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Sammanfattning 
Titel: Effekten av förändrade kreditbetyg - En studie på den svenska aktiemarknaden 

Författare: Viktor Bergström & Oskar Hjelm 

Handledare: Øystein Fredriksen 

Bakgrund: Det primära syftet med ett kreditbetyg är att tillhandahålla information till 

kreditgivare och investerare angående ett företags återbetalningsförmåga. Kreditbetyget 

baseras både på publik och privat information och bör därför vid publicering påverka 

priserna på både kreditmarknaden samt aktiemarknaden under förutsättning att dessa är 

semieffektiva marknader.  

Syfte: Syftet är att studera hur aktiekurserna för samtliga företag på Stockholmsbörsen, 

som erhåller kreditbetyg från S&P, påverkas vid en förändring av företagets kreditbetyg 

samt outlook.  

Genomförande: Uppsatsens syfte besvaras genom att undersöka aktieavkastningen i 

samband med publiceringen av ett förändrat kreditbetyg. Vi har använt oss utav en 

event study för att isolera och testa eventuell abnorm avkastning.   

Slutsatser: Av de totala antal tester som vi har utfört finner vi att endast en bråkdel av 

dessa är signifikanta på 10 % eller lägre. För att med säkerhet fastställa att ett förändrat 

kreditbetyg påverkar aktieavkastning hade en signifikant abnorm avkastning på 1 % 

nivå önskats för en majoritet av testerna. Således finner vi inte några starka bevis för att 

en förändring av kreditbetyg påverkar aktiekurser på den svenska marknaden. Detta 

indikerar att de svenska företagen betalar för en tjänst som aktiemarknaden inte 

värdesätter.  

 Nyckelord: kreditbetyg, aktieavkastning, effektiva marknadshypotesen, event study.  

 



Abstract 
Title: The effect of changes in credit ratings - A study on the Swedish stock market 

Authors: Viktor Bergström & Oskar Hjelm 

Supervisor: Øystein Fredriksen 

Background: The purpose of a credit rating is to provide information to lenders and 

investors regarding the rated company’s ability to meet its financial obligations. The 

rating is based on both public and private information and should therefore affect the 

equity returns under the assumption that the stock market is at least semi-efficient.   

Aim: The aim of this thesis is to examine how the Swedish stock market is affected by a 

change in credit rating or credit outlook.  

Completion: By examining the relationship between the changes in credit rating we 

will answer the purpose of this thesis. We have used an event study methodology to 

isolate and test for abnormal return.   

Conclusions: Out of the total number of tests we find that only a few observations 

exhibit significant abnormal return, significant on a 10 % level or below. In order for us 

to come to the conclusion that a credit rating affects the equity return we would have 

required that a majority of the tests were significant on a 1 % level. Hence we find no 

strong evidence that a change in credit rating affects stock prices on the Swedish market.  

Key word: credit rating, equity return, efficient market hypothesis, event study.  
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1 Bakgrund 

 
Denna inledande del ämnar ge en introduktion till uppsatsen samt redogöra för den 

problematisering som kommer att styra arbetet och mynna ut i syftet. 

 

1.1 Inledning 

 

“The big rating agencies are as close to Shangri-La as you can get, at Microsoft-plus 

margins”  

– Glenn Reynolds, chef på 

analysfirman Creditsight 

 

Under 2007 publicerade Standard and Poor’s, hädanefter benämnt S&P, i genomsnitt 

1400 kreditbetyg per dag med ett totalt underliggande värde på 5500 miljarder US 

dollar (McGrawHill, årsredovisning, 2007). Tillsammans med branschkollegan 

Moody’s, utgör duon världens två största kreditbetygsföretag, med årliga intäkter på 

över fem miljarder US dollar och en total marknadsandel på över 80 %. Tillsammans 

med den tredje största aktören, Fitch, ökar siffran till 95 %. Rörelsemarginalerna ligger 

stabilt på över 40 %, vilket är imponerande i en bransch som är över 100 år gammal. 

Under årens lopp har nya aktörer ständigt blivit marginaliserade och något som närmast 

kan beskrivas som ett naturligt oligopol existerar i dagsläget. (The Economist, maj 2007)   

 

Affärsidén grundar sig i att kostnaden för företag att låna baseras på den risk det innebär 

att låna ut till rörelsen. Denna risk kan vara svår för den individuella investeraren att 

uppskatta vilket kan leda till att det sker en felaktig prissättning eller helt enkelt avstår 

från att bistå med kapital.  

 

För att minska ovanstående informationsasymmetri växte i början av 1900-talet en ny 

industri fram i USA som ämnade bedöma betalningsförmågan hos gäldenärer. I takt 

med att kapitalmarknaderna utvecklades och globaliserades ökade behovet av en 

oberoende granskning och bedömning av företags återbetalningsförmåga. Detta behov 

är fortfarande aktuellt vilket bland annat en omfattande studie på den amerikanska 
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marknaden visar. Undersökningen belyser de faktorer som CFO anser är viktiga vid 

ökning av skulderna och den näst viktigaste faktorn är hur den ökade 

skuldsättningsgraden påverkar företagets kreditbetyg. (Graham & Harvey, 2001)   

 

När ratingföretagen genomför sin utvärdering av ett företag studerar de en rad nyckeltal 

för att avgöra företagets finansiella ställning. Förutom en granskning av företagets 

finansiella status sker även en granskning av bolagets verksamhet, interna processer, 

strategier för framtiden samt kompetensen hos ledningen för att driva företaget. Det 

slutgiltiga resultatet kommuniceras till marknaden via ett pressmeddelande. (Crouhy et 

al., 2001)    

 

Vi finner det intressant att undersöka till vilken grad den information som kreditbetygen 

förmedlar påverkar aktiekurser. Enligt den semieffektiva marknadshypotesen ska 

aktiepriser reflektera all publik information vilket innebär att ett förändrat kreditbetyg 

av ovanstående ratingföretag bör påverka kursen för aktuellt företag, givet att betygen 

innehåller ny information. (Fama, 1970)   

 

Ovanstående teori har bekräftats empiriskt av ett flertal studier.1 Vi kommer således att 

utgå från att den svenska aktiemarknaden är semieffektiv. Det finns en stor efterfrågan 

på kreditbetyg utfärdade av en tredje part, vilket gör det intressant att undersöka hur 

marknaden värderar informationen som betyget förmedlar. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det primära syftet med ett kreditbetyg är att tillhandahålla information till kreditgivare 

och investerare angående ett företags återbetalningsförmåga. Kreditbetyget baseras både 

på publik och privat information och bör därför påverka priserna på både 

kreditmarknaden samt aktiemarknaden under förutsättning att dessa är semieffektiva 

marknader.  

 

Tidiga studier som behandlar till vilken grad aktiekurser påverkas av ett förändrat 

kreditbetyg kommer inte fram till en enig slutsats. Wakeman (1981) finner ingen 

                                                 
1 Se Keown & Pinkerton (1981) 
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abnorm avkastning till följd ett förändrat kreditbetyg och hävdar att ratingföretagen 

enbart summerar publikinformation för allmänheten. Detta resultat är 

överensstämmande med studier av Weinstein (1977) samt Pinches och Singleton (1978). 

 

Dessa resultat står i kontrast med bland annat Katz (1974), Grier och Katz (1976), 

Ingram, Rooks och Copeland (1983), Wansley och Clauretie (1985), Hand, Holthausen 

och Leftwich (1992), Barron, Clare och Thomas (1997), Kliger och Sarig (2000), 

Dichev och Piotroski (2001), Abad-Romero och Robles-Fernandez (2006), som alla 

påvisar abnorm avkastning. Således talar den senare forskningen ett någorlunda entydigt 

språk, att en förändring i kreditbetyg påverkar aktiekursen och debatten fokuseras 

snarare idag till vilken grad en förändring av kreditbetyg reflekteras i aktiekursen. Till 

exempel visar ett flertal studier att en nedgradering av kreditbetyget har en större 

betydelse än en uppgradering. 

 

En potentiell anledning till att forskningen inledningsvis gav ett spritt resultat kan vara 

att det funnits två olika synsätt bland ovanstående forskare om företagen verkligen har 

tillgång till publik eller privat information. Givet att endast publikinformation finns till 

förfogande bör informationen redan reflekteras i aktiekursen, vilket innebär att en 

förändring i kreditbetyg inte har någon effekt på kursen. Wakefield (1984) menar att 

företag ändå önskar använda sig utav kreditbetyg för att minska den eventuella 

osäkerheten bland investerare. (Hand et al., 1992) 

 

I dagsläget står det dock klart att ratingföretagen har tillgång till dels företagsledningen, 

för de bolag som begär ett kreditbetyg samt interna rapporter och prognoser, således 

privat information (Crouhy et al., 2001).  

 

Ytterligare en anledning till det något kontradiktoriska resultatet kan härledas till 

användningen av mer frekvent data, då många tidiga studier gjordes enbart med 

månadsdata vilket innebär att fler okända faktorer kan påverka kursen.   

 

En övervägande del av de största svenska bolagen väljer i dagsläget att få ett kreditbetyg. 

För att detta skall vara en lönsam affär för företagen bör kreditbetygen förmedla någon 

ny information till marknaden, då de annars betalar för en tjänst som inte fyller något 



Bergström & Hjelm 
 

 4

syfte. Enligt den effektiva marknadshypotesen skall ny information genast återspeglas i 

en aktiekurs.  

 

Majoriteten av ovanstående studier har skett på den amerikanska aktiemarknaden som 

avsevärt skiljer sig från den svenska, både i antal betygsatta företag och storlek. I 

dagsläget finns det ingen tydlig bild av hur situationen ser ut på den svenska marknaden 

vilket gör det till ett spännande område att undersöka. Vidare kommer vi även att 

undersöka hur företagens aktiekurs reagerar på en förändring i förväntat kreditbetyg, så 

kallad outlook.   

 

1.3 Syfte 

Syftet är att studera hur aktiekurserna för samtliga företag på Stockholmsbörsen, som 

erhåller kreditbetyg från S&P, påverkas vid en förändring av företagets kreditbetyg samt 

outlook.  
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2 Kreditbetygsinstituten 

Nedan kommer vi att presentera kreditbetygsinstitutens historik, utveckling samt 

redogöra för processen som leder fram till ett kreditbetyg. Vi kommer även att belysa 

den kritik som har framförts mot företagen.  

 

“They wield great power - a downgrade can tip a company into bankruptcy” 

 

– Glenn Reynolds, chef på 

analysfirman Creditsight 

2.1 Framväxten av kreditbetygsinstituten 

De första kreditbetyginstituten växte fram i USA under slutet av 1800-talet och deras 

verksamhet bestod till en början av att bedöma betalningsförmågan hos olika köpmän. 

