulle vara svårt att göra grönheten till en del av obligationens juridiska 

dokument i ett MTN-program, men att det eventuellt skulle fungera om det är ett enskilt 

lånedokument. Erlandsson på Fjärde AP-fonden tror också att det skulle vara svårt att koppla 

grönheten till obligationen eftersom de då inte skulle vara likställda alla andra obligationer på 

sekundärmarknaden. Förvaltaren på Investerare X instämmer i att det skulle vara svårt att få 

det gröna till en del av det juridiska dokumentet idag. Även Borelius på Göteborgs Stad tror 

att det kommer dröja väldigt länge innan det eventuellt kan komma ett grönt låneprogram. 

Eftersom innebörden av vad som är grönt förändras hela tiden skulle ett sådant låneprogram 

behöva uppdateras när marknaden utvecklas och förändras. Även Skanskas representant 

Lageryd ser en fördel i att emittera under MTN-dokumentationen och tror att det hade blivit 

väldigt mycket extraarbete med en parallell dokumentation. Han tycker att det fungerar bra att 

ha det gröna som ett tillägg till den befintliga dokumentationen eftersom det gör produkten 

enklare.  

 

Många respondenter lyfter fram att det finns problem och svårigheter med standarder.  

Haraldsson på Lannebo Fonder uttrycker att standarder kan fungera som barriärer och på så 

sätt hindra mindre aktörer som vill ta sig in på marknaden. Enligt Erlandsson på Fjärde AP-

fonden kan regleringar få en motsatt effekt och på en redan illikvid marknad, som den 

svenska obligationsmarknaden, kan de göra att marknaden blir än mer illikvid. Reichelt på 

Världsbanken har uppfattningen att vissa aktörer fokuserar för mycket på att få en standard 

för vad som räknas som ‖grönt‖. Hon menar att istället bör regleringar införas vid roten av 

problemet, det vill säga där miljöföroreningen sker. Borelius på Göteborgs Stad tycker att det 

är positivt med de initiativ som tas för en mer standardiserad marknad men han är samtidigt 

rädd att marknaden ska hackas sönder. Han tror att varken investerare eller emittenter 

efterfrågar avancerade regelverk. Dessutom anser Borelius att marknaden inte är redo för de 

riktigt tuffa kraven än, den måste mogna först. Han tror mer på riktlinjer som kan vara 

vägvisande för att hjälpa de emittenter som i framtiden känner att det blir en nödvändighet att 

emittera gröna obligationer. Även Clapp på CICERO är fundersam till reglering då det skulle 

kunna vara hindrande för tillväxten i marknaden.  

 

Respondenterna har både positiva och negativa åsikter om Green Bond Principles (GBP). 

Både Lindbergh på Handelsbanken, Landeman på Danske Bank och Reichelt på 
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Världsbanken tycker att GBP är ett bra forum där aktörer på marknaden kan mötas för 

diskussion. Lindström på Vasakronan tycker att Green Bond Principles bör utvecklas så att 

investerarna på marknaden kan känna sig trygga. Lindbergh säger att GBP fungerar bra som 

ett vägledande dokument, men då användningsområdet för gröna obligationer är stort är det 

svårt att formulera specifika standarder. Clapp på CICERO pekar på att GBP inte utrycker sig 

om grönheten i obligationen, vilket gör att CICERO använder en mer utvecklad mall för sin 

certifiering av gröna obligationer. Lageryd på Skanska tror att GBP kommer att bli starkt 

vägledande men till vilken grad tycker han är svårt att förutspå.   

 

Brown berättar att DNV GL är ackrediterade certifierare inom ett flertal branscher och 

standarder. Däremot finns ingen ackreditering för certifierare av gröna obligationer ännu och 

Brown menar att det är för att marknaden inte har nått dit än. Brown tror dock att det skulle 

kunna vara bra med en sådan typ av översyn på marknaden om den inte stänger ute mindre 

aktörer genom att vara komplicerad och dyr. Afolter på Göteborgs Stad tror att 

ackrediteringsinstitut kan vara bra om vad som är grönt börjar skilja sig åt mellan olika 

certifieringsinstitut. Hans kollega Borelius avslutar diskussionen om ackreditering med 

kommentaren att det går att krångla till det om man vill.  

 

Erlandsson tror att en rating, likt den som görs av ratingagenturer, av miljöarbetet hos företag 

skulle underlätta för många institutionella investerare. En sådan rating skulle enligt honom 

kunna göras på emittenten och på den enskilda gröna obligationen och visa hur väl emittenten 

bedriver sitt hållbarhetsarbete. Erlandsson på Fjärde AP-fonden säger att han skulle bli 

förvånad om inte någon av de stora ratingagenturerna startar ett sådant ratingsystem som 

fokuserar på det miljö- och klimatmässiga inom ett par år. Borelius på Göteborgs Stad kan 

tänka sig att det kan bli en miljömässig stämpel på hela emittenten. Det skulle innebära att 

emittenten får en miljörating på samma sätt som emittenten idag får ett kreditbetyg menar 

Borelius. Clapp på CICERO belyser andra initiativ som exempelvis Investment Statements 

som ungefär 25 investerare har skrivit under. Hon tror även att investerare kommer att 

efterfråga fler påverkansrapparter, så kallad impact reporting, framöver. 

 

6.6 Emissionsprocessen för gröna obligationer 

Alla aktörer har fått svara på vilka kostnader och vilket extra arbete en transaktion av en grön 

obligation innebär. Framförallt har det varit intressant att se om gröna obligationer har 
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inneburit mer kostnader och tidsåtgång än en traditionell obligation eftersom det är vad 

aktörerna annars hade emitterat eller köpt.  

 

Vid en emission av en grön obligation tillkommer en certifiering vilken givetvis har ett pris 

enligt Lindbergh på Handelsbanken. Denna kostnad har dock inte beskrivits som avgörande 

för emittenterna i denna studie i valet att emittera en grön obligation. Borelius på Göteborgs 

Stad berättar att de stora kostnaderna i en emission av en obligation är kostnaderna för att 

uppdatera och starta ett MTN-program. Om ett företag eller en kommun redan har ett sådant 

MTN-program på plats är det småpengar som tillkommer för att göra obligationen grön. 

Borelius tillägger dock att det eventuellt kan vara en kostnad av betydelse för en mindre aktör. 

Landeman på Danske Bank anser att kostnaden för certifiering kan verka stor om den ses som 

ett absolut belopp, men relaterat till den emitterade volymen ses kostnaden inte som särskilt 

stor. Lageryd på Skanska tycker inte heller att kostnaden för certifieringen av deras gröna 

ramverk var betydande. Certifieringsinstitutet CICERO, som Skanska använde sig av, är ett 

icke-vinstdrivande forskningsinstitut, som är kopplat till Oslos universitet, och Lageryd pekar 

på att det kan ha påverkat priset för certifieringen. Hägg på Arise beskriver den extra 

kostnaden för att emittera en grön obligation som så pass liten att den inte påverkade valet att 

emittera trots att de ekonomiska fördelarna med en grön obligation inte var kvantifierbara då.   

 

Ramverket för en grön obligation arbetas ofta fram med hjälp av den arrangerande banken 

vilket bekräftas av Landeman på Danske Bank och Lageryd på Skanska. Landeman på 

Danske Bank berättar att för att kunna skapa ett ramverk och få en certifiering måste 

emittenten ha koll på sina processer och veta vad i verksamheten som kan definieras som 

grönt.  

 

En emittent av en grön obligation som vill certifiera sitt ramverk genom DNV GL gör detta 

genom att skicka in dokument som analyseras av DNV GL. Därefter följer ett antal intervjuer 

där DNV GL ställer frågor på de dokument som analyseras. Brown beskriver det som en 

snabb process och som tar några veckor om det är ett välorganiserat företag. Enligt Clapp går 

CICERO:s process till på liknade sätt, de samlar in dokument från emittenten, ställer frågor 

och försöker hitta kryphål i det gröna ramverket. Brown berättar att DNV GL endast 

utvärderar ramverket för den aktuella obligationen och inte företagets hela verksamhet. Clapp 

svarar att CICERO kan ta hänsyn till hela bolaget när de utfärdar en second opinion på ett 

grönt ramverk i de fall där de känner sig tveksamma till huruvida det specifika gröna projektet 
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uppfyller deras kriterier.  Lageryd på Skanska berättar att det ibland tog lite tid att förklara 

Skanskas verksamhet för akademikerna på CICERO och att kommunikation därmed var 

nyckeln till en god process när de certifierade sitt gröna ramverk.  

 

Att emittera en första grön obligation är lite som att genomföra en första emission av en 

obligation på marknaden enligt Lindbergh på Handelsbanken. Lindbergh berättar att när ett 

företag kommer ut med sin första gröna obligation måste de få möjlighet att presentera den 

och nå fram med sitt budskap till investerarna. Det innebär att investerarna bjuds in till ett 

investerarmöte, där emittentens hållbarhetschef ofta är närvarande, för att emittenten ska 

kunna presentera fram sitt gröna ramverk. Landeman på Danske Bank håller med om 

beskrivningen. Flensborg på SEB beskriver också att förarbetet blir mer omfattande vid en 

grön obligation än vid en emission av en traditionell obligation.   

 

Borelius på Göteborgs Stad berättar att de återkopplar till investerarna genom sin 

årsredovisning och kontinuerlig uppdatering på hemsidan samt genom ett investerarbrev. 

Göteborgs Stad svarar även på investerares frågor när de uppkommer. Brown från DNV GL 

berättar att vissa emittenter väljer att använda sig av revisionsbyråer för att visa investerarna 

att obligationslikviden har finansierat rätt typ av projekt. Enligt Lindström är Vasakronan 

noga med att rapportera hur mycket av obligationslikviden som har investerats. Det är viktigt 

att den siffran alltid är större än vad de har lånat via gröna obligationer för att det inte ska bli 

några frågor om hur de har investerat obligationslikviden. Lageryd berättar att Skanska 

uppdaterar sina investerare om den gröna obligationen halvårsvis, även om kontraktet 

specificerar helårsvis uppdatering.  Detta för att inte råka ut för någon form av 

trovärdighetsproblem. För Arise har det enligt Hägg inte varit några problem att lägga till 

information om den gröna obligationen i den kvartalsvisa rapporteringen eftersom det är 

företagets produktion som är grön.  

 

När Göteborgs Stad började med gröna obligationer hade de tre projekt som omfattades av 

ramverket. I dagsläget har antalet projekt stigit till åtta, vilket har bidragit till en ökad 

administration för de gröna obligationerna enligt Afolter. Han tror dock att de administrativa 

kostnaderna för en grön obligation kan bli lägre för en mindre aktör. De övriga emittenterna 

har inte beskrivit huruvida administrationen tar längre tid vid en grön obligation. Däremot är 

det väldigt viktigt för både Lindström på Vasakronan och Lageryd på Skanska att alltid fylla 

på med nya gröna projekt om de säljer av en byggnad eller en fastighet.  
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Det finns förutsättningar hos företagen som kan minska kostnaderna och tidsåtgången för en 

emission av en grön obligation. Företagen och organisationerna som har intervjuats har haft 

ett extensivt miljöarbete innan de emitterade en grön obligation. Borelius berättar att 

miljörapporterna redan har funnits på plats och att det mer har handlat om att skala ner dessa 

för att kunna skapa ett grönt ramverk för gröna obligationer. Lindström på Vasakronan tycker 

att det underlättar om ett företag har en intern struktur för hållbarhetsarbete när de vill 

emittera en grön obligation. Enligt Borelius på Göteborgs Stad bör finansavdelningen och 

hållbarhetsavdelningen samarbeta för att skapa en effektiv process vid emittering av gröna 

obligationer.  

 

Gröna obligationer kan också innebära merkostnader och merarbete för investerarna. 

Haraldsson på Lannebo Fonder berättar att vid en investering i en grön obligation undersöker 

de om den gröna obligationen verkligen är grön utifrån deras kriterier. Hon säger samtidigt att 

de på Lannebo Fonder undersöker något speciellt i alla obligationer så generellt sett innebär 

det inget merarbete att investera i en grön obligation. Haraldsson berättar att de gröna 

obligationer som emitterats på den svenska marknaden hittills har haft ett högt kreditbetyg 

vilket betyder att Lannebo Fonder inte gör en omfattande kreditanalys av dem. I övrigt kan 

merarbetet för investerare kopplas till det ansvar de har på marknaden, det vill säga att ha 

vetskap om vad de investerar i och kunna stå för sina investeringsbeslut.  

 

Lite merarbete tillkommer även för bankerna när de arrangerar en emission av en grön 

obligation. Enligt Lindbergh på Handelsbanken och Landeman på Danske Bank är det 

ungefär som att ta ut en ny emittent på marknaden. Det beror på att en emission av en grön 

obligation innebär fler möten med kunden och att banken bistår med mer assistans i 

utvecklingen av det gröna ramverket. Vid en emission av en grön obligation har emittenten 

dessutom ett intresse av att presentera den gröna obligationen för investerare genom fler road 

shows. Lindbergh berättar även att försäljningsavdelningen på banken måste känna till 

emittentens budskap för att kunna sälja in den gröna obligationen till investerare på rätt sätt. 

Landeman påpekar att bankerna även har ett ansvar för marknadens utveckling.  

 



 

66 

 

6.7 Pris och avkastning 

Förvaltaren på Investerare X menar att det finns ett oerhört stort finansiellt värde för företagen 

med gröna obligationer. Hon menar att företagen får en mer stabil investerarbas och det ska 

de betala. Representanterna från Lannebo Fonder berättar att företagen ofta emitterar gröna 

obligationer på samma kurva som traditionella obligationer så det blir samma avkastning och 

pris. Förvaltaren på Investerare X menar att den dagen det finns en egen kurva för gröna 

obligationer är marknaden bra, men hon tillägger att dit är det ganska långt kvar. Erlandsson 

på Fjärde AP-fonden menar att för rätt riskpremier eller lite extra riskpremier, kan en mycket 

större investerarbas engageras i gröna obligationer. Han pekar också på att han inte har 

mandat att subventionera den här typen av obligationer och köpa dem för ett marknadspris 

som ligger över det pris som det borde vara för en viss risknivå. Han tycker dock att bolag 

som har miljöpåverkande verksamheter borde prissättas högre än bolag som arbetar för att 

minska sin miljöpåverkan. Erlandsson säger att verksamheters miljöpåverkan och miljörisker 

kan ses som stora contingent liabilities
11

 för vilka han behöver kräva en riskpremie. 

Erlandsson tycker att det är viktigt att all prissättning är marknadsmässig då historien har lärt 

oss att marknader med subventionerad prissättning är dysfunktionella och således aldrig kan 

bli lika stora och effektiva på lång sikt som en fungerande marknad. Representanterna på 

Lannebo Fonder uttrycker att de flesta företag som hittills har emitterat gröna obligationer på 

den svenska marknaden är stora företag med höga kreditbetyg, vilket betyder att det inte är 

någon skillnad i pris.  

 

Borelius och Afolter på Göteborgs Stad tror inte att olika pris på gröna och traditionella 

obligationer är bra i utgångsläget. Det kan dock vara efterfrågestyrt, det vill säga att om 

efterfrågan blir större än utbudet på marknaden kan priset bli lägre för emittenten. De tror att i 

nuläget kan det vara förödande med två prissättningar eftersom marknaden inte är tillräckligt 

stor och mogen. De uttrycker också att utbudet på gröna obligationer måste öka för att det på 

sikt kanske skulle kunna bli någon form av prisdifferens. De tror inte heller att olika 

obligationer från ett och samma företag kan få olika pris, det kommer inte att fungera. 

