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Abstract

In 2008, the first green bond was issued. Since then, the market has grown rapidly and today
it represents an alternative way to attract capital. Green bonds aim to contribute to reduced
emissions, by investing the money obtained through the bond in sustainable projects. This
means that green bonds also contribute to the UN’s 17 sustainable development goals
(SDGs). Companies have been issuing green bonds since 2013, and today the instrument
represents almost one percent of the total bond market.

There is no regulatory framework for companies to relate to when issuing green bonds, which
affects their way of reporting activities linked to the bond. International voluntary
frameworks, such as Green Bond Principles, are designed to guide exhibitors of this product.
But following frameworks without regulation, whose purpose is to guide issuers of green
bonds, creates incentives to do as little as you can. This study examines how five Swedish
companies report in line with Green Bond Principles when issuing green bonds, and how the
17 SDGs can be linked to the green bond. Using content analysis as a method, company
reports from five different Swedish companies have been studied. The companies included in
the study are Volvo Cars, Balder, SKF, SEB and Telia.

The results of this study indicate that the companies generally report in line with GBP, but
that the amount of reporting differs between the companies. What the reports should contain
lacks regulation, which can be assumed to be the reason why the companies’ reports differ.
Three out of five companies link their investments through green bonds to the SDGs. Some
companies have data on reduced carbon dioxide emissions and reduced energy use in their
reports. Beyond this, however, there is not much information and data on how they have
contributed to the SDGs. According to this study, the goals that Swedish corporate bonds
contribute the most to are SDG 7 (Affordable and clean energy), 9 (Industry, innovation and
infrastructure), 11 (Sustainable cities and communities) and 13 (Climate action).
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Sammanfattning

2008 ställdes den första gröna obligationen ut. Sedan dess har marknaden för gröna
obligationer vuxit sig stor och representerar idag ett alternativt sätt att låna upp kapital. Gröna
obligationer syftar till att bidra till minskade utsläpp genom att pengarna som erhålls genom
obligationen investeras i hållbara projekt som bidrar till att reducera människans
klimatavtryck. Det innebär att gröna obligationer samtidigt bidrar till FN:s 17 globala mål för
hållbar utveckling. 2013 ställdes den första gröna företagsobligationen ut och idag
representerar instrumentet närmare en procent av den totala obligationsmarknaden.

Företag saknar ett reglerat ramverk att förhålla sig till vid utställandet av gröna obligationer
vilket påverkar företagens sätt att rapportera aktiviteter kopplade till obligationen.
Internationella ramverk på global nivå, likt Green Bond Principles, är utformade för att
vägleda utställare av detta instrument. Att följa ramverk som saknar reglering öppnar upp för
möjligheten att tolka dessa efter egen vinning. Denna studie syftar till att undersöka hur fem
svenska företag rapporterar i linje med Green Bond Principles vid upplåning genom gröna
obligationer och hur de 17 globala målen kan kopplas till detta. Med innehållsanalys som
metod har företagsrapporter hos fem svenska företag studerats. Företagen som inkluderas i
studien är Volvo Cars, Balder, SKF, SEB och Telia.

Resultatet tyder på att de studerade företagen övergripande redovisar i linje med Green Bond
Principles, men att mängden information skiljer sig åt mellan företagen. Vad rapporterna ska
innehålla saknar reglering vilket kan antas vara anledningen till att företag rapporterar olika
mycket och i olika rapporter. Tre av fem företag kopplar sina investeringar genom gröna
obligationer till de globala målen. En del företag har data på minskade koldioxidutsläpp och
minskad energianvändning i sina rapporter. Utöver detta finns dock inte mycket information
och data på hur de bidragit till de globala målen. Den tydligaste kopplingen mellan gröna
obligationer och de globala målen är enligt denna studie mål 7 (Hållbar energi för alla), 9
(Hållbar industri, innovationer och infrastruktur), 11 (Hållbara städer och samhällen) och 13
(Bekämpa klimatförändringen).

Nyckelord: Green Bond Principles, gröna obligationer, 17 globala målen, SDG



Innehållsförteckning
1 Inledning 1

1.1 Bakgrund 1
1.2 Problemdiskussion 2
1.3 Syfte och frågeställning 4
1.4 Avgränsningar 4

2 Teoretisk referensram 5
2.1 Framväxten av gröna obligationer 5
2.2 Olika sätt att rapportera kring gröna obligationer 5

2.2.1 Års- och hållbarhetsredovisning 6
2.2.2 Ramverk för gröna obligationer 7
2.2.3 Impact reports 7

2.3 Green Bond Principles 7
2.3.1 Emissionslikvidens användning 8
2.3.2 Process för utvärdering och val av projekt 8
2.3.3 Förvaltning av likviden 8
2.3.4 Rapportering 8
2.3.5 Extern granskning 9

2.4 Rapportering i linje med Green Bond Principles 9
2.5 De globala målen 10
2.6 Kopplingen mellan gröna obligationer och de globala målen 11

3 Metod och datainsamling 14
3.1 Metod 14
3.2 Datainsamling 15
3.3 Val av företag 16
3.4 Användning av företagsrapporter 18

4 Empiri 19
4.1 Volvo Cars 19

4.1.1 Volvos års- och hållbarhetsredovisning 19
4.1.2 Volvos ramverk för gröna obligationer 19
4.1.3 Volvos impact report 20
4.1.4 Volvos arbete med de globala målen 20
4.1.5 Volvos externa granskning 21

4.2 Balder 21
4.2.1 Balders års- och hållbarhetsredovisning 21
4.2.2 Balders ramverk för gröna obligationer 21
4.2.3 Balders impact report 22
4.2.4 Balders arbete med de globala målen 22
4.2.5 Balders externa granskning 23

4.3 SKF 23
4.3.1 SKFs års- och hållbarhetsredovisning 23
4.3.2 SKFs ramverk för gröna obligationer 23



4.3.3 SKFs impact report 24
4.3.4 SKFs arbete med de globala målen 25
4.3.5 SKFs externa granskning 25

4.4 SEB 25
4.4.1 SEBs års och hållbarhetsredovisning 25
4.4.2 SEBs ramverk för gröna obligationer 26
4.4.3 SEBs impact report 26
4.4.4 SEBs arbete med de globala målen 26
4.4.5 SEBs externa granskning 27

4.5 Telia 27
4.5.1 Telias års- och hållbarhetsredovisning 27
4.5.2 Telias ramverk för gröna obligationer 27
4.5.3 Telias impact report 28
4.5.4 Telias arbete med de globala målen 29
4.5.5 Telias externa granskning 29

4.6 Sammanställning av de fem företagen 29

5 Analys 32
5.1 Rapportering i linje med Green Bond Principles 32

5.1.1 Företagens ramverk för gröna obligationer 32
5.1.2 Företagens impact report 33
5.1.3 Företagens års- och hållbarhetsredovisning 34
5.1.4 Den externa granskningen av företagens ramverk 35

5.2 Kopplingen till de globala målen 36

6 Slutsats 37

Referenser 39



Begreppslista
Green Bond Principles (GBP) - Ramverk för utställandet av gröna obligationer. Innehåller
principer för hur utställare ska rapportera, redovisa och informera gällande den gröna
obligationen.

Obligation - Ett finansiellt instrument och fungerar som räntebärande skuldebrev. Köparen
av obligationen erhåller enligt avtal oftas årlig ränta på det investerade beloppet till löptidens
slut.

Gröna obligationer - Likt en vanlig obligation, men utställaren av obligationen ska investera
det lånade kapitalet i miljöpositiva projekt.

Greenwashing - Att få något att framstå som mer miljövänligt än det är genom att ge ut
missledande information. Kan vara genom att undanhålla information om negativ
miljöpåverkan eller att framhäva för mycket positiv påverkan för att rikta fokuset bort från
det negativa.

Ramverk för gröna obligationer -  Ramverk utformas av företag för att kunna ställa ut
gröna obligationer. I ramverket beskrivs bland annat hur pengarna som kommer in genom den
gröna obligationen planeras att användas.

Impact report - Årlig rapport där den påverkan som investeringar genom gröna obligationer
haft det senaste året presenteras.

De globala målen - FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är en del i
utvecklingsplanen Agenda 2030.



1 Inledning
I det inledande kapitlet introduceras det valda området med hjälp av en bakgrund.
Detta mynnar sedan ut i en problemdiskussion där problem inom området diskuteras
och varför det är av intresse. Avslutningsvis beskrivs syftet och frågeställningen.

1.1 Bakgrund
2015 var ett händelserikt år. För att lämna över en hållbar planet till nästa generation slöts ett
antal avtal som skulle ta hållbarhetsarbetet till en ny nivå. Avtal som Addis Ababa Action
Agenda, Agenda 2030 och Parisavtalet skrevs under av ledare runt om i världen (United
Nations, 2021). Agenda 2030 har som avsikt att möta de globala hållbarhetsproblem världen
står inför, där såväl stater, företag och medborgarna bidrar. (Thompson, 2021)

Utvecklingsplanen Agenda 2030 består av 17 olika mål som ska uppnås till år 2030. Genom
att arbeta med målen är förhoppningen att extrem fattigdom ska avskaffas, ojämlikheter och
orättvisor i världen reduceras, fred och rättvisa ska främjas och klimatkrisen ska lösas.
Tidigare mål satta av FN har fokuserat mer på vad olika länder kan göra och på så sätt riktats
mer mot regeringar och stater. Men för att de 17 globala målen ska kunna uppfyllas till år
2030 är det viktigt att även företag arbetar med målen. (Globala målen, 2021)

För att gå mot ett samhälle där fossila bränslen inte längre är det bästa, smartaste eller mest
ekonomiskt fördelaktiga alternativet krävs kapital. Kapital som allokeras i innovationer och
idéer kan främja omställningen (Ferlin & Fryxell, 2020). Den finansiella sektorn har tagit allt
större roll i omställningen. Genom olika initiativ har idéer och produkter som gör det möjligt
för investerare, företag och andra intressenter att göra skillnad tagits fram. (Kila, 2020) Gröna
obligationer är ett sådant instrument. Genom gröna obligationer kan investerare få direkt
exponering mot satsningar vars fokus ligger i att minska utsläppen.

Den första gröna obligationen ställdes 2008 ut av Världsbanken tillsammans med den
svenska banken SEB. Sedan dess har marknaden för gröna obligationer kommit att bli stor
och används idag för upplåning av såväl offentliga parter som företag. (Maltais & Nykvist,
2020) Gröna obligationer fungerar som vanliga obligationer, men har som syfte att finansiera
investeringar som bidrar till bättre miljö.

Endast en procent av den totala obligationsmarknaden bestod av gröna obligationer år 2018,
men växer snabbt (Maltais & Nykvist, 2020). Den första gröna företagsobligationen ställdes
2013 ut av det svenska fastighetsbolaget Vasakronan med motiveringen att genom högt
ställda miljökrav finansiera nya projekt (Ferlin & Fryxell, 2020). Sedan starten av gröna
företagsobligationer har detta finansieringssätt blivit allt mer populärt, och kallas Green Bond
Boom. Från 2013 till 2018 har utställandet av gröna företagsobligationer nästan
tjugofaldigats, från USD 5 miljarder 2013 till USD 95 miljarder 2018. (Flammer 2020)
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Investerare kan själva genomföra granskningar av gröna obligationer för att ta reda på hur
obligationen är utformad, vilka mål obligationen förväntas bidra till att nå och vad likviden
förväntas användas till. Men för att få en extern och oberoende syn på instrumentet finns
olika certifieringar och ramverk att följa. Dessa certifieringar och ramverk är utformade för
att skapa underlag för både utställare och investerare. (Ehlers & Packer, 2017)

Green Bond Principles (GBP) är ett etablerat och erkänt ramverk som på global nivå används
för att skapa en bro mellan utställare och investerare. GBP utformades 2014 av International
Capital Market Association (ICMA) och syftar till att skapa vägledning och principer för
utställare av gröna obligationer. 2018 kom en uppdaterad version av principerna med
tydligare definitioner och vägledning (ICMA, 2018). Många certifieringar följer dessa
principer vid betygsättning av gröna obligationer och ramverket syftar till att underlätta och
informera om vad som gäller vid utställandet av gröna obligationer. (Ehlers & Packer, 2017)

1.2 Problemdiskussion
Världen står inför samma miljöproblem där de övergripande målen är gemensamma. Hur
dessa problem tacklas skiljer sig dock åt mellan stater, företag eller på individuell nivå.
Företag har fått allt större ansvar för omställningen till en mer hållbar framtid och olika
sektorer har olika svårt att ställa om sin verksamhet för att nå de gemensamma målen (Ferlin
& Fryxell, 2020). Företag inom tillverkningsindustrin har andra förutsättningar än företag
aktiva inom fastighetsförvaltning. På grund av att dessa förutsättningar och vad som krävs av
företagen för att ställa om är det av intresse att studera företag som vars branschinriktning
skiljer sig åt.