Branschen expanderade starkt i början av 1900-talet då antalet utgivna obligationer 

ökade kraftigt vilket medförde att efterfrågan på en objektiv kreditvärdering steg. Från 

starten har samma tre bolag varit dominerande på marknaden; S&P, Moody’s samt 

Fitch. Initialt tog företagen betalt av dem som läste rapporterna, ett system som inte 

visade sig vara bra för lönsamheten då det var enkelt att kopiera rapporterna. Istället 

valde branschen att under 1970-talet att fakturera det företag eller den myndighet som 

blev tilldelat en rating. (Cantor et al., 1994) 

 

För att förstå vikten av ett kreditbetyg måste vi ha företagets kapitalkostnad i åtanke. Ett 

bra betyg ger med största sannolikhet en lägre kostnad för det lånande kapitalet 

samtidigt som det pekar på en lägre finansiell risk. Den lägre kostnaden för det lånade 

kapitalet minskar kostnaden för totalt kapital vilket i sin tur leder till ett högre värde på 

bolaget2, allt annat lika. Den lägre risken ökar också värdet på bolaget genom att 

kostnaden för eget kapital minskar med en lägre risk. Det finns dock undantag från detta 

och det är om en nedgradering av ratingen beror på att ledningen valt att förändra 

kapitalstrukturen genom att öka skuldsättningsgraden. En högre grad av skuldsättning 

kan leda till att kostnaden för kapital minskar och värdet på bolaget borde då öka. 

(Damodaran, 2002) 

 
                                                 
2 Om värde på företaget beräknas med hjälp av dess framtida diskonterade kassaflöden 



Bergström & Hjelm 
 

 6

Kreditbetyginstituten betygsätter i dagsläget både organisationer som önskar ett betyg 

men även företag som inte har någon uttalad önskan om att bli betygsatt. Det råder 

delade meningar om huruvida det faktum att betyg delas ut utan att företaget bett om det 

är positivt eller negativt. Kritikerna menar att denna typ av kreditbetyg inte innehåller 

tillräckligt med information eftersom den som utför kreditbetyget inte har någon 

tillgång till privat information då kommunikationen med företaget är begränsad. Svaret 

på denna kritik är att detta motverkar förekomsten av bolag som bara väljer att få betyg 

från ett institut som erbjuder ett fördelaktigt betyg. (Cantor et al., 1994)  

 

”A credit rating, typically, is a credit rating agency’s opinion of how likely an issuer is 

to repay, in a timely fashion, a particular dept or financial obligations or its debts 

generally” -  International Organization of Securities Commissions 

 

Processen som leder fram till ett kreditbetyg varierar mellan de olika ratingföretagen, 

dock bedömer samtliga ett företags möjlighet att möta sina finansiella åtaganden. Mer 

specifikt mäter S&P sannolikheten för att ett företag ska ställa in sina betalningar medan 

Moody’s mäter total förväntad kreditförlust. Dock finns det fall där de olika instituten 

ger olika betyg till samma företag. (Crouhy, 2001) 

 

2.2 Ratingprocessen 

I normala fall inleds ratingprocessen med att S&P blir kontaktade av ett företag som vill 

bli tilldelat ett kreditbetyg. Initialt börjar en eller flera analytiker med att samla in den 

data som skall ligga som underlag för kreditbetyget. S&P bokar även in möten med 

ledningen för att få en detaljerad bild av hur bolaget styrs. Betyget bestäms av en 

ratingkommitté som grundar sitt beslut på den analys som analytikerna utfört. Innan 

betyget offentliggörs presenteras betyget för bolaget i fråga som får möjlighet att 

kommentera och presentera eventuell ytterligare information ifall de anser att betyget är 

felaktigt. (S&P, 2006) 

 

Företaget som får betyget får välja om betyget skall vara ett engångsbetyg eller om det 

skall gälla över en längre tid. Om det ska gälla över en längre tid kommer S&P att 

bevaka utvecklingen på bolaget och vid en eventuell förändring i utsikterna kommer 
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S&P att kalla till ett nytt möte med ledningen för bolaget. Oavsett om det händer något 

specifikt eller inte kommer S&P att hålla ett möte med företagets ledning på årlig basis 

och då gå igenom bolaget för att avgöra om det finns anledning att förändra betyget. Om 

denna utvärdering kommer fram till att betyget kan komma att förändras placeras 

bolaget på en bevakningslista, Credit Watch List. (S&P, 2006)  

 

 
Figur 1 – Faktorer som påverkar kreditbetyg, egen figur 

 
 

2.3 Ratingfaktorer  

Som figur 1 visar vägs både kvantitativa och kvalitativa faktorer in då ett kreditbetyg 

skall bestämmas. Vidare tar S&P  hänsyn både till finansiell- och operationell risk. 

 

De parametrar som används för att uppskatta den finansiella risken är: 

• kassaflöde    

• räntetäckningsgrad  

• soliditet  

• likviditet  
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• kapitalstruktur  

• kvaliteten på den finansiella rapporteringen (S&P, 2006) 

Framförallt är kvaliteten på den finansiella rapporteringen viktig då det är viktigt att de 

uppgifter som bolaget anger är tillförlitliga.  En annan viktig aspekt är vilka 

finansieringsmöjligheter bolaget har och hur snabbt de kan få hjälp med extern 

finansiering. (Crouhy, 2001)  

 

Den operationella risken mäts utifrån följande kriterier: 

• politiskrisk 

• branschens egenskaper 

• företagets ställning  

• produktportfölj 

• kostnadseffektivitet 

• ledningens kompetens 

• lönsamhet jämfört med konkurrenter 

     (S&P, 2006) 

 

All denna information kan hämtas från både publika dokument men också från 

sammanträden med företagets ledning samt från företagets interna dokument.  Det 

faktum att S&P sammanträder med företaget tyder på att de har tillgång till 

privatinformation (IOSCO, 2003).  
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2.4 Betyg och outlook 

Kreditbetygen är indelade i A, B och C- kategorier som motsvarar förmågan att möta 

finansiellantaganden gentemot gäldenärer, med AAA som det starkaste betyget. Nedan 

visas hur många företag som ställt in sina betalningar i respektive kategori.3  

 
 

Betyg 1 år 5 år 10 år 15 år 
AAA 0,00 % 0,10 % 0,48 % 0.67 % 
AA 0,01 % 0,27 % 0,85 % 1.30 % 
A 0,05 % 0,62 % 1,82 % 2.88 % 

BBB 0,37 % 3,20 % 6,68 % 9.77 % 
BB 1,38 % 12,34 % 20,82 % 24.51 % 
B 6,20 % 26,59 % 35,87 % 41.09 % 

CCC 27,87 % 50,46 % 57,21 % 60.7 % 
 Tabell 1 – Global historisk kumulativ genomsnittlig default rate 1981-2007 

 

För att indikera hur företaget förhåller sig jämfört med övriga bolag inom respektive 

kreditbetyg använder sig S&P av plus (+) och minus (-) i kombination med ovanstående 

graderingar.  

 

Outlook definition 

S&Ps outlook indikerar i vilken riktning ett kreditbetyg förväntas utvecklas på 

medellång sikt (6-24 månader). Vid fastställandet av en outlook tas det hänsyn till 

förändringar i förutsättningar för den ekonomiska tillväxten och/eller företagsspecifika 

nyheter. Det finns tre olika outlooks: 

 

• Positiv  

• Negativ  

• Stabil 

 
Med kreditbetyg avser vi förändring av både betyg samt outlook, i de fall där endast ren 

betygsförändring, till exempel AAA- till AA+, kommer vi att kalla detta en ren 

betygsförändring.  

 

 

                                                 
3 För utförligare beskrivning av respektive kreditbetyg se Appendix 1. 
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2.5 Kritik mot ratinginstituten  

De har under en längre tid framförts kritik mot att ratinginstituten tar betalt av de bolag 

som de sätter betyg på, kritikerna menar att institutens beroende av avgifter de tar för att 

dela ut kreditbetyg gör att de är mindre noggranna i sin analys och sätter för höga 

kreditbetyg. Svaret på denna problematik har varit att det inte finns någon koppling 

mellan kreditanalytikernas inkomst och kreditbetyg. (Frost, 2007)  

 

Kritik har även framförts mot att de flesta av ratinginstituten tillhandahåller tjänster som 

till exempel aktieanalys samt konsulttjänster kring interna risksystem. Vidare erbjuder 

även vissa företag tjänster som syftar till att hjälpa emittenter av kreditderivat att uppnå 

önskat betyg. (Verschoor, 2007) De skulle då ligga en stark intressekonflikt mellan 

betygsättningen och de övriga tjänsterna. (Frost, 2007). Ovanstående kritik har 

resulterat i att myndigheter i USA kommer att undersöka om ratinginstituten bör delas 

upp för att minska detta problem (Financial Times, Sep 27, 2007). 

 

I samband med Enrons och Worldcoms kollapser under början av 2000-talet kritiserades 

ratingbolagen för att inte agera snabbt nog och misslyckades att ge en oberoende bild av 

företagens finansiella status. Samtidigt väcktes även frågor till hur djupt ratinginstituten 

grävde för att erhålla tillräckligt med information, till exempel föll Enrons kreditbetyg 

till skräpstatus bara några dagar innan kollapsen. Många kritiker menade även att de inte 

utnyttjade den tillgång på privatinformation som de har och att detta ledde till att Enron 

inte nedgraderades tillräckligt snabbt. Det är dock viktigt att påpeka att Enrons struktur 

var extremt komplex och ledningen kan ha undanhållit alternativt manipulerat 

information. Kritiken ledde till att två av de stora instituten ändrade i sina rutiner för att 

få en mer granskande process. (Frost, 2007)  

 

Under hösten 2007 och våren 2008 har återigen kreditratingföretagen blivit kritiserade 

för att betygsättningen inte har återspeglat de faktiska riskerna på ett adekvat sätt. 

Merparten av kritiken har fokuserat på olika typer av komplexa kreditderivat, som få 

aktörer lyckats få en överblick över. (Financial Times, Sep 27, 2007) 
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3  Teori 

Diskussionen till vilken grad ett förändrat kreditbetyg reflekteras i företags aktiekurs 

eller priset på dess obligationer har intresserat forskare i över trettio år. Vi ämnar i 

denna del av uppsatsen att presentera relevant teori inom ämnet samt hur 

forskningsläget ser ut idag. 