Lindström på Vasakronan tror även han att marknaden är för omogen för att det ska finnas 

någon prisdifferens. Över tid i och med att marknaden växer, kanske det kan bli dyrare 

förhandlingar för dem som inte har gröna obligationer, menar Lindström. Ponsbach tror inte 

                                                 

11
 Översättning: eventuella framtida skyldigheter. 
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att investerare kommer att köpa en grön obligation om den ger lägre avkastning än en 

traditionell obligation, utan de kommer alltid att behöva ha på samma pris enligt henne. 

 

Landeman på Danske Bank ser olika möjligheter för frågan om pris och avkastning på gröna 

obligationer i framtiden. Han tror att företagen som är på marknaden idag inte har emitterat 

gröna obligationer med motivet att få lägre finansieringskostnader. På sikt tror han dock att 

lägre finansieringskostnader kan bli ett motiv, men att investerarna fortfarande kommer att 

kräva lika hög avkastning för gröna obligationer som för traditionella obligationer. Landeman 

uttrycker att det i framtiden, när marknaden har blivit större, kan bli så att bolag som arbetar 

med hållbarhetsfrågor och har en miljöprofil får finansiera sig billigare än bolag som inte bryr 

sig om den typen av frågor. Han kan tycka att det är lite av poängen med gröna obligationer. 

Landeman beskriver det som ett exempel: om ett företag struntar i hållbarhets- och 

miljöfrågor eller om de har ett miljöproblem eller liknande innebär det en form av risk. Det 

borde medföra, eftersom lån och obligationer ska prissättas utifrån risken, att om du har en 

miljörisk eller om du kan undvika en miljörisk så ska det påverka priset.  

 

Idag finns det en obalans när det gäller utbudet och efterfrågan av gröna obligationer menar 

Lageryd på Skanska, vilket skulle kunna innebära billigare lån med en grön obligation jämfört 

med en traditionell obligation. Lageryd menar att det inte är otänkbart att det slår åt andra 

hållet, det vill säga att låntagarna som inte emitterar gröna obligationer eller har en tydlig 

profil gällande hållbarhetsfrågor kan få betala en premie. Hägg på Arise menar att om det blir 

lägre finansieringskostnader för företag när de finansierar sig med gröna obligationer kan det 

driva fler företag att arbeta mer hållbart.  

 

6.8 Anseenderisk och Greenwashing 

Ett antal risker kopplade till gröna obligationer har återkommit hos flera av våra respondenter. 

De lyfter framförallt fram anseenderisken som den största risken med gröna obligationer. En 

annan risk som är återkommande är att ett företag inte skulle leva upp till sina uppsatta 

åtaganden i det gröna ramverket för obligationen. Erlandsson på Fjärde AP-fonden pekar 

också på risken att en emittent brister i sitt informationsansvar gentemot sina investerare. 

 

Några som lyfter fram anseenderisken med gröna obligationer är Lageryd på Skanska, 

representanterna på Lannebo Fonder och Lindbergh på Handelsbanken. Lindbergh pekar på 
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att det finns mycket goodwill att hämta i att emittera gröna obligationer och att företag och 

organisationer kan stärka sitt varumärke och lyfta fram sitt hållbarhetsarbete genom gröna 

obligationer. Om det visar sig att ett företag inte når upp till de uppsatta kriterierna eller på 

annat sätt inte förhåller sig till det gröna ramverket kan det innebära en risk för involverade 

aktörer. Lindbergh tror att den här frågan kan bli aktuell om det händer någonting på 

marknaden för gröna obligationer.  

 

Våra respondenter på Göteborgs Stad, Vasakronan, Danske Bank och Arise håller med om att 

det finns en anseenderisk. Representanterna på Göteborgs Stad säger att anseenderisken för en 

aktör blir aktuell om någonting går fel i ett projekt eller om någon annan aktör på marknaden 

missar i åtaganden som finns i det gröna ramverket. Landeman på Danske Bank lyfter fram att 

en miljöskandal eller liknande hos ett företag som har emitterat en grön obligation är något av 

det värsta som skulle kunna hända marknaden. Borelius och Afolter menar att gröna 

obligationer är en förtroendeprodukt. Någon som också pekar på att gröna obligationer är en 

förtroendeprodukt är Haraldsson på Lannebo Fonder som uttrycker att om en aktör brister i 

sina åtagande skulle det leda till att förtroendet för kapitalmarknaden skadas. Lindström på 

Vasakronan tror dock inte att någon aktör skulle våga bryta mot det gröna ramverket då 

anseenderisken enligt honom är för stor. Landeman på Danske Bank håller med, samtidigt 

som han menar att risken borde öka ju större marknaden blir och om uppföljningen inte sköts 

korrekt.   

 

Förvaltaren på Investerare X menar att när ett företag eller en organisation emitterar eller 

investerar i gröna obligationer betyder det att de sätter sitt namn och sin prägel på 

obligationen. Representanterna på Lannebo Fonder pekar också på att det finns en 

anseenderisk när de står som långivare. Även Ulf Erlandsson menar att det finns en 

anseenderisk för Fjärde AP-fonden när han köper en grön obligation om det skulle visa sig att 

obligationen inte var grön. Enligt honom är gröna obligationer lite speciella ur det 

perspektivet och det kräver att han som investerare gör sin due diligence
12

 på obligationen.   

 

Reichelt uttrycker att det finns en rädsla hos investerare att det ska komma en emittent till 

marknaden och emittera en grön obligation som inte visar sig vara grön. Det är viktigt att 

komma ihåg, menar Reichelt, att de som emitterar gröna obligationer utsätter sig själva för 

                                                 

12
 Due diligence: granskning.  
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kritik och granskning. Således är varje emittent övertygad om att deras obligation är grön 

utifrån deras standarder och den certifiering som gjorts av ramverket. I slutändan är det dock 

upp till investerarna att avgöra om den gröna obligationen möter deras förväntningar och 

kriterier säger Reichelt.  

 

Representanterna på Lannebo Fonder menar att om en emittent av en grön obligation har 

brutit mot det gröna ramverket eller har brustit i sina åtaganden skulle de först och främst 

prata med emittenten för att ta reda på vad som hänt och vad emittenten tänker göra för att 

lösa situationen. Dessutom anser de att en diskussion med certifieringsinstitutet och banken 

kan vara bra. Nordqvist på Lannebo Fonder påpekar också att media antagligen kommer att 

skriva om situationen och att det får publicitet på det sättet. 

 

Clapp på CICERO menar även hon att det finns en anseenderisk för dem som 

certifieringsinstitut. Risken ligger i att någon kan ifrågasätta integriteten i deras certifiering. 

Hon uttrycker också att det kan finnas en potentiell juridisk risk. CICERO försöker minimera 

den juridiska risken genom att skriva i sina utlåtanden att de inte kan garantera och att de inte 

är ansvariga för hur den gröna obligationslikviden används och vad som händer i projektet 

eller företaget efter utfärdandet av certifieringen. Clapp berättar om en incident där de inte 

kunde utfärda en certifiering av ett företags gröna ramverk eftersom att företaget inte 

uppfyllde alla kriterier.  

 

Brown på DNV GL menar att om det visar sig att marknaden för gröna obligationer är lönsam 

kommer det betyda att fler söker sig till den enbart på grund av det. Det kan enligt henne 

innebära en ökad risk. Brown beskriver att DNV GL:s ansvar och riskexponering är vid 

emissionen av den gröna obligationen där det finns tydliga juridiska regler angående ansvaret. 

Därefter är det emittentens ansvar att stå till svars mot intressenter om hur de använder 

obligationslikviden. DNV GL tar bara ansvar för vad som händer efter emissionen om de är 

kontrakterade för detta. Dessutom är certifieringar av olika slag DNV GL:s ordinarie 

verksamhet och hon tror därför inte att gröna obligationer innebär en särskild riskexponering 

för DNV GL.  

 

Lindbergh på Handelsbanken berättar att han ser greenwashing som en eventuell problematik 

på marknaden. Han tror dock inte att greenwashing förekommer idag, och motiverar det med 

att om han vore låntagare skulle han tycka att risken var för stor för att ägna sig åt 
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greenwashing. Han menar att det är väldigt lätt att se igenom och sannolikheten att någon 

ställer frågor om det är förhållandevis stor. Lageryd på Skanska tror inte heller att 

greenwashing är förekommande på den svenska marknaden i dagsläget. Enligt Lageryd beror 

det på att den gröna obligationsmarknaden i Sverige är så pass liten. Han tror dock att det 

alltid kommer finnas en risk för att greenwashing uppstår på marknaden.  

 

6.9 Framtiden för gröna obligationer 

Flera respondenter lyfter fram att de är oroliga över klimatsituationen i världen och anser att 

någonting behöver göras snart. Brown på DNV GL och Clapp på CICERO tror och hoppas att 

gröna obligationer kan vara en del i lösningen på världens klimatproblem, men Clapp påpekar 

att en förutsättning för det är att gröna obligationer behåller sin transparens och miljömässiga 

integritet. Clapp på CICERO uttrycker att utifrån deras akademiska perspektiv vill de att 

utvecklingen av världens miljö- och klimatsituation sker i rätt riktning.  

 

Reichelt på Världsbanken lyfter fram den positiva aspekten med att gröna obligationer skapar 

en debatt och en dialog kring hållbarhet och klimatproblemen i världen. Likt många av de 

andra respondenterna påpekar Reichelt att det finns mycket kvar att göra på marknaden för 

gröna obligationer. Hon säger:‖green bonds are not a magical solution to the problem of 

climate, they are not, they are just one piece that is helping accelerate the debate and the 

dialogue‖. Förvaltaren på Investerare X menar att ju fler som pratar om gröna obligationer 

desto större är sannolikheten att marknaden kommer att växa. Förvaltaren anser att det är 

viktigt att människor gör medvetna val med sina pensionspengar mot mer hållbarhet.  

 

Flera respondenter tror att den svenska marknaden för gröna obligationer kommer att växa i 

framtiden. Samtidigt pekar många på att utvecklingen bör ske under kontrollerade former. 

Borelius och Afolter på Göteborgs Stad anser att uppmärksamheten är stor kring gröna 

obligationer och de tror att marknaden kommer att växa. De uttrycker samtidigt att 

utvecklingen måste ske under kontrollerade former för att undvika att marknaden springer 

iväg och för att undvika problem som greenwashing. Lindbergh på Handelsbanken tror även 

han att risken för greenwashing skulle öka om marknaden växer för snabbt. Reichelt på 

Världsbanken menar att det är viktigt att se utvecklingen av gröna obligationer och 

marknaden som en evolution, där utvecklingen måste ske stegvis. Förvaltaren på Investerare 

X har stora förhoppningar om gröna obligationer och ser gärna att marknaden växer. Lageryd 
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på Skanska ser också positivt på marknaden och han anser att gröna obligationer är här för att 

stanna. Han menar att gröna obligationer kommer att bli en betydande del av företagens 

finansiering i framtiden. Vidare tror han att när gröna obligationer blir en större andel av den 

totala obligationsmarknaden kommer fler investerare att vilja köpa gröna produkter.  

 

Afolter på Göteborgs Stad menar att efterfrågan på gröna obligationer borde öka och 

motiverar det med behovet av ett långsiktigt perspektiv. Han menar att mänskligheten kanske 

inte finns kvar om 500 år och investerare bör således ha ett långsiktigt perspektiv i sina 

investeringsbeslut. Lindbergh på Handelsbanken menar att kostnaden för passivitet i 

klimatfrågan förr eller senare kommer att tydliggöras rent ekonomiskt.  

 

Representanterna från Lannebo Fonder är mer restriktiva i sina framtidsutsikter för 

marknaden. Haraldsson på Lannebo Fonder tror inte att det kommer att bli någon 

jätteexplosion av grönt och Ponsbach uttrycker att marknaden kommer att fortsätta som den 

gör just nu ett tag till. När marknaden har blivit tillräckligt stor kan det komma fler fonder 

som enbart innehåller gröna investeringar menar hon.  

 

Förvaltaren på Investerare X anser att mer uppmärksamhet kring gröna obligationer kan leda 

till en generell påtryckning och även politisk påtryckning i riktning mot ökad hållbarhet. I 

egenskap av investerare anser förvaltaren att politikerna borde vara mer uppmärksamma och 

ta bort eller kraftigt reducera kapitalkraven för investerarna. Lindbergh på Handelsbanken tror 

att det kommer att ta lång tid innan politikerna i Europa tar tag i miljöfrågan. Han ser därför 

gröna obligationer som ett sätt att styra mer kapital till gröna investeringar samt att öka 

förståelsen för klimatproblemen.  

 

Borelius och Afolter på Göteborgs Stad föreslår att gröna obligationer i framtiden kan breddas 

till privatkonsumtionsledet, där en bank kan ge ut en grön obligation och privatpersoner kan 

låna pengar för att exempelvis byta ut fönster i villan. Erlandsson på Fjärde AP-fonden har ett 

liknande förslag om att privatpersoner skulle kunna låna pengar genom en grön obligation för 

att exempelvis installera solceller på villan. Lageryd på Skanska tror att nästa steg skulle 

kunna vara någon form av CSR obligationer eftersom företagen lutar mer åt hållbarhet och 

inte enbart grönhet.  
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7. Analys av den gröna obligationsmarknaden  

7.1 Förutsättningarna för en grön obligationsmarknad  

Utifrån det insamlade empirimaterialet och institutionell teori om förändring och innovation 

kan vi utläsa att gröna obligationer har vuxit fram genom olika institutionella förutsättningar 

på den svenska kapitalmarknaden. Det är en kombination av olika förutsättningar som har 

möjliggjort framväxten av gröna obligationer, bland annat en förändring i det institutionella 

ramverket på grund av ett ökat fokus på hållbarhet och en tillåtande miljö för innovation och 

kreativitet. Enligt respondenternas beskrivning har gröna obligationer vuxit fram ur den 

aktuella samhällsdebatten om miljö- och klimatproblemen. Dessutom har det arbete och den 

innovationsförmåga som Christopher Flensborg och SEB visade när de tillsammans med 

Världsbanken arbetade fram den första gröna obligationen haft betydelse.  

 

Blowfield och Murray pekar på att mentaliteten på den kapitalmarknaden har förändrats och 

fått ökat fokus på hållbarhet och miljö- och klimat. Det är i linje med respondenternas 

uppfattning om att mentaliteten på den svenska marknaden har förändrats i samma riktning. 

Det förändrade tankesättet hos individer och aktörer på marknaden kan kopplas till Bushs 

teori om institutionell förändring. Han menar att förändring av institutioner kräver en 

förändring av värdestrukturen. Enligt respondenterna har värderingar hos marknadens aktörer 

successivt förändrats till att fokusera mer på miljö- och klimatfrågan. Vi har tolkat det genom 

Bushs teori och noterat att förändringar i värdestrukturen ger aktörer motiv till att verka på 

marknaden för gröna obligationer. Några respondenter pekar på att uppmärksamheten om 

klimatproblemen har motiverat aktörer att vara aktiva på marknaden för gröna obligationer. 

Bush skriver att problemlösning i samhället bidrar till institutionell förändring. Vi ser att 

världens miljö- och klimatproblem skapar utrymme för problemlösning och gröna 

obligationer kan ses som problemlösning på kreditmarknaden. Enligt ett antal respondenter 

kan gröna obligationer vara en del i att lösa världens miljö- och klimatproblem.  

 

North kopplar institutionell förändring till konkurrens på marknaden och viljan hos företag 

och organisationer att överleva på marknaden. Utifrån litteraturstudien och intervjustudien 

framgår det att institutionella investerare efterfrågade hållbara räntebärande värdepapper med 

hög kreditrating. Christopher Flensborg på SEB och Världsbanken uppmärksammade 

kundernas efterfrågan 2007 och såg en möjlighet skapa gröna obligationer utifrån denna 

efterfrågan. Flera respondenter förklarar även uppkomsten av gröna obligationer som ett sätt 



 

73 

 

för SEB att öka sin konkurrenskraft och möta efterfrågan från kunder. Det styrks av Norths 

teori om att konkurrens bidrar till institutionell förändring och det kan förklara uppkomsten av 

gröna obligationer.  