Tidigare forskning pekar på att aktieägare är positiva till företagens satsningar på miljöarbete,
och att aktiemarknaden reagerar positivt på nyheten om att bolag ställt ut gröna obligationer
(Flammer, 2020). Lebelle et al. (2020) menar dock det motsatta till vad Flammer (2020)
säger. Enligt Lebelle et al. (2020) tas nyheten att företag ställt ut gröna obligationer emot
negativt av marknaden, och att mottagandet inte skiljer sig åt mellan vanliga och gröna
obligationer. Att skapa en bild av att företaget är mer hållbart än vad det är, och på så sätt
vilseleda investerare och intressenter kallas greenwashing. Utifrån Flammers (2020)
påstående vad gäller marknadens positiva reaktion på företags satsningar på miljön, kan
argumentet att gröna obligationer ställs ut för fel anledning föras.

Vid utställandet av gröna obligationer gör du dig skyldig som företag att investera likviden i
projekt och tillgångar som bidrar till en bättre miljö. Varför man väljer att ställa ut gröna
obligationer framför vanliga obligationer går att diskutera. Delvis finns argumentet att företag
som agerar utställare av denna typ av obligationer skapar ryktet om sig att de är
miljömedvetna samtidigt som det attraherar en bredare publik av investerare (Kila, 2019).
Samtidigt menar Gianfrate & Peri (2019) att räntan på gröna obligationer är lägre än på
vanliga, alltså är det ekonomiskt fördelaktigt att ställa ut en grön framför en konventionell
obligation. Detta medför risken att gröna obligationer används som ett verktyg för
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greenwashing. Det ska även tilläggas att köparna av de gröna obligationerna framstår som
miljömedvetna och ansvarstagande (Flammer, 2020).

Kopplat till greenwashing kan man fundera över hur gröna obligationer bidrar till de 17
globala målen. Denna fråga ställer Clarence Tolliver m.fl. (2019) och kommer fram till att
rapporteringen efter utställande av gröna obligationer ofta är otillräcklig för att kunna dra
slutsatser kring hur allokeringen av emissionslikviden faktiskt bidragit till de globala målen.
Clarence Tolliver m.fl. (2019) menar att energikonsumtion och koldioxidutsläpp är vanligt
förekommande i rapporteringen, men att mer specifik data angående andra
hållbarhetsaspekter saknas.

Siswantoro (2018) har gjort en fallstudie på företaget Vigeo Eiris som externt granskar olika
företags ramverk. Vid bedömning av ramverk för gröna obligationer tittar de på kopplingen
till de globala målen. Siswantoro (2018) menar att alla inte tar hänsyn till de globala målen
vid utställande av gröna obligationer. Enligt studien kopplar endast 14 av de 19 studerade
ramverken den gröna obligationens användning till de globala målen.

Enligt en studie av Maltais & Nykvist (2020) menar investerare i gröna obligationer att en
stor fördel med dessa instrument är att man får en direkt exponering mot gröna projekt samt
undviker att ta på sig extra risk. Sedan Vasakronan utfärdade den första gröna
företagsobligationen i världen har marknaden för denna typ av upplåning växt
explosionsartat, även i Sverige. (Maltais & Nykvist, 2020)

Under 2019 ställdes gröna obligationer ut till ett värde om 91 miljarder SEK i Sverige. Av
dessa var nio procent utställda av myndigheter (Ferlin & Fryxell, 2020). Området gröna
obligationer är nytt och outforskat (Lebelle et al, 2020). Många av de studier och arbeten som
gjorts inom området berör det finansiella i instrumentet, samt jämförelser mellan gröna och
konventionella obligationer.

Ramverk och riktlinjer kring hur utställandet ska gå till och vad som förväntas finns
tillgängligt, men saknar reglering (Maltais & Nykvist, 2020). Att ställa ut gröna obligationer
kan vara av anledningen att man som företag faktiskt vill bidra till en bättre miljö, men likt
det Flammer (2020) antyder så finns konsekvenser som kan skapa incitament hos företag att
göra det av fel anledning.

Green Bond Principles är ett frivilligt men erkänt ramverk som används på global nivå vid
utställandet av grön obligationer. Nanayakkara & Colombage (2020) menar att dessa
principer inte följs fullt ut och för att detta instrument ska erhålla full trovärdighet, behöver
principerna regleras. Rapporteringen, menar Nanayakkara & Colombage (2020), är den del
som utställare av gröna obligationer inte följer fullt ut. En studie från 2017 pekar på att endast
53 procent rapporterar vilken påverkan företagens investeringar haft. (Nanayakkara &
Colombage, 2020)
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Då rapportering kring användning, process och nytta av likviden från gröna obligationer
saknar internationell reglering, ökar chanserna att gröna obligationer faller offer för
greenwashing. Att instrumentets rapportering inte är reglerat skapar problem och otydligheter
för investerare för vilken information de kan förväntas få ta del av. Vilken information får
investerare egentligen ta del av och rapporterar svenska företag efter den praxis som finns?
Efter flera år av hög tillväxt för detta instrument är det därför av intresse att studera vidare
hur företag idag rapporterar i linje med Green Bond Principles och hur de globala målen
kopplas till de gröna satsningarna. Det kanske enklaste sättet att förklara det ökade intresset
för gröna företagsobligationer är den ökade oron för klimatet, men hur transparenta är
egentligen företagen i sin redovisning och rapportering? Och kopplas den gröna obligationens
användning till de globala målen?

1.3 Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att analysera hur fem svenska företag som erhållit lån genom
gröna obligationer rapporterar i linje med Green Bond Principles. Studien syftar även till att
undersöka hur gröna obligationer bidrar till FN:s 17 globala mål.

Frågeställning:

- Hur väl rapporterar stora svenska företag i enlighet med Green Bond Principles vid
upplåning genom gröna obligationer och hur kopplas obligationerna till de 17 globala
målen?

1.4 Avgränsningar

Denna uppsats fokuserar på svenska företag och utesluter utländska företag. Antalet företag
som studeras är också begränsat till fem på grund av att den kvalitativa nivå studien har är
tidskrävande, och kan därför inte involvera samtliga företag som ställt ut gröna obligationer.
Offentliga parter har också uteslutits på grund av syftet med uppsatsen.

Studien undersöker även endast gröna obligationer och inte andra gröna investeringar eller
finansieringar. Ytterligare motivering kring vilka företag som valts och varför presenteras i
metoden tillsammans med en kort beskrivning om företagen. De företagsrapporter som
kommer användas för att besvara frågeställningen begränsas till företagens års- och
hållbarhetsrapport, ramverk för gröna obligationer, externa granskning av ramverk och
impact reports.
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2 Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras den teori som är nödvändig för bättre förståelse av det
studerade området. Kapitlet inleds med information om gröna obligationer följt av
olika sätt att rapportera kring obligationerna. Sedan beskrivs Green Bond Principles
och de globala målen avslutar kapitlet.

2.1 Framväxten av gröna obligationer
Obligationer har länge varit ett sätt för finansiering av projekt och andra tillgångar. Ökad oro
för miljö och klimatförändringar skapade idéer för hur dessa problem kunde lösas. Gröna
obligationer var en sådan. Fram till 2008 existerade inte gröna obligationer. Världsbanken
tillsammans med SEB utfärdade den första gröna obligationen det året och det var först 2013
som den första gröna företagsobligationen ställdes ut. (Kila, 2019)

Marknaden för gröna obligationer har växt kraftigt sedan starten 2008, men det var först efter
2014 när International Capital Markets Association introducerade Green Bond Principles som
den gröna obligationsmarknaden tog fart även för företag (Ehlers & Packer, 2017). Sedan
dess har företag som Volvo, Apple och SKF finansierat nya projekt och satsningar genom
detta instrument (Flammer, 2020). Marknaden för gröna obligationer står fortsatt för en liten
del av den totala obligationsmarknaden på global basis, men är desto större i Sverige. 20
procent av alla obligationer som ställdes ut i svenska kronor 2019 var av typen gröna
obligationer (Ferlin & Fryxell, 2020). Enligt Europakommissionen (2016) finansierar gröna
obligationer i stor utsträckning förnybar energi (45,8%) energieffektiva satsningar (19,6%)
och gröna transporter (13,4%).

Sverige var med på den gröna obligationsmarknaden från första början. Såväl den första
gröna obligationen som den första gröna företagsobligationen utfärdades av, eller med hjälp
av, ett svenskt företag. De första åren dominerades utställandet av gröna företagsobligationer
av finansiella företag och fastighetsbolag. Sektorer som energi-, transport- och industribolag
har först på senare år kommit att låna upp pengar genom detta instrument (Ferlin & Fryxell,
2020). I en studie av Maltais & Nykvist (2020) har svenska investerare hävdat att den stora
fördelen med gröna obligationer är möjligheten att investera i specifika projekt som tidigare
godkänts och verifierats som gröna och att investeringen genom detta gör den mindre
riskfylld. De undersökte även utställarens anledning till utfärdandet av gröna obligationer.
Anledningen menades vara att det bidrog till en bredare bas av investerare, lägre kostnad för
kapital och att man möter de krav som ställs (Maltais & Nykvist, 2020).

2.2 Olika sätt att rapportera kring gröna obligationer
Green Bond Principles är frivilligt att följa och saknar reglering med krav på vart eller vad
som ska rapporteras vid upplåning genom gröna obligationer. Företagen presenterar denna
information på olika sätt, olika mycket och i olika typer av rapporter. GBP kan uppmana
utställare av gröna obligationer att presentera och redovisa den önskade informationen i
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specifika rapporter, men med ett oreglerat system på hur detta ska redovisas kan viktig
information framföras, eller inte framföras, i olika rapporter. Information kopplat till den
gröna obligationen kan förekomma i årsredovisningen, hållbarhetsredovisningen, företagens
ramverk för gröna obligationer eller i vad som kallas impact reports.

2.2.1 Års- och hållbarhetsredovisning
Enligt 6 kap. 1§ Bokföringslagen (1999:1078) ska alla aktiebolag varje år upprätta och
offentliggöra en årsredovisning. Denna ska innehålla en balansräkning, resultaträkning, noter
och en förvaltningsberättelse (2 kap. 1§ ÅRL). Vidare säger årsredovisningslagen (6 kap.
10§) att en hållbarhetsrapport ska upprättas i samband med förvaltningsberättelsen för företag
av en viss storlek. Hållbarhetsrapporten ska bland annat innehålla företagets affärsmodell och
hållbarhetspolicy (6 kap. 12§).

Då det är lag på att redovisa finansiell information i balans- och resultaträkning kommer
upplåning genom gröna obligationer, precis som upplåning genom traditionella obligationer,
att synas där som siffror bland företagets olika tillgångar och skulder. Men det finns inga krav
på att den gröna obligationen behöver kommenteras mer än så i årsredovisningen. Det finns
heller inga krav på att inkludera detta i hållbarhetsredovisningen. Trots detta kan det bli
naturligt för en del företag att redovisa obligationens effekter i hållbarhetsredovisningen
eftersom investeringar genom gröna obligationer är kopplade till företags miljöarbete.

Företag hållbarhetsredovisar inte endast för att det är lag på det. De kan också redovisa sitt
hållbarhetsarbete för att skapa legitimitet hos sina intressenter. Amoako m.fl. (2017) menar
att företag konkurrerar om bland annat råmaterial, kunder och legitimitet. Konkurrensen leder
till att det är viktigt för företag att förstärka sin legitimitet, där hållbarhetsredovisningen kan
vara ett verktyg. Vidare skriver de om isomorfism och hur en del företag redovisar sin
hållbarhet på grund av att företag som anses ha mer legitimitet och vara mer framgångsrika
gör det.