 

3.1 Effektiva marknadshypotesen  

En aktiekurs skall återspegla all information som finns tillgänglig om den specifika 

aktien. Skulle marknaden få tillgång till ny information som indikerar att aktien är 

felaktigt prissatt skall detta återspeglas genom att aktiekursen förändras för att reflektera 

denna nya information. (Bodie et al., 2008) 

 

Dock är det viktigt att påpeka att detta inte innebär att en aktiekurs reflekterar det sanna 

värdet på bolaget, så länge som avvikelserna inte följer något mönster. (Damodaran, 

2002) Det ska alltså inte förekomma någon systematisk felprissättning.  

 

Det finns olika grader av marknadseffektivitet som bestäms av hur pass mycket 

information som reflekteras i en aktiekurs: 

 

• Svag, aktiepriser återspeglar all historisk information som är relaterad till 

handeln med aktien, som till exempel historiska kurser eller handelsvolym. 

 

• Semistark, priset återspeglar förutom historisk handelsdata även all publik 

information om företaget. 

 

• Stark, priset återspeglar all information som påverkar bolaget inklusive den 

information som endast insiders har tillgång till. 

  

(Fama, 1970) 
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En marknad blir effektiv om aktörerna på marknaden agerar för att försöka slå 

marknaden och driver marknaden till en jämvikt där effektivitet uppnås. För att 

investerare skall genomföra sina strategier för att slå marknaden krävs det att följande 

kriterier är uppfyllda;  

 

• Att samtliga instrument som är ineffektiva handlas frekvent samt att 

transaktionskostnaderna som krävs för att genomföra handelsstrategierna inte 

raderar ut avkastningen.  

 

• Investerarna måste sträva efter att vinstmaximera, identifiera den strategi som 

slår marknaden samt har de resurser som krävs för att genomföra strategin. 

(Damodaran, 2002) 

 

Aktiemarknadernas effektivitet eller ineffektivitet är något som har diskuterats sedan 

teorin formulerades och det har publicerats en rad artiklar till dess försvar men det finns 

även motståndare som pekar på ineffektiviteter4.  Först och främst är det viktigt att 

påpeka att olika marknader har olika grader av effektivitet. Detta beror till stor del på 

hur lätt det är att genomföra transaktioner, hur pass aktiva investerare är att söka 

felprissättningar samt kostnaderna för att utföra transaktioner. Majoriteten av 

forskningen visar att marknader är minst semieffektiva och att för att kunna slå 

marknaden systematiskt krävs det tillgång på väldigt god information. (Bodie et al., 

2008) 

 

Det viktigt att påpeka att det finns en rad anomalier som pekar på att marknaderna 

stundtals är ineffektiva. Dessa systematiska fel skulle kunna omkullkasta slutsatsen att 

marknader överlag är effektiva. Dock visar det sig att professionella investerare som 

dagligen försöker utnyttja dessa anomalier har svårt att generera någon abnorm 

avkastning vilket återigen visar på en effektiv marknad. (Bodie et al., 2008) 

 

Dessa insikter om hur priset på en aktie bör påverkas av ny information blir väldigt 

intressanta då vi ställer oss frågan om nyheten om ett förändrat kreditbetyg påverkar 

aktiekursen. S&P som sätter kreditbetygen får möjlighet att studera interna dokument 
                                                 
4 För bevis på semistark-form se till exempel Keown & Pinkerton (1981) 
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samt tillgång till företagsledningen och får på så sätt tillgång till information som ingen 

annan på marknaden har. (Crouhy et al., 2001) Eftersom dessa bolag har tillgång till 

privat information bör en förändring i ett kreditbetyg påverka priset på en aktie då ny 

information finns på marknaden. För att all tillgänglig information skall återspeglas i en 

aktiekurs bör priset på en aktie förändras på en marknad som en har en minst 

mellanstark grad av effektivitet.  

 

3.2 Tidigare forskning 

Under 1970-talet uppstod två inriktningar med olika syn på huruvida en 

kreditbetygsförändring påverkade aktie och obligationskurser eller inte. Weinstein 

(1977) analyserade avkastningen på obligationsmarknaden, på månadsbasis, och hittade 

inget bevis på att en förändring i kreditbetyg skulle ha någon signifikant påverkan på 

priserna. Weinstein tolkar resultaten som att kreditratingföretagen snarare summerar 

tidigare känd information och att publikationen fungerar i större mening som ett kvitto 

än en prognos. En liknande studie med aktiedata genomfördes av Wakeman (1978) med 

snarlikt resultat. Samma år publicerade Pinches och Singleton (1978) en undersökning 

som bekräftade ovanstående forskning och menade att marknaden redan hade reagerat 

på de faktorer som föranlett en förändring av kreditbetyg. Kaplan och Urwitz (1979) 

och Wakeman (1981) konstaterade än en gång att kreditbetyget inte tillför marknaden 

något.   

 

Under samma period publicerades även en rad rapporter som pekade på motsatsen; att 

ett förändrat kreditbetyg påverkar företagets aktiekurs eller pris på obligationer. Bland 

annat studerade Katz (1974) hur marknaden reagerade på en reklassificering av 

kreditbetyg, det vill säga, den tidigare vedertagna skalan utökades med ett flertal steg. 

Resultatet indikerade att priserna på aktier och obligationer påverkades av den nya 

klassificeringen, dock med några veckors fördröjning. Detta bekräftades av Grier och 

Katz (1976) två år senare vid ytterligare studier.  

 

Under 1980-talet publiceras en rad rapporter som styrker att aktiekurser och priset på 

obligationer påverkas av ett förändrat kreditbetyg.   Bland annat visar en studie av 

Griffin och Sanvicente (1982) att en nedgradering påverkar kurser signifikant, medan en 
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uppdatering inte har någon påvisbar effekt. Likartade resultat finner Ingram, Brooks och 

Copeland (1983) med inriktning på obligationspriser. Stickel (1985) publicerar en av de 

första studierna där enbart dagsdata används för aktier och finner signifikant abnorm 

avkastning. En av de mer tongivande studierna inom ämnet publicerades senare samma 

år av Holthausen et al., (1985) tyder på att nedgraderingar innehåller ny information 

medan uppgraderingar inte har någon signifikant effekt. Samma resultat kommer Hand 

et al., (1992) fram till, denna studie är den sista stora som gjorts för den amerikanska 

marknaden. Detta resultat fick även Glascock et al., (1987) som studerade 

obligationspriser efter att Moody’s ändrade rating.  

 

En förklaring till de initialt olika resultaten skulle kunna vara tillgängligheten på data, 

till exempel skiljer sig precisionen beroende på vilken frekvens på data man har tillgång 

till. Tidigare studier undersökte ofta förekomsten av abnorm avkastning under ett flertal 

månader, ibland år, runt datumet för publicering, vilket minskar tillförlitligheten då fler 

faktorer kan spela in. Vidare började forskare exkludera vissa observationer som ansågs 

kontaminerade på grund av andra nyheter under den aktuella perioden. Samtidigt har 

antalet informationskanaler ökat markant under de senaste decennierna, bland annat 

genom en utökad etablering av Internet och användandet av datorer.  

 

Elayan et al., (1990) undersökte även hur aktiepriser reagerade på falska signaler, det 

vill säga ett företag kan ha blivit placerat på en lista som indikerar att en nedgradering 

(uppgradering) är närbelägen men slutligen sker ingen förändring. Resultatet var att 

företag som placerades på listan men inte nedgraderades erhöll abnorm negativ 

avkastning. Detta resultat är intressant då det indikerar att även antydan om en 

förändring kan ha en effekt på aktiekursen. Under resten av 1990-talet och början av 

2000-talet publicerades en rad studier av bland annat Kliger och Sarig (2000), samt 

Creighton och Richards (2004), som alla indikerar att både förändringar och förväntade 

förändringar påverkar aktiekursen. 

 

En studie på den brittiska marknaden, Barron et al., (1997), konstaterar att 

ratingföretagen tillför information både med förändrade kreditbetyg samt prognoser. 

Studien finner även stöd för att en förändrad positiv prognos ger utslag i aktiekursen, 

vilket inte hittats i tidigare amerikanska studier. 
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Sammantaget visar forskningen på en alltmer tydlig trend de senaste 20 åren; att 

kreditbetygen innehåller ny information vilket reflekteras i priserna på företagens aktier 

och obligationer, starkast i nedgraderingar. Dock finner man ingen konsensus huruvida 

uppgraderingar reflekteras i priserna på aktier och obligationer.    

 

3.3 Studier på mindre marknader 

Majoriteten av ovanstående studier har skett på den amerikanska marknaden, vilken har 

unika egenskaper både i storlek och likviditet men ett fåtal studier har utspelat sig på 

andra marknader. Anledningen till att de är intressant att studera mindre likvida 

marknader är att det kan påverka hur snabbt aktiekurser justeras till ny information. 

Studier som skett på den australiensiska marknaden; till exempel Matolcsy och Lianto 

(1995) finner resultat som är likartade de amerikanska dock noteras det att det sker en 

viss fördröjning inom vissa reglerade sektorer. Choy et al., (2006) gör en liknande 

studie på den australiensiska marknaden och finner stöd för att nedgraderingar 

innehåller ny information vilket är i linje med övrig forskning.    

 

Ytterligare två intressanta studier på mindre marknader är Elayan et al., (2003) som 

studerar Nya Zeelands marknad samt Abad-Romero och Robles-Fernadez (2006) som 

undersökte den spanska marknaden, båda visar att uppgraderingar och nedgraderingar 

påverkar priset på aktier. Elayan (2003) menar att en anledning till resultatet på Nya 

Zeeländska marknaden skiljer sig från studier på den amerikanska marknaden är bristen 

på transparens, det vill säga, större risk för asymmetrisk information. Vidare menar 

författaren att detta resultat bör vara entydigt på liknande marknader.       

   

Således indikerar forskningen att kreditföretagen levererar ny information vilket 

återspeglas genom abnorm avkastning, dock finns det skillnader mellan upp- och 

nedgraderingar samt storleken på marknaden. Signifikant abnorm avkastning har oftare 

uppmätts vid nedgradering än uppgradering på den amerikanska marknaden. Vid studier 

av mindre marknader har signifikanta förändringar dokumenterats både vid upp- och 

nedgraderingar. En förklaring till denna divergens kan vara att mindre marknader inte 

har samma informationstransparens (Elayan, 2003).  
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Det saknas omfattande studier av ovanstående karaktär för den svenska marknaden trots 

att en majoritet av företagen som är listade på OMX-30 erhåller ett kreditbetyg av S&P. 