 

I samband med att hållbarhet har blivit viktigare i samhället har påtryckningar och 

förväntningar från omgivningen blivit större om att företag och organisationer ska arbeta 

hållbart.  Påtryckningar kan enligt Campbell komma från allmänheten, organisationer och 

företag inom samma bransch, men även från medarbetare. Företagen och organisationerna 

påverkas av påtryckningarna vilket kan leda till att de väljer att inkorporera hållbarhet- och 

CSR-arbete i verksamheten. Vi kan konstatera att liknande påtryckningar från omgivningen 

angående hållbarhetsarbete har påverkat aktörers val att vara aktiva på den svenska gröna 

obligationsmarknaden.  

 

Groenewegen et al. menar att företag imiterar varandra och att förlorare imiterar vinnarna för 

att överleva i ett konkurrensutsatt samhälle. Fenomenet kopplas till en evolutionär förändring 

där anpassningar sker hela tiden och de svagaste försvinner. Groenewegen et al:s koppling till 

imitation och till evolutionär förändring styrks av resultatet från intervjustudien. Aktörer på 

marknaden tvingas följa med i utvecklingen och anpassa sig till nya trender inom hållbarhet 

för att behålla sin lönsamhet och konkurrenskraft. Det kan också kopplas till begreppet 

Unraveling, där aktörer visar upp sitt hållbarhetsarbete för att inte förknippas med aktörer som 

är mindre hållbara. North ser den evolutionära förändringen som aktörers drivkraft att 

överleva i en värld som är i ständig förändring. 

 

En fråga värd att ställa är varför det blev gröna obligationer och inte en helt ny finansiell 

produkt? North beskriver institutionell förändring som spårbunden, det vill säga att dagens 

institutioner påverkar vad som händer i framtiden. Dessutom är aktörer på marknaden 

generellt sett obekväma med förändring vilket också bidrar till spårbundenhet. Gröna 

obligationer är en produkt som aktörer lätt kan ta till sig och förstå eftersom det gröna endast 

är ett adderat karaktärsdrag till traditionella obligationer. Flertalet respondenter uttrycker 

lättillgängligheten med gröna obligationer som en fördel och de pekar framförallt på att gröna 

obligationer kan emitteras under det vanliga MTN-programmet.  
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7.1.1 Förutsättningar för svenska aktörers motiv och drivkrafter  

Att gröna obligationer har sitt ursprung på den svenska marknaden ses inte som förvånande i 

övriga världen. Många av respondenterna pekar på att Sverige har en kultur där hållbarhet är 

viktigt vilket har influerat de svenska aktörerna. Flensborg på SEB menar att den svenska 

företagskulturen är sådan att företagen förstår att goda handlingar kan vara bra för 

affärsverksamheten.  

 

Scholtens och Sievänen har i sin studie undersökt drivkrafterna bakom ansvarfulla 

investeringar på den nordiska marknaden och de finner att pensionsindustrins storlek har 

betydelse för utrymmet av SRI och ansvarsfulla investeringar på marknaden. Deras resultat 

kan kopplas till vår studie och den svenska marknaden där pensionsindustrin är välutvecklad 

och det finns många statliga pensionsbolag. Två respondenter berättar att de svenska 

pensionsbolagen har mycket kapital som kan allokeras till olika typer av investeringar, 

däribland ansvarsfulla investeringar. I början av gröna obligationers historia var det många av 

de svenska pensionsbolagen som efterfrågade hållbara ränteprodukter. Det var 

pensionsbolagen som var med och investerade i den första gröna obligationen som 

emitterades av Världsbanken. Scholtens och Sievänen skriver att kulturella aspekter som 

maskulinitet eller femininitet i samhället kan ha betydelse för hur mycket investerare ägnar 

sig åt hållbara investeringar. De menar att hållbara och ansvarsfulla investeringar tenderar att 

vara mer populära i samhällen med låg grad av maskulinitet. Det kan kopplas till det svenska 

samhället som har en låg grad av maskulinitet och många respondenters uppfattningar om att 

den svenska mentaliteten är främjade för hållbarhet. Således styrker Scholtens och Sievänens 

forskning flera av de uttalade orsakerna till varför gröna obligationer vuxit fram i Sverige.  

 

Pistoni och Songini skriver att landspecifika värderingar påverkar ett företags val att arbeta 

med CSR. Ett antal respondenter beskriver att landspecifika värderingar även har haft 

betydelse för att gröna obligationer uppkom just på den svenska marknaden. Några av de 

svenska respondenterna samt Reichelt på Världsbanken uttrycker att den svenska mentaliteten 

främjar hållbarhetsarbete och att svenskar generellt sett har en god medvetenhet om aktuella 

miljö- och klimatproblem. Medvetenheten och engagemanget kring hållbarhet på den svenska 

marknaden kan ses som en förändring i den gemensamma värdestrukturen enligt Bushs teori. 

Campbell skriver att aktörers grundläggande värderingar kan ligga till grund för fokus på 

hållbarhet och CSR i verksamheten. Vi tolkar att landspecifika värderingar har påverkat 

individuella aktörer på den svenska kapitalmarknaden. Det kan kopplas till att enskilda 
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aktörers drivkrafter kan ligga till grund för ett företags eller en organisations val att arbeta 

med gröna obligationer.  

 

De svenska institutionerna kan ha bidragit till Flensborgs möjlighet att introducera gröna 

obligationer på marknaden. Respondenterna menar att det svenska samhället och den svenska 

mentaliteten är öppen för förändring och innovation och även att svenskar sätter stor vikt i 

hållbarhets- och klimatfrågor. Några av respondenterna lyfter fram att den svenska kapital- 

och kreditmarknaden är välutvecklad, relativt lättmanövrerad, aktörerna känner varandra och 

det är därför förhållandevis enkelt att presentera en ny produkt. Enligt Edquists och Johnssons 

forskning om institutioner och innovation, kan de svenska institutionernas utformning ha 

främjat uppkomsten av gröna obligationer. Det finns till exempel lagar och regler för hur en 

obligation hanteras och det finns normer som styr hur aktörerna interagerar med varandra. 

Lagar och normer fanns redan på plats när gröna obligationer lanserades vilket minskade 

osäkerheten för Flensborg och övriga pionjärer på marknaden för gröna obligationer. Det 

finns således skäl att hävda att de befintliga institutionerna på kapitalmarknaden underlättade 

utvecklingen av gröna obligationer. Utifrån respondenterna tolkat vi det som att den svenska 

kapitalmarknaden är flexibel vilket enligt Edquist och Johnsson främjar innovation.  

 

Edquist och Johnsson skriver också att vissa institutioner kan vara hindrande för innovation. 

Det finns troligen sådana karaktärsdrag hos de svenska institutionerna som kan ha gjort att 

utvecklingen av gröna obligationer gått långsammare. Det är dock ingen respondent som har 

lyft fram något specifikt hindrande karaktärsdrag för den gröna obligationsmarknaden. 

Erlandsson på Fjärde AP-fonden lyfter emellertid fram att den svenska 

obligationsmarknadens system med både fasta och rörliga räntor kan vara negativt för 

obligationsmarknadens utveckling. Vidare beskriver representanterna från Lannebo Fonder att 

den svenska marknaden för företagsobligationer till stor del styrs av konservativa strukturer, 

vilket kan vara hindrande för utvecklingen. Ovanstående karaktärsdrag på den svenska 

obligationsmarknaden pekar emellertid på en viss inflexibilitet, vilket Edquist och Johnsson 

ser som hindrande för innovation.  

 

7.1.2 Svenska aktörers företagsmässiga motiv och drivkrafter 

Världsnaturfonden samt ett antal respondenter säger att gröna obligationer kan vara en metod 

för att allokera kapital i riktningen mot mer gröna och hållbara investeringar och därmed i 
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riktning mot att nå det uppsatta två-graders målet. Blowfield och Murray skriver dessutom att 

företagens ansvar i samhället har ökat. Kraven på att företagen ska ha ett hållbarhets- och 

CSR-arbete har också ökat och respondenterna menar att det idag nästan ses som ett krav eller 

en nödvändighet att ha ett hållbarhetsperspektiv i verksamheten. Blowfield och Murray 

skriver även att kapitalmarknaden har påverkats av hållbarhets- och grönhetstrenden. 

Författarna menar att utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle innebär nya utmaningar som 

leder fram till nya idéer, mer kreativitet och innovation på de ekonomiska marknaderna. 

Hållbarhets- och grönhetstrenden lyfts fram av respondenterna som ett framträdande motiv 

och en framträdande drivkraft till varför aktörer har valt att agera på marknaden för gröna 

obligationer. 

 

Pistoni och Songini belyser i sin studie att en av drivkrafterna till att arbeta med CSR kan vara 

att företaget befinner sig i en konkurrensutsatt miljö där det är viktigt att uppmärksamma hur 

konkurrenterna agerar. Kapitalmarknaden kan ses som en konkurrensutsatt miljö där banker 

och investerare strävar efter att vinna nya kunder och behålla eller ta nya marknadsandelar. 

Företagen som finansierar sig via kapitalmarknaden vill i sin tur hitta bra och prisvärd 

finansiering vilket driver på konkurrensen på marknaden. Enligt North har företag som mål att 

överleva och de strävar ständigt efter förbättring för att möta konkurrensen på marknaden. 

Den allmänna debattens fokus på hållbarhet har bidragit till att hållbarhet ses som en 

konkurrensfaktor. Det har i sin tur påverkat utvecklingen av antalet hållbara finansiella 

produkter på marknaden. Enligt respondenterna är konkurrensen på marknaden en drivkraft 

till aktörers val att vara aktiva på marknaden för gröna obligationer, vilket även styrks av 

Norths teori och Pistoni och Songinis studie.  

 

Vi anser att det råder en stimulerande konkurrens på den svenska kapitalmarknaden och enligt 

Campbell påverkar graden av konkurrens huruvida företag kommer att engagera sig i CSR-

frågor. Välfungerande företag på en välfungerande marknad kommer enligt Campbell att 

arbeta med CSR i högre grad jämfört med sämre fungerande företag på en sämre fungerande 

marknad. Det visar på att både företag och marknaden måste nå upp till en viss nivå av 

välmående, där de grundläggande behoven är tillfredsställda, för att engagera sig i och arbeta 

med hållbarhetsfrågor. Teorin om Corporate Social Performance menar att de ekonomiska 

och juridiska ansvarsområdena ligger till grund för företagets verksamhet och om de uppfylls 

finns utrymme för etiska och filantropiska aktiviteter i verksamheten. Vi anser att de företag 

och organisationer som är aktiva på den svenska marknaden för gröna obligationer är 
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välmående och uppfyller de två grundläggande ansvarsområdena i Carrols pyramid, vilket ger 

dem utrymme att fokusera på etiska och filantropiska områden.   

 

Pistoni och Songini pekar på att en av drivkrafterna för aktörer att arbeta med CSR är att det 

kan förbättra framtida vinster. Det kan kopplas till att ett antal respondenter menar att det 

finns affärsmässiga motiv till att vara aktiva på marknaden för gröna obligationer. Det 

affärsmässiga motivet till gröna obligationer kan kopplas till Shareholder Value Theory. 

Respondenterna pekar på att investerares motiv till att köpa gröna obligationer är att de har 

samma avkastning och enligt vissa också bättre och mer stabil avkastning än traditionella 

obligationer. Investerarna uttrycker att deras mål är att få den bästa möjliga avkastningen för 

sina sparare, vilket överensstämmer med teorin att maximera aktieägarvärdet och det som 

Pistoni och Songini kommer fram till i sin studie. Aktörers affärsmässiga motiv kan enligt 

teorin leda till att incitamenten för innovation ökar, vilket gör att fler aktörer väljer att 

engagera sig i en ny produkt som gröna obligationer.  

 

Reichelt på Världsbanken tillsammans med ett antal respondenter har uppfattningen att det 

idag är viktigt för individer att göra något som har betydelse i ett större perspektiv i samband 

med sin affärsverksamhet. Fenomenet kan kopplas till CSR teorin, Stakeholder Theory. 

Teorin uttrycker att företag har skyldigheter mot olika grupper i samhället och att företagen är 

en del av ett större system. Många respondenter uttrycker att deras företag eller organisation 

samt att de personligen tycker att frågor om klimat och hållbarhet är viktiga. Respondenterna 

menar att om de har möjlighet vill de gärna vara delaktiga i lösningen av miljöproblemen. 

Uppmärksamheten från organisationer som FN och initiativ som PRI nämns också som 

drivkrafter till att emittera och investera i gröna obligationer. 

 

God medmänsklighet är något som ett antal respondenter har uttryckt som aktörers motiv och 

drivkraft till arbete med gröna obligationer. Att företagen är en del av samhället och ska visa 

och agera med god medmänsklighet beskrivs i teorin Corporate Citizenship. Många 

respondenter har liknande tankar som Anna Paugam, som skriver att gröna obligationer kan 

vara en möjlig lösning, eller åtminstone en del i lösningen, för att minska 

klimatförändringarna i världen. Enligt vissa respondenter är det dock svårt att se att aktörer 

endast har god medmänsklighet som motiv till arbete med gröna obligationer eftersom 

vinstdrivande aktör inte enbart har filantropiska eller altruistiska motiv.  
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Flera respondenter menar att gröna obligationer är ett sätt för företag att visa upp sitt 

hållbarhetsarbete och sin gröna profil. Enligt Spence kan företag genom signalering förmedla 

någonting, exempelvis en hållbar och grön profil till omgivningen och företagets intressenter. 

Vi kopplar det till att gröna obligationer kan ses som en typ av signalering till intressenter. 

Dessutom menar respondenterna att gröna obligationer innebär positiv marknadsföring och 

återigen gör vi kopplingen till begreppet signalering. Utifrån intervjustudien går det att utläsa 

att gröna obligationer påverkar en aktörs anseende.  Enligt Ely et al. blir anseendet viktigt för 

företag och organisationer när perfekt information saknas. Respondenterna uttrycker vikten av 

företags och organisationers anseende som hållbara eftersom intressenter och framtida 

arbetskraft värdesätter hållbarhet i större utsträckning än tidigare. För intressenter kan det 

vara svårt att få fram information om företags konkreta hållbarhetsarbete och hur företag 

bidrar till hållbarhet i samhället. Företags intressenter förlitar sig därmed på företagets 

anseende, vilket har byggts upp av tidigare handlingar. Gröna obligationer är ett konkret sätt 

för företag att signalera icke-verifierbar information till omgivningen om sitt hållbarhetsarbete 

och därmed stärka sitt anseende ur ett hållbarhetsperspektiv. Certifieringen av obligationens 

gröna ramverk styrker trovärdigheten i företags hållbarhetsarbete och emittenten kan särskilja 

sig från andra aktörer som inte har möjlighet eller väljer att göra en certifiering.  

 

CBI lyfter fram ett antal fördelar med gröna obligationer för emittenter. Vi kopplar fördelarna 

till respondenternas svar om vad som motiverar och driver emittenter att emittera gröna 

obligationer. Fördelar som lyfts fram av respondenterna och CBI är att emittenten får 

möjlighet att stärka sin hållbara och gröna profil och därmed möjlighet att visa upp sitt 

hållbarhetsarbete. Fördelar är även att gröna obligationer innebär ökat samarbete och 

integration mellan olika avdelningar och verksamhetsområden i företaget, framförallt mellan 

finansavdelningen och hållbarhetsavdelningen. De flesta emittenter i studien ser integration 

och samarbete som en positiv aspekt med gröna obligationer.  

 

Respondenterna och CBI lyfter fram att emittenten får en diversifierad investerarbas som en 

av de viktigaste fördelarna med gröna obligationer. Diversifiering är generellt sett positivt 

eftersom det kan minimera riskexponering. Diversifiering av investerarbasen betyder att 

företaget inte är beroende av en eller ett fåtal långivare, vilket kan förbättra möjligheterna till 

framtida finansiering. Några respondenter och PRI pekar också på att hållbara investeringar 

kan ses som mer långsiktiga och att en lång placeringshorisont hos investerare är en fördel för 

låntagare.   
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Williamson menar att lägre transaktionskostnader är bra för effektiviteten på marknaden. 