På grund av att en bra hållbarhetsredovisning kan hjälpa företagen att erhålla legitimitet finns
också risken att den positiva miljöpåverkan redovisas samtidigt som den negativa påverkan
på miljön tonas ner eller utesluts från redovisningen. Detta fenomen benämns greenwashing
och är något som Zharfpeykan (2021) skriver om i sin artikel om hur företag
hållbarhetsrapporterar. Zharfpeykan (2021) undersöker 28 australiensiska företag och
kommer fram till att företagen uppvisar en låg kvalitet vid redovisning av miljöpåverkan.
Speciellt för de företag som befinner sig i en industri med miljömässiga utmaningar, där
företagen bland annat kan utesluta den negativa påverkan på miljön vid
hållbarhetsredovisningen. Ett annat sätt att använda sig av greenwashing som tas upp i
artikeln är att lägga mycket större vikt vid redovisningen av positiva resultat för att
överskugga den negativa miljöpåverkan.
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2.2.2 Ramverk för gröna obligationer
Skillnaden på en vanlig obligation och en grön obligation är att den gröna ska finansiera
projekt som bidrar till en bättre miljö. För att de som investerar i en grön obligation ska veta
att pengarna går till gröna investeringar finns ett behov av ramverk för gröna obligationer.
Dessa ramverk tas fram av företagen innan utställandet av en grön obligation. Ramverket
förväntas innehålla information kring hur likviden ska användas och den process som
används vid val av investeringar. Information om hur detta arbete följs upp och redovisas bör
också beskrivas. (Regeringskansliet, 2020)

2.2.3 Impact reports
Rapporten som innehåller information om den påverkan investeringarna från den gröna
obligationen haft kallas impact report. Det är en årlig rapport där företagen redovisar
händelser, investeringar och påverkan kopplat till den gröna obligationen. Punkter som
likvidens användning, vilka projekt som investerats i och en beskrivning av dem, hur mycket
som investerats i projekten och vilken nytta dessa haft uppmanas företagen att presenteras i
denna rapport. Rapporten går att koppla till vad som förespråkas i den fjärde grundpelaren i
Green Bond Principles, nämligen rapportering. Ramverket för impact reports är fortfarande
under arbete och GBP ger idag ut riktlinjer för hur den gröna obligationens påverkan ska
rapporteras. Något exakt sätt för hur denna rapport ska utformas eller vad den ska innehålla
finns inte, vilket bidrar till att utställare av gröna obligationer rapporterar och redovisar olika
mycket i dessa rapporter. (ICMA, 2018)

2.3 Green Bond Principles
Green Bond Principles (GBP) introducerades 2014 av International Capital Market
Association (ICMA) och kommer prägla uppsatsen i form av verktyg för analys. Efter de
principer och riktlinjer som GBP erhåller kommer resultatet analyseras efter vad som
förespråkas i ramverket. GBP är ett frivilligt, internationellt etablerat ramverk som används
vid utställandet av gröna obligationer. Det har som syfte att öka transparens, redovisning och
rapportering genom de fyra grundpelare ramverket bygger på och skapar genom dessa
principer värde för såväl investerare som utställare av instrumentet. Principerna består av:

- Emissionslikvidens användning
- Process för utvärdering och val av projekt
- Förvaltning av likviden
- Rapportering (ICMA, 2018)

Framförallt punkt ett och punkt fyra, emissionslikvidens användning och rapportering,
kommer studeras mer djupgående än punkt två och tre, då tidigare forskning pekar på att
dessa inte rapporteras i den utsträckning som GBP förespråkar. (Nanayakkara & Colombage,
2020)
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2.3.1 Emissionslikvidens användning
Den första av de fyra principerna handlar om att utställaren av obligationen tydligt ska
beskriva hur dessa medel ska användas. Idén med gröna obligationer är att de gröna projekt
som finansieras genom likviden ska bidra till en bättre miljö. Att bidra positivt till miljön kan
innebära investeringar som leder till bevarande av naturresurser, bevarande av biologisk
mångfald eller begränsning av klimatförändringar. Green Bond Principles beskriver att
projekt som bidrar till energieffektivitet, gröna byggnader eller hållbara transporter är
exempel på investeringar som kan anses ha positiv miljöpåverkan. Förväntas likviden helt
eller delvis användas till refinansiering ska detta redovisas, även vad som refinansierats och
hur mycket av likviden som använts till det. (ICMA, 2018)

2.3.2 Process för utvärdering och val av projekt
I denna del uppmuntras utställaren att informera investerarna om vilka miljömål företaget har.
Hur utställaren gått tillväga för att utvärdera om de planerade projekten är gröna eller inte,
vilka kriterier som använts för att identifiera dessa projekt och om eventuella exkluderingar
av projekt förväntas framgå. Denna del uppmuntras bli kontrollerad av en extern granskare
för att öka graden av transparens. (ICMA, 2018)

2.3.3 Förvaltning av likviden
Likvidens netto, det vill säga vad som inte ännu är investerat, förväntas bli hanterat och
bokfört på ett separat konto. Innehavaren av likviden ska under den period likviden inte är
fullt investerad dokumentera och underrätta investerarna om vad nettot tillfälligt förväntas
användas till. Likvidens förvaltning bör granskas av revisionsbyrå eller annan tredje part för
granskning av området. De interna kontrollrutiner som förväntas göras och likvidens
planerade allokering uppmuntras också till att bli externt granskat för ökad transparens.
(ICMA, 2018)

2.3.4 Rapportering
I den avslutande delen förväntas utställaren årligen rapportera hur likviden används.
Informationen ska vara sammanfattande och lättillgänglig och ska sträcka sig till att full
allokering av likviden är gjord, och att det därefter ska rapporteras med jämna mellanrum och
vid viktiga händelser. Det nämns dock inget om för vem det förväntas redovisas till, alltså
kan denna typ av rapportering endast rapporteras till investerare i obligationen, eller till
allmänheten i stort. Vidare nämner GBP inte heller hur det ska rapporteras. Det innebär att
denna information kan förekomma i olika typer av rapporter som exempelvis års- och
hållbarhetsredovisning eller i företagens respektive impact report.

Vidare påpekar GBP att en lista som innefattar hur likviden använts, vilka projekt som
finansierats av den gröna obligationen, hur mycket som allokerats i dessa olika projekt samt
den nytta projekten väntas göra bör finnas i årsrapporten. I de fall informationsutlämning
begränsas på grund av sekretess eller liknande, uppmuntrar GBP till övergripande
beskrivning av ovannämnda punkter.
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Företag uppmuntras redovisa uppnådda resultat i en rapport. För att underlätta för intressenter
har GBP publicerat en mall för företag att använda. Denna mall kan av företagen användas
för att sammanfatta hur dess arbete och användning av den gröna obligationen ligger i linje
med de fyra grundpelarna. De uppnådda resultaten ska om möjligt redovisas i den
regelbundna rapporteringen. Dock nämns inte vilken den regelbundna rapporteringen är och
skulle kunna innebära årsredovisningen eller den årliga rapporteringen i form av impact
report. (ICMA, 2018)

2.3.5 Extern granskning
De fyra grundpelarna utgör ramverket för Green Bond Principles. Vid utställandet av gröna
obligationer uppmanas hög transparens. Utställarens förhållningssätt till de fyra grundpelarna
går att styrka genom att anlita en eller flera externa granskare. Det finns olika granskningar
för olika områden. Andrahandsutlåtande, verifiering eller certifiering är alla typer av
granskningar externa parter kan utfärda och/eller utställaren erhålla. CICERO och
Sustainalytics används av de studerade företagen som externa granskare av deras ramverk.
Center for International Climate Research (CICERO) arbetar med forskning om klimatet.
CICERO Shades of Green är ett ledande ratinginstitut för andrahandsutlåtanden kring gröna
obligationer där CICERO:s mål är att transformera obligationsmarknaden mot grönare
investeringar. De använder benämningen Dark Green, Medium Green eller Light Green vid
betygsättning av företags kvalitet vad gäller utformandet av ramverk för gröna obligationer.
Nedan förklaras betygsättningen ytterligare. (CICERO, 2021)

- Dark Green: Innebär att ett bidrag mot de långsiktiga målen om minskade utsläpp
och en bättre miljö uppnås. Exempelvis allokering mot sol - och vindenergi.

- Medium Green: Projektet förväntas bidra till de långsiktiga målen, men inte riktigt
fullt ut. Exempelvis hybridbilar.

- Light Green: Projekten är miljövänliga men bidrar inte direkt till de långsiktiga
målen.

2.4 Rapportering i linje med Green Bond Principles
Utställare av gröna obligationer kan få vägledning kring vad som förväntas av dem och hur
det ska rapporteras genom att följa Green Bond Principles (GBP) fyra grundpelare.
Nanayakkara & Colombage (2020) menar att utställare av gröna obligationer inte är särskilt
bra på att följa Green Bond Principles. I en granskning från 2017 med 369 globala utställare
av gröna obligationer visar de att 68 procent rapporterar vad likviden ska användas till och 53
procent vilken påverkan investeringarna som görs har, eller förväntas ha. Detta innebär att
GBP tidigare år inte följts i den utsträckning som ramverket uppmuntrar till, synnerligen inte
den fjärde grundpelaren rapportering. GBP är ett internationellt erkänt ramverk som kan
användas för alla sektorer vid utställandet av gröna obligationer och enligt Nanayakkara &
Colombage (2020) ökar efterfrågan på gröna obligationer hos investerare om utställare följer
de råd och riktlinjer som GBP erbjuder.
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Mycket är reglerat på de finansiella marknaderna. Allt från vad företag är skyldiga att att
redovisa till vad som inte får göras är strikt reglerat. Rapportering kring gröna obligationer
saknar till skillnad från mycket annat inom de finansiella marknaderna något regelrätt sätt att
rapportera på. Hur utställare av gröna företagsobligationer förhåller sig till de tillgängliga,
men frivilliga, råd och riktlinjer är upp till dem. Något som Nanayakkara & Colombage
(2020) argumenterar till är ökad reglering kring principer för gröna obligationer. För att öka
trovärdigheten kring gröna obligationer menar dem att ökade krav och reglering behövs inom
området.

2.5 De globala målen

Allt fler blir medvetna om den miljöförstöring och de sociala skillnader som uppstår i takt
med att människan konsumerar mer samtidigt som jordens befolkning ökar. Denna insyn
ledde 2015 till en politisk överenskommelse där FN:s medlemsländer bestämde sig för att
följa en ny utvecklingsplan för en mer hållbar utveckling. Detta är inte de första
utvecklingsmålen som FN har arbetat med. År 2000 inrättades de så kallade millenniemålen
som bland annat syftade till att minska extrem fattigdom och barnadödligheten i världen.
Inriktningen gjorde att det blev mycket av en politisk fråga rörande utvecklingsländerna. Med
andra ord var det främst politiska beslut och hjälporganisationer som drev målen framåt.
Under de 15 år som målen var aktuella minskade extrem fattigdom i världen med mer än 50%
och förbättringar gjordes på ett flertal andra områden. (Pedersen, 2018)

Det blev också tydligt att dessa mål inte bidrog till att lösa alla globala problem och en
bredare målbild behövde framställas. Arbetet med de nya målen startade 2012 och de
fastställdes 2015 och är idag känt som de globala målen. De är tänkta att gälla fram till år
2030 och består av 17 olika mål (se figur 1) som ska bidra till en mer hållbar utveckling.
Varje mål har också ett antal delmål för att underlätta och förtydliga arbetet med dem. De
globala målen fokuserar på alla olika typer av hållbarhet; miljömässig-, ekonomisk- och
social. När mer fokus lades på miljö och sociala faktorer kom företagen och den privata
sektorn att spela en större roll i arbetet mot att uppfylla de globala målen. (Pedersen, 2018)
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Figur 1. De 17 globala målen (Globala målen, 2017)

Pedersen (2018) skriver i sin rapport om hur stor roll företagen spelar i arbetet mot en mer
hållbar utveckling. Företag som har intäkter större än många länders BNP och
försörjningskedjor som sträcker sig över hela världen har en stor påverkan på både den
miljömässiga och sociala hållbarheten. Vidare skriver Pedersen (2018) att de nya globala
målen kan hjälpa företagen i deras arbete med att utforma långsiktiga affärsmodeller och
ramverk som både är lönsamma och i linje med vad deras kunder vill ha. Enligt
kommissionen för företag och utveckling kan lyckade lösningar på de globala målen generera
åtminstone 12 000 miljarder dollar per år och skapa upp till 380 miljoner nya jobb hos
företagen till år 2030 (BSDC, 2017).

2.6 Kopplingen mellan gröna obligationer och de globala målen

Climate Bond Initiatives (CBI) undersöker i Green Bonds - A Bridge to the SDGs (2018)
sambandet mellan finansiering genom gröna obligationer och att uppnå de globala målen.
CBI skriver om den snabbt ökande populariteten hos gröna obligationer på marknaden och att
det samtidigt växer fram andra typer av obligationer med liknande motiv. De globala målen
täcker motiven för alla dessa typer av hållbara obligationer. Vidare skriver de om hur
bekämpning av klimatförändringen (mål 13) är genomgripande och att alla globala mål kan
kopplas dit. De globala mål som fått störst lyft av gröna obligationer är mål 6, 7, 8, 9, 11, 13
och 15 (se tabell 1).
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Mål 6 Rent vatten och sanitet - CBI menar att kopplingen mellan rent vatten och
klimatförändringarna blir allt mer uppenbara vilket är en faktor till att mål 6 står för 11%
av den gröna obligationsmarknaden.

Mål 7 Hållbar energi för alla - Fler investeringar i förnybar energi, energieffektivitet och
tillhörande infrastruktur har positiv påverkan på både klimatet och de globala målen. Mål 7
står för den största delen på 40% av den gröna obligationsmarknaden.

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - Hållbara byggnader är det näst
största segmentet och står för 24% av den gröna obligationsmarknaden. Följt av transporter
med låga koldioxidutsläpp (15%). Både hållbara byggnader och transporter med låga
koldioxidutsläpp bidrar till mål 9.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen - Kommuner och andra företag kopplade till
städer är stora utställare av gröna obligationer. Samtidigt ställer fler städer ut gröna
obligationer som del av deras hållbarhetsstrategi. Det finns ingen information om hur stor
del av den gröna obligationsmarknaden mål 11 utgör.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringen - Framväxandet av grön finansiering bidrar mycket
till mål 13 och alla andra mål. På den gröna obligationsmarknaden går mycket av pengarna
till att minska koldioxidutsläpp och på andra sätt klimatkompensera. CBI menar att mål 13
kan kopplas till i princip alla mål, men det finns ingen information om hur stor del av
marknaden målet utgör.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald - 3% av de utställda gröna obligationerna
finansierar hållbart skogs- och jordbruk vilket bidrar till ekosystemet och den biologiska
mångfalden.