Den mest relevanta studien är ett working paper av Li et al., (2004) vars preliminära 

resultat indikerar att ett svagt samband mellan en förändring av kreditbetyg och aktiens 

kurs existerar.  
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4 Metod 

Vi vill med detta kapitel ge läsaren en möjlighet till inblick i hur vi har arbetat för att 

nå fram till våra slutsatser och på så sätt ge läsaren en möjlighet att kritiskt granska 

resultaten från studien. 

 

”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och 

hur man ämnar behandla ämnet” 

    - Rolf Ejvegård, 2003  

4.1 Undersökningens inriktning 

Precis som syftet antyder kommer vår undersökning vara av en deskriptiv karaktär där 

vi ämnar utreda huruvida en förändring i kreditbetyg har någon påverkan på aktiekurser 

på den svenska aktiemarknaden. En deskriptiv undersökning ska undersöka 

sakförhållanden inom ett speciellt område, det ligger inte i undersökningens syfte att 

klargöra varför. Vi använder oss utav en klart definierad problemställning vilket är en 

förutsättning för denna typ av forskningsansats.  (Lekvall, Wahlbin, 2001)   

4.2 Undersökningsansats  

Det material som vi har tillgång till för vår undersökning är samtliga förändringar som 

utförts av S&P gällande svenska bolags kreditbetyg. Vi kommer att studera förändringar 

i kreditbetyg över tiden och till vilken grad dessa förändringar har påverkat respektive 

bolags aktiekurs. Den insamlade datan kommer att vara av kvantitativ karaktär, en 

uniform definition av detta begrepp saknas men Lekvall och Wahlbin definierar en 

kvantitativ ansats när den insamlade datan både uttrycks och analyseras i sifferform. 

(Lekvall & Wahlbin, 2001) 

 

Från vår undersökning vill vi kunna dra slutsatser om förhållandet mellan aktiekurs och 

kreditbetyg för den svenska marknaden. Denna typ av undersökning kallas 

surveyundersökning, och är en form av tvärsnittsundersökning, och är lämplig att 

använda då en forskare önskar att undersöka ett stickprov för att sedan dra slutsatser om 

hela målpopulationen. I vårt fall kommer vi att utföra en totalundersökning. På grund av 

att ett bolag inte är börsnoterat är det omöjligt för oss att kunna inkludera bolaget i 
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undersökningen. Utöver detta bortfall kommer vi att inkludera samtliga observationer 

på den svenska marknaden.  

 

Trots att vi enbart använder kreditbetygsdata från ett kreditbetygsföretag anser vi att 

resultaten i studien fortfarande kommer att vara generaliserbara. Detta grundar vi på att 

kreditbetygen ska spegla snarlika faktorer och samtliga ratingföretag arbetar enligt 

liknande principer och har tillgång till samma typ av information. (Crouhy et al., 2001) 

 

4.3 Studiens utformning 

Inom den ekonomiska forskningen har de under de senaste 50 åren vuxit fram en 

speciell undersökningsteknik, en så kallad event study, vars syfte är att isolera en 

händelses påverkan under ett tidsbestämt fönster. Denna teknik presenterades första 

gången av Fama et al. i samband med att de testade den effektiva marknadshypotesen. 

(Fama et al., 1969) Syftet med en event study är att undersöka hur en aktiekurs påverkas 

av en företagsunik händelse. I dag är denna typ av studie en vedertagen metod inom den 

ekonomiska forskningen, mellan 1974 och 2000 publicerades det 565 stycken event 

studies och de statistiska ramverken har i stort sett varit oförändrade sedan 1969.  

(Khotari & Warner, 2006) Det har tidigare gjorts en rad studier på hur ett förändrat 

kreditbetyg har påverkat aktiekurser, vid samtliga av dessa studier har författarna använt 

sig av en undersökningsmetodik som har sitt ursprung i en event study.  

 

Även om det finns en klar definition om vad en event study är kan tillvägagångssättet 

skilja sig mellan olika studier, dock vilar alla undersökningar på samma fundamentala 

delar. 

 

Figur 2 visar vilka perioder i tiden som är intressanta för vår event study. Det första 

steget är att avgöra vad som ska undersökas och vilken tidsperiod som studien omfattar. 

Eftersom de flesta studier utreder om en specifik händelse har någon påverkan på en 

aktiekurs måste först en normalavkastning skattas för att sedan jämföras med 

avkastningen vid den aktuella tidpunkten. Denna skattning sker i perioden före 

händelsen, i det så kallade estimation window. Den beräknade avkastningen jämförs 

sedan med det faktiska utfallet i den aktuella perioden, event window.  Efter att all data 
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är bearbetad och beräkningar är utförda genomförs ett statistiskt test för att undersöka 

om den abnorma avkastningen är signifikant skiljt från noll.  

 

 
Figur 2 – Illustration av event window, MacKinley, 1997 

 
 

4.4 Urval av data 

Vi kommer att undersöka samtliga observationer som finns för bolag som är noterat på 

den svenska aktiemarknaden, där förändringen är utförd av S&P. Det urval som 

kommer att ske är alltså att vi bortser från andra kreditratingföretag. Det finns två 

anledningar till detta, den första är att S&P är den största aktören utanför USA och av 

de bolag som S&P betygsätter saknar vissa motsvarande betyg från andra ratingföretag. 

Den andra beror på tillgänglighet till data, i ett initialt skede av studien kontaktade vi 

både S&P samt Moody’s för att förhöra oss om de kunde bistå oss med data (Crouhy et 

al., 2001). S&P valde att tillhandahålla oss med de data som vi behöver medan Moody’s 

ville ha betalt för denna tjänst.  

 

All data som avser en förändring i kreditbetyg kommer vi att hämta från S&P (S&P) 

och således kommer vi att bortse från de andra aktörerna på marknaden.  

 

I tabell 2 presenteras alla de bolag som ingår i vår studie. Dessa företag representerar 

alla bolag som är listade på Stockholmsbörsen samt har ett kreditbetyg från S&P. 

Samtliga av dessa 21 bolag är en del av indexet OMX 30, endast ett bolag som har ett 

betyg från S&P står utanför denna lista. Bolaget i fråga är Stena och anledningen till att 

det inte inkluderas i studien är att företaget inte är listat på Stockholmsbörsen. Studien 

kommer att omfatta perioden från 1990 fram till 2007. Kriterierna vid urvalet har alltså 

varit två stycken, dels ska bolaget vara listat på Stockholmsbörsen samt ha ett 

kreditbetyg från S&P. Någon begränsning hur långt tillbaka i tiden vi går har inte gjorts, 

utan undersökningen innehåller samtliga observationer för nedanstående bolag. Totalt 

omfattar studien 125 unika observationer varav 50 är rena förändringar av kreditbetyget 
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och resten är förändringar i outlook. De bolag som finns representerade i vår 

undersökning står för ungefär 80 % av det totala värdet för OMX 30.  

 

Företag med S&P rating 
ABB SCA 

Alfa Laval Scania 
Astra Zeneca SEB 
Atlas Copco Swedbank 
Electrolux Securitas 
Ericsson SHB 
Investor SKF 
Nokia SSAB 

Nordea Swedish Match 
Sandvik Telia Sonera 

SAS  
Tabell 2 – Företag i  studien 

 

4.5 Bearbetning av data 

För att göra ett uttalande om vad som är abnorm avkastning måste vi först avgöra vad 

en aktie bör avkasta under normala förhållanden för att sedan kunna sätta i relation till 

en speciell händelse. För att ge inblick hur valet av modell har skett, kommer vi nedan 

att presentera tre olika tekniker som alla har använts vid tidigare studier. Då 

beräkningen av avkastningen är en central komponent i vår studie väljer vi att ge läsaren 

en inblick i det resonemang som ligger bakom valet.  

 

1. Mean Adjusted Returns 

Den första metoden antar att den förväntade avkastningen för en enskild aktie i 

är konstant K, vilken varierar mellan enskilda aktier. Abnorm avkastning, ε, 

definieras som skillnaden mellan den faktiska avkastningen R och den 

förväntade avkastningen K. (Brown & Warner, 1980) 

 

                         ttiti KR ε=−  

 

Under antaganden om konstant systematisk risk för den specifika aktien samt en 

stationär effektiv front kan den förväntade avkastningen skattas med  

Capital Asset Pricing Model (CAPM).  
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2. Market Adjusted Returns  

Denna modell antar att förväntad avkastning för samtliga aktier är densamma, 

men inte konstant för en given aktie. Då följer att eftersom marknadsportföljen 

är en linjär kombination av samtliga aktier innebär det att den förväntade 

avkastningen för en enskild aktie, E(Rit) = E(Rmt)=K. Den abnorma 

avkastningen för den specifika perioden skattas då genom: 

 

tmti t
RR ε=−  

 

Under förutsättning att alla aktier har samma systematiska risk kan även denna 

modell skattas med CAPM. (Brown & Warner, 1980) 

 

Problemet med de två första modellerna är att de inte tar hänsyn till den enskilda 

aktiens systematiska risk och alltså bortser från skillnaden i avkastning mellan 

marknaden och aktien kan bero på olika faktorer. Genom att införa variabeln 

systematiskrisk, β , i modellen kan vi på så sätt ta hänsyn till den avkastning som 

beror på marknaden och på sätt separera aktiens unika avkastning i form av α  

(Fama, 1976). När vi tar hänsyn till den avkastning som härleds till marknaden kan 

variansen i den abnorma avkastningen reduceras och vi kan då lättare urskilja om ett 

förändrat kreditbetyg har haft någon effekt. (MacKinley, 1997) Genom att kunna 

separera den avkastning som beror på marknaden och den som beror på 

förändringen i kreditbetyget kan vi få förbättrad precision i våra test och risken för 

att vi begår. (Brown & Warner, 1980)  

 

Market and Risk Adjusted Returns ger oss möjligheten att ta hänsyn till den 

avkastning som kommer från en förändring i marknaden och den som kommer från 

en förändring i kreditbetyget.  

 

3. Market and Risk Adjusted Returns 

Även denna modell använder liknande metoder som CAPM för att estimera 

förväntad avkastning. Till skillnad från de tidigare två modellerna antas varje 

enskild aktie ha en unik systematisk risk, beta, där den abnorma avkastningen 

skattas enligt följande formel: 
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tmititi RiRA ,,, *βα −−=  

 

Parametrarna α (alfa) och β (beta) skattas genom en regressionsanalys. (Brown & 

Warner, 1980) Den abnorma avkastning som eventuellt uppstår från en förändring i 

kreditbetyget är α (alfa) och den avkastning som kan härledas till förändring i 

marknaden är tmRi ,*β .  