Respondenterna lyfter fram att en fördel med gröna obligationer är att 

transaktionskostnaderna, utöver de som är kopplade till traditionella obligationer, inte är 

betydande. De pekar främst på att gröna obligationer har samma finansiella egenskaper som 

traditionella obligationer.  Emittenten kan emittera gröna obligationer utifrån sitt vanliga 

MTN-program, vilket förenklar marknadens utformning. De uttryckta fördelarna underlättar 

aktörers deltagande på marknaden, vilket kan kopplas till lägre transaktionskostnader.   

 

Fördelarna för investerare med att köpa gröna obligationer är enligt många av respondenterna 

och CBI att gröna obligationer ger samma avkastning och att de har samma riskprofil som 

traditionella obligationer. Ett antal investerare menar dock att gröna obligationer kan ge bättre 

och mer stabil avkastning än traditionella obligationer. De pekar på att risken är större i 

företag som inte arbetar med hållbarhet eller med att minska sin miljö- och klimatpåverkan, 

särskilt i företag vars verksamhet har stor miljöpåverkan. Enligt Bodie et al. och den 

finansiella teorin ska all risk kompenseras med högre avkastning till investerare. Enligt 

Przychodzen och Przychodzens studie av företag från S&P 500 finns det belägg för att 

hållbara företag skulle ge högre avkastning. Orlitzky menar dock i sin studie att ökade nivåer 

av CSR hos företag kan göra marknaden mer volatil. Przychodzen och Przychodzens samt 

Orlitzky har studerat andra marknader än den svenska och det är viktigt att komma ihåg att 

dessa typer av fenomen kan skilja sig åt mellan olika marknader, dels genom metodval och 

datainsamling. Utifrån respondenternas synpunkter tolkar vi att gröna obligationer kan ge 

bättre och mer stabil avkastning i ett långsiktigt perspektiv eftersom gröna obligationer har 

lägre miljörisk. Respondenterna pekar även på att investerarna kan ha mandat som styr 

investeringsbeslut i hållbara och ansvarsfulla investeringar, däribland gröna obligationer.  

 

En fördel som CBI pekar ut och som överensstämmer med många respondenters svar om 

investerares motiv till att köpa gröna obligationer är att gröna obligationer innebär en ökad 

transparens för investeraren. När investerare köper gröna obligationer får de veta vad 

obligationslikviden finansierar genom rapportering och i framtiden en eventuell 

påverkansrapportering för projektets klimatpåverkan. Ökad transparens genom emittentens 

informationsansvar ökar tryggheten och därmed minskar osäkerheten, vilket enligt 

Groenewegen et al. är positivt för transaktioner. Därutöver innebär gröna obligationer enligt 

respondenterna och CBI att investerare kan visa upp räntesidans hållbarhetsarbete och gröna 



 

80 

 

profil, och inte bara aktiesidans hållbarhetsprofil. Hållbarhetsarbete är något som efterfrågas 

allt mer från investerarnas kunder och gröna obligationer är ett sätt för investerare på 

räntesidan att möta denna efterfrågan och möta efterfrågan på mer transparens. Kundernas 

och spararnas efterfrågan har också bidragit till att vissa aktörer har startat gröna 

obligationsfonder.  

 

7.2 Marknadens syn på pris och avkastning 

Utifrån intervjustudien kan vi utläsa att det råder asymmetri mellan utbud och efterfrågan på 

den svenska marknaden för gröna obligationer. Det förhållandevis låga utbudet av gröna 

obligationer beror enligt respondenterna på att marknaden fortfarande är ung, att det ofta 

krävs en kapitalintensiv verksamhet samt den grundläggande faktorn, att företag har ett ett 

upplåningsbehov. Respondenterna belyser också att verksamheter där det är lättare att mäta 

miljö- eller klimatpåverkan har en fördel vid finansiering med gröna obligationer. Efterfrågan 

på gröna obligationer på den svenska marknaden beskrivs som stor och det bekräftas av att 

flertalet gröna obligationer har övertecknats på bara några timmar. För att en ökning i både 

utbud och efterfrågan ska ske måste marknaden mogna menar respondenterna. Reichelt på 

Världsbanken beskriver utvecklingen av den gröna obligationsmarknaden som en evolutionär 

process som måste ske stegvis. Det kan kopplas till Groenewegen et al. som beskriver likheter 

mellan evolutionsteori och institutionell utveckling. Om det visar sig att gröna obligationer 

ger aktörer en fördel i konkurrenssituationen kan det enligt Groenewegen et al. leda till att de 

som står som förlorare i konkurrenssituationen imiterar vinnarna, således kan det generera en 

ökning i utbudet.  

 

En aktuell diskussion som vi har uppmärksammat utifrån observationer från konferensen ‖ 

The Global Forum for the Expanding Green Bonds Market‖ i London och som ett antal 

respondenter också har påpekat är att gröna obligationer behöver spridas till high-yield 

segmentet för att utbudet ska öka. Dessutom skulle gröna high-yield obligationer ge 

investerare spridning av kreditrisker i sina portföljer och högre avkastning i dagens låga 

ränteläge.  

 

Asymmetrin mellan utbud och efterfrågan har lett fram till en diskussion om en eventuell 

prisdifferens mellan traditionella obligationer och gröna obligationer i framtiden. Det 

grundläggande begreppet om utbud och efterfrågan i den ekonomiska teorin innebär i det här 
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fallet att en högre efterfrågan på gröna obligationer leder till lägre finansieringskostnad för 

emittenten. Det skulle i sådana fall innebära att emittenten får billigare finansiering vid en 

emission av en grön obligation än vid en traditionell obligation. Relativt sett skulle då den 

traditionella obligationen bli dyrare än den gröna obligationen för emittenten. Om så vore 

fallet skulle investerare erhålla lägre avkastning för gröna obligationer och högre avkastning 

för traditionella obligationer, förutsättningsvis att obligationerna har samma kreditrisk. 

Respondenterna pekar också på att emittenterna lägger ner extra arbete med gröna 

obligationer för att tillgodose investerares behov av certifiering och mer transparens. Frågan 

som då uppstår är om emittenterna ska kompenseras för det extraarbetet i form av lägre 

finansieringskostnader? Att gröna obligationer skulle innebära lägre finansieringskostnader 

diskuteras utifrån ett annat perspektiv av ett antal emittenter. De lägre 

finansieringskostnaderna skulle då framförallt bero på två faktorer, att emittenterna får en mer 

diversifierad investerarbas och en mer långsiktig investerarbas. Båda faktorerna anses 

underlätta vid refinansiering och därmed sänka transaktionskostnaderna.  

 

Enligt den finansiella teorin, som beskrivs av Bodie et al., ska all risk påverka avkastningen. 

Det betyder att om miljö- och klimatrisk adderas i riskbedömningen av ett företag eller en 

investering kan det komma att påverka avkastningen. Den totala kreditrisken blir således 

högre och det kan komma att påverka företagets kreditbetyg. Investerare skulle då kräva 

högre avkastning vid investeringar i företag med högre miljörisk. Exemplet med British 

Petroleums oljeutsläpp visar att miljöolyckor kan innebära stora kostnader för företag och 

andra aktörer. Skulle kreditrisken kunna spegla liknande miljörisker? Och skulle då företag 

med högre miljörisk få ett lägre kreditbetyg? Gröna obligationer finansierar miljö- och 

klimatvänliga projekt och därmed projekt som kan minska risken för miljöolyckor i företaget 

och samhället i stort. Miljöolyckor kan som i exemplet ovan innebära ekonomiska 

konsekvenser och därmed i längden påverka avkastningen. Vi anser att det är en av 

anledningarna till varför investerarna i den här studien har uppfattningen att gröna 

obligationer ger bättre och mer stabil avkastning. Risken för miljöolyckor kan påverka 

stabiliteten i ett företags ekonomiska hälsa och därmed dess betalningsmöjligheter. Reichelt 

på Världsbanken uttrycker att det är viktigt för investerare att inkludera klimatrisk och 

klimatmöjligheter i investeringsbeslut. Resonemanget är således att det kan innebära en risk 

för investerare som inte tar hänsyn till miljö- och klimatrisker när de tar sina 

investeringsbeslut.  
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En idé som uttryckts av ett antal respondenter för att besvara frågan om hur miljö- och 

klimatrisken hos företag ska uppmärksammas och inkluderas i riskbedömningen, är en så 

kallad miljörating. Det är bland annat Erlandsson på Fjärde AP-fonden som säger att han inte 

skulle bli förvånad om det kom en miljörating de närmaste åren. Miljöratingen skulle då 

kunna inkludera miljöriskerna i företagsverksamheten och återspegla företagets 

hållbarhetsarbete. Enligt den finansiella teorin tolkar vi det som att en miljörating skulle 

kunna fungera som ett komplement till kreditbetyget för att mäta den totala risken i ett företag 

och därmed spegla den ‖verkliga‖ kreditrisken i företaget. Ett alternativ skulle enligt oss 

kunna vara att miljöratingen visas separat och därmed kan investerare välja att inkludera 

miljö- och klimatrisken i sin totala riskbedömning och i sitt investeringsbeslut. Ett annat 

alternativ skulle kunna vara ett totalt kreditbetyg som inkluderar miljörisken.  

 

Samtliga respondenter i studien anser att det är viktigt att gröna obligationer prissätts utifrån 

samma kurva som traditionella obligationer i dagsläget. De menar att det är farligt för 

marknaden om gröna obligationer subventioneras. För att behålla en välfungerande marknad 

krävs en marknadsmässig prissättning och utveckling. I dagsläget har de flesta investerare 

inga mandat att investera i hållbara eller gröna värdepapper om dessa ger lägre avkastning. 

Om fler investerare väljer att starta dedikerade gröna fonder förändras mandaten och 

investerarna tvingas att hitta gröna eller hållbara investeringar. Det skulle kunna leda till en 

prisdifferens på sikt. Några respondenter pekar på att en eventuell prisdifferens skulle kunna 

förklaras och motiveras genom politiska åtgärder som stödjer mer hållbara och ansvarsfulla 

investeringar och projekt. De nuvarande institutionerna skulle således behöva utvecklas mot 

att främja mer miljöfinansiering för att en prisdifferens skulle vara aktuell på marknaden för 

gröna obligationer.  

 

7.3 Transaktionskostnader och standarder på marknaden för gröna obligationer 

Något som visat sig tydligt i intervjustudien är att definitionen av grönhet och gröna 

obligationer skiljer sig åt mellan aktörer. Några respondenter menar att gröna obligationer 

endast kan finansiera projekt som minskar koldioxidutsläpp. Andra menar att alla miljö- och 

klimatvänliga investeringar kan finansieras med gröna obligationer och vissa menar att 

obligationslikviden även kan användas till sociala investeringar. Vidare har aktörerna olika 

åsikter om vad som är tillräckligt grönt för att kunna finansieras med gröna obligationer. 

Dessutom går aktörernas uppfattningar isär i huruvida en grön obligation kan användas av ett 
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företag vars övriga verksamhet inte anses vara miljövänlig. Osäkerheten i definitionen av en 

grön obligation gör enligt Groenewegen et al. att transaktionskostnaderna för aktörerna kan 

stiga. Det beror enligt Groenewegen et al. på att parterna måste komma överens och 

specificera avtalet så att parterna har samma förväntningar. I gröna obligationers fall 

specificeras vad obligationslikviden ska finansiera i det gröna ramverket. Kontrakt måste 

specificeras till högre grad när osäkerhet är en faktor av betydelse, enligt Groenewegen et al. 

Gröna obligationer har mer specificerade kontrakt än traditionella obligationer eftersom det 

finns en osäkerhetsaspekt och en anseenderisk förknippade med gröna obligationer. Reichelt 

på Världsbanken menar att definitionen av grönt hela tiden förändras och vi kopplar det till 

förändringar i omgivningen, både teknisk utveckling och kulturell förändring.  

 

Enligt respondenterna är den största skillnaden i processen för att emittera en grön obligation 

jämfört med en traditionell obligation att emittenten måste upprätta ett grönt ramverk och få 

en oberoende bedömning eller certifiering av det gröna ramverket. Det är kostnader som 

tillkommer ex ante en emission av en grön obligation. Emittenterna i den här studien berättar 

att kostnaden för certifieringen inte har varit avgörande i valet av gröna obligationer som 

finansieringsalternativ. De menar att kostnaden för certifiering är låg i förhållande till den 

emitterade volymen och övriga kostnader som uppkommer vid kapitalmarknadsfinansiering. 

Emittenterna menar dock att det krävs en viss mängd tid för att formulera ett grönt ramverk 

som klarar en certifieringsprocess. Framtagningen av ett grönt ramverk kan underlättas och 

tidsåtgången kan minskas om företaget redan har ett hållbarhetsarbete. Andra ex ante 

kostnader för emittenten uppstår när de marknadsför och presenterar den gröna obligationen 

för potentiella investerare. Mindre och nya emittenter kan dock behöva genomföra roadshows 

även vid en emission av en traditionell obligation. Studien har visat att ex ante kostnaderna 

för en emittent är som högst när den emitterar sin första gröna obligation. Det initiala arbetet 

som krävs för att emittera en grön obligation första gången kan således ses som en tröskel. 

Respondenterna uttrycker att efter en emittents första gröna obligation blir tröskeln för 

ytterligare emissioner av gröna obligationer lägre. Det är i linje med Williamsons teori om att 

transaktionskostnaderna sjunker vid frekventa transaktioner.   

 

Det finns även ex ante kostnader för investerare som köper gröna obligationer. Kostnader för 

investerare inbegriper framför allt due dilligance kostnader, vilka kan ses som 

transaktionskostnadsteorins sökkostnader. Kostnaderna skiljer sig dock inte nämnbart från en 

emission av en traditionell obligation. Enligt respondenterna utgår alltid investerare från ett 
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antal investeringskriterier och de undersöker därmed om investeringen uppfyller kriterierna. 

Vid en investering i gröna obligationer undersöker och överväger investerare på räntesidan 

huruvida projektet är grönt eller inte, vilket blir en del i investeringsbeslutet. Investerare på 

aktiesidan har tagit hänsyn till miljö- och klimataspekter under en längre tid, vilket betyder att 

kompetensen ofta finns hos företaget. Enligt Reichelt på Världsbanken är det främst 

investerare som har bristande erfarenhet, gällande hållbara investeringar, som känner störst 

osäkerhet inför gröna obligationer. Transaktionskostnaderna kopplade till gröna obligationer 

kan därför uppfattas som högre för mindre erfarna investerare.  

 

Utöver den vanliga dokumentationen tillkommer ett grönt ramverk och vanligtvis en 

certifiering vid en emission av en grön obligation. Respondenterna berättar att det gröna 

ramverket och certifieringen finns för att öka integriteten för produkten och minska 

osäkerheten på marknaden. Groenewegen et al. skriver att osäkerhet kräver mer extensiva och 

specificerade kontrakt, vilket styrker respondenternas svar. Det ger också förståelse för varför 

många aktörer efterfrågar mer standarder och riktlinjer på marknaden. Williamson har 

kommit fram till att tredjepartsverifikation är viktigt på kapitalmarknaderna när transaktioner 

sker mer sällan. En oberoende bedömning av det gröna ramverket för gröna obligationer ger 

således trygghet till investerare och den oberoende bedömningen blir viktig eftersom gröna 

obligationer är en ny produkt. 

 

Det finns även kostnader som uppstår ex poste en emission av en grön obligation. En emittent 

måste rapportera vad obligationslikviden har finansierat och hur projekten fortskrider. 