Tabell 1. Globala mål 6, 7, 9, 11, 13 och 15. (Climate Bonds Initiative, 2018)

CBI sammanfattar sin artikel med påståendet att fler gröna obligationer bidrar till större
framgång för de globala målen. Vidare menar de att utställandet av gröna obligationer måste
växa ytterligare för att alla 17 globala mål ska kunna uppfyllas. Oberoende av vilken typ av
grön obligation det handlar bör fokuset ligga på hållbar utveckling och klimatriskerna enligt
CBI. (Climate Bonds Initiative, 2018)
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FN:s utvecklingsprogram (UNDP) skriver i en artikel om gröna obligationer hur dessa kan
användas för att allokera resurser till bland annat miljövänliga projekt som kan bidra till en
positiv klimatförändring. I takt med att den gröna obligationsmarknaden växer ökar också
chanserna att investera i projekt som bidrar till de globala målen. (UNDP, 2016) Vidare
kopplar UNDP gröna obligationer till samma globala mål som CBI gör i sin undersökning
med mål 9 som undantag. De anser också att mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) och
14 (hav och marina resurser) hör till arbetet med gröna obligationer.  (UNDP, 2021)

I samma artikel skriver UNDP att trots att gröna obligationer är tänkta att bidra till en bättre
miljö bör också den sociala hållbarhetsaspekten tas mer i beaktande. De menar att GBP inte
endast borde förbättras på de miljömässiga ståndpunkterna utan även inkludera de sociala
mer. Görs detta kan de globala mål som riktar sig mer mot social hållbarhet också dra nytta
av den gröna obligationsmarknaden. (UNDP, 2016)
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3 Metod och datainsamling
Detta kapitel syftar till att förklara hur arbetet med uppsatsen gått till. Först redogörs
för val av metod, sedan beskrivs hur datainsamling skett. Avslutningsvis beskrivs hur
val av företag gått till och hur företagsrapporterna använts.

3.1 Metod
Innehållsanalys har länge varit en populär forskningsmetod för kvalitativ ansats. För att
besvara frågeställningen kommer data samlas in från företagsrapporter. Det kan vara
årsrapporter, hållbarhetsrapporter eller specifika rapporter för projekt. Hsieh och Shannon
(2005) beskriver att kvalitativ innehållsanalys är en metod för att analysera sådan text. Vidare
nämner Hsieh och Shannon (2005) att denna typ av metod fokuserar på hur informationen
kommuniceras och vad texten vill framhäva. Innehållsanalys gör det möjligt att analysera det
innehåll som granskas. Kvantitativ metod fångar inte den information studien är ämnad att
omfatta och då studien grundar sig i att tolka det som rapporteras behövs ett kvalitativt
angreppssätt användas.

Då studien grundar sig i att undersöka hur väl företagen rapporterar i linje med GBP och hur
det kopplas till de globala målen används behöver jämförelser kunna göras. Genom att
använda sig av en kvalitativ metod kan man gå in djupare i företagens rapportering kring
ämnet för att tolka vad som faktiskt framkommer (Esaiasson m.fl., 2017). Kvantitativa mått
presenteras i studien i syfte att möjliggöra jämförelser mellan bolag och redovisa skillnader i
den information som framkommer. Då studien är ämnad att studera företagens rapportering är
all information taget direkt från företagens olika rapporter. En kvalitativ innehållsanalys
passar denna studie då relevant och viktig information för studien kan framkomma i olika
rapporter och kräver djupare förståelse av texten och vad som presenteras.

Green Bond Principles används som verktyg vid informationsinsamlingen för att relevant
information ska inkluderas. Företagens rapporter studeras efter vad som förväntas presenteras
sett till GBP och skapar genom detta en strukturerad insamlingsprocess av information på ett
sådant sätt att rapporterna studeras konsekvent genom hela processen. GBP består av fyra
grundpelare med tillhörande principer. Dessa principer används för att studera företagens
rapporter och på så sätt undersöka vad som framgår och vad som inte framgår.

Års- och hållbarhetsredovisningen studeras först, därefter företagens ramverk för gröna
obligationer, följt av dess impact report och externa granskning. För att skapa ett konsekvent
tillvägagångssätt vid informationsinsamlingen användes denna teknik för samtliga företag vid
genomgång av rapporterna. För att ta reda på hur de globala målen kopplas till användningen
av den gröna obligationen studerades samma rapporter som nämnts ovan. Års- och
hållbarhetsredovisningen studerades för att undersöka företagens övergripande
hållbarhetsstrategi och hur den kopplas till de 17 globala målen. Företagens ramverk och
impact reports är specifika för den gröna obligationen, och kopplingar mellan de globala
målen och den gröna obligationen förväntas redovisas i dessa. I den externa granskningen
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presenterar den externa parten sin syn och kan innehålla relevanta kopplingar till de globala
målen.

Vid analys av texterna har utgångspunkten varit vad GBP förespråkar och vad tidigare
forskning inom området säger. Företagens rapportering ställs i relation till varandra, hur de
rapporterar i linje med GBP och hur det står i relation till tidigare forskning. Då
informationssökningen bland företagen var konsekvent och inte skiljde sig åt kan jämförelser
göras mellan företagens rapportering.

När det gäller företagens rapportering kring de globala målen har företagens arbete med
målen och kopplingen mellan den gröna obligationen och de globala målen undersökts.
Företagets arbete med de globala målen finns främst i års- och hållbarhetsredovisningen
medan kopplingen till den gröna obligationen finns i företagets ramverk och impact report.
Vidare användes tidigare forskning kring företags förhållningssätt till de globala målen i
analysen för att studera skillnader och likheter.

3.2 Datainsamling
Som inledande del i processen att samla data användes Bloomberg som hjälpmedel.
Bloomberg är ett finansiellt informationsföretag och ett väletablerat och erkänt verktyg för
finansiell analys. Med hjälp av Göteborgs Universitets Finance Lab kunde den data samlas in
som var nödvändig för att ta reda på vilka svenska företag som ställt ut gröna
företagsobligationer. Genom Bloombergs fixed income databas kunde information om alla
företag som ställt ut gröna obligationer tas fram. Det fanns också information om när dessa
ställdes ut och i vilken volym. Då flera tusentals gröna företagsobligationer ställts ut blev det
nödvändigt att smalna av sökningen för att få fram vilka svenska företag som ställt ut gröna
företagsobligationer och i vilka volymer.

I Bloomberg-terminalen valdes Fixed income search for Green bonds. Därefter valdes
Sverige i filtrering efter land vilket resulterade i 433 svenska gröna obligationer. För att ta
reda på hur dessa var fördelade mellan privata bolag och offentliga utställare valdes sedan
företag i filtreringen. Av de 433 svenska gröna obligationerna var 323 stycken utställda av
företag. Därefter sorterades efter sektorer på Bloomberg-terminalen och 242 av de 323
obligationerna var utställda av svenska fastighetsföretag, alltså cirka 75 procent av de
utställda gröna företagsobligationerna. Hade de valda företagen valts efter hur de
representerar den procentuella fördelningen mellan sektorer och utställare hade tre av fem
företag varit aktiva inom fastighetsbranschen. För att inkludera företag från olika sektorer och
på så sätt skapa en övergripande förståelse kring hur företagen rapporterar i linje med GBP
valdes istället ett fastighetsbolag och fyra företag inom andra branscher.

Av de fastighetsbolag som ställt ut gröna obligationer inkluderades Balder i studien. Balder är
ett av sveriges största fastighetsbolag med ett börsvärde som överstiger 97 miljarder SEK.
För att undersöka fem företag aktiva inom olika sektorer exkluderades sedan fastighetsföretag
i sökningen på Bloomberg. Sökningen genererade bland annat Volvo Cars, SKF, SEB och
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Telia som samtliga representerar olika sektorer. Då studien går ut på att studera hur väl
företagen rapporterar i linje med GBP måste de valda företagen påstå sig följa GBP. För att
kontrollera att alla fem bolag följer GBP togs företagens respektive ramverk för gröna
obligationer fram. Alla bolag beskriver i respektive ramverk att de följer GBP, vilket gjorde
det möjligt att välja företagen.

3.3 Val av företag
Då analys av alla svenska företag som ställt ut gröna företagsobligationer inte är möjligt på
den nivån studien ämnas fördjupa sig, valdes fem svenska välkända företag. I mån om att
undersöka hur dessa företag rapporterar i linje med Green Bond Principles vid upplåning
genom gröna obligationer ansågs det vara mest relevant att välja företag med olika påverkan
på miljön och där verksamheten tacklar miljöproblemen olika. Om samtliga undersökta
företag skulle vara aktiva inom samma sektor skulle arbetet haft en annan innebörd, och inte
spegla det denna studie vill undersöka. För studiens syfte är det viktigt att fånga företag med
verksamheter som skiljer sig åt.

De företag som valdes var Volvo Cars, Balder, SKF, SEB och Telia (se tabell 2). Samtliga av
dessa företag befinner sig i olika branscher och påverkar således miljön på olika sätt.
Verkstad, fastigheter, bank och telekom är sektorer där miljöpåverkan ser olika ut, och
hållbarhetsutmaningarna tacklas på olika sätt. Verkstadssektorn består av företag som
befinner sig inom tillverknings- och verkstadsindustrin där företag som Volvo Cars och SKF
är aktiva. Bolag inom denna sektorn släpper ofta ut stora mängder koldioxid i sin produktion
och omställningen från fossila bränslen är ett skifte som pågår inom sektorn. Industrisektorn i
stort stod 2019 för 32 procent av Sveriges totala utsläpp (Naturvårdsverket, 2020).
Fastighetssektorn är en sektor som använder sig av stora mängder energi och påverkar miljön
genom energiförbrukning. Energismarta byggnader som är mer energieffektiva och använder
förnybar energi är en del av fastighetssektorns hållbarhetsarbete. Bygg och fastighetssektorn
stod 2018 för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser (Boverket, 2021).
Banksektorn är en bransch som finansierar andra företag. Hållbarhet i banksektorn bygger på
såväl den egna verksamheten, men också till vilka bankerna lånar ut pengar till, och hur dessa
företag påverkar miljön. Banksektorn får mycket kritik för vilka de lånar ut pengar till
(Naturskyddsföreningen, u.å.). Telekom är en sektor som är energikrävande och hållbarhet i
detta sammanhang handlar i stor utsträckning om vart energin kommer från. 2007 stod IT-
och telekomsektorn för 1,3 procent av världens koldioxidutsläpp. (KTH, 2010)
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Volvo Cars Balder SKF SEB Telia

Om
företaget

Grundades
1915 och är
en global
biltillverkare

Grundades
2005 och är
ett av
Sveriges
största
fasighetsbolag

Grundades
1907 och är
en global
leverantör
av kullager

Grundades
1856 men
blev SEB
1972 och är
en universell
bank

Grundades
1853 och är
Sveriges
största
teleoperatör

Sektor Verkstad Fastigheter Verkstad Bank Telekom

Omsättning
2019
(Miljoner
SEK)

274 000 8 500 86 000 50 000 86 000

Antal
medarbetare

38 000 800 43 360 15 600 6 700

Typ av
obligation

Grön Grön Grön Grön Grön

Obligations-
volym
(Miljoner
SEK)

5 000 1 000 3 000 5 000 5 000
+ 750

Utfärdande
datum (år)

2020 2019 2019 2017 2020

Tabell 2. Information om företagen (taget från företagens hemsidor och årsredovisningar)

De valda företagen är stora och för många kända, vilket gör det lättare för läsaren att förstå
och relatera innehållet. Krav om rapportering och redovisning ser annorlunda ut bland olika
företag. Det kan bero på företagets storlek, transparens eller om företaget är noterat. Samtliga
företag förutom Volvo Cars är noterade på börsen, och är genom det skyldiga att redovisa i
större utsträckning än mindre onoterade bolag. Som nämnt tidigare är inte Green Bond
Principles reglerat och företagen har därför ingen skyldighet att redovisa i linje med det GBP
förespråkar. Företagen valdes bland annat för att skapa en bredd bland företagen som gör det
möjligt att se till rapporteringen bland företag i helhet och inte för en specifik sektor.
Ytterligare en anledning är för att den information som behövs för att kunna besvara
frågeställningen sannolikt går att finna i större och mer etablerade företag. Åren de gröna
obligationerna utfärdades skiljer sig åt bland företagen, och kan komma att påverka den
information som finns tillgänglig. Detta tas i beaktande vid analys och diskussion av
resultatet.
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3.4 Användning av företagsrapporter
Green Bond Principles förespråkar god rapportering vid utställandet av en grön obligation.
Dess fyra centrala grundpelare har i stor utsträckning med transparens mellan utställare och
investerare att göra. Denna transparens bygger som nämnt innan på informationen utställaren
delar med sig av till investerare och andra intressenter. Lämplig data kommer därför sannolikt
återges i olika rapporter. På grund av detta har informationsinsamlingen utgått från rapporter
som företagen publikt återger. De rapporter som använts i detta steg är års- och
hållbarhetsrapporter, företagens ramverk för utställandet av gröna obligationer, företagens
impact reports och företagens externa granskning av ramverket för gröna obligationer.