 

Vi kommer att använda oss av den tredje och sista modellen som tar hänsyn till ett 

företags individuella systematiska risk, till skillnad från de två andra som inte tar 

samma hänsyn till det specifika företaget. Genom att den modell som vi har valt justerar 

för variation i marknadens avkastning kan variansen i den abnorma avkastningen 

minskas och på så sätt kan vi tydligare upptäcka om förändring av ett kreditbetyg har 

någon påverkan på aktiekursen. (MacKinley, 1997) Ytterligare en fördel med att 

använda denna modell är att den inte åtföljs av några begränsande antaganden som 

CAPM förutsätter. På senare år har även en rad andra teorier för att beräkna avkastning 

utvecklats, bland annat Arbitrage Pricing Theory. Denna modell tar hänsyn till fler 

riskvariabler än enbart sytematisk risk. Forskning har dock visat att denna modell inte 

kommer till sin rätt i en event study, då det är tidskrävande att estimera alla parametrar 

och att tester visar att skillnaden mellan APT-modellen och regressionsmodellen vi valt 

att använda är negligerbara. (Dwyer Jr, 2001)  

 

Vi kommer att använda oss av daglig frekvens på våra data för att beräkna avkastning i 

studien. Fördelen med denna metod är att den ger oss bättre möjligheter att utföra 

statistiska test, då vi känner till exakt vilken dag som förändringen skedde. (Holthausen 

& Leftwich, 1986) 

 

För att ytterliggare försäkra oss om att inte någon annan händelse påverkar aktiekursen 

kommer vi att två dagar före och två dagar efter samt dagen för förändring i 

kreditbetyget att gå igenom affärspressen samt pressmeddelanden. Om det har skett 

någon annan händelse kring företaget kommer vi då att klassificera den observation som 

kontaminerad och den placeras i en specifik grupp och analyseras sedan separat. 

(Holthausen & Leftwich, 1986) Detta steg i undersökningen ämnar exkludera 
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observationer som kan anses som oanvändbara. Exempel på nyheter som kan leda till 

eliminering kan vara att; publicering av års- eller kvartalsrapport, order som är 

avvikande stora, VD byte, oannonserade händelser som kan komma att påverka 

företaget. Vi är medvetna att denna typ av exkludering kan medföra svårigheter vid 

eventuell replikering då urvalet i stora drag är subjektiv, dock kommer en analys ske 

med både kontaminerad och icke kontaminerad data. Rent praktiskt har vi individuellt 

studerat pressmeddelande enligt ovan och sedan studerat båda listorna. Där konsensus 

inte nås klassificeras observationen som kontaminerad.  

 

4.6 Beräkning av avkastning 

Det första valet som måste göras är över hur lång tid som normalavkastningen skall 

beräknas, vid användandet av daglig data bör perioden vara minst 100 dagar. 

( Pynnönen, 2005)  

 

Vi utför sedan en regressionsanalys på de data vi har samlat för att skatta α  samt β  

som används i vår modell:  

 

  tmititi RiRA ,,, *βα −−=  

 

Överavkastningen i vår studie kommer att mätas av α . Ett potentiellt problem för den 

här modellen är de egenskaper som variansen hos α  har. Variansen hos den abnorma 

avkastningen (AR) styrs av två komponenter, dels av variansen hos slumptermen i 

regressionen och dels sampling fel i α  och β .  
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Den sista delen av ekvationen som beror på samplings fel kan elimineras genom att 

perioden, 1L , som används för att beräkna normalavkastning görs tillräckligt stor. Om L 

görs tillräckligt stort kan vi bortse från denna term, en period på minst 100 dagar leder 

till att vi kan göra detta antagande. (MacKinley, 1997) 
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När vi skattat den normala avkastningen är det dags att beräkna den avkastning som 

aktien genererar vid tiden för förändring i kreditbetyget. För att kunna göra detta krävs 

det att vi först definierar över hur många dagar som vi ska mäta avkastningen. I tidigare 

undersökningar varierar denna period kraftigt, men synonymt för alla är att de testar på 

ett par olika perioder. Vi har valt att utgå från en period två dagar före och efter 

händelsen samt dagen för förändringen i kreditbetyget. Vi kommer sedan att utöka 

undersökningen till att omfatta fler event windows för att undersöka om det finns någon 

skillnad mellan avkastningen i perioden före och perioden efter dagen för förändringen. 

Vilka dessa perioder är kommer att presenteras senare i uppsatsen i samband med 

redovisningen av våra data.  

 

4.7 Sammanställning av resultat  

För att kunna dra slutsatser för hela vår undersökning krävs det att vi måste 

sammanställa resultaten för varje enskild observation. Denna sammanställning kommer 

att ske dels för varje enskild aktie och sedan kommer resultaten för samtliga aktier att 

summeras för att få fram en kumulativ abnorm avkastning (CAR).   

 

Inledningsvis summeras den abnorma avkastningen (AR) för alla observationer per 

enskild aktie.   

τττ ii ARCAR ∑=)(
2,1  

 

Variansen för denna period skattas med ii εσττττσ 2
12,1

2 )1()(
2

+−= . Som vi nämnde 

tidigare förutsätter det att 1L  är tillräckligt stort så att vi kan bortse från sampling felet. 

(MacKinley, 1997) 

 

Nästa steg i processen är att summera de ackumulerade resultaten för samtliga 

observationer för att kunna beräkna den genomsnittliga abnorma avkastningen för hela 

undersökningen. Detta görs för att kunna testa huruvida samtliga observationer i studien 

visar någon abnorm avkastning.  
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Den genomsnittliga variansen skattas med: 
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4.8 Test för signifikans 

För att kunna uttala oss om det föreligger någon abnorm avkastning i samband med 

förändring av ett kreditbetyg kommer vi att testa nollhypotesen, H0, att en förändring i 

ett kreditbetyg inte har någon påverkan på aktiekursen. Detta test genomförs med ett 

traditionellt t-test. 
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Där nollhypotesen kan förkastas om kvoten uppgår till mer än det kritiska värdet vid en 

signifikansnivå på 1 %. (Gujarati, 2003) 

4.9 Heteroskedasticitet  

Ett viktigt antagande i samband med linjär regression är att residualvariansen är 

konstant, homoskedasticitet. Detta innebär att i genomsnitt så är residualvariansen noll 

och vi kan bortse från denna term. Det uppstår dock problem om variansen inte är 

konstant, heteroskedasticitet. Detta är speciellt av intresse i vår undersökning då vi 

undersöker små variationer och därför är det viktigt att kunna säkerställa att den 

avkastning vi observerar faktiskt är abnorm avkastning.  

 

 



Bergström & Hjelm 
 

 26

4.10 Metodkritik 

4.10.1 Validitet och reliabilitet   

Validiteten i uppsatsen avgörs av huruvida våra mättekniker verkligen utreder 

förhållandet mellan ett förändrat kreditbetyg och förändringen i aktiekurser (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Den typ av undersökningsmetodik som vi använder oss utav är allmänt 

vedertagen bland den ekonomiska forskningen och liknande studier har skett på samma 

grunder. Vidare kommer vi att vid bearbetningen av data gå igenom de observationer vi 

har och undersöka om det i samband med kreditbetygen släpptes någon annan 

företagsunik nyhet som tillfört marknaden ny information. Detta för att särskilja de 

observationer som kan ha kontaminerats av andra nyheter som är kursdrivande.   

 

Den mest kritiska punkten för vår undersökning är användandet av vår modell för att 

beräkna normalavkastningen. Denna regressionsmodell grundar sig på CAPM som har 

en rad antaganden som gör att dess precision kan ifrågasättas. Först och främst antar 

CAPM att den enda risk som är av intresse är den systematiska risken, i vår modell är 

detta definierat som beta-variabeln. Detta antagande förutsätter att aktien är en del av en 

väldiversifierad portfölj som endast innehåller icke diversifierbar risk. (Damodaran, 

2002) När vi använder oss av denna modell gör vi automatiskt antagandet att beta-

variabeln är konstant över tiden, givetvis förändras ett bolags risk över tiden och på lång 

sikt är detta antagande ett problem. Vi använder data från de 100 senaste dagarna för att 

beräkna den avkastning som vi definierar som normalavkastning. Att vi har en period 

som ligger väldigt nära i tiden samt att vi beräknar avkastning för en väldigt kort 

tidsperiod gör att vår undersökning inte blir lika känsligt för detta antagande.  

 

Tidigare forskning har visat att resultaten i studierna inte är starkt beroende av vilken 

metod som används för att beräkna avkastning (Holthausen & Leftwich, 1986). För vår 

undersökning är det viktigare att undersöka huruvida residualvariansen är konstant eller 

icke konstant, vilket kan leda till att vi misstar oss angående förekomsten av abnorm 

avkastning, då denna i själva verket kan vara varians som inte förklaras av förändring i 

kreditbetyget.  
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En annan viktig aspekt för en uppsats är vilken möjlighet som andra forskare har att 

replikera vår undersökning. Alltså till vilken grad vi har låtit våra personliga preferenser 

påverka resultaten. För att resultaten i en uppsats skall vara pålitliga är det väldigt 

viktigt att andra personer med exakt samma tillvägagångssätt skall komma fram till 

samma resultat.(Lekvall & Wahlbin, 2001) 

 

I vår uppsats kommer vi att samla in samt bearbeta data och analysera denna med hjälp 

av diverse statistiska metoder. Det finns ingen önskan hos oss att landa vid ett speciellt 

resultat och vi har inga incitament till att styra resultaten i en viss riktning. För den 

intresserade finns all våra rådata att tillgå och alla de metoder vi använder för att 

undersöka materialet kommer att presenteras i antingen detta kapitel eller i vår analys 

där nya metoder kan introduceras efter behov. Det största inslaget av subjektivitet 

uppstår då vi genomför rensningen för kontaminerad data. Vi har ovan redovisat de 

kriterier vi använder för att avgöra om en förändring är kontaminerad för att öka 

möjligheten till replikerbarhet. Resultatet för både kontaminerade och icke-

kontaminerade kommer presenteras separat.  

 

4.10.2 Normalfördelning 

 Då vi ämnar använda regressionsanalys för att undersöka hur signifikant sambandet 

mellan en förändring kreditbetyg och den abnorma avkastningen för en aktie är innebär 

detta att vi gör ett antagande om normalfördelning som stundtals kan ifrågasättas. När vi 

utför hypotesprövningen antar vi att alla variabler är normalfördelade och vi kan på så 

sätt förkasta eller verifiera vår hypotes utifrån detta antagande. Om detta förhållande 

inte skulle stämma innebär det att våra möjligheter att uttala oss och styrkan i våra 

resultat kraftigt försämrats.  