Transaktionskostnaderna för rapporteringen kan variera beroende på hur ofta emittenten väljer 

att rapportera om den gröna obligationslikviden till sina investerare. Rapportering sker 

vanligtvis halvårsvis eller helårsvis. För emittenten finns det även administrationskostnader 

sammankopplade med gröna obligationer. Det är viktigt för de emittenter som intervjuats att 

investera för en större summa än obligationslikviden för att det inte ska uppstå funderingar 

om huruvida obligationslikviden är rätt placerad. Dessutom måste finansavdelningen samla in 

information från hållbarhetsavdelningen för att sköta rapporteringen till investerarna. 

 

För investerare består ex poste kostnaderna framförallt av uppföljning av den gröna 

obligationen och uppföljning underlättas av emittenternas rapportering. Om det skulle visa sig 

att en emittent inte följer sina åtaganden eller de uppsatta kraven i ramverket skulle det 

innebära att investerarna måste agera. Respondenterna menar att i en sådan situation skulle de 



 

85 

 

framförallt prata med emittenten och reda ut vad som har hänt och hur emittenten planerar att 

lösa situationen. Om den inte skulle kunna lösas på ett tillfredsställande sätt skulle 

investerarna sälja av innehavet.  

 

När en bank arrangerar en emission av en grön obligation stiger transaktionskostnaderna i viss 

mån jämfört med en emission av en traditionell obligation. Några av bankerna menar att de 

behandlar en ny emission av en grön obligation på liknande sätt som när de tar ut en ny 

emittent på marknaden. Tidsåtgången för bankerna vid en emission av en grön obligation är 

något högre än vid en traditionell obligation eftersom banken konsulterar emittenten i de 

gröna detaljerna och i att nå ut med det gröna budskapet. Stödet från banken behövs i 

uppstartsfasen då osäkerheten på marknaden är större och det inte finns några tydliga 

riktlinjer för hur aktörer ska agera. De högre transaktionskostnaderna kan således kopplas till 

Groenewegen et al:s teori om att osäkerhet och frekvens påverkar transaktionskostnader.  

 

Williamson menar att en marknad öppnar upp för opportunism om aktörer på marknaden 

saknar perfekt information om varandra och sin omgivning. På marknaden för gröna 

obligationer har aktörer inte full insyn i varandras hållbarhetsarbete och genom Williamsons 

resonemang kan det således finnas utrymme för opportunistiskt beteende. Greenwashing kan 

kopplas till opportunistiskt beteende på gröna obligationsmarknaden. Greenwashing kan 

innebära att när aktörerna inte har fullständig information om varandra, kan exempelvis 

emittenten presentera sitt hållbarhetsarbete som mer utvecklat än vad det egentligen är. 

Investeraren kan påverkas av emittentens opportunistiska beteende eftersom deras 

investeringsbeslut tas utifrån tillgänglig information. Om företag inte har goda förutsättningar 

för hållbarhetsarbete kan de påtryckningar som diskuteras av Campbell resultera i att gröna 

obligationer blir greenwashing istället för ett seriöst grönt finansieringsalternativ.  

 

Ely och Välimäki samt Dixit och Nalebuff belyser anseendet som en viktig faktor för att 

behålla aktörers trovärdighet på marknaden. Utifrån intervjustudien kan vi utläsa att 

trovärdighet är en av grundpelarna för den gröna obligationsmarknaden. Flera respondenter 

belyser betydelsen av aktörers anseende och trovärdighet på marknaden, vilket enligt dem 

minskar risken för greenwashing. Dixit och Nalebuff beskriver att när en aktör gör ett 

uttalande som kan påverka dess anseende kommer uttalandet ses som mer trovärdigt. Gröna 

obligationer är ett sätt för företag att visa upp sin hållbara och gröna profil och förbättra 

företagets anseende. Företag som arbetar med gröna obligationer är således exponerade mot 
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anseenderisk. Det skulle skada företagens anseende om ofördelaktig information avslöjades. 

Följaktligen är företag som uttalar sig om sitt hållbarhetsarbete mer mottagliga för kritik och 

därmed sårbara för negativ miljö- och klimatinformation om företagets verksamhet. 

Ovanstående stärker uppfattning om att greenwashing inte är en stor risk på den svenska 

gröna obligationsmarknaden. Vissa respondenter tror dock att en viss grad av mänskligt 

felande kan förekomma, något som kan ses som greenwashing om det sker i stor omfattning.  

 

Utifrån Groenewegen et al:s och Williamsons teorier anser vi att det kan behövas mer 

standarder och riktlinjer för att minska osäkerheten på marknaden för gröna obligationer. 

Minskad osäkerheter kan i sin tur leda till lägre transaktionskostnader och därmed möjliggöra 

fler emissioner av gröna obligationer. För att marknaden ska fortsätta vara välfungerande och 

utvecklas bör försiktighet iakttas när standarder utformas. Resonemanget grundas i att 

kostnaderna som standarder innebär inte ska överskrida fördelarna med lägre osäkerhet. 

Utifrån intervjustudien och transaktionskostnadsteori anser vi att nivån av standarder och 

riktlinjer bör hållas på en balanserad nivå. Det är också viktigt att standarder och riktlinjer är 

flexibla eftersom gröna obligationer kan se olika ut på olika marknader och i olika branscher. 

Generella, övergripande riktlinjer kan vara ett alternativ till standarder och formella regler då 

de kan anpassas till olika marknader och branscher, samtidigt som riktlinjerna kan innebära 

lägre transaktionskostnader.  

 

Vi finner en viss grad av självreglering på marknaden på grund av anseenderisken kopplad till 

gröna obligationer. Med anledning av anseenderisken gällande gröna obligationer är 

emittenter noggranna med administrationen av obligationslikviden. Anseenderisken gör också 

att investerare granskar vad den gröna obligationen ska finansiera för att fatta 

investeringsbeslut. I sin tur väljer banker att arrangera de gröna obligationer som uppfyller 

deras hållbarhetskriterier. Vi finner att certifieringsinstitut även påverkas av anseenderisken 

och de gör därför noggranna oberoende bedömningar av gröna ramverk.  För att underlätta 

uppföljningen för investerare diskuteras ett eventuellt krav på påverkansrapporter om den 

gröna obligationslikvidens påverkan på miljö- och klimataspekter. Det kan dock vara svårt att 

generalisera vilken typ av nyckeltal som ska ingå i rapporten eftersom olika branscher 

fungerar på olika sätt. 
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8. Slutsats 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera motiv och ekonomiska drivkrafter till 

aktörers deltagande på den svenska marknaden för gröna obligationer. Utöver det ämnar 

uppsatsen kartlägga de institutionella förutsättningarna för uppkomsten av gröna 

obligationer, samt belysa utmaningar och framtidsutsikter.  

 Vilka institutionella förutsättningar ligger till grund för uppkomsten av gröna 

obligationer på den svenska kapitalmarknaden? 

 Vilka motiv och ekonomiska drivkrafter påverkar aktörers val att vara aktiva på den 

svenska marknaden för gröna obligationer?   

 Vilka extra transaktionskostnader är kopplade till gröna obligationer jämfört med 

traditionella obligationer? 

 Hur ser framtidsutsikterna ut för en grön obligationsmarknad i Sverige?  

 

Vilka institutionella förutsättningar ligger till grund för uppkomsten av gröna obligationer 

på den svenska kapitalmarknaden? 

Vi anser att det institutionella ramverket är en förutsättning för uppkomsten av gröna 

obligationer på den svenska kapitalmarknaden. Några av förutsättningarna är att det svenska 

ramverket är tillåtande för förändring och innovation, samt att den svenska kapitalmarknaden 

är välutvecklad och välfungerande. Den globala samhällsdebatten om klimat- och 

miljöproblemen har påverkat marknaden och ökat uppmärksamheten för företagens 

hållbarhetsansvar. Det innebär att påtryckningar från omgivningen, olika internationella 

organisationer, kunder och medarbetare har påverkat aktörers val att vara aktiva på den gröna 

obligationsmarknaden. Utifrån empirin kan vi visa att samhällsdebatten om klimat- och 

miljöproblemen har medfört en förändring i värdestrukturen mot mer hållbarhet, vilket har 

påverkat aktörer att vara aktiva på den gröna obligationsmarknaden.   

 

Landspecifika värderingar och mentaliteten i det svenska samhället, samt kulturen i svenska 

företag har visat sig vara förutsättningar för uppkomsten av den gröna obligationsmarknaden. 

Utifrån tidigare forskning menar vi att den svenska kulturens låga grad av maskulinitet har 

varit bidragande till den efterfrågan på hållbara investeringar och efterfrågan på gröna 

obligationer. Konkurrensen på den svenska kapitalmarknaden har enligt respondenterna varit 



 

88 

 

en bidragande faktor till utvecklingen av gröna obligationer, vilket stämmer överens med den 

institutionella teorin om konkurrens. Drivkrafter och innovationsförmåga från enskilda 

individer har även visat sig vara en förutsättning för gröna obligationers framgång och 

uppkomst på den svenska kapitalmarknaden. 

 

Den ökade medvetenheten och uppmärksamheten kring hållbarhet har bidragit till 

investerarnas ökade intresse och efterfrågan på olika typer av hållbara finansiella produkter, 

vilket drivit på utvecklingen av gröna obligationer. Investerarnas intresse har även möjliggjort 

den fortsatta utvecklingen på den svenska marknaden. Sveriges stora pensionssektor har visat 

sig vara en av förutsättningarna för en grön obligationsmarknad eftersom svenska 

pensionsbolag tidigt efterfrågade hållbara räntebärande värdepapper. Aktörers vilja att bidra 

till en bättre framtid och vara en del i lösningen av klimatproblemen kan också ses som en 

betydande faktor i utvecklingen av gröna obligationer.  

 

Vilka motiv och ekonomiska drivkrafter påverkar aktörers val att vara aktiva på den 

svenska marknaden för gröna obligationer?   

Det svenska institutionella ramverkets utformning har påverkat incitamentsstrukturen på 

marknaden och således aktörers motiv och drivkrafter till att verka på marknaden för gröna 

obligationer. För att företag ska vara konkurrenskraftiga på marknaden krävs idag att de 

arbetar med hållbarhetsfrågor. Vi kan således utläsa att konkurrensen på den svenska 

kapitalmarknaden driver aktörer att vara aktiva på den gröna obligationsmarknaden.  

 

Affärsmässiga och företagsmässiga motiv har haft betydelse för aktörers val att arbeta med 

gröna obligationer. Ett övergripande motiv för aktörer på marknaden är att gröna obligationer 

ger dem en möjlighet att visa upp sin hållbara och gröna profil. Utifrån studien finner vi att 

gröna obligationer innebär positiv marknadsföring och förbättrat anseende. Vi finner även att 

aktörer på marknaden drivs och motiveras av ett engagemang för miljö- och klimatproblemen 

samt en vilja att agera med god medmänsklighet och göra något större för samhället.  

 

Diversifiering av investerarbasen och integration av finans- och hållbarhetsavdelningarna har 

visat sig vara motiv och drivkrafter till emittenters val att emittera gröna obligationer. Det 

faktum att gröna obligationer kan emitteras under ett vanligt MTN-program ökar 
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lättillgängligheten i produkten. Utifrån studien finner vi att fördelarna med gröna obligationer 

är större än kostnaderna för emittenterna i dagsläget. Därtill innebär gröna obligationer 

fördelar i ett större samhällsperspektiv eftersom de styr företagens investeringar mot klimat- 

och miljövänliga projekt.  

 

Investerares val att köpa gröna obligationer motiveras och drivs av att gröna obligationer har 

samma finansiella egenskaper som traditionella obligationer, samtidigt som gröna 

obligationer finansierar miljö- och klimatvänliga projekt. Enligt respondenterna är fördelarna 

med gröna obligationer att de ger samma avkastning och har samma riskprofil som 

traditionella obligationer. Det har också visat sig att vissa investerare anser att gröna 

obligationer ger bättre och mer stabil avkastning i ett långsiktigt perspektiv, vilket motiverar 

investeringsbeslut i gröna obligationer. Investerare på räntesidan får genom gröna 

obligationer möjlighet att implementera hållbarhet även i sina investeringar. Vi anser att 

efterfrågan från investerares intressenter på mer hållbarhet och transparens har påverkat 

investerares val att köpa gröna obligationer.  

 

Vilka extra transaktionskostnader är kopplade till gröna obligationer jämfört med 

traditionella obligationer? 

 

Skillnader i definitionen av grönt skapar osäkerhet på marknaden för gröna obligationer. För 

att minska osäkerheten krävs det att parterna arbetar fram mer specificerade kontrakt. Utifrån 

intervjustudien har vi funnit att framtagandet av ett grönt ramverk underlättas om företaget 

redan har ett hållbarhetsarbete i verksamheten. Certifieringen och det oberoende utlåtandet av 

obligationens gröna ramverk innebär kostnader och merarbete eftersom emittenten ska förse 

certifieringsinstitutet med information och material. Ökade kostnader för gröna obligationer 

tillkommer om emittenten väljer att marknadsföra obligationen i större utsträckning än vid en 

traditionell obligation. Transaktionskostnader uppkommer även efter en emission av en grön 

obligation i form av rapportering till investerare om hur obligationslikviden används. 

Transaktionskostnaderna för emittenter är således högre för gröna obligationer än för 

traditionella obligationer. Enligt emittenterna som medverkat i studien har de högre 

transaktionskostnaderna dock inte varit av stor betydelse i valet att vara aktiva på den gröna 

obligationsmarknaden.  
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Investerare kan välja att göra en noggrann undersökning av det gröna i obligationen och om 

projekten som obligationslikviden finansierar verkligen är gröna utifrån deras kriterier. 

Undersökningsarbetet blir viktigare för en investerare i gröna obligationer eftersom det finns 

en anseenderisk för investerare. Investeringsprocessen kan således bli mer omfattande för 

gröna obligationer jämfört med traditionella obligationer. Investerarna menar att gröna 

obligationer måste uppfylla samma investeringskriterier som traditionella obligationer, men 

att gröna obligationer också måste uppfylla deras kriterier för hållbara investeringar. 

Transaktionskostnaderna för investerare i gröna obligationer är således något högre än för 

traditionella obligationer. Utifrån studiens tillfrågade investerare har dock dessa kostnader 

visat sig vara av liten betydelse och i vissa fall försumbara.   

 

Utifrån studien är bankernas transaktionskostnader vid emissioner av gröna obligationer högre 

än för traditionella obligationer i dagsläget. Det kan förklaras av att marknaden för gröna 

obligationer befinner sig i en tillväxtfas och att alla banker inte har färdigutvecklade processer 

för emission av gröna obligationer.    

 

Standarder och riktlinjer på den gröna obligationsmarknaden kan sänka 

transaktionskostnaderna genom att minska osäkerheten och därmed öka tryggheten på 

marknaden. Alltför extensiva standarder på marknaden kan däremot öka komplexiteten i 

transaktionen och driva upp transaktionskostnaderna.  

 

Hur ser framtidsutsikterna ut för en grön obligationsmarknad i Sverige?  

En förutsättning för att aktörer ska fortsätta vara aktiva på den gröna obligationsmarknaden är 

att fördelarna överstiger de extra kostnaderna som uppkommer vid gröna obligationer jämfört 

med vid traditionella obligationer. Idag är efterfrågan på gröna obligationer större än utbudet 

och en utmaning för marknadens fortsatta expansion är att utbudet ska kunna möta 

efterfrågan. Asymmetrin mellan utbud och efterfrågan beror enligt den här studien på att den 

gröna obligationsmarknaden befinner sig i en tillväxtfas och att marknaden behöver tid för att 

växa och mogna. Dessutom påverkar företagens upplåningsbehov utbudet på gröna 

obligationer. Vi finner emellertid goda förutsättningar för att utbudet av gröna obligationer 

ska öka på den svenska marknaden.  
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En fråga som har diskuterats bland respondenterna är om det kommer uppstå en prisdifferens 

mellan gröna och traditionella obligationer i framtiden. Vi finner utifrån intervjustudien att en 

prisdifferens inte kommer att uppstå inom den närmaste tiden. Det som skulle kunna komma 

att påverka priset på gröna obligationer i framtiden är asymmetrin i utbud och efterfrågan, 

samt ett större fokus på företagens miljörisk. En prisdifferens skulle även kunna uppstå 

genom politiska åtgärder, exempelvis skattelättnader för investeringar som främjar hållbara 

och gröna projekt.  