Den data som eftersöks måste komma direkt från företaget då studien grundar sig i företagens
rapportering. I dessa rapporter finns data tillgängligt om deras arbete enligt Green Bond
Principles såväl som arbetet med FN:s 17 globala mål och datan gör det möjligt att dra
liknelser, jämförelser och analysera företagen för att besvara frågeställningen.
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4 Empiri
Kapitlet består av den empiri som tillsammans med den teoretiska referensramen är
tänkt att ligga till grund för analys och slutsats. De olika företagens rapporter
beskrivs i ordningen Volvo cars, Balder, SKF, SEB och Telia.

4.1 Volvo Cars

4.1.1 Volvos års- och hållbarhetsredovisning
Volvo Cars skriver i deras årsredovisning om deras första gröna obligation som ställdes ut i
oktober 2020. Obligationen ställdes ut på 500 miljoner Euro, motsvarande 5 miljarder
svenska kronor. I Volvo Cars årsredovisning nämner företagets VD Håkan Samuelsson vad
likviden från den gröna obligationen är ämnad att användas till: “The proceeds will be used
for further investments, supporting our ambition to sell 100 per cent fully electric cars by
2030”. (Volvo Car Group, 2020)

Under noter kopplat till de finansiella rapporterna i årsredovisningen redovisar Volvo cars
alla siffror på utestående obligationer och skulder där den gröna obligationen tydligt finns
med. Det finns här också en plan för när dessa ska vara återbetalda och den gröna
obligationen planeras att betalas tillbaka 2027. Vidare nämns den gröna obligationen på flera
ställen både i års- och hållbarhetsredovisningen.

I slutet på hållbarhetsredovisningen finns företagets Green financing report, en rapport om
deras gröna finansieringar. I denna skriver de om företagets ambition att vara klimatneutrala
vid år 2040. För att uppnå detta kommer åtgärder vidtas som till exempel minskat
koldioxidavtryck med 40 procent per bil mellan 2018 och 2025. För att uppnå detta blir ett
delmål att minska utsläpp från avgasrör med 50 procent och ett annat att öka försäljningen av
elektriska bilar så att den står för 50 procent av bilförsäljningen år 2025. (Volvo Car Group,
2020)

4.1.2 Volvos ramverk för gröna obligationer
I linje med deras hållbarhetsstrategi har Volvo Cars utfärdat ett ramverk för sina gröna
finansieringar. Med hjälp av detta kan de fastställa att ett tänkt projekt uppfyller kraven för att
vara grönt och även motivera varför. I detta ramverk beskriver Volvo Cars hur de arbetar med
sina gröna finansieringar och att de har för avsikt att vara så transparenta som möjligt och
följa de fyra grundpelarna i GBP. De tar även upp hur de anpassat sin affärsverksamhet för att
stödja FN:s globala mål.

I ramverket för gröna finansieringar skriver de hur de tänker använda de pengar som kommer
in genom just grön finansiering. För att avgöra vilka projekt som ska finansieras här går en
kommitté för grön finansiering genom en utvärderingsprocess för att säkerställa att projekten
möter de kriterier som finns för att de ska kunna klassas som gröna. För stunden arbetar de
med ett kvalificerat grönt projekt, ren transport. Detta projekt fokuserar på design, utveckling
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och produktion av elektriska bilar. Volvo Cars menar att just detta projekt framförallt stöder
två globala mål. Mål 13 (bekämpa klimatförändringar) angrips genom arbetet med att minska
koldioxidutsläppen och mål 11 (hållbara städer och samhällen) stöds genom fokuset på
hållbar transport och bättre luftkvalitet. (Volvo Cars, 2020)

4.1.3 Volvos impact report
Volvo cars har ingen separat impact report utan har istället placerat denna i vad de kallar för
Green financing report som man finner i slutet på hållbarhetsredovisningen. I denna rapport
redovisar de kvantitativa mått på de miljökonsekvenser som åstadkommits av det gröna
projektet det senaste året. Genom arbetet med ren transport, som projektet heter, har företaget
undvikit 0,15 miljoner ton utsläpp av koldioxid från avgasrör. De redovisar också hur många
många elektriska bilar som sålts under året (4659 st) och hur stor del av alla sålda bilar de
utgör (0,7%). (Volvo Car Group, 2020)

Volvo Cars beskriver i sin Green financing report att:

The total amount of net proceeds from the issuance of the Green Financing Instrument, was used
to finance and refinance, in whole or in part, new or existing projects, assets and activities such as;
new electric powertrain and platform technology for Zero Emission Vehicles, increased BEV
production capacity and battery assembly, and investment into Polestar, all according to the
Eligibility Criteria (“Eligible Green Projects”) outlined in the Green Financing Framework. (Volvo
Car Group, 2020)

Volvo förklarar alltså att hela emissionslikviden på 500 miljoner euro har använts och att 95,6
procent av pengarna använts för refinansiering av projekt och 4,4 procent för finansiering av
nya projekt. Vidare skriver de att alla finansierade projekt ligger i linje med deras ramverk för
gröna obligationer och är med andra ord kopplat till ren transport. Förutom investeringar i
utvecklingen av elektriska bilar har också 31,2 procent av likviden investerats i företaget
Polestar, där Volvo cars är delägare. (Volvo Car Group, 2020)

4.1.4 Volvos arbete med de globala målen

I Volvo Cars hållbarhetsredovisning skriver de att deras hållbarhetsstrategi riktar in sig på
framförallt fem av de 17 globala målen. De fem mål som passar bäst in på företagets
verksamhet är:

- Mål 5 Jämställdhet
- Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Mål 11 Hållbara städer och samhällen
- Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
- Mål 13 Bekämpa klimatförändringen

Vidare skriver de om tre egensatta mål som de också kopplar till de globala målen. Ett av
dessa mål är att bli ett klimatneutralt företag till år 2040. Genom att skära ned på utsläpp både
hos de tillverkade bilarna och i värdekedjan menar volvo att detta skulle bidra till de globala
målen 11 och 13. Detta interna mål kan kopplas till projektet ren transport dit pengarna från
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den gröna obligationen gick. Ett annat internt mål Volvo Cars arbetar med är att ha en
cirkulär ekonomi till år 2040. Detta genom att bland annat använda återvunnet och biobaserat
material i nya bilar och minska avfall i produktionen. De kopplar detta mål till de globala
målen 12 och 13. Det tredje och sista målet är att företaget ska vara en framstående ledare
inom etisk och ansvarsfull verksamhet. För att bli det kommer Volvo Cars bland annat att
arbeta mot korruption och arbeta för hållbar finansiering. Det tredje målet kopplas till de
globala målen 5 och 8. (Volvo Car Group, 2020)

4.1.5 Volvos externa granskning
För att investerarna ska få en oberoende bedömning av Volvo Cars ramverk för gröna
finansieringar har de med hjälp av CICERO fått en extern granskning på hur väl deras
ramverk överensstämmer med GBP. Ramverket bedöms som “Dark green” vilket är det
högsta möjliga omdömet och innebär att företagets arbete bidrar till den långsiktiga visionen
om en hållbar framtid. Vidare menar CICERO att ramverket är utmärkt anpassat till GBP.
(CICERO, 2020)

4.2 Balder

4.2.1 Balders års- och hållbarhetsredovisning

Inget nämns angående den gröna obligationen i Balder års- och hållbarhetsredovisning utöver
att ett ramverk skapats för denna typ av upplåning. (Fastighets AB Balder, 2020a)

4.2.2 Balders ramverk för gröna obligationer

För att kunna ställa ut gröna obligationer har Balder ett ramverk för gröna obligationer som är
konstruerat efter Green Bond Principles. I ramverket skriver de att emissionslikviden från
gröna obligationer kommer användas till finansiering eller refinansiering av gröna projekt. De
är också noga med att pengarna inte kommer investeras i fossila bränslen, kärnkraft eller
vapen. (Fastighets AB Balder, 2019)

De projekt som kvalificerats som gröna är: Gröna och energieffektiva byggnader,
Energieffektivitet samt Förnybar energi. Projektet Gröna och energieffektiva byggnader har
målsättningen att alla nya, renoverade eller befintliga byggnader ska ha minst en av dessa
hållbarhetscertifieringar (eller bättre):

- Miljöbyggnad; Silver
- LEED; Gold
- BREEAM; Very good
- Nordic Swan Ecolabel
- BREEAM in-use; Very good
- Nearly Zero-energy buildings
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Utöver certifieringarna går projektet även ut på att energieffektiviteten i byggnaderna ska
förbättras. Projektet Gröna och energieffektiva byggnader går således hand i hand med
projektet energieffektivitet. Alla nya och renoverade byggnader ska ha minst 25 procent
bättre energieffektivitet jämfört med de byggnadsföreskrifter som finns när byggnaden
godkänns som grön byggnad. Detsamma gäller existerande byggnader där
energieffektiviteten ska förbättras med 25 procent från tidpunkten då byggnaden fick ett
certifikat. Det sista projektet, förnybar energi, syftar till att göra investeringar i förnybara
energikällor så att Balder sedan kan öka andelen förnybar energi i sin energiförbrukning. Ett
exempel på investering här skulle kunna vara i solceller enligt Balder. (Fastighets AB Balder,
2019)

Balder tar även upp vilka globala mål dessa projekt kan tänkas bidra till. Gröna och
energieffektiva byggnader anses kunna bidra till mål 7, 11, 12 och 13. Energieffektivitet anses
bidra till mål 7, 9, 11 och 13 och projektet Förnybar energi till mål 7 och 13. Vidare skriver
Balder i ramverket för gröna obligationer att de har en kommitté för gröna obligationer som
utvärderar och tar besluten kring de gröna projekten. (Fastighets AB Balder, 2019)

4.2.3 Balders impact report
I Balders impact report klargör bolaget att likviden ska användas till att minska utsläppen och
bidra till de långsiktiga målen. Likviden är tänkt att användas till nya och existerande projekt.
Balder beskriver att vissa projekts påverkan inte går att redovisa av olika anledningar, men
belyser att: “All proceeds from Green Bonds issued under Balder’s Green Bond framework
will be invested in assets and projects that will contribute either to the adaptation and/or
mitigation to climate change.”. (Fastighets AB Balder, 2020b)

Balder redovisar vilka projekt som finansierats genom den gröna obligationen, samt hur
mycket dessa byggnader förbrukar energimässigt. Balder redovisar inte hur denna
energiförbrukning står sig mot andra byggnader, utan beskriver endast hur mycket de
förbrukar. De beskriver vilken miljöcertifiering byggnaderna erhållit och att dessa är i linje
med målen om certifiering från ramverket. Balder lyfter inte den miljönytta projekten har i
företagets impact report. (Fastighets AB Balder, 2020b)

4.2.4 Balders arbete med de globala målen

Hållbarhetsredovisningen inleds med att ta upp de globala målen och hur Balder arbetar med
dem. De har valt att fokusera på de sex globala mål som är mest relevanta för företagets
verksamhet och där de tror att de kan bidra som mest. De sex mål som Balder stöder är:

- Mål 7 Hållbar energi för alla
- Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- Mål 11 Hållbara städer och samhällen
- Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
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- Mål 13 Bekämpa klimatförändringen

Bortsett från mål 8 kopplas samma mål till projekten som investeras i genom den gröna
obligationen (Fastighets AB Balder, 2019). Vidare skriver Balder i hållbarhetsredovisningen
att mål 11 är det som har starkast koppling till företagets arbete. Då de är verksamma inom
fastighetsbranschen och är med och utvecklar nya områden i olika städer blir arbetet med
hållbara städer och samhällen aktuellt. För varje mål nämner de också vilka globala delmål de
fokuserar extra på.

Det är kopplat till balders fastigheter som de flesta konkreta egna mål sätts. Till exempel vill
Balder effektivisera energianvändningen i fastigheterna med 2 procent per kvadratmeter per
år. De vill också reducera vattenanvändningen per kvadratmeter med 2 procent per år.
(Fastighets AB Balder, 2020a)

4.2.5 Balders externa granskning
Balder har med hjälp av CICERO fått ett oberoende utlåtande om hur deras ramverk för
gröna obligationer stämmer överens med GBP. CICERO gjorde bedömningen att Balders
ramverk är “Medium green” och att ramverket stämmer bra överens med principerna.
CICERO pekar på ett par fallgropar med förvaltning av intäkterna och projektkategorierna.
När det gäller förvaltning av intäkterna saknas information om vart pengarna går som inte
allokeras direkt till något projekt. Projektkategorierna anses lite vaga när det kommer till hur
väl det går att mäta de 25 procent som energieffektiviteten vill förbättras med. (CICERO,
2019a)

4.3 SKF

4.3.1 SKFs års- och hållbarhetsredovisning

SKF presenterar i sin års- och hållbarhetsredovisning att de 300 miljoner Euro som ställdes ut
genom en grön obligation ska användas för investeringar i förnybar energi, ersätta fossila
bränslen och att gå mot koldioxidneutral verksamhet 2030. Vidare nämner inte SKF något
ytterligare direkt relaterat till den gröna obligationen i dessa rapporter, men hänvisar till
separata rapporter för ytterligare information.