 

Det är alltså inte de statistiska metoderna vi använder som är felaktiga utan snarare 

egenskaper hos vårt datamaterial påverkar studien. De två vanligaste problem är att 

populationen har en skevfördelning, skewness, eller att den har feta svansar, kurtosis. 

Att en population har en skevfördelning innebär att en majoritet av observationerna 

antingen hamnar över eller under medelvärdet vilket innebär att sannolikheten för ett 

positivt eller negativt utfall inte längre är lika stort. (Bodie et al., 2008) Det andra 

problemet som kan uppstå är att fördelningen av utfall är mer utspridd än vad 
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normalfördelningen antyder, att extremvärdena är större än vad som antyds av 

normalfördelningen. Detta kan få som följd att vi felaktigt verifierar nollhypotesen då vi 

underskattar de värden som observationer i populationen kan anta. (Gujarati, 2003) 

 

4.10.3 Problem med event studies 

Det finns en risk att det blir svårare att isolera effekten av ett förändrat kreditbetyg då 

det finns fler händelser som spelar in.  Det kan dock finnas en anledning till att välja ett 

längre event window om det saknas kunskap om vid vilken tidpunkt som fenomenet 

äger rum. För vår studie hade det absolut bästa varit att bara använda oss av en dag då 

vår test hade haft en mycket högre tillförlitlighet. Hade vi valt att bara använda oss av 

en dag hade vi löpt en risk att effekten av förändringen i kreditbetyget inte hunnit 

återspeglas under den första dagen och har därför valt att använda oss av ett fönster. Vi 

har övervägt valet mellan en ökad tillförlitlighet i testen jämfört med risken att använda 

ett för smalt och på så sätt bortse från effekten av en kreditbetygsförändring. (Campbell 

et al., 1997) Vi kommer att använda oss av en rad olika fönster för att undersöka hur ett 

förändrat kreditbetyg påverkar aktiekurser under olika tidsperioder.  

 

Ytterliggare ett problem som kan vara aktuellt för vår event study är att antalet 

observationer kan vara för litet för att identifiera den abnorma avkastningen i perioden. 

Detta problem omfattar främst de tester som har mindre än 30 observationer.   
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5 Studiens utfall 

I denna del av uppsatsen kommer läsaren att ta del av resultaten från vår studie. Vi 

kommer att presentera alla aktuella fönster och lyfta de aspekter vi anser synnerligen 

intressanta. 

 
Vår undersökning består totalt av 19 event windows där vi utfört fyra stycken tester för 

varje fönster. Utgångspunkten är hela tiden de 125 observationer som vi har tillhanda 

och sedan har vi ändrat mätperioden runt dessa observationer för att grundligt undersöka 

vilket samband det finns mellan förändringen av ett kreditbetyg och förändringen i 

respektive aktiekurs. Vid eventuell brist på data för valt fönster exkluderas 

observationen. På grund av detta kan därför antalet använda observationer, N, variera. 

Tabell 2 illustrerar antalet observationer i varje delmoment.  

 

  Uppgraderingar Nedgraderingar 
  Totalt Utesluter N Totalt Utesluter N 
Alla 73 7 66 63 4 59 
Betyg 27 3 24 28 2 26 
Outlook 46 4 42 35 2 33 
Icke kont 58 6 52 43 4 39 

Tabell 3 – Antal observationer 
 

Tabellen visar först hur många observationer vi har för varje test i kolumnen ”alla”, 

vidare illustreras hur många observationer som avlägsnas på grund av det ej finns 

tillräckligt med data. Detta kan exempelvis härledas till att ett företag erhöll ett 

kreditbetyg men inte var börsnoterat. Det slutgiltiga antalet observationer som vi 

använder oss av i studien finns i kolumn ”N”.  

 

 Vidare har vi vid varje specifik händelse valt att studera hur en aktiekurs reagerar på: 

 

• Samtliga förändringar 

• Förändring av kreditbetyg 

• Förändring av outlook 

• Samtliga icke kontaminerade förändringar 
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I vår undersökning skiljer sig antalet observationer åt mellan de fönster som innehåller -

10 dagar eller +10 dagar, Detta beror på att det vid +/-10 dagar finns 

kreditbetygsförändringar som överlappar varandra och då har vi valt att utesluta alla 

observationer som inte har ett spann på minst 10 dagar till föregående observation.  

 

Empirin kommer att redovisa resultatet på följande vis;  

 

• Symmetriska fönster som har lika stort antal dagar på vardera sidan av 0t   

• Pre- 0t  som har största antal dagar innan 0t     

• Post- 0t  som har störst antal dagar efter 0t  

 

 
Figur 3 – Illustration av event window, MacKinley, 1997 

 

5.1 Presentation av resultat 

Resultatet från vår studie kommer att presenteras i två steg, först en sammanfattning av 

huvuddragen och sedan en detaljerad sammanställning.  

 

Vi kommer att presentera för vilka dagar som testet är utfört samt vilket p-värde som 

testet resulterade i samt hur stor den sammanlagda procentuella abnorma avkastningen 

var. Om testerna är signifikanta kommer detta att indikeras med ** för signifikans på 5 

% nivån respektive * på 10 % nivån.  Om testet inte är signifikanta finns det ingen 

anledning att kommentera de enskilda siffrorna då dessa inte säger mycket individuellt 

men faktumet att vi icke får signifikanta test kan vara ett viktigt resultat för studien. Den 

totala abnorma avkastningen i perioden benämns nedan som avkastning.  

5.2 Sammanfattning av studien 

I 14 av 19 fönster finner vi ingen signifikant abnorm avkastning vilket tyder på att ett 

förändrat kreditbetyg inte påverkar aktiekursen.   
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Resterande fem fönster innehåller tester med signifikanta resultat på 10 % nivå eller 

lägre. Vid uppgraderingar finner vi abnorm avkastning, signifikant på 10 % nivå, för 

fönster -5 till 5 dagar samt -10 till -2 dagar. 

  
Signifikanta tester vid uppgraderingar 

Fönster Typ av test P-värde Avkastning N 

"-5 till 5 dagar" Alla observationer 0,083* 1,80 % 66 

"-5 till 5 dagar" Icke kontaminerade 0,056* 2,30 % 52 

"-10 till -2 dagar" Icke kontaminerade 0,057* 1,40 % 51 

**: Signifikant på 5 % nivå    

*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 4 – Signifikanta uppgraderingar 
 

Vid test av nedgraderingar förekom sju tester med signifikanta resultat på 10 % eller 

lägre. Alla fönster som innehar ett signifikant test sträcker sig över en längre period 

vilket medför att effekten av förändringen blir svårare att isolera.  

 
Signifikanta tester vid nedgraderingar 

Fönster Typ av test P-värde Avkastning N 

"-2 till 60 dagar" Alla observationer 0,035** 9,60 % 59 

"-2 till 60 dagar" Outlook 0,082* 8,00 % 33 

"-2 till 60 dagar" Icke kontaminerade 0,034** 9,20 % 39 

"-2 till 120 dagar" Outlook 0,097* 13,70 % 29 

"-2 till 240 dagar" Alla observationer 0,016** 29,30 % 44 

"-2 till 240 dagar" Betyg 0,042** 38,60 % 19 

"-2 till 240 dagar" Icke kontaminerade 0,045** 28,20 % 31 

**: Signifikant på 5 % nivå    

*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 5 – Signifikanta nedgraderingar 
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5.3 Resultat för symmetriska fönster 

Aktuella fönster; -2 till +2, -5 till +5, -10 till +10 samt -15 till +15 dagar 

 

Sammanställning 

För ovanstående fönster finner vi abnorm avkastning, signifikant på 10 % nivå, för 

fönster -5 till +5. Testet med alla observationer samt icke kontaminerade visar på en 

abnorm positiv avkastning på 1,8 % respektive 2,3 %. 

 

Varken det mindre fönstret på -2 till +2, eller de större -10 till +10 och -15 till +15, visar 

inte på någon signifikant abnorm avkastning. 

 

Beskrivning av fönster 

-2 till +2 dagar 

Tabell 6 visar utfallet för fönster -2 till +2 dagar där inget av testen visar signifikans för 

abnorm avkastning.  

 

  Uppgradering Nedgradering 
"-2 till +2 dagar" P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,601 0,30 % 66 0,635 -0,90 % 59
Betyg 0,589 -0,40 % 24 0,682 -1,80 % 26
Outlook 0,365 0,70 % 42 0,815 -0,30 % 33
Icke kont 0,476 0,40 % 52 0,988 0,00 % 39
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 6 – -2 till +2 dagar 
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-5 till +5 dagar 

Tabell 7 visar utfallet för fönster -5 till +5 dagar där abnorm avkastning förekommer vid 

tester av uppgraderingar för alla observationer samt de icke kontaminerade. Båda 

testerna är signifikanta på 10 % nivå med p-värden på 8,3 % för alla observationer och 

5,6 % för de som är rensade för kontaminerade observationer. Den kumulativa abnorma 

avkastningen är positiv med 1,8 % respektive 2,3 %.  

 

  Uppgradering Nedgradering 
"-5 till +5 dagar" P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,083* 1,80 % 66 0,314 -2,30 % 59
Betyg 0,168 3,10 % 24 0,394 -4,20 % 26
Outlook 0,340 1,10 % 42 0,578 -0,80 % 33
Icke kont 0,056* 2,30 % 52 0,122 -2,90 % 39
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 7 – -5 till +5 dagar 
 

-10 till +10 dagar 

Tabell 8 visar utfallet för fönster -10 till +10 dagar där inget av testen uppvisar 

signifikans för abnorm avkastning. 

  

  Uppgradering Nedgradering 
"-10 till +10 dagar" P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,438 0,90 % 65 0,227 -2,70 % 54
Betyg 0,587 0,80 % 24 0,215 -5,30 % 22
Outlook 0,621 0,80 % 41 0,706 -0,90 % 32
Icke kont 0,243 1,40 % 51 0,254 -2,80 % 36
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 8 – -10 till +10 dagar" 
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-15 till +15 dagar 

Tabell 9 visar utfallet för fönster -15 till +15 dagar där inget av testen visar signifikans 

för abnorm avkastning.  