 

Studien visar att det finns en efterfrågan på mer enhetliga standarder och riktlinjer på den 

svenska marknaden för gröna obligationer. Vi anser att utmaningen ligger i att formulera 

standarder som minskar osäkerheten, men samtidigt inte ökar komplexiteten på marknaden. 

Ett förslag som lyfts fram av ett par respondenter är en miljörating för företag. Miljörisken 

skulle då kunna ingå i den totala riskbedömningen av ett företag och påverka företagets 

kreditrisk. En miljörating skulle kunna vara användbar i investeringsbeslut i gröna 

obligationer eftersom det ökar transparensen i riskbedömningen av ett företag. Om 

miljöratingen skulle påverka ett företags totala kreditrisk skulle det även påverka 

kreditbetyget, vilket har betydelse för prissättningen av obligationer. Om en miljörating för 

hela företaget blir aktuell och företagets hela verksamhet blir miljöklassad skulle det i 

framtiden kunna göra gröna obligationer överflödiga.  

 

Vi anser att landspecifika och enskilda aktörers värderingar om hållbarhet inte kommer att 

försvinna då miljö- och klimatproblemen kommer fortsätta att vara aktuella i samhället. 

Gröna obligationers fortsatta existens och utveckling på den svenska marknaden kan 

motiveras av att förutsättningarna som möjliggjort gröna obligationers uppkomst fortfarande 

finns kvar. Värdestrukturen i samhället kan ytterligare komma att påverkas genom 

förändringar och negativ utveckling av miljö- och klimatsituationen i världen.  

 

Vi drar slutsatsen att framtidsutsikterna är goda för gröna obligationer på den svenska 

marknaden. Studien har dock kunnat påvisa ett antal utmaningar kopplade till den gröna 

obligationsmarknadens fortsatta utveckling.  

 



 

92 

 

8.1 Forskningsbidrag  

Tidigare vetenskaplig forskning om gröna obligationer är begränsad vilket motiverar 

uppsatsens övergripande presentation av den svenska marknaden för gröna obligationer. 

Vidare motiverar ämnets aktualitet forskning om gröna obligationer.  

 

Uppsatsen riktas framförallt till den som vill skapa sig en bild av den svenska marknaden för 

gröna obligationer, samt vilka motiv och drivkrafter som styr aktörers val att vara aktiva på 

marknaden. En helhetsbild av marknaden för gröna obligationer kan vara av intresse för både 

nuvarande och framtida aktörer. För en nuvarande eller framtida aktör på marknaden för 

gröna obligationer kan helhetsbilden bidra med förståelse för övriga aktörers ageranden och 

förväntningar. Uppsatsen belyser förutsättningarna för och uppkomsten av gröna obligationer 

på den svenska marknaden, vilket även skulle kunna belysa förutsättningar för och 

uppkomsten av liknande finansiella produkter. Framtidsutsikter och utmaningar för gröna 

obligationer som presenteras i uppsatsen kan bidra till att öka aktörers medvetenhet och 

agerande på marknaden framöver. Ett viktigt vetenskapligt bidrag med uppsatsen är att den 

underlättar för kommande studier som vill analysera mer specifika områden eller 

karaktärsdrag inom ämnet gröna obligationer.  
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8.2 Förslag till vidare forskning  

Vi anser att det finns utrymme för vidare forskning inom området gröna obligationer och 

hållbarhet på kapitalmarknaden rent generellt. Mer forskning om gröna obligationer motiveras 

av att det är en ny produkt på kreditmarknaden och att tidigare forskning inom området är 

begränsad.  

 

Vi anser att en studie liknande vår, men ur ett internationellt perspektiv skulle vara intressant.  

En sådan studie skulle då kunna belysa olikheter i förutsättningar på olika marknader och 

redovisa aktörers olika motiv och drivkrafter på den internationella marknaden för gröna 

obligationer. Vidare skulle det vara intressant med en studie som fördjupar kunskapen om 

något av de områden som behandlats i denna studie. Om några år skulle det även vara 

intressant med en kvantitativ studie som undersöker om det finns någon skillnad i 

avkastningen mellan gröna obligationer och traditionella obligationer. Ett intressant 

forskningsområde skulle också vara att undersöka hur miljörisk kan inkluderas i företagets 

kreditrisk och vidare om en miljörating skulle vara ett alternativ på marknaden. Det vore 

intressant att undersöka hur miljörisk i sådana fall påverkar investerares riskbedömning och 

investeringsbeslut.   
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BILAGA 1 - Emittenter  

 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera motiv och ekonomiska drivkrafter till 

aktörers deltagande på den svenska marknaden för gröna obligationer. Utöver det ämnar 

uppsatsen kartlägga de institutionella förutsättningarna för uppkomsten av gröna 

obligationer, samt belysa utmaningar och framtidsutsikter.  

 

Intervjun kommer inledningsvis behandla frågor angående er bakgrund och ert företags miljö- 

och hållbarhetsarbete. Fortsättningsvis kommer intervjun att behandla ert användande av 

gröna obligationer, dess bakgrund och uppkomst samt gröna obligationers roll som 

finansieringsalternativ. Enligt vårt syfte vill vi analysera framtiden för gröna obligationer och 

vi finner det därför relevant att undersöka kostnader, risker och problematik som kan vara 

förknippade med gröna obligationer. Vi vill dessutom gärna höra vad ni tror att gröna 

obligationer har för framtidsutsikter och vad ni har för förhoppningar om marknadens 

utveckling. Studien har avgränsats till den svenska marknaden för gröna obligationer. 

Intervjumallen utgör basen för intervjun och utöver den lämnas möjlighet till följdfrågor och 

diskussion under intervjuns gång. 

 

Bakgrund 

 Vad är er befattning? Vad är er erfarenhet gällande hållbarhetsarbete?  

 Vilka är dina erfarenheter och kunskaper om gröna obligationer? 

 

Med en grön obligation menar vi en obligation där pengarna ska finansiera projekt med 

miljömässiga eller sociala fördelar, vilket är i linje med certifieringsinstitutet DNV GLs 

definition av en grön obligation. Överensstämmer er definition av gröna obligationer med den 

vi använder oss av? 

 

Hållbarhet och miljöarbete 

 Hur arbetar ni på ert företag med hållbarhet? 



 

 

 

 Har ni en uttalad miljöpolicy/riktlinjer för hur ni väljer olika projekt och 

investeringar? 

 Hur har ert varumärke påverkats av att ni finansierat er med gröna obligationer? 

 

Er roll som emittent av gröna obligationer 

 Vad var det som gjorde att ni tog steget att välja gröna obligationer som 

finansieringsalternativ? 

 Hur ser ni på den certifiering av gröna obligationer som finns på marknaden, av 

exempelvis CICERO eller DNV GL? 

 Kan ni kort beskriva vilka kostnader ni har för certifiering?   

 I vilken grad är kostnaden för certifiering av gröna obligationer en faktor av betydelse 

i valet att emittera gröna obligationer?  

 Green Bond Principles (GBP) som kom ut januari 2014 är ett frivilligt verktyg för att 

kategorisera ‖grönheten‖ i en obligation. Utgår ni från Green Bond Principles när ni 

konstruerar era Green Bond Framework? 

 

Marknaden för gröna obligationer 

 Hur ser den generella efterfrågan ut för gröna obligationer på den svenska marknaden? 

 Hur har efterfrågan sett ut på era gröna obligationer?  

 Hur fungerar primärmarknaden för gröna obligationer i jämförelse med 

primärmarknaden för vanliga obligationer i dagsläget enligt er?  

 

Motiv 

 Vilka är era huvudsakliga motiv till att finansiera er med gröna obligationer? 

 Vilket uppfattar ni vara de huvudsakliga motiven till att pensionsfonder, 

försäkringsbolag och fondbolag investerar i gröna obligationer? 

 Anser ni att det finns en skillnad i den kupongränta ni får betala till investerare för en 

grön obligation jämfört med en vanlig obligation?  

 Har ert hållbarhetsarbete bidragit till en förändring i efterfrågan på era 

produkter/tjänster? 

 Använder ni gröna obligationer i marknadsföringssyfte? 

 

Förutsättningar 



 

 

 

 Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga orsakerna till uppkomsten av gröna 

obligationer på den svenska marknaden? 

o Hänt något över tiden?  

 Hur tror ni att dagens fokus på miljö och klimatfrågor samt CSR-frågor har påverkat 

kapital och kreditmarknaden? Har mentaliteten, intressen och attityder förändrats på 

marknaden? 

 Varför tror ni att just Sverige har en aktiv marknad för gröna obligationer? 

 Har ni förändrat er skuldstruktur (banklån/obligationer etc) efter finanskrisen? Har 

bankernas mer restriktiva utlåning påverkat er?   

o Hur i sådana fall?  

 Vad tycker ni om att den gröna certifieringen är separerad från obligationens juridiska 

dokument? 

 Hur har ni hanterat bristen på offentliga regler gällande ‖grönhet‖ på ert företag? 

o Hur tror ni att det påverkar den gröna obligationsmarknaden? 

 

Kostnader/Problem 

 Anser ni att det är lätt att hitta en arrangör (bank) som kan hjälpa er att genomföra en 

emission av en grön obligation? 

o Jämfört med en vanlig obligation? 

 Hur har er finansiering med gröna obligationer påverkat era finansieringskostnader?  

 Hur går ni till väga för att konstruera och formulera ett Green Bond Framework? 

 Medför en emission av en grön obligation något extraarbete/extrakostnad jämfört med 

en emission av en vanlig obligation?  

 Skiljer sig kommunikationen och informationsutbytet med investerare åt om ni 

emitterat en grön obligation jämfört med en vanlig?  

o Informerar om obligationen  

o Hur arbetar ni för att vara transparenta mot era investerare? 

 Kontrollerar era investerare att ni följer de uppsatta Green Bond Framework?  

o Hur ofta? 

o Har ni synpunkter på hur ofta kontroller bör göras? 

 Tror ni att greenwashing, att företag emitterar gröna obligationer som täckmantel för 

andra mer ‖smutsiga‖ projekt, förekommer på den svenska marknaden i dagsläget? 

o Vilka belägg har ni för detta?  



 

 

 

 Hur tror ni att intressenter uppfattar er övriga verksamhet när en del av verksamheten 

är finansierad med gröna obligationer?  

 

Risker 

 Vilka risker kan uppkomma när ni väljer att finansiera er med gröna obligationer?  

o Anseendesrisk?  

 Diskuterar ni på ert företag att finansiering med gröna obligationer kan påverka ert 

anseende? 

 Om en intressekonflikt eller en tvist uppkommer med en investerare under 

obligationens löptid, hur skulle en sådan kunna se ut ur en emittents synvinkel och hur 

skulle konflikten kunna lösas? 

o Jämfört med en vanlig obligation  

 Hur arbetar ni för att vara säkra på att ni kan återfinansiera era gröna obligationer?  

 Har ni haft en negativ erfarenhet vid en emission av en grön obligation? Beskriv gärna. 

o Har ni hört talas om att någon annan haft en negativ erfarenhet av det?  

o Incident, kostnader  

 

Framtid 

 Idag är det framförallt kommuner, fastighetsbolag och vindkraftsbolag som emitterar 

gröna obligationer. Tror ni att gröna obligationer kommer spridas även till andra 

branscher? 

 Hur ser ni på den fortsatta utvecklingen av utbudet av gröna obligationer i Sverige? 

 Hur tror ni att efterfrågan på gröna obligationer bland investerare kommer att 

utvecklas? 

 Om det blev generellt en tydligare reglering av den gröna obligationsmarknaden i 

Sverige, hur skulle det påverka er som emittent? 

o Typer av regler:  

o Grönhet 

o Processen att emittera  

o Vilka projekt som får vara gröna  

 Har ni några generella förslag på hur marknaden för gröna obligationer i Sverige 

skulle kunna utvecklas? 

 Hur vill/tror ni att marknaden för gröna obligationer ska utvecklas i framtiden? 
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Tack för er medverkan! 

 



 

 

 

 

BILAGA 2 – Investerare  

 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera motiv och ekonomiska drivkrafter till 

aktörers deltagande på den svenska marknaden för gröna obligationer. Utöver det ämnar 

uppsatsen kartlägga de institutionella förutsättningarna för uppkomsten av gröna 

obligationer, samt belysa utmaningar och framtidsutsikter.  

 

Intervjun kommer inledningsvis behandla frågor angående er bakgrund och ert företags miljö- 

och hållbarhetsarbete. Fortsättningsvis kommer intervjun att behandla ert användande av 

gröna obligationer, dess bakgrund och uppkomst samt gröna obligationers roll som 

investeringsalternativ. Enligt vårt syfte vill vi analysera framtiden för gröna obligationer och 

vi finner det därför relevant att undersöka kostnader, risker och problematik som kan vara 

förknippade med gröna obligationer. Slutligen vill vi gärna höra vad ni tror att gröna 

obligationer har för framtidsutsikter och vad ni har för förhoppningar om marknadens 

utveckling. Intervjumallen utgör basen för intervjun och utöver den lämnas möjlighet till 

följdfrågor och diskussion under intervjuns gång. 

 

Bakgrund 

Vad är er befattning? Vad är er erfarenhet inom finansbranschen?  

Vilken är er tidigare erfarenhet och kunskap om gröna obligationer?  

 

Enligt oss syftar en grön obligation till en obligation där pengarna ska finansiera projekt med 

miljömässiga eller sociala fördelar, vilket är i linje med certifieringsinstitutet DNV GLs 

definition. Överensstämmer er definition av gröna obligationer med den vi använder oss av?  

 

Hållbarhet och miljöarbete  

 Hur arbetar ni på ert företag med hållbara investeringar?  

 Har ni en uttalad miljöpolicy/riktlinjer för hur ni får/bör investera?  

 På vilket sätt arbetar ni med ägarstyrning och då specifikt ESG (Environmental, Social 

and Corporate Governance)?  



 

 

 

 Hur har ert varumärke påverkats av era hållbara investeringar, däribland investeringar 

i gröna obligationer? 

 

Er roll som investerare i gröna obligationer  

 Vad var det som gjorde att ni tog steget att investera i gröna obligationer?  

 Är kreditbetyget (S&P, Moody’s, Fitch) viktigt för er när ni investerar i obligationer?   

 Hur ser ni på den certifiering av gröna obligationer som finns på marknaden, av 

exempelvis CICERO eller DNV GL?  

 Green Bond Principles (GBP) som kom ut januari 2014 är ett frivilligt verktyg för att 

kategorisera ‖grönheten‖ i en obligation. Utgår ni från GBP när ni väljer 

investeringar?  

 

Marknaden för gröna obligationer 

 Hur ser utbudet ut av gröna obligationer, i förhållande till ert behov?  

 Hur fungerar primärmarknaden för gröna obligationer i jämförelse med 

primärmarknaden för vanliga obligationer i dagsläget enligt er?   

 Hur fungerar sekundärmarknaden för gröna obligationer i jämförelse med 

sekundärmarknaden för vanliga obligationer i dagsläget enligt er?   

 Har ni varit aktiva på sekundärmarknaden för gröna obligationer?  

 Hur, enligt er mening, fungerar transparensen och likviditeten på sekundärmarknaden?  

 

Motiv 

 Vilka är era huvudsakliga motiv till att investera i gröna obligationer? 

 Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga motiven till att företag, kommuner och 

organisationer emitterar gröna obligationer?  