4.3.2 SKFs ramverk för gröna obligationer

I SKF:s ramverk för grön finansiering (2019) inleder de med att skriva om deras
hållbarhetsfokus och att de arbetar med de globala målen. De lyfter också fram fyra stycken
egna klimatmål som de arbetar mot:

- Stötta leverantörer att minska deras koldioxidutsläpp
- Minska koldioxidutsläpp med 40% från tillverkningen per ton lager sålda
- Minska koldioxidutsläpp med 40% per ton transporterat gods till slutkund
- Stötta leverantörer att minska deras koldioxidutsläpp
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SKF skriver att de förhåller sig till de fyra grundpelarna i GBP och att pengarna som erhålls
genom den gröna obligationer ska gå till en rad olika områden. Bland annat skriver SKF om
fokus på cleantech, som till exempel vindkraftsindustrin och elektriska fordon, där pengarna
kan användas till investeringar och kostnader för forskning och utveckling (FoU). SKF:s
användning av likviden syftar främst till “... climate mitigation, such as increased energy and
material efficiency, use of renewable energy, as well as environmental impact reduction such
as reduced waste and emissions.” (SKF, 2019).

SKF har ett eget koncept dit pengarna också kan gå där de fokuserar på underhåll av sina
lager hos sina kunder istället för att producera och sälja nya. De skriver även att
investeringarna kan gå till gröna byggnader och att nya byggnader och fabriker ska ha
hållbarhetscertifieringen LEED guld som lägst. (SKF, 2019)

De skriver även att de upprättat en kommitté för grön finansiering som ansvarar för process
för utvärdering och val av projekt. I ramverket för grön finansiering tar de inte upp något
specifikt projekt de tänkt arbeta med utan bara exempel på olika projekt, och vilka globala
mål de skulle bidra till att uppnå. De skriver att det varje år kommer publiceras en rapport
(Investor letter and impact report) på företagets hemsida där både allokering av pengar och
dess påverkan på miljön för de olika finansierade projekten kommer presenteras. (SKF, 2019)

4.3.3 SKFs impact report

Inledningsvis presenterar SKF i denna rapport hur likviden använts under det gångna året. De
skriver “By the end of 2020 SKF had financed 46 projects through the Green Bond,
amounting to EUR 194,8 million of allocated proceeds” (SKF, 2020). Kvantitativa resultat
från dessa investeringar har gjorts och godkänts av experter. Vidare beskriver företaget vilka
de godkända produktkategorierna är och vilka kriterier som satts upp för respektive kategori.
Dessa kategorier är:

- Investeringar för tillverkning i världsklass
- Investeringar som möjliggör cleantech
- Investeringar i gröna byggnader
- Investeringar i förnybar energi installationer för SKF
- Investeringar i process/anläggningsenergi eller resurseffektivitet
- FoU kostnader riktade mot cleantech
- FoU kostnader riktade mot gröna produkter och processer

SKF redovisar även de olika kategoriernas förväntade nytta, och i de fall som är möjligt den
nytta dessa projekt bidragit med i form av energibesparingar och minskade utsläpp i
dagsläget. SKF visar också exempel i rapporten på projekt som finansierats genom den gröna
obligationen, och den estimerade nyttan dessa har. Till exempel konstateras besparingar på 6
000 MWh per år kopplat till energianvändningen och den första kategorin, vilket SKF menar
motsvarar 450 ton utsläpp av koldioxid. (SKF, 2020)
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4.3.4 SKFs arbete med de globala målen

SKF nämner kort de globala målen två gånger i sin års- och hållbarhetsredovisning men
skriver inget specifikt om vilka mål som är relevanta för företaget. Detsamma gäller för
ramverket för grön finansiering och företagets impact report. Som tidigare nämnts tar SKF
upp exempel på projekt i ramverket för grön finansiering och vilka globala mål dessa skulle
kunna bidra till. Men det finns ingen konkret information om vilka globala mål de projekt
som företaget arbetar med bidrar till. Det finns information om SKF:s arbete med de globala
målen på deras hemsida (dock inte kopplat till den gröna obligationen). Men eftersom denna
studie endast undersöker företagsrapporter exkluderas detta i studien.

4.3.5 SKFs externa granskning

För att säkerställa att ramverket för grön finansiering stämmer överens med de riktlinjer som
finns har SKF tagit hjälp av CICERO som gjort en extern granskning. Det resulterade i
omdömet “Light Green” som innebär att de anser att SKF:s arbete är klimatvänligt men att
det inte bidrar till den långsiktiga visionen. Detta bland annat för att SKF:s produkter används
i andra produkter och industrier som inte är miljövänliga. Men genom att de är medvetna och
arbetar med investeringar och FoU i cleantech så anser CICERO att ramverket kan bedömas
“Light Green”. Vidare bedömer CICERO att ramverket är utmärkt anpassat till GBP.
(CICERO, 2019b)

4.4 SEB

4.4.1 SEBs års och hållbarhetsredovisning
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) var tillsammans med Världsbanken de som 2008
skapade gröna obligationer. De skriver mycket om omställningen till ett mer hållbart
samhälle i sin redovisning. Vidare skriver de att de i slutet på 2020 var den sjunde största
anordnaren av gröna obligationer i världen räknat sedan start. 2017 ställde SEB själva ut en
grön obligation på 500 miljoner Euro, motsvarande 5 miljarder svenska kronor. I
hållbarhetsredovisningen skriver SEB att den utställda gröna obligationen används för att
finansiera gröna lån och definieras som: “Gröna lån inkluderar lån- och leasingavtal som
främjar övergången till en koldioxidsnål och hållbar klimatutveckling samt miljö- och
ekosystemförbättringar”. (SEB, 2021)

I årsredovisningen beskriver SEB att likviden från gröna obligationer bör bidra till
miljöförbättringar och på så sätt stötta FN:s 17 globala mål. De tar även upp hur de som
företag ser på de globala målen och vilka mål som är kopplade till deras affärsstrategi. Vilka
globala mål som kan kopplas till satsningar genom den gröna obligationen tas inte upp i års-
och hållbarhetsredovisningen, utan detta görs i SEB:s impact report. (SEB, 2021)
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4.4.2 SEBs ramverk för gröna obligationer
I SEB:s ramverk för gröna obligationer (2016) beskriver de att likviden ska användas för
investeringar i tillgångar och projekt med mål att minska klimatpåverkan. Ramverket är
utformat för att ge investerare en bild över hur SEB tänker använda de pengar som kommer
in genom den gröna obligationen. De skriver att emissionslikviden ska användas till
investeringar i kvalificerade tillgångar och projekt. Med kvalificerade tillgångar menas lån
som ges ut av banken som förväntas bidra till minskade utsläpp och klimatförbättringar. Med
kvalificerade projekt menas projekt som exempelvis bidrar till förnybar energi,
energieffektivitet, rena transporter eller förebyggande av föroreningar. Vilka projekt som blir
valda bestäms av SEB:s styrgrupp för gröna produkter. (SEB, 2016)

4.4.3 SEBs impact report
I SEB:s impact report för 2020 inleder de med att skriva om sitt hållbarhetsarbete. När det
kommer till FN:s 17 globala mål menar SEB att intäkterna från den gröna obligationen bidrar
till flera olika mål. De anser att de mål dem bidrar som mest till är:

- Mål 6 Rent vatten och sanitet
- Mål 7 Hållbar energi för alla
- Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- Mål 11 Hållbara städer och samhällen
- Mål 13 Bekämpa klimatförändringen
- Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

SEB skriver i denna rapport att under 2020 har fullständig allokering gjorts av likviden. SEB
rapporter att tillgångar finansierade av den gröna obligationen bidragit till minskade utsläpp
om 217 449 ton koldioxid. Av likviden har majoriteten av pengarna används till förnybar
energi (52%), gröna byggnader (31%) och rena transporter (13%). (SEB, 2020) SEB
beskriver ett exempel på investeringar som gjorts:

In 2020, SEB granted a loan of EUR 1.7m to the energy company Sunly. The loan will finance the
construction of 16 Sunly solar parks across Estonia. Together, these solar parks will produce 3,200
MWh of electricity per year, equivalent to the energy needed for more than 1,200 electric cars
during an entire year. (SEB, 2020)

4.4.4 SEBs arbete med de globala målen
SEB skriver i sin års- och hållbarhetsredovisning om de globala målen. SEB skriver att de
som företag inom den finansiella sektorn spelar en stor roll i omställningen mot en mer
hållbar framtid. För att företag ska kunna nå målen behöver deras behov av investeringar
fyllas skriver SEB. Vidare menar företaget att de bidrar till de globala målen genom att hjälpa
sina kunder i deras omställning i linje med de globala målen. Enligt SEB är att de fem mest
relevanta målen för verksamheten:
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- Mål 5 Jämställdhet
- Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
- Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

De mål SEB:s verksamhet fokuserar på och vilka mål den gröna obligationen bidragit till
enligt SEB:s impact report skiljer sig i rapporteringen. (SEB, 2021)

4.4.5 SEBs externa granskning
SEB har anlitat CICERO som extern part för att granska företagets ramverk för gröna
obligationer. De bedömer SEB:s ramverk som “Dark Green” vilket innebär att de anser att
SEB:s arbete och tänkta projekt bidrar till den långsiktiga visionen om en mer
klimatbeständig framtid. (CICERO, 2016)

4.5 Telia

4.5.1 Telias års- och hållbarhetsredovisning
Telia ställde under 2020 ut två gröna obligationer. En grön hybridobligation på 500 miljoner
Euro (5 miljarder svenska kronor) och en grön senior obligation på 750 miljoner SEK. Telia
skriver i sin årsredovisning att den största delen av likviden användes till att byta ut koppar
till fiber i deras nät för att göra näten mer energieffektiva. Någon ytterligare information
återges inte i års- och hållbarhetsredovisningen utan hänvisar till separata rapporter vad gäller
den gröna obligationen. Information angående de globala målen återges i
hållbarhetsredovisningen, men kopplas inte till de gröna obligationerna i denna rapport.
(Telia Company, 2020)

4.5.2 Telias ramverk för gröna obligationer
I Telias ramverk för gröna obligationer (2019) skriver de om sin hållbarhetsstrategi och de tar
även upp tre stycken miljömål som de vill ska vara uppnådda år 2030. Dessa tre mål är
följande:

- Noll koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan
- Noll avfall, möjliggöra en cirkulär affärsmodell
- Att alla medarbetare ska bidra

Vidare skriver de i sitt ramverk hur de tänker använda de pengar som kommer in genom
gröna obligationer. Emissionslikviden är tänkt att finansiera något av de fyra berättigade
gröna projekten:
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- Förnybar energi
- Gröna digitala lösningar
- Energieffektivitet
- Gröna byggnader

För beslut om vilka projekt som kvalificeras som gröna och vilka projekt som ska väljas
skriver Telia:

Projects to which the proceeds of the notes are intended to be allocated are evaluated and selected,
based on compliance with the eligibility criteria set out above by a Green Bond Committee
(“GBC”). The committee is comprised of representatives from Telia Company’s Treasury,
Strategy, Technology and Sustainability teams and will meet at least annually to ensure the
ongoing eligibility of selected Green Bond projects throughout the life of all Green Bonds. (Telia
Company, 2019)

Vidare skriver de att det årligen kommer publiceras en rapport med information om hur de
gröna obligationerna använts och bidragit till verksamhetens mål. Denna rapport är Telias
impact report.  (Telia Company, 2019)

4.5.3 Telias impact report
I Telias impact report (2021) redovisar företaget (se tabell 4) att 100 procent av likviden är
allokerad. Telia redovisar även i denna rapport mer i detalj hur likviden använts. För den
gröna hybridobligationen har 97 procent av likviden investerats i att förbättra
energieffektiviteten, och 3 procent i digitala gröna lösningar. Vidare har cirka 70 procent av
likviden använts till refinansiering av projekt. För den gröna seniora obligationen har 100
procent refinansierats i energieffektivitet och de två obligationerna tillsammans har bidragit
till minskade utsläpp om 70 ton koldioxid. (Telia Company, 2021)

Grön obligation. 500 miljoner EUR
Användning av likvid
(Kategori)

Allokerat kapital
(Miljoner EUR)

Refinansiering (%)

Energieffektivisering 486 70

Gröna digitala lösningar 14 49

Grön obligation. 750 miljoner SEK
Användning av likvid
(Kategori)

Allokerat kapital
(Miljoner SEK)

Refinansiering (%)

Energieffektivisering 750 100

Tabell 3. Sammanställning av Telias allokering. (Telia Company, 2021)

