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SOU 2017:115 Att främja gröna obligationer 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av betänkandet SOU 2017:115 Att främja gröna 

obligationer och inkommer här med synpunkter på de delar i betänkandet som kan komma att 

beröra förbundets medlemmar.  

Bakgrund 

Utredningen har haft som främsta uppgift att analysera och lämna förslag på hur marknaden för 

gröna obligationer ska kunna utvecklas i syfte att främja utvecklingen av en hållbar finansmarknad. 

Utredningen har även haft uppgift att ta fram exempel på projekttyper som skulle kunna finansieras 

med gröna obligationer. Därutöver ska utredningen lämna förslag på processer och rutiner för 

tredjepartsvalidering samt lämna förslag på vilken information som investerare behöver för att fatta 

välgrundade investeringsbeslut när det gäller investeringar i gröna obligationer. Inom ramen för 

kommittédirektiven anges det att utredaren ska i utredningens konsekvensbeskrivning ange 

kostnadsberäkningar på de förslag som påverkar företag. Då konsekvensanalysen endast riktar sig till 

aktörer på finansmarknaden gör Småföretagarnas Riksförbund bedömningen att förslagen i 

utredningen främst utgör förslag ur ett makroekonomiskt perspektiv. Därmed utgör utredningens 

förslag ingen primär påverkan för mikro- och småföretag i landet.  

Allmänna reflektioner 

Småföretagarnas Riksförbund anser att betänkandet är av spekulerande karaktär utan några 

konkreta åtgärdsförslag att ta ställning till. Däremot är betänkandet en omfattande och intressant 

beskrivning av den finansiella marknadens utmaningar för att anpassas till gemensamma globala 

klimatmål baserat på hållbarhetsparadigmet. Behovet av investeringskapital till hållbara 

utvecklingsprojekt är stort. Sådana projekt har på kort sikt, svårigheter att matcha den 

avkastningspotential som icke-hållbara och konventionella investeringar utgör idag. Infrastruktur, 

industri och finansmarknad har under industrialiseringsperioden byggt sin grund på kolbaserad 

energiproduktion och produktutvecklingen av oljebaserade varor har under lång tid förfinats och 

effektiverats för att tillgodose den globala marknadens behov och krav. För att hållbara alternativ ska 

kunna uppnå en så pass stor volym med potential att konkurrera ut kolbaserad produktion krävs att 

hållbara investeringar får hjälp via positiva ekonomiska incitament.  

Problemet med utredningens resonemang är att gröna obligationer konkurrerar på den allmänna 

finansiella marknaden och därför kommer det bli svårt att nå så pass stora kapitalvolymer som skulle 

behöva avsättas för att upprätta tillräckligt stort investeringskapital för finansiering av hållbara 



 
 
projekt. Då denna typ av hållbart investeringskapital inte kan ges fördelaktigare ekonomiska villkor 

kontra mer kortsiktigt lönsamt investeringskapital fördröjs tidshorisonten för att nå en balans mellan 

de olika typerna av investeringskapital.  

Ett sätt att öka volymen av gröna obligationer och som inte behandlas i betänkandet är möjligheten 

att omvandla överskottsvärdet i handeln med utsläppsrätter till emittering av gröna obligationer. 

Vilket skulle leda till att värdet av minskade koldioxidutsläpp skulle kunna omsättas till 

investeringskapital för hållbara projektinvesteringar. Småföretagarnas Riksförbund föreslår att 

utredning tillsätts för att utreda vilka möjligheter en sådan transformation skulle kunna utgöra.  

En annan vinkel som förbundet vill framföra i detta sammanhang är de möjligheter som fenomenet 

kryptovaluta utgör. Om utredningen bytt ut begreppet främja gröna obligationer mot främja en grön 

kryptovaluta skulle en rad problembeskrivningar avhjälpas genom blockchain teknologi och kodad, 

specialdestinerad kryptovaluta-DNA. En grön kryptovaluta skulle innebära att valideringen av tredje 

part skulle automatiseras och kontrolleras inom ramen för blockchain-teknologin samt skulle en 

sådan kryptovaluta kunna kringgå de begränsningar som konkurrensen på den traditionella 

finansiella marknaden utgör. Det skulle innebära att investeringar i gröna kryptovalutor initialt skulle 

kunna skattebefrias till dess att tillräckliga volymer av hållbara alternativa produkter upprättats för 

att kunna konkurrera på lika villkor med den idag dominerande oljebaserade marknaden. 

Avslutning 

Småföretagarnas Riksförbund är positiva till utredningens ambitioner att tillgodose marknaden med 

investeringskapital för att nå uppsatta hållbarhetskriterier. Det finns många goda affärsmöjligheter i 

detta förändringsparadigm och ska Sverige lyckas med sin målsättning om hållbart företagande är 

det av största vikt att finansiella styrinstrument utgår ifrån de små företagens förutsättningar och att 

hållbart investeringskapital görs tillgängligt till alla de små innovativa och nytänkande företag som i 

vardagen utvecklar produkter och tjänster som bidrar till både lokala och globala lösningar på både 

sociala och miljömässiga utmaningar. Olyckligtvis saknas konkreta beskrivningar hur 

investeringskapitalet i gröna obligationer ska nå de företag som i det tysta dagligen får förhålla sig till 

de begränsningar och kostnader den hållbara omställningen utgör i nuläget, utan att bli presenterade 

för den tillväxtkapacitet som förändringsarbetet leder till.  

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitisk samordnare 

Mattias Andersson varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande 

Småföretagarnas Riksförbund 