 Anser ni att det, i era investeringar, finns en skillnad mellan den avkastning som en 

grön obligation genererar och den avkastning som en vanlig obligation generar? 

 Har ni uppmärksammat någon ökad efterfrågan på era fonder när ni har investerat i 

gröna obligationer?  

 Använder ni gröna obligationer i marknadsföringssyfte?  

 

 

 



 

 

 

Förutsättningar 

 Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga orsakerna till uppkomsten av gröna 

obligationer på den svenska marknaden?  

 Hur tror ni att dagens fokus på miljö och klimatfrågor samt CSR-frågor har påverkat 

kapital och kreditmarknaden? Har mentaliteten, intressen och attityder förändrats på 

marknaden?  

 Varför tror ni att just Sverige har haft en aktiv marknad för gröna obligationer?  

 Har ni märkt någon skillnad i hur man investerar i räntebärande papper på den svenska 

marknaden efter finanskrisen 2008?  

 Finns det särskilda regleringar för gröna obligationer jämför med vanliga obligationer?  

 Är det ett problem att den gröna certifieringen är separerad från obligationens 

juridiska dokument?  

 Hur har man från branschen hanterat bristen på lagstadgade regler gällande ‖grönhet‖? 

 

Kostnader/Problem 

 Anser ni att det är lätt att hitta passande investeringar i gröna obligationer?  

 Vilken typ av bakgrundskontroll gör ni vid en investering i en obligation? Skiljer sig 

kontrollerna om obligationen är grön?  

 Genomför ni egna kontroller av företagens ‖Green Bond Framework‖? Om ja, beskriv 

gärna.  

 Hur kontrolleras det att emittenten följer de uppsatta riktlinjerna för miljövänliga och 

hållbara projekt under obligationens löptid?  

 Har ni synpunkter på hur ofta kontroller bör göras?  

 Är avtalen, parterna emellan, mer specificerade när ni investerar i gröna obligationer i 

jämförelse med vanliga obligationer?  

 Vad gör ni om ni upptäcker att emittenten av den gröna obligationen inte följer det 

uppsatta ramverket?  

 Anser ni att ni får fullgod information om det projekt emittenten ska finansiera? Eller 

finns det ett problem med att emittenten är mer kunnig inom det specifika området? 

 Tror ni att greenwashing, att företag emitterar gröna obligationer som täckmantel för 

andra mer ‖smutsiga‖ projekt, förekommer på den svenska marknaden i dagsläget? 

 

 



 

 

 

Risker 

 Vilka risker är ni exponerade mot när ni investerar i gröna obligationer? Finns risker 

förknippade med gröna obligationer som inte är applicerbara på vanliga obligationer?   

 Har ni någonsin haft en negativ erfarenhet rörande gröna obligationer? Beskriv gärna. 

 Diskuterar ni på ert företag att investeringar i gröna obligationer kan påverka ert 

anseende?  

 

 

Framtid  

 Idag är det framförallt kommuner, fastighetsbolag och vindkraftsbolag som emitterar 

gröna obligationer. Hur ser ni på den fortsatta utvecklingen av utbudet av gröna 

obligationer i Sverige? Tror ni att gröna obligationer kommer spridas även till andra 

branscher?  

 Hur tror ni att efterfrågan bland investerare kommer att utvecklas?  

 Anser ni att marknaden behöver regleras mer för att utvecklas?  

 Om det blev en bättre och tydligare reglering skulle det vara positivt eller negativt för 

era placeringar?  

 Har ni några förslag på förbättringar på marknaden för gröna obligationer?  

 Hur vill/tror ni att marknaden för gröna obligationer ska utvecklas i framtiden? 

 

Tack för er medverkan! 

 

  



 

 

 

BILAGA 3 – DNV GL  

 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera motiv och ekonomiska drivkrafter till 

aktörers deltagande på den svenska marknaden för gröna obligationer. Utöver det ämnar 

uppsatsen kartlägga de institutionella förutsättningarna för uppkomsten av gröna 

obligationer, samt belysa utmaningar och framtidsutsikter. 

 

Intervjun kommer inledningsvis behandla frågor angående er bakgrund och erfarenhet. 

Fortsättningsvis kommer intervjun att behandla uppkomsten av gröna obligationer och er roll 

som certifieringsinstitut. Enligt vårt syfte vill vi analysera framtiden för gröna obligationer 

och vi finner det därför relevant att ställa frågor om kostnader, risker och problematik som 

kan vara förknippade med gröna obligationer. Vi vill dessutom gärna höra vad ni tror att 

gröna obligationer har för framtidsutsikter och vad ni har för förhoppningar om marknadens 

utveckling. Studien avgränsas till den svenska marknaden. Intervjumallen utgör basen för 

intervjun och utöver den lämnas möjlighet till följdfrågor och diskussion under intervjuns 

gång. 

 

Bakgrund  

Vad har ni för position på DNV GL?  

 

Vad har ni för erfarenhet och kunskap om gröna obligationer? När började ni arbeta med 

gröna obligationer?  

 

Med en grön obligation menar vi en obligation där pengarna ska finansiera projekt med 

miljömässiga eller sociala fördelar, vilket liknar den definition vi fann på er hemsida. Hur 

kom ni fram till er definition av gröna obligationer?  

 

Förutsättningar för en grön obligationsmarknad  

 Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga orsakerna till uppkomsten av gröna 

obligationer? 



 

 

 

 Hur tror ni att dagens fokus på miljö och klimatfrågor samt CSR-frågor har påverkat 

kapital och kreditmarknaden? Har mentaliteten, intressen och attityder förändrats på 

marknaden? 

 Sverige har och hade tidigt en aktiv marknad för gröna obligationer, varför tror ni att 

det är så?  

 Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga motiven till att emittenter väljer att emittera 

gröna obligationer?  

 Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga motiven till att investerare väljer att investera 

i gröna obligationer? 

 

Er roll som certifieringsinstitut  

 När hörde ni först talas om gröna obligationer?  

 Varför började DNV GL certifiera ramverk för gröna obligationer? 

 Vilket var det första ramverket för gröna obligationer ni certifierade?  

 Kan ni beskriva processen för att genomföra en second opinion av ett Green Bond 

Framework?  

 Till vilken grad använder ni Green Bond Principles när ni genomför en second 

opinion?  

 Vilka är de viktigaste kriterierna en obligation ska uppfylla för att få kallas grön, 

enligt er? 

 Om ett företag emitterar en grön obligation för ett visst projekt, undersöker ni bara till 

det projektet eller tar ni även hänsyn till företagets övriga verksamhet?  

 Hur ser efterfrågan ut på era certifieringstjänster av gröna obligationer?  

 Hur sker den första kontakten mellan er som certifieringsinstitut och emittenter av en 

grön obligation?  

 Har det någonsin hänt att en klient/kund till er initialt har misslyckats att utveckla ett 

Green Bond Framework som är i linje med era krav och kriterier och därför inte 

kunnat ge ut en grön obligation?  

 Kontrollerar ni under obligationens löptid att de företag ni har gjort second opinions 

på följer de riktlinjer som formulerats i ramverket för den gröna obligationen?  

 Hur viktigt är ert anseende som certifieringsinstitut för att ni ska kunna bedriva en bra 

verksamhet?  

 Till vilken grad anser ni att ert arbete påverkar investerares beslut?



 

 

 

Kostnader, risker och problem  

 Har era kunder uttryckt att det är ett problem att den gröna certifieringen är separerad 

från obligationens juridiska dokument? 

 Vad händer om ett företag inte lyckas följa de krav som finns uppsatta i företagets 

ramverk för gröna obligationer?  

 Vi har sett att det på marknaden tillkommer allt fler organisationer och företag som 

vill ägna sig åt att ge second opinions på ramverk för gröna obligationer, däribland 

KPMG. Hur ser ni på denna utveckling och dess påverkan på gröna 

obligationsmarknadens framtid?  

 Anser ni att det bör finns ett institut som övervakar och granskar de företag och 

organisationer som skriver second opinions?  

 Vi har förstått att förtroende mellan aktörer på marknaden är en viktig faktor. Hur 

arbetar ni för att behålla emittenters och investerares förtroende?  

 Har ni någonsin haft en negativ erfarenhet rörande gröna obligationer?  

 Hur kan priset emittenter betalar för att certifiera gröna obligationer komma att 

utvecklas enligt er?  

 Innebär utfärdandet av second opinions på gröna obligationer en ökad risk för 

certifieringsinstitut?  

Framtidsutsikterna för den gröna obligationsmarknaden  

 Idag är det framförallt kommuner, fastighetsbolag och vindkraftsbolag som emitterar 

gröna obligationer i Sverige. Tror ni att gröna obligationer som finansieringsalternativ 

även kommer att spridas till andra branscher på den svenska marknaden? 

 Hur tror ni utbudet av gröna obligationer i Sverige kommer att utvecklas? 

 Hur tror ni att efterfrågan av gröna obligationer i Sverige kommer att utvecklas? 

 Om det blev tydligare standards/principer/praxis gällande gröna obligationer, hur 

skulle det påverka den svenska marknaden för gröna obligationer enligt er? 

 Vilken roll kommer certifieringsinstituten att ha på den svenska marknaden för gröna 

obligationer i framtiden?  

 Kan gröna obligationer vara ett sätt att minska klimatförändringarna i världen?  

 Har ni några generella förslag på hur den svenska marknaden för gröna obligationer 

skulle kunna förbättras och utvecklas? 

 Hur vill ni att marknaden för gröna obligationer ska utvecklas i framtiden? 

Tack för er medverkan! 



 

 

 

BILAGA 4 – CICERO 

 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera motiv och ekonomiska drivkrafter till 

aktörers deltagande på den svenska marknaden för gröna obligationer. Utöver det ämnar 

uppsatsen kartlägga de institutionella förutsättningarna för uppkomsten av gröna 

obligationer, samt belysa utmaningar och framtidsutsikter.  

 

The interview will start with questions regarding your background. Thereafter there will be 

questions about the rise of the green bond market and about your role as a second opinion 

writer. Since we want to analyze the future for the green bonds, we will ask questions about 

costs, risks, and problems involved in green bond. As a final part of the interview we would 

like to hear your opinions and thoughts about the outlook for the green bond market in 

Sweden. The study is delimitated to focus on the Swedish green bond market. The interview 

guide will provide the base for the interview but there is also room to elaborate, discuss, and 

ask follow-up questions throughout the interview.  

 

Background  

What is your position at CICERO?  

 

What is your experience and knowledge about green bonds? When did you start working with 

green bonds?  

 

How do you define a green bond?  

 

Conditions for a green bond market  

 According to you, as an expert, which main reasons caused the rise of the green bond 

market?  

 How do you think that today’s focus on the environment and CSR has affected the 

capital and credit markets? Has there been a change in the mentality, interests, and 

attitudes of key players?  



 

 

 

 Sweden has an active green bond market; why do you think green bonds are popular 

in Sweden?  

 How come Sweden was one of the first countries to develop a market for green bonds?  

 What would you say are the main motives of companies, municipalities and 

organizations that issue green bonds?  

 What would you say are the main motives of investors who want to buy green bonds? 

 

Your role as a second opinion writer 

 When did you first come in contact with green bonds?  

 Why did CICERO start certifying green bond frameworks?  

 What was the first green bond framework you certified?  

 Can you describe the process of writing a second opinion? 

 To what extent does CICERO use the Green Bond Principles while writing a second 

opinion?  

 If a company is issuing a green bond for a specific project, do you only look to that 

project or do you evaluate the whole company as well?  

 Do a lot of companies contact you to get their green bond framework certified?  

 Have any of your clients failed to meet your standards regarding the Green Bond 

framework so that you could not certify the green bond? 

 What is the current demand for CICERO’s services?  

 Which are the most important criteria, according to CICERO, to fulfill in order to turn 

a bond into a green bond?  

 On your website you say that ―CICERO is neither responsible for how the framework 

or mechanisms are implemented and followed up by the institutions, nor for the 

outcome of investments in eligible projects.‖ Do you ever go back and re-certify a 

green bond after a certain time to check if the company is doing what it is supposed 

to? If so, under what circumstances? 

 How important is reputation for a second opinion writer?  

 What is the impact of your work on investor decisions?  

 Did CICERO interact with the finance industry before the rise of the green bond 

market?  How is it to interact with the finance industry compared to other industries? 

 

 



 

 

 

Costs, Risks and Problems  

 Do you consider it a problem that the green bond framework is separated from the 

legal document of the bond?  

 What would happen if a company failed to meet the objectives listed in their green 

bond framework?  

 There are now more companies trying to make a business in giving second opinions; 

for example, KPMG has given one. How do you think this development will affect the 

market?  

 Do you think that the companies that are giving second opinions should be regulated 

by some other agency?  

 We have realized that trust is something important when it comes to the green bond 

market. How do you work to maintain the trust of both investors and companies?  

 Have you ever had a negative experience when it comes to green bonds?  

 Does writing second opinions for green bonds add any risk to your company?  

 Do you think that the price that companies pay for getting a second opinion will move 

in any direction?  

 

The outlook for the green bond market  

 Municipalities, real-estate companies, and wind power companies are the major 

issuers of green bonds in Sweden today. Do you believe that green bonds will extend 

to industries in other sectors of the economy?  

 What do you think will happen with the supply of green bonds in the upcoming five 

years?  

 What do you think will happen with the demand for green bonds in the upcoming five 

years?  

 How would more regulation affect the green bond market in Sweden?  

 In your opinion, will the role and the importance of certifiers change in any direction 

in the future? What role will certifiers like CICERO play in the green bond market in 

the future?  

 Do you have any suggestions on how to improve the green bond market?  

 How would you like the green bond market to develop?  

 

Thank you for participating! 



 

 

 

BILAGA 5 – Handelsbanken  

 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera motiv och ekonomiska drivkrafter till 

aktörers deltagande på den svenska marknaden för gröna obligationer. Utöver det ämnar 

uppsatsen kartlägga de institutionella förutsättningarna för uppkomsten av gröna 

obligationer, samt belysa utmaningar och framtidsutsikter.  

 

Intervjun kommer inledningsvis behandla frågor angående er bakgrund och marknaden för 

gröna obligationer. Fortsättningsvis kommer intervjun att behandla förutsättningar och motiv 

för utvecklingen av gröna obligationer, samt gröna obligationer som finansierings- och 

investeringsalternativ. Intervjun kommer därefter att behandla er roll som arrangör och vilka 

motiv som driver er att vara delaktiga på marknaden för gröna obligationer. Enligt vårt syfte 

vill vi analysera framtiden för gröna obligationer och vi finner det därför relevant att 

undersöka kostnader, risker och problematik som kan vara förknippade med gröna 

obligationer. Vi vill dessutom gärna höra vad ni tror att gröna obligationer har för 

framtidsutsikter och vad ni har för förhoppningar om marknadens utveckling. Studien 

avgränsas till den svenska marknaden. Intervjumallen utgör basen för intervjun och utöver 

den lämnas möjlighet till följdfrågor och diskussion under intervjuns gång. 

 

Bakgrund 

Vad är er befattning? Vad är er erfarenhet av finansbranschen? 

Vilka är era erfarenheter och kunskaper om gröna obligationer? 

 

Med en grön obligation menar vi en obligation där pengarna ska finansiera projekt med 

miljömässiga eller sociala fördelar, vilket är i linje med certifieringsinstitutet DNV GLs 

definition. Överensstämmer er definition av gröna obligationer med den vi använder oss av? 

 

Marknaden för gröna obligationer 

 Hur ser utbudet ut av gröna obligationer på den svenska marknaden?  

 Hur ser efterfrågan ut på gröna obligationer på den svenska marknaden? 



 

 

 

 Hur ser ni på att det har blivit mer populärt att använda alternativa finansieringsformer, 

såsom obligationer, till skillnad från traditionella banklån? 

 Hur ser initiativtagandet ut till en affär med en emittent av gröna obligationer?  