Telia nämner inget om hur den gröna obligationen bidragit till de 17 globala målen, men
hänvisar i denna rapport till den externa granskningen av ramverket som redovisar dessa
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kopplingar. Vidare förklarar företaget att valen av projekt först genomgår en intern
granskning som kontrolleras av olika delar i verksamheten innan projekten godkänns som
investeringsbara. (Telia Company, 2021)

4.5.4 Telias arbete med de globala målen
Telia skriver i sin års- och hållbarhetsredovisning om hur de som företag påverkar de globala
målen. De tar upp alla 17 mål och rangordnar målen efter hur stark koppling dessa har till
verksamheten. Kategorierna dem delas in efter är; stark koppling, mellanstark koppling och
svag koppling till verksamheten. De globala mål som företaget anser ha en stark koppling till
är:

- Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- Mål 11 Hållbara städer och samhällen
- Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
- Mål 13 Bekämpa klimatförändringar
- Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
- Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Vidare skriver Telia om hur de det senaste året bidragit till de globala målen genom att ta upp
exempel på genomförda aktiviteter på olika områden. Som tidigare nämnt finns dock inget
om de globala målen kopplat till den gröna obligationen i års- och hållbarhetsredovisningen.
(Telia Company, 2020)

4.5.5 Telias externa granskning
Sustainalytics har som extern part granskat Telias ramverk för gröna obligationer och gett
deras andrahandsutlåtande. De menar att ramverket är trovärdigt och effektfullt. De anser
också att det är bra anpassat till de fyra grundpelarna i GBP. Telia tar upp de globala målen i
sitt ramverk för gröna obligationer men kopplar inte specifika mål till sina gröna projekt. Det
gör dock Sustainalytics. Sustainalytics menar att de fyra projekten kan kopplas till följande
mål:

- Mål 7 Hållbar energi för alla (Förnybar energi och energieffektivitet)
- Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Gröna digitala lösningar)
- Mål 11 Hållbara städer och samhällen (Gröna byggnader)

(Sustainalytics, 2019)

4.6 Sammanställning av de fem företagen
För att få en överblick på de olika företagens sätt att rapportera kring sina gröna obligationer
följer här en sammanställning av empirin i tabellform (se tabell 4). Tabellen gör det tydligt att
samtliga företag skiljer sig åt när det kommer till hur de redovisar sina gröna obligationer.
Endast två av företagen redovisar aktiviteter kopplat till den gröna obligationen i deras års-
och hållbarhetsredovisningar. Samtliga företag har utformat ett ramverk för gröna
obligationer och samtliga företag har erhållit extern granskning på ramverket, dock med olika
resultat. Vidare kan man se i tabellen att endast 3 av 5 företag kopplar sitt arbete med den
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gröna obligationen till de globala målen. De globala mål som här förekommer mest är mål 11
och 13. Räknar man in målen som den externa granskaren Sustainalytics kopplade till Telias
arbete är också mål 7 och 9 bland de mest förekommande.

Nedan följer en sammanställning av de fem företagens redovisning av gröna obligationer i de
olika rapporterna följt av en förklarande text på vad tabellen visar:

Volvo Cars Balder SKF SEB Telia

Års- och
hållbarhets-
redovisning

Ja Nej Nej Ja Nej

Ramverk
för gröna
obligationer

Ja Ja Ja Ja Ja

Separat
impact
report

Nej Ja Ja Ja Ja

Redovisar
minskade
utsläpp

Ja Nej Ja Ja Ja

Extern
granskning

Ja Ja Ja Ja Ja

Betyg
extern
granskning

Dark green Medium
Green

Light Green Dark Green Trovärdigt
och
effektfullt

Kopplar till
de globala
målen

Ja Ja Nej Ja Nej

Mål som
kopplas

Mål 11
Mål 13

Mål 7
Mål 9
Mål 11
Mål 12
Mål 13

N/A Mål 6
Mål 7
Mål 9
Mål 11
Mål 13
Mål 15

(Mål 7)
(Mål 9)
(Mål 11)

Tabell 4. Sammanställning av de fem företagens redovisning

Nedan förklaras innebörden av de olika raderna i den första kolumnen i tabell 4:
● Års- och hållbarhetsredovisning: Om företaget rapporterar aktiviteter och händelser

kopplade till den gröna obligationen i års- och hållbarhetsrapporten.
● Ramverk för gröna obligationer: Om företaget upprättat ett ramverk för utställandet

av gröna obligationer.
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● Impact report: Om företaget har en separat rapport som redovisar effekterna av den
gröna obligationen. I de flesta fall är denna rapport benämnd Impact report.

● Minskade utsläpp: Om respektive företag redovisat investeringarnas miljöpåverkan i
form av minskade utsläpp.

● Extern granskning: Om företagets ramverk erhållit extern granskning.
● Betyg extern granskning: Vilket betyg som erhållits från andrahandsutlåtandet. Dark

Green är bäst, och Light Green är det mindre bra av de ovannämnda.
● Kopplar till de globala målen: Om företagen kopplar arbetet med den gröna

obligationen till vilka globala målen den kan bidra till.
● Mål som kopplas: Vilka mål som företagen kopplar till deras investeringar genom

den gröna obligationen. Mål inom parentes innebär att företaget inte själv kopplat till
dessa mål utan en extern part har bedömt vilka mål arbetet med obligationen kan
tänkas bidra till.

31



5 Analys
I analyskapitlet diskuteras företagens rapportering i linje med Green Bond Principles,
den externa granskningen och kopplingen till de globala målen.

5.1 Rapportering i linje med Green Bond Principles

5.1.1 Företagens ramverk för gröna obligationer
För att analysera företagens användning av emissionslikviden gäller det att titta i rätt
företagsrapport. Samtliga företags ramverk för gröna obligationer beskriver detta i linje med
vad Green Bond Principles menar vara det första steget. GBP menar på att utställare tydligt
ska informera investerare om vilka gröna projekt pengarna ska användas till. Samtliga företag
i studien rapporterar i deras separata ramverk att likviden ska investeras i gröna projekt som
enligt GBP är kvalificerade som gröna. Viktigt att påpeka är att ramverken som företagen
ställer ut är framtagna innan obligationen ställts ut, alltså innan pengar tagits in. Detta innebär
att saker som tas upp i ramverket inte nödvändigtvis tas upp i de efterföljande rapporterna.

I ramverken lyfts projektkategorier som likviden ska investeras i upp av samtliga företag, där
förnybar energi är något som präglar majoriteten. Nanayakkara & Colombage (2020) påpekar
att användningen av likviden inte redovisas vid alla tillfällen, och att endast två tredjedelar
redovisar detta. Att inte redovisa vad likviden ska användas till kan innebära att värdet av att
investera i gröna obligationer går förlorat då en av de stora fördelarna med gröna obligationer
är att man som investerare får exponering mot gröna projekt (Maltais & Nykvist, 2020). Att
företag inte redovisar detta kan även antas leda till att investerare förlorar attraktionen till att
investera i gröna obligationer. Försvinner den lusten finns inte efterfrågan kvar, vilket i sin tur
leder till att ett verktyg för att nå de globala målen upphör. Samtliga av de studerade
företagen redovisar i respektive ramverk vad likviden förväntas användas till. Med andra ord
ligger inte denna studiens resultat i linje med vad tidigare forskning menar på. Varför
resultatet skiljer sig åt kan bero på flera saker. Bland annat baseras Nanayakkara &
Colombage (2020) studie på 2014 års upplaga av GBP, vilket innebär att ramverket kan ha
förtydligats under senare år. Det kan även vara så att marknaden för gröna obligationer
mognat och tydligare rapportering är ett resultat av det, eller att studiernas omfattning
påverkar resultatet.

Val av projekt och dess utvärdering lyfts upp i GBP som andra punkt. Samtliga företag
redovisar i sina respektive ramverk för att valda kommittéer används för utvärdering och
granskning av projekt innan de godkänns. Dock är dessa kommittéer interna och granskas
inte av någon utifrån. Vidare nämner inte företagen heller något direkt tillvägagångssätt hur
dessa granskas, utan endast att de gör det. Företagens interna hållbarhetsmål ska enligt den
andra grundpelaren i GBP tas upp. Samtliga företag redogör för de hållbarhetsmål som är
kopplade till den gröna obligationen, förutom SEB. SEB hänvisar till företagets generella
hållbarhetsmål men kopplar inte dessa till den gröna obligationen. Att SEB:s ramverk
utfärdades innan den uppdaterade versionen av GBP kan vara en anledning till att detta
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saknas i deras ramverk. Dock nämner inte GBP att detta ska redovisas i utställarens ramverk,
utan bara att det ska kommuniceras till investerarna. Det kan alltså finnas utanför de
företagsrapporter som denna studie undersökt.

5.1.2 Företagens impact report
I denna rapport förväntas utställaren av obligationen tillhandahålla investerare om vad
likviden använts till och detta på ett lättillgängligt sätt på årlig basis. GBP förespråkar också
för att det i den årliga rapporteringen ska presenteras vilka projekt den gröna obligationen
finansierat, en beskrivning av dess projekt, hur mycket som investerats i dessa och vad den
förväntade nyttan är. Nanayakkara & Colombage (2020) menar på att denna del inte följs i
särskilt stor utsträckning, och att endast 53 procent av utställarna av instrumentet redovisar
den effekt investeringarna har eller förväntas ha. Vårat resultat skiljer sig något med vad
Nanayakkara & Colombage (2020) påpekar, men visar också på att det nödvändigtvis inte
förändrats särskilt mycket.

Information om vad likviden använts till framgår i samtliga av de studerade företagens årliga
rapporter kring gröna obligationer. Vilka projekt som finansierats av likviden, en kort
beskrivning av projekten, hur mycket som investerats i dem och projektens förväntade nytta
menar GBP ska framgå i denna rapport. Vad gäller vilka projekt obligationen finansierat,
beskriver bland annat Telia inte projekten i sig utan endast de övergripande
projektkategorierna. Varför de gör detta framgår inte men kan bero på att det är
sekretessbelagt, alternativt att obligationen utfärdades så sent som 2020, och har därför inte
existerat tillräckligt länge för att sådan information ska vara möjlig att ta fram. Dock lyckas
Telia redovisa de minskade utsläppen som åstadkommits genom investeringarna, alltså bör
projekten vara kända och således inte utgöra något problem att informera om. Vidare har
Balder redovisat vilka projekt som finansierats genom likviden, men saknar såväl redovisning
av hur mycket som allokerats i de olika projekten som den förväntade nyttan. Balder lyfter
övergripande mål om alla nya investeringar som görs, men saknar att presentera vad
projekten åstadkommit eller förväntas åstadkomma i form av minskade utsläpp. Att Telia och
Balder inte redovisar denna typ av information är något förvånande. I och med att
fastighetssektorn i jämförelse med många andra sektorer under en längre tid lånat upp genom
gröna obligationer, kan antagandet att företag inom denna sektor har en bättre och mer
grundlig praxis inom denna typ av redovisning göras. Ändå lyckas inte Balder rapportera
detta. Visserligen kan detta bero på olika saker, men sannolikt inte på grund av sekretess.

Maltais & Nykvist (2020) påstår att en fördel med att investera i gröna obligationer är för att
få direkt exponering mot gröna investeringar. Sett till vad Balder och Telia rapporterar så
redovisar de inte hur mycket som investerats i projekten, respektive i vilka projekt det
investerats i. Möjligen kan det anses vara nog, men att som investerare inte veta summan som
investerats eller i vilka projekt är det svårt att säga att det är en fördel för investerarna.
Fördelen som utställare av en grön obligation, som såväl Maltais & Nykvist (2020) och Kila
(2019) nämner, är möjligheten att attrahera en bredare bas av långsiktiga investerare. Att som
företag vilja bredda investerarkollektivet behöver inte vara något negativt, men i Telia och
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Balders fall har de inte rapporterat det som kan förväntas. Därmed lyfts frågan om
utställandet av dessa obligationer gjorts av fel anledningar.

Som Kila (2019) nämner så var SEB tillsammans med Världsbanken de som ställde ut den
första gröna obligationen. SEB har med andra ord varit med sedan start och att anta att SEB
rapporterar väl och i linje med GBP bör inte vara för mycket begärt. Denna studiens resultat
ligger i linje med det antagandet. Det som sticker ut hos SEB är dock den begränsade mängd
information som rapporteras kring de projekt som gröna obligationen finansierat. Sannolikt
ligger sekretess bakom den begränsningen då banken lånar ut likviden som erhållits genom
den gröna obligationen till låntagare som menas investera i gröna projekt. Vidare rapporterar
SEB tydliga kvantitativa resultat i form av minskade utsläpp kopplade till den gröna
obligationen. Det är möjligt att såväl kvalitét som kvantitet i företagens rapportering beror på
hur länge projekten som finansieras genom obligationen varit i rullning. Alltså att det är
lättare för SEB att redovisa resultat i form av minskade utsläpp än vad det är för Telia och
Volvo, som båda ställde ut 2020.