 

  Uppgradering Nedgradering 
"-15 till +15 dagar" P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,898 -0,10 % 65 0,755 -1,10 % 59
Betyg 0,667 0,00 % 24 0,459 -4,70 % 26
Outlook 0,989 0,00 % 41 0,585 1,90 % 33
Icke kont 0,879 0,20 % 52 0,742 -1,50 % 39
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 9 – -15 till +15 dagar" 

5.4 Resultat för pre- 0t  

Aktuella fönster; -2 till 0, -10 till -2, -10 till 0, -10 till +2, -20 till -2 samt -20 till +10 

dagar  

 

Sammanställning 

För ovanstående fönster finner vi abnorm avkastning, signifikant på 10 % nivå, för 

fönster -10 till -2 dagar. Testet innehållande icke kontaminerade observationer vid 

uppgraderingar visar på en abnorm kumulativ positiv avkastning på 1,4 %. Fönstret -10 

till 0 dagar innehåller även ett p-värde på 0,109 för de icke kontaminerade 

observationerna för uppgraderingar, med en kumulativ positiv avkastning på 1,4 %.  
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Beskrivning av fönster 

-2 till 0 dagar 

Tabell 10 visar utfallet för fönster -2 till 0 dagar där inget av testen visar signifikans för 

abnorm avkastning. Den mest framträdande skillnaden i p-värden återfinns mellan 

testen för outlook och icke kontaminerade, där värdena 0,249 respektive 0,22 ges av 

uppgraderingarna, vilket är att jämföra med 0,803 respektive 0,82 för nedgraderingar.    

 

  Uppgradering Nedgradering 
"-2 till 0 dagar" P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,410 0,40 % 66 0,546 -0,90 % 59
Betyg 0,558 -0,30 % 24 0,471 -2,60 % 26
Outlook 0,249 0,70 % 42 0,803 0,20 % 33
Icke kont 0,220 0,50 % 52 0,820 -0,20 % 39
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 10 – -2 till 0 dagar" 
 

-10 till -2 dagar 

Tabell 11 visar utfallet för fönster -10 till -2 dagar där testet av icke kontaminerade 

observationer för uppgradering är signifikant på 10 % nivå med korresponderande p-

värde på 0,057 Detta indikerar en positiv abnorm avkastning på 1,4 % för aktuellt 

fönster.  

 

  Uppgradering Nedgradering 
"-10 till -2 dagar" P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 

Alla 0,228 0,80 % 65 0,743 -0,40 % 54
Betyg 0,473 0,80 % 24 0,763 -0,60 % 22
Outlook 0,364 0,80 % 41 0,857 -0,30 % 32
Icke kont 0,057* 1,40 % 51 0,161 -2,40 % 36
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 11 – -10 till -2 dagar" 
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-10 till 0 dagar 

Tabell 12 visar utfallet för fönster -10 till -0 dagar där inget av testen visar signifikans 

för abnorm avkastning. P-värdet för de icke kontaminerade observationerna vid 

uppgradering tangerar dock 10 %, med ett värde på 0,109 och uppvisar en positiv 

abnorm avkastning på 1,4 % för perioden.  

  

  Uppgradering Nedgradering 
"-10 till 0 dagar" P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,265 0,90 % 65 0,363 -1,70 % 54
Betyg 0,728 0,40 % 24 0,333 -3,80 % 22
Outlook 0,302 1,10 % 41 0,859 -0,30 % 32
Icke kont 0,109 1,40 % 51 0,217 -2,10 % 36
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 12 – -10 till 0 dagar 
 

-10 till +2 dagar 

Tabell 13 visar utfallet för fönster -10 till +2 dagar där inget av testerna visar signifikans 

för abnorm avkastning.  

 

  Uppgradering Nedgradering 
"-10 till +2 dagar" P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,329 0,80 % 65 0,353 -2,20 % 54
Betyg 0,766 0,30 % 24 0,392 -4,10 % 22
Outlook 0,378 1,10 % 41 0,709 -0,80 % 32
Icke kont 0,140 1,30 % 51  0,369 -1,70 % 36
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 13 – -10 till +2 dagar" 
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-20 till -2 dagar 

Tabell 14 visar utfallet för fönster -20 till -2 dagar där inget av testerna visar signifikans 

för abnorm avkastning. P-värdena är överlag väldigt höga för både uppgraderingar och 

nedgraderingar. 

 

  Uppgradering Nedgradering 
"-20 till -2 dagar" P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,418 -0,80 % 66 0,879 -0,40 % 59
Betyg 0,618 -1,00 % 24 0,569 -2,80 % 26
Outlook 0,558 -0,60 % 42 0,592 1,50 % 33
Icke kont 0,795 -0,30 % 52  0,916 0,30 % 39
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 14 – -20 till -2 dagar" 
 

-20 till +10 dagar 

Tabell 15 visar utfallet för fönster -20 till +10 dagar där inget av testerna visar 

signifikans för abnorm avkastning. 

   

  Uppgradering Nedgradering 
"-20 till +10 dagar" P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,418 -0,80 % 66 0,621 -1,40 % 54
Betyg 0,618 -1,00 % 24 0,506 -3,80 % 22
Outlook 0,558 -0,60 % 42 0,951 0,8 % 32
Icke kont 0,795 -0,30 % 52  0,849 -0,70% 36
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 15 – -20 till +10 dagar" 
 

5.5 Resultat för post- 0t  

Aktuella fönster; 0 till +2, 0 till +10, +2 till +10, -2 till +10, -2 till +60, 

 -10 till +20, -10 till +120 samt -10 till +240 dagar  

 

Sammanställning 

I denna del av undersökningen finner vi totalt två stycken observationer som visar en 

signifikant abnorm avkastning på 10 % signifikansnivå samt en observation som är 

signifikant på 5 % nivå. I perioden -2 till +60 dagar visar samtliga nedgraderingar en 

positiv abnorm avkastning på 8,1 % med ett p-värde på 0,039. I samma period pekar 

även en förändring i outlook på en positiv abnorm avkastning på 7,9 % då p-värdet är 
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0,093.  Samtliga tester i perioden -10 till +240 förutom outlook visar på en signifikans 

på minst 10 %, tester med samtliga observationer ger oss en abnorm överavkastning på 

29,3 med ett p-värde på 0,016 

 

Beskrivning av fönster 

0 till +2 dagar 

I Tabell 16 ser vi att perioden 0 till +2 dagar inte uppvisar någon signifikant observation. 

Majoriteten av observationerna för både upp- och nedgradering har väldigt låg 

signifikans.  

 

  Uppgradering Nedgradering 
"0 till +2 dagar P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,978 0,00 % 66 0,591 -1,10 % 59
Betyg 0,387 -0,50 % 24 0,58 -2,50 % 26
Outlook 0,592 0,30 % 42 1 0,00 % 33
Icke kont 0,396 -0,30 % 52 0,255 1,00 % 39
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 16 – 0 till +2 dagar 
 

0 till +10 dagar 

Tabell 17 visar att perioden 0 till +10 dagar, likt föregående fönster, inte påvisar något 

signifikant samband mellan förändringar i kreditbetyg och aktiekurser.  

 

  Uppgradering Nedgradering 
"0 till +10 dagar P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,896 0,10 % 65 0,287 -1,90 % 54
Betyg 0,804 0,30 % 24 0,229 -5,10 % 22
Outlook 0,978 0,00 % 41 0,885 0,20 % 32
Icke kont 0,884 -0,10 % 51 0,818 0,30 % 36
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 17 – 0 till +10 dagar 
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+2 till +10 dagar 

I tabell 18 ser vi att den omedelbara perioden efter förändring av kreditbetyg eller 

kreditutsikter inte visar något signifikant samband mellan aktiekurser och kreditbetyg.  

 

  Uppgradering Nedgradering 
"+2 till +10 dagar P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,917 0,00 % 65 0,996 0,00 % 54
Betyg 0,636 0,40 % 24 0,229 -5,20 % 22
Outlook 0,697 -0,40 % 41 0,618 0,60 % 32
Icke kont 0,907 0,00 % 51 0,866 -0,30 % 36
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 18 – +2 till +10 dagar 
 

-2 till +10 dagar 

Genom att inkludera själva händelsedagen samt de två dagarna innan kan vi i tabell 19 

återigen konstatera att det inte finns några observationer med en signifikans på 10 % 

eller bättre.  

 

  Uppgradering Nedgradering 
"-2 till +10 dagar P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,665 0,40 % 65 0,246 -2,30 % 54
Betyg 0,734 0,40 % 24 0,219 -5,30 % 22
Outlook 0,786 0,30 % 41 0,872 -0,30 % 32
Icke kont 0,543 0,60 % 51 0,687 0,70 % 36
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 19 – -2 till +10 dagar 
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-2 till +20 dagar 

Inte heller genom att förlänga händelsefönstret till att omfatta 20 dagar efter att S&P har 

förmedlat information till marknaden uppvisar testerna att det finns någon signifikant 

abnorm avkastning.  

 

  Uppgradering Nedgradering 
"-2 till +20 dagar P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,955 0,00 % 66 0,970 0,10 % 59
Betyg 0,777 -0,50 % 24 0,735 -2,30 % 26
Outlook 0,832 0,30 % 42 0,344 2,10 % 33
Icke kont 1 0,00 % 52 0,642 -1,70 % 39
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 20 – -2 till +20 dagar 
 

-10 till +20 dagar 

Tabell 21 visar utfallet för fönster -10 till +20 dagar där inget av testerna visar 

signifikans för abnorm avkastning. 

 

  Uppgradering Nedgradering 
"-10 till +20 dagar P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,842 0,20 % 65 0,350 -2,90 % 54
Betyg 0,832 -0,40 % 24 0,151 -9,40 % 22
Outlook 0,749 0,50 % 41 0,588 1,50 % 32
Icke kont 0,741 0,40 % 51 0,230 -5,10 % 36
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 21 – -10 till +20 dagar 
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-2 till +60 dagar 

I tabell 22 kan vi observera att testet som omfattar samtliga förändringar visar en positiv 

abnorm avkastning på 9,6 % över perioden och detta är signifikant på 5 % nivån med ett  

p-värde på 0,035. Även de icke kontaminerade observationerna uppvisar en positiv 

abnorm avkastning på 9,2 %, även detta test är signifikant på 5 % nivån med ett p-värde 

på 0,034.  

 

  Uppgradering Nedgradering 
"-2 till +60 dagar P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,649 -1,20 % 66 0,035** 9,60 % 59
Betyg 0,912 -0,70 % 24 0,186 11,70 % 26
Outlook 0,455 -1,90 % 42 0,082* 8,00 % 33
Icke kont 0,536 2,00 % 52 0,034** 9,20 % 39
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 22 – -2 till +60 dagar 
 

-10 till +120 dagar 

I tabell 23 ser vi att en sänkt outlook genererar en positiv abnorm avkastning på 13,7% 

under perioden med ett p-värde på 0,097 signifikant på 10 % nivå.  

 

  Uppgradering Nedgradering 
"-10 till +120 dagar P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,447 -3,60 % 65 0,346 8,50 % 52
Betyg 0,628 -4,90 % 24 0,693 4,90 % 20
Outlook 0,491 -3,30 % 41 0,097* 13,70 % 29
Icke kont 0,425 -4,40 % 51 0,346 8,50 % 33
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

 

 
Tabell 23 – -10 till +120 dagar 
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-10 till +240 dagar 

Tabell 24 visar återigen att en nedgradering av kreditbetyg eller kreditutsikter genererar 

en positiv abnorm avkastning. Med samtliga observationer i testet får vi en positiv 

abnorm avkastning på 29,3 % med ett p-värde på 0,016, samtliga betyg och icke 

kontaminerade observationer är även de signifikanta på 5 % nivå.  

 

  Uppgradering Nedgradering 
"-10 till +240 dagar P-värde Avkastning N P-värde Avkastning N 
Alla 0,190 -11,10 % 61 0,016** 29,30 % 44
Betyg 0,239 -18,90 % 22 0,042** 38,60 % 19
Outlook 0,420 -8,00 % 39 0,174 22,20 % 25
Icke kont 0,245 -11,20 % 49 0,045** 28,20 % 31
**: Signifikant på 5 % nivå     
*: Signifikant på 10 % nivå    

Tabell 24 – -10 till +240 dagar 
 

5.6 Datamaterialets egenskaper 

Som vi tidigare nämnde finns det en rad antaganden som krävs av oss för att vi ska 

kunna analysera våra data med hjälp av en regressionsanalys. De antaganden som bör 

vara uppfyllda för att testet av vår hypotes ska kunna användas för att dra slutsatser rör 

egenskaperna hos slumpvaribeln, iε , närmare bestämt dessa: 

• Normalfördelning 

• Ingen autokorrelation 

• Homoskedasticitet  

 

Om slumpvariabeln inte är normalfördelad innebär detta i sin tur att det t-värde vi 

använder oss för att testa vår hypotes inte följer en t-fördelning och således kan vi få 

svårigheter att testa vår hypotes. (Studenmund, 2006) Att slumpvaribeln inte är 

normalfördelad skapar problem då stickprovet är för litet, inom ekonometrin brukar det 

talas om ett urval på minst mellan 20 -30 observationer. Anledningen till att det inte är 

något problem för oss om vårt datamaterial är normalfördelat eller ej är att då vi har ett 

större antal observationer kan vi tack vare centrala gränsvärdessatsen ändå visa på hög 

validitet i vår studie. Denna teori säger att om vi summerar ett tillräckligt stort antal 

slumpmässigt fördelade tal, kommer fördelningen för summan gå mot normalfördelning, 
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oavsett om de individuella observationerna saknar normalfördelning. Figur 4 visar att 

effekten av centrala gränsvärdessatsen är tydlig redan på låga nivåer av N:  

 

 
Figur 4 – Normalfördelningskurvor 

 

I vår studie utförs majoriteten av våra tester på urval med fler observationer än 30 och 

endast ett test på ett urval med färre observationer än 20. Slutsatsen för vår studie 

kommer alltså att bygga på tester som är utförda på populationer vars urval anses vara 

normalfördelat enligt centrala gränsvärdessatsen.  

 

Nästa antagande är det om att slumpvariabeln inte får uppvisa några symptom på 

autokorrelation. Den absolut vanligaste formen av autokorrelation är positiv 

autokorrelation vars innebörd för oss är att storleken på )ˆ( 2βse underskattas.  

Problemet med en underskattning blir tydligt då vi studerar ekvationen för att beräkna t-

värdet för vår hypotesprövning. I och med att )ˆ( 2βse befinner sig i täljaren får detta som 

konsekvens att t-kvoten överskattas och risken för att för Typ 1 fel ökar.  
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Då vi endast har ett fåtal signifikanta observationer, på 5 % nivå, kommer vår samlade 

slutsats inte att påverkas att ett eventuellt överdrivet t-värde.  

 

Det tredje och sista antagandet förutsätter att slumptermens standardfel har en konstant 

varians, homoskedasticitet. Om variansen visar egenskaper som pekar på att den inte är 

konstant råder det heteroskedasticitet och detta medför komplikationer vid 
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hypotestestning. Precis som tidigare är det absolut vanligast förekommande att 

heteroskedasticiteten gör att vi underskattar slumptermens standardfel. Återigen får 

detta som följd att vi riskerar att få för höga t-kvoter och risken för Typ 1 fel ökar. Det 

finns idag ingen konsensus inom ekonometrin över vilken teknik som är den bästa för 

att testa för heteroskedasticitet, ingen av de förslagna teknikerna kan heller bevisa 

förekomsten av heteroskedasticitet utan ger oss endast en indikation. (Studenmund, 

2006) Vi valde att testa fönstret -2 dagar till + 60 dagar, där vi har en signifikant positiv 

abnorm avkastning på 5 % signifikansnivå. Innan vi utför något test bör vi först studera 

ett plotdiagram som visar slumptermens standardfel, om vi ser antydan till ett 

strutmönster bör vi testa för heteroskedasticitet.  

 
Figur 5 – Residual plot 

 

Diagrammet ovan visar residualvariansen hos de regressioner vi utfört för att beräkna 

normalavkastningen för fönstret -2 dagar till + 60 dagar. Som vi ser i diagrammet ovan 

finns det ingen antydan till något strutmönster och vi kan utesluta att det förekommer 

någon heteroskedasticitet 
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6 Analys  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur ett förändrat kreditbetyg påverkar 

en aktiekurs. I detta kapitel kommer vi att koppla samman resultaten från vår 

undersökning med den effektiva marknadshypotesen. Vi kommer även att jämföra våra 

resultat med det som tidigare studier kommit fram till. 

 

“On the road from the City of Scepticism, I had to pass through the Valley of 

Ambiguity”    

– Adam Smith  

 

Enligt den semi-effektiva marknadshypotesen reflekteras all publik information i ett 

företags aktiekurs, vilket innebär att kursen ska reagera på ny information. Följaktligen 

bör kursen påverkas vid publiceringen av ett kreditbetyg givet att pressmeddelandet 

innehåller ny information. Av de 19 fönster som behandlas i empirin förekommer 

abnorm kumulativ avkastning i endast fem. Varje fönster består i sin tur av fyra olika 

tester där sammanlagt endast tio stycken av de totalt 76 stycken testen är signifikanta på 

10 % nivå eller lägre. Majoriteten av testerna indikerar således att en förändring i betyg 

eller outlook inte har någon signifikant effekt på företagets aktiekurs. 

 

Vår studie finner inga starka bevis på att kreditbetygen har en signifikant effekt på 

aktiers priser på den svenska marknaden. Anledningen till att ett förändrat kreditbetyg 

bör reflekteras i aktiekursen är att betyget på två sätt tillför ny information till 

marknaden; dels (1) att kreditratingbolaget bidrar med ny information om företaget 

vilket är mycket möjligt då de har tillgång till privat information, alternativt (2) även om 

kreditbetygen inte innehåller någon ny information kan man argumentera att 

publiceringen av ett betyg bör fungera som ett slags kvitto eller validering på redan 

känd information. Exempelvis använder sig finansiärer av kreditbetyget för att prissätta 

lån till företaget på ett korrekt sätt, och en nedgradering (uppgradering) bör medföra en 

högre (lägre) kapitalkostnad då risken ökar (minskar) i företaget. Värderingen av 

ovanstående information bör återspeglas i aktiekursen, vilket innebär att en utebliven 

förändring av denna tyder på att man kommunicerar något som marknaden redan känner 

till eller inte värdesätter.  
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Ur värderingssynpunkt ska företagets värde öka (minska) om kostnaden för lånat kapital 

minskar (ökar). Detta förhållande gäller om vi diskonterar företagets framtida 

kassaflöden då en högre (lägre) vägd kostnad för totalt kapital minskar (ökar) värdet på 

företaget. Samma effekter gäller även vid värdering med vinstmultiplar, vilket kan 

illustreras av sambandet P = P/E * EPS, det vill säga vinstvärderingen multiplicerad 

med framtida vinst per aktie resulterar i det aktuella priset. En förändrad kostnad 

återspeglar sig i EPS och således i aktiepriset. Ur ett värderingsperspektiv kan den 

uteblivna effekten av ett förändrat betyg härledas till två faktorer; att betyget inte har 

någon effekt på kostnaden för lån eller att marknaden är inkapabel att prissätta en 

betygsförändring på ett adekvat sätt. Om ovanstående resonemang stämmer skulle det 

innebära att den uteblivna effekten av ett förändrat kreditbetyg medför en felaktig 

värdering av de berörda aktierna. Det förfaller då som att bolagen betalar för en tjänst 

som inte värdesätts.  

 

Som vi tidigare konstaterat har undersökningar kring marknadens effektivitet kommit 

fram till att de flesta marknader är minst semi-effektiva. Det är svårt att argumentera för 

att den svenska marknaden skulle vara så pass ineffektiv att den inte skulle återspegla 

det faktum att ett företags möjlighet att möta sina finansiella åtaganden har förändrats. 

Vi anser det då är lättare att argumentera för att ett förändrat kreditbetyg inte förmedlar 

information som marknaden anser relevant vid prissättning av aktiekurser och under 

dessa förutsättningar inte påverkar den vägda kostnaden för kapital. Huruvida ett 

kreditbetyg verkligen bidrar med ny information på den svenska marknaden och dess 

påverkan på kapitalkostnaden ligger utanför studiens syfte. Vi kommer dock att föra ett 

resonemang kring plausibla förklaringar till studiens utfall.  

 

6.1 Svenska marknaden är inte i samma behov av kreditrating      

En förklaring till den uteblivna effekten på en förändring i kreditbetyg kan möjligtvis 

härledas till karaktärsdrag som är unika för den svenska finansmarknaden. Tillskillnad 

från större marknader som Storbritannien och USA består den svenska av ett relativt 

fåtal stora aktörer med större inflytande. Historiskt sett har majoriteten av de stora 

svenska företagen kontrollerats av ett fåtal stora ägarsfärer, i dagsläget är Investor och 

Industrivärden bland de tre största ägarna i 13 av de 21 bolag som omfattas av studien. 
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Det faktum att de största bolagen kontrolleras eller har kontrollerats av ett fåtal ägare 

visar på att makten i svenskt näringsliv har varit väldigt koncentrerad. Eftersom ägandet 

är begränsat både till ett fåtal ägare samt till en liten geografisk yta kan det ha bidragit 

till att minska informationsasymmetrier. Då ett kreditbetyg syftar till att hjälpa 

investerare att bedöma ett visst