 Marknadsför ni er som arrangör av gröna obligationer? Om ja, beskriv gärna hur. 

 Hur fungerar primärmarknaden för gröna obligationer i jämförelse med 

primärmarknaden för vanliga obligationer i dagsläget enligt er?  

 Finns det en aktiv sekundärmarknad för gröna obligationer? 

 Hur transparent och likvid är sekundärmarknaden för gröna obligationer enligt er 

erfarenhet? 

 

Förutsättningar 

 Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga orsakerna till uppkomsten av gröna 

obligationer på den svenska marknaden? 

 Hur tror ni att dagens fokus på miljö och klimatfrågor samt CSR-frågor har påverkat 

kapital och kreditmarknaden? Har mentalitet, intressen och attityder förändrats på 

marknaden? 

 Varför tror ni att just Sverige har en aktiv marknad för gröna obligationer? 

 Har incitamenten för att finansiera sig med obligationer istället för banklån påverkats 

av bankernas ökade kapitalkrav?  

 Anser ni att gröna banklån är ett alternativ att profilera i framtiden? 

 Har era kunder uttryckt att det är ett problem att den gröna certifieringen är separerad 

från obligationens juridiska dokument? 

 Hur har branschen hanterat bristen på tydliga regler/tydlig praxis gällande ‖grönhet‖? 

 Hur lätt/svårt anser ni att det är att definiera en grön obligation? 

 

Motiv 

 Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga motiven till att investerare väljer att investera 

i gröna obligationer? 

 Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga motiven till att emittenter väljer att emittera 

gröna obligationer?  

 Varför har ni valt att vara aktiva på den gröna obligationsmarknaden?  

 Anser ni att det finns en skillnad mellan den avkastning en grön obligation genererar 

till en investerare jämfört med en vanlig obligation? 



 

 

 

 Anser ni att det finns en skillnad i den kostnad som uppkommer för emittenten i 

samband med ett lån genom en grön obligation jämfört med en vanlig obligation.  

 Tror ni att det finns aktörer på den svenska marknaden som inte agerar för egen 

vinning när de väljer att emittera/investera/arrangera/certifiera gröna obligationer? Så 

kallat altruistiskt beteende. 

 

Hållbarhet och miljöarbete 

 Har ert företag en uttalad hållbarhetspolicy som styr er verksamhet?  

 Hur tror ni att ert varumärke påverkas av att ni arrangerar emissioner av gröna 

obligationer? 

 Arrangerar ni emissioner av gröna obligationer i marknadsföringssyfte? 

 

Er roll som arrangör 

 Kan ni berätta om när ni arrangerade er första emission av en grön obligation? 

 Hur går det till vid emission av en grön obligation? Hur ser er roll ut i samband med 

en emission av en grön obligation? 

 Hur fungerar kommunikationen och kontakten mellan er som arrangör och emittenten 

av en grön obligation? 

 Hur fungerar kommunikationen och kontakten mellan er som arrangör och investerare 

i gröna obligationer? 

 Vad har ni för kriterier för att ett företag ska få genomföra en emission av en grön 

obligation genom er?  

 Vilka faktorer har betydelse för att ett företag ska vara en bra kandidat för att emittera 

en grön obligation enligt er?  

 Finns det någon typ av bolag där det inte lämpar sig att bolaget emitterar gröna 

obligationer? 

 Hur mycket resurser lägger ni på gröna obligationer? 

 Vilka faktorer bestämmer vilken kupongränta en grön obligation får?  

 Är det någon skillnad på arrangörsavgiften som ni som arrangörer tar ut vid emission 

av en grön obligation jämfört med en vanlig obligation? 

 Hur ser ni på den certifiering av gröna obligationer som finns på marknaden, 

exempelvis av certifieringsinstituten CICERO och DNV GL? 



 

 

 

 Vad har ni för roll i emittentens val att certifiera sin gröna obligation? 

 Rekommenderar ni något certifieringsinstitut över ett annat?  

 Vilken betydelse har certifieringen av en grön obligation för dess attraktivitet bland 

investerare enligt er erfarenhet?   

 Green Bond Principles (GBP) som kom ut januari 2014 är ett frivilligt verktyg för att 

kategorisera ‖grönheten‖ i en obligation. Känner era kunder till detta och använder de 

sig av det?  

 

Kostnader/Problem/Risker 

 Greenwashing står som en eventuell problematik på den gröna obligationsmarknaden. 

Med greenwashing menar vi företag som emitterar gröna obligationer som täckmantel 

för sina andra mer ‖smutsiga‖ projekt/verksamheter. Tror ni att greenwashing 

förekommer på den svenska marknaden? 

 Om en intressekonflikt eller en tvist mellan en emittent och en investerare uppkommer 

under obligationens löptid, hur skulle en sådan kunna se ut ur de olika aktörernas 

perspektiv? Hur skulle en sådan eventuell konflikt kunna lösas? Har ni som arrangör 

av den gröna obligationen några skyldigheter vid en sådan konflikt?  

 Hur ser möjligheterna ut för emittenter av en grön obligation att återfinansiera sig på 

obligationsmarknaden?  

 Innebär en emission av en grön obligation något extraarbete/extrakostnader för er som 

arrangör, jämfört med en vanlig obligation?  

 Vilka risker kan uppkomma när ni väljer att arrangera en emission av en grön 

obligation?  

 Anser ni att det finns några anseenderisker för aktörerna på marknaden för gröna 

obligationer? 

 Har ni någonsin haft en negativ erfarenhet rörande gröna obligationer? Beskriv gärna. 

 

Framtid 

 Idag är det framförallt kommuner, fastighetsbolag och vindkraftsbolag som emitterar 

gröna obligationer. Tror ni att gröna obligationer kommer spridas även till andra 

branscher? 

 Hur ser ni på den fortsatta utvecklingen av utbudet av gröna obligationer i Sverige? 

 Hur tror ni att efterfrågan bland investerare kommer att utvecklas? 



 

 

 

 Om det blev en tydligare standard/principer/praxis gällande gröna obligationer, hur 

skulle det påverka den svenska marknaden enligt er? 

 Har ni några generella förslag på hur marknaden för gröna obligationer skulle kunna 

förbättras och utvecklas? 

 Hur vill/tror ni att marknaden för gröna obligationer ska utvecklas i framtiden? 

 

Tack för er medverkan! 

 

  



 

 

 

BILAGA 6 – Danske Bank och SEB 

 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera motiv och ekonomiska drivkrafter till 

aktörers deltagande på den svenska marknaden för gröna obligationer. Utöver det ämnar 

uppsatsen kartlägga de institutionella förutsättningarna för uppkomsten av gröna 

obligationer, samt belysa utmaningar och framtidsutsikter.  

 

Intervjun kommer inledningsvis behandla frågor angående er bakgrund och den nuvarande 

marknaden för gröna obligationer. Fortsättningsvis kommer intervjun att behandla de 

institutionella förutsättningarna för en grön obligationsmarknad i Sverige och hur motiv på 

marknaden kan se ut. För att studien ska kunna ringa in hela marknaden ställs frågor om hur 

er erfarenhet som arrangör av emissioner av gröna obligationer. Enligt vårt syfte ska studien 

analysera framtidsutsikterna för gröna obligationer och vi finner det därför relevant att 

undersöka kostnader, risker och problematik som kan vara förknippade med gröna 

obligationer. Vi vill dessutom gärna höra vad ni tror att gröna obligationer har för 

framtidsutsikter och vad ni har för förhoppningar om marknadens utveckling. Studien 

avgränsas till den svenska marknaden. Intervjumallen utgör basen för intervjun och utöver 

den lämnas möjlighet till följdfrågor och diskussion under intervjuns gång. 

 

Bakgrund 

Vad är er befattning? Vad är er erfarenhet i finansbranschen? 

Vilka är dina erfarenheter och kunskaper om gröna obligationer? 

 

Med en grön obligation menar vi en obligation där pengarna ska finansiera projekt med 

miljömässiga eller sociala fördelar, vilket är i linje med certifieringsinstitutet DNV GLs 

definition. Överensstämmer er definition av gröna obligationer med den vi använder oss av? 

 

Marknaden för gröna obligationer 

 Hur ser utbudet ut av gröna obligationer på den svenska marknaden?  

 Hur ser efterfrågan ut på gröna obligationer på den svenska marknaden? 



 

 

 

 Hur fungerar primärmarknaden för gröna obligationer i jämförelse med 

primärmarknaden för vanliga obligationer i dagsläget enligt er?  

 Hur fungerar sekundärmarknaden för gröna obligationer?  

 

Förutsättningar 

 Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga orsakerna till uppkomsten av gröna 

obligationer på den svenska marknaden? 

 Hur tror ni att dagens fokus på miljö och klimatfrågor samt CSR-frågor har påverkat 

kapital och kreditmarknaden? Har mentaliteten, intressen och attityder förändrats på 

marknaden? 

 Varför tror ni att just Sverige har en aktiv marknad för gröna obligationer? 

 Har de ökade kapitalkraven för bankerna haft någon påverkan på framväxten av gröna 

obligationer?  

 Anser ni att gröna banklån är ett alternativ att profilera i framtiden? 

 

 

Motiv 

 Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga motiven till att investerare väljer att investera 

i gröna obligationer? 

 Vilka uppfattar ni vara de huvudsakliga motiven till att emittenter väljer att emittera 

gröna obligationer?  

 Varför har ni valt att vara aktiva på den gröna obligationsmarknaden?  

 Hur anser ni att ert varumärke påverkas av att ni är aktiva på den gröna 

obligationsmarknaden?  

 

 

En arrangörs roll på marknaden 

 Hur går det till vid emission av en grön obligation? Hur ser er roll ut i samband med 

en emission av en grön obligation? 

 Hur fungerar kommunikationen och kontakten mellan er som arrangör och emittenten 

av en grön obligation? 

 Hur fungerar kommunikationen och kontakten mellan er som arrangör och investerare 

i gröna obligationer? 



 

 

 

 Vad har ni för kriterier för att ett företag ska få genomföra en emission av en grön 

obligation genom er?  

 Finns det någon typ av bolag där det inte lämpar sig att bolaget emitterar gröna 

obligationer? 

 

Grönheten i en grön obligation  

 Anser ni att det är ett problem att den gröna certifieringen är separerad från 

obligationens juridiska dokument? 

 Hur har branschen hanterat bristen på tydliga standards/tydlig praxis 

gällande ‖grönhet‖? 

 Hur ser ni på den certifiering av gröna obligationer som finns på marknaden, 

exempelvis av certifieringsinstituten CICERO och DNV GL? 

 Vilken betydelse har certifieringen för en grön obligations attraktivitet bland 

investerare?   

 Green Bond Principles (GBP) som kom ut januari 2014 är ett frivilligt verktyg för att 

kategorisera ‖grönheten‖ i en obligation. Enligt er erfarenhet, med tanke på att ni har 

kontakt med både emittenter och investerare, är Green Bond Principles något som 

aktörerna på den svenska marknaden för gröna obligationer känner till och använder 

sig av?  

 

Kostnader, problem och risker på marknaden 

 Greenwashing står som en eventuell problematik på den gröna obligationsmarknaden. 

Med greenwashing menar vi företag som emitterar gröna obligationer som täckmantel 

för sina andra mer ‖smutsiga‖ projekt. Tror ni ni att det förekommer på den svenska 

marknaden? 

 Innebär en emission av en grön obligation något extraarbete/extrakostnader för er som 

arrangör, jämfört med en vanlig obligation?  

 Vilka risker kan uppkomma när ni väljer att arrangera en emission av gröna 

obligationer?  

 

 

 

 



 

 

 

Framtidsutsikter 

 Idag är det framförallt kommuner, fastighetsbolag, byggbolag och vindkraftsbolag 

som emitterar gröna obligationer. Hur ser ni på den fortsatta utvecklingen av utbudet 

av gröna obligationer i Sverige?  

 Hur tror ni att efterfrågan bland investerare kommer att utvecklas? 

  Om det blev tydligare standards och praxis gällande gröna obligationer, hur skulle det 

påverka marknaden enligt er?  

 Har ni några generella förslag på hur marknaden för gröna obligationer skulle kunna 

förbättras och utvecklas? 

 Hur vill ni att marknaden för gröna obligationer ska utvecklas i framtiden? 

 

Tack för er medverkan! 

 

 

  



 

 

 

BILAGA 7 – World Bank 

 

 

The purpose of the thesis is to examine and analyze motives and economic incentives behind 

the participation of players in the Swedish green bond market. In addition the study will map 

out the institutional conditions that enabled the emergence of green bonds and highlight the 

future challenges and prospects. 

 

The interview will start with questions regarding the rise of the green bond market and the 

conditions that enabled the development. Thereafter we will ask questions about your role as 

an issuer. Since we want to analyze the future for the green bonds, we will ask questions 

about costs, risks, and problems involved in green bond. As a final part of the interview we 

would like to hear your opinions and thoughts about the outlook for the green bond market in 

Sweden. The study is delimitated to focus on the Swedish green bond market. The interview 

guide will provide the base for the interview but there is also room to elaborate, discuss, and 

ask follow-up questions throughout the interview.  

 

Conditions for a green bond market  

 According to you, as an expert, which main reasons caused the rise of the green bond 

market?  

 How do you think that today’s focus on the environment and CSR has affected the 

capital and credit markets? Has there been a change in the mentality, interests, and 

attitudes of key players?  

 Sweden has an active green bond market today.  Why do you think Swedish banks, 

issuers and investors were active in the first phase of the development of a green bond 

market?  

 What would you say are the main motives of issuers to issue green bonds? 

 What would you say are the main motives of investors to buy green bonds? 

 

Your role as a green bond issuer 

 Which factors were of importance when the World Bank decided to issue its first 

green bond? 



 

 

 

 How has green bonds affected your business?  

 Green Bond Principles were created in January 2014, and the World Bank is a 

member of the principles. What do you think about the initiative to create common 

principles and guidelines for issuers and investors in the green bond market? 

 What impact do you believe the Green Bond Principles will have on the market? 

 How could the Green Bond Principles or other similar initiatives improve and develop 

to better suit the needs of the participants in the market? 

 There are several second opinion writers of green bonds today and CICERO and DNV 

GL are the most used among Swedish issuers. What do you at the World Bank think 

about the role and importance of these second opinion writers for the green bond 

market?  

 During recent times other types of companies and organizations, such as KPMG, have 

started to offer the service to write second opinions for green bonds. What impact will 

this development have on the green bond market and its structure and credibility? 

 Do you think that the companies and the organizations that are giving second opinions 

should be screened/examined/accredited by some other agency?  

 

Costs, Risks and Problems  

 Green bonds have become more popular throughout the World, both in multilateral 

organizations, municipalities and corporates etc. Are there any risks concerned with 

the issuing of green bonds by corporates? 

 What do you think about the fact that the green bond framework is separated from the 

legal document of the bond?  

 Since the documents are separated, there are no legal consequences for the issuer if he 

fails to meet the objectives listed in the green bond framework. How do you think this 

affects the market for green bonds today and in the future?  

 

The outlook for the green bond market  

 What are the responsibilities of the different participants such as issuers, investors, 

banks and verifiers, for the future development of green bond market? 

 What do you think will happen with the supply of green bonds in the upcoming five 

years?  

 



 

 

 

 What do you think will happen with the demand for green bonds in the upcoming five 

years?  

 How would more extensive standards/praxis affect the green bond market? 

 Do you at the World Bank believe that green bonds can be an efficient way to mitigate 

the climate changes and environmental problems that the World is facing today? 

 Today green bonds are mostly defined as bonds where the proceeds go to projects, 

which mitigate climate change and environmental problems. Do you think there is 

room in the capital markets for social responsible bonds as well? 

 Do you have any suggestions on how to improve and develop the green bond market 

in the future?  

 How would you like the green bond market to develop in the future?  

 

Thank you for participating! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