Sammanfattningsvis tyder denna studien på problem med företagens rapportering likt det
Nanayakkara & Colombage (2020) menar på, men problemet är inte huruvida företagen
rapporterar eller inte. Resultatet pekar på är att företagen rapporterar lite som de vill, och vad
som passar bäst. Till skillnad från års- och hållbarhetsredovisningen som är reglerad,
uppmuntrar endast GBP företagen till att inkludera informationen utan några konsekvenser
för om de inte gör det. Företagen rapporterar information kopplat till den gröna obligationen i
olika typer av rapporter och i olika omfattning. Att endast redovisa det positiva kring
miljöpåverkan, vilket Zharfpeykan (2021) påpekar vara ett sätt för greenwashing, liknar i viss
mån det sätt de studerade företagen rapporterar kring den gröna obligationen.

5.1.3 Företagens års- och hållbarhetsredovisning
En grön obligation måste, precis som en vanlig/traditionell obligation, bokföras och finns
därför med i ett företags årsredovisning. Det skiljer sig dock mellan de olika företagen hur
mycket som här skrivs om den gröna obligationen. Volvo Cars och SEB är de två företag som
skriver mest om deras utställda gröna obligationer i deras års- och hållbarhetsredovisningar.
Balder, SKF och Telia nämner den gröna obligationen men hänvisar istället till andra
rapporter för mer information om satsningen.

En anledning till att både Volvo cars och SEB lägger större vikt vid de gröna obligationerna i
deras redovisningar kan, som Amoako m.fl. (2017) skriver om, ha att göra med att de vill
skapa legitimitet hos sina intressenter. Om man exempelvis jämför Volvo cars och SKF skulle
man kunna tänka sig att det är viktigare för Volvo att vara tydliga i årsredovisningen med
deras hållbara investeringar. Detta eftersom Volvo tillverkar bilar som direkt används av
slutkunden. SKF tillverkar lager som finns i en mängd produkter, men produktionen riktas
inte till privatpersoner utan istället till andra företag. För SKF kanske det då inte är lika
viktigt att trycka på att de arbetar med grön finansiering i just årsredovisningen, så länge
datan finns där. Men att Volvo är extra tydliga med sina gröna satsningar i års- och
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hållbarhetsredovisningen kan göra att en miljömedveten person som läser redovisningarna
bestämmer sig för att köpa en Volvo.

Vidare kan ytterligare en anledning till varför till exempel SKF inte väljer att lägga fokus på
den gröna obligationen vara för att företagets kullager inte alltid används i miljövänliga
produkter och industrier. Genom att då undvika att presentera för mycket information om sitt
gröna arbete kan man, i linje med vad Zharfpeykan (2021) skriver i sin artikel om
greenwashing, undanhålla information som är dålig för verksamheten. Detta skulle kunna
vara en anledning till varför SKF, Balder och Telia nämner så lite om den gröna obligationen
i års- och hållbarhetsredovisningen. Men å andra sidan kan det också vara tvärtom. Enligt
Zharfpeykan (2021) kan företagen också redovisa för mycket positiva miljökonsekvenser och
på det sättet undanhålla negativ information, vilket skulle kunna vara fallet för Volvo Cars
och SEB. Greenwashing är ett väldigt diffust område och det är svårt att anklaga ett företag
för det. Men det kan vara bra att veta att det förekommer förvridning av information när man
studerar företagsrapporter.

Volvo cars har valt att lägga sin årliga impact report i sin års- och hållbarhetsredovisning.
Enligt GBP ska en årlig rapport med information om hur den gröna obligationen används
göras offentlig. I fjärde grundpelaren skriver de om den årliga rapporten som “årsrapporten
bör innehålla..” (ICMA, 2018), vilket kan tolkas som att denna information ska finnas med i
årsredovisningen. Det kan med andra ord vara lite otydligt vart denna information bör
publiceras och det lämnas öppet för tolkning. Volvo Cars har som tidigare nämnt lagt
rapporten i hållbarhetsredovisningen medan de andra fyra företagen valt att göra en separat
impact report.

5.1.4 Den externa granskningen av företagens ramverk
Samtliga av de fem studerade företagen har erhållit ett externt utlåtande om deras ramverk för
gröna obligationer. Den externa granskaren har då bland annat tittat på hur väl ramverket är
utformat i linje med GBP. Fyra av fem företag har blivit granskade av företaget CICERO som
utöver ett omdöme på hur bra riktlinjerna i GBP följs, också bedömer hur väl företagets
arbete bidrar till en långsiktigt hållbar framtid. Detta innebär att även om ett företag förhåller
sig bra till GBP kan den gröna satsningen få ett lågt betyg om branschen företaget är verksam
inom inte är hållbar.

De företag som erhöll bäst betyg av den externa granskaren CICERO var Volvo Cars och
SEB. Till skillnad från SKF:s ramverk, som också fick högsta betyg gällande utformning i
linje med GBP, ansågs Volvo cars och SEB:s arbete bidra mer till en långsiktigt hållbar
framtid. Telia som hade Sustainalytics som extern granskare är svårare att jämföra med de
andra fyra företagen då de externa granskarna bedömt på olika sätt. Telia får omdömet att
ramverket är trovärdigt och anpassat till GBP. Balder är det företag som erhåller sämst betyg
när det kommer till anpassningen av ramverket till de fyra grundpelarna i GBP.
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Även här kan artikeln skriven av Amoako m.fl. (2017) kopplas till varför företagen tillämpar
extern granskning. Förutom att det rekommenderas i GBP kan ytterligare en anledning till
den externa granskningen vara för att skapa legitimitet hos intressenterna. Alla företag kan
dra nytta av att skapa legitimitet. Men en del företag arbetar mer med det än andra. För
Balder kanske inte lika stort fokus läggs på varumärket som på att erbjuda bra fastigheter till
sina kunder. Som hyresgäst är nödvändigtvis inte varumärket det mest relevanta, utan mer var
fastigheten är belägen och hur den ser ut. Jämför man med Volvo Cars, där hela affärsidén
bygger på säker transport, blir det viktigare för dem att också visa upp att de arbetar med
hållbarheten, vilket i slutändan påverkar människors säkerhet på ett eller annat sätt.

Amoako m.fl. (2017) skriver också om isomorfism och hur en del företag imiterar andra mer
legitima företag som anses vara mer framgångsrika. Om de studerade företagen hade verkat
inom samma bransch hade kanske SEB:s höga betyg på ramverket gjort att Balder, som inte
fick lika högt betyg, arbetat mer med utformningen av ramverket för att säkerställa ett högre
betyg. Men eftersom företagen inte verkar inom samma bransch kan Balder som är ett av
Sveriges största fastighetsbolag komma relativt bra undan med ett godkänt betyg från den
externa granskaren. Detta med samma argument som nämnts tidigare om att det möjligtvis
inte är lika viktigt för Balder som fastighetsbolag att ha ett starkt varumärke som för andra
företag där produkten/tjänsten är mer kopplad till varumärket.

5.2 Kopplingen till de globala målen
Samtliga företag nämner de globala målen både i deras hållbarhetsredovisningar och i deras
ramverk för gröna finansieringar/obligationer. Tre av fem företag kopplar också sina gröna
projekt till vilka globala mål de kan bidra till att uppnå. För Telia är det istället den externa
granskaren Sustainalytics som kopplar projekten till vilka mål de stöder. SKF tar bara upp
exempel på projekt i sitt ramverk för grön finansiering. I anknytning till de exempel på
projekt som SKF tar upp nämner de vilka globala mål de skulle bidra till. Men de finns ingen
information, varken i hållbarhetsredovisningen eller den årliga rapporten till investerarna,
om vilka globala mål de projekt som faktiskt finansierats av de gröna obligationerna stöder.
Att alla företag nämner de globala målen och att tre av fem företag kopplar sina projekt till
målen stämmer bra överens med den tidigare studien av Siswantoro (2018), som kom fram
till att 14 av de 19 ramverk som där undersöktes knyter an till de globala målen.

Utifrån de företag som analyserats ser man att de globala mål som svenska företag arbetar
mest med är mål 7, 9, 11 och 13. Climate bonds initiative kom 2018 fram till att de globala
mål som gröna obligationer bidrog mest till var mål 6, 7, 9, 11, 13 och 15. Trots att den
artikeln publicerades 2018 tyder denna undersökning av de svenska företagen på att det
fortfarande är fallet. Detta utfall hade kunnat se annorlunda ut beroende på vilka branscher
man undersöker. Man kan till exempel argumentera för att mål 2, ingen hunger, hade legat
högre upp på listan än mål 11, hållbara städer och samhällen, för företag inom
livsmedelsproduktion. Men att CBI:s undersökning har liknande resultat tyder på att mål 7, 9,
11 och 13 kan vara en relativt bra representation på vilka av de globala målen som svenska
företag arbetar mest med.
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6 Slutsats
De företag som studeras i detta arbete har valts i syfte att undersöka svenska företags
rapportering kring gröna obligationer, och om de är i linje med GBP. Studien ämnar även till
att undersöka hur gröna obligationer bidrar till de 17 globala målen. Efter att ha studerat och
tolkat företagens rapportering kring de gröna obligationerna går det att se skillnader i hur
företagen rapporterar i linje med GBP. Samtliga av de studerade företagen skriver och
poängterar i många fall vad som kan anses vara uppenbart. Exempelvis lyfter flera företag att
de vill bidra med minskade utsläpp och att pengarna som tas in genom obligationen inte ska
investeras i fossila bränslen, kärnkraft, vapen eller liknande. Mycket fokus läggs på den
introducerande delen, alltså ramverket. Ramverket säger mest om vad de övergripande
planerna med likviden är, men det kanske viktigaste är själva rapporteringen. Hur det går, vad
som åstadkommits genom investeringarna eller estimat på vad projekten kan bidra med för de
kommande åren uppfattas som mindre prioriterat.

Företagens sätt att rapportera skiljer sig åt och några av dem rapporterar i linje med GBP
bättre än vad andra gör, men i stora drag rapporterar dem enligt anvisningarna i GBP.
Samtliga företags impact report presenterar relevant information, men saknar i vissa fall att
presentera investeringarnas nytta på ett tydligt sätt. Viktigt att poängtera är dock att företagen
i denna studie skiljer sig åt vad gäller åren de gröna obligationerna ställdes ut. Exempelvis
redovisar SEB att projekten finansierade av den gröna obligationen bidragit till minskade
utsläpp om 217 449 ton koldioxid. Då SEB ställde ut den gröna obligationen 2017 och haft
mer tid att utvärdera och kvantifiera resultaten kan antagandet göras att de projekt som löpt
under längre tid enklare kan kvantifieras. De andra företagen har endast förvaltat likviden i
max ett respektive två år vilket kan påverka möjligheten att redovisa liknande data. Företagen
rapporterar överlag i linje med GBP men för att gröna obligationer ska erhålla legitimitet och
trovärdighet behövs ytterligare vägledning och kanske framförallt reglering inom området
som kräver att företagen rapporterar och redovisar aktiviteter kopplade till den gröna
obligationen.

I studien framgår att alla undersökta företag nämner och arbetar med de 17 globala målen.
Alla företag kopplar dock inte målen till sina gröna investeringar. Studien pekar på att bland
de företag som gör detta är det mål 7 (Hållbar energi för alla), 9 (Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur), 11 (Hållbara städer och samhällen) och 13 (Bekämpa
klimatförändringen) som svenska gröna företagsobligationer bidrar till mest. Företagens olika
projekt kopplas till de globala mål som de kan tänkas bidra till, men det finns däremot inte
mycket data som återspeglar bidragen till de globala målen i rapporterna. Den data som
företagen ger är andel minskade utsläpp och minskad energianvändning. För att göra
bidragen till de globala målen tydligare kan även andra resultatmått behöva presenteras av
företagen.

Ytterligare en aspekt som bör beaktas är att fem svenska företag inte är tillräckligt med
underlag för att kunna dra en slutsats om hur verkligheten ser ut. När man gör undersökningar
bör man sträva efter att ha ett stort underlag för att på så sätt kunna ge en så rättvis bild som
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möjligt. Trots detta gjordes bedömningen att de fem valda företagen kunde ge en indikation
på hur svenska företag arbetar när det gäller grön finansiering och arbetet med de 17 globala
målen.

Sammanfattningsvis rapporterar de studerade företagen väl i förhållande till Green Bond
Principles. Ramverken hos samtliga företag är tydliga och presenterar viktig information för
investerare. Problemet ligger i rapporteringen då företagen redovisar olika mycket, på olika
ställen och kvaliteten mellan innehållet skiljer sig något åt. För att nå de uppsatta målen är
gröna obligationer ett instrument som kan förändra företagens investeringar och bidra till en
mer hållbar miljö. Men rapporteringen av aktiviteterna är något som behöver förbättras för att
öka legitimiteten hos gröna obligationer. Företagen i denna studie visar på att reglering kring
hur och vad som ska rapporteras kan vara nödvändigt för att gröna obligationer ska kunna
utvecklas och bidra till det instrumentet är tänkt för. Fortsatt forskning inom området kan
därmed behövas för att undersöka om företagens sätt att rapportera kring gröna obligationer
bör regleras. Att då titta på fler antal företag samt även inkludera företag som inte är svenska
kan vara intressant för att se om rapporteringen skiljer sig åt mellan olika länder eller
regioner.
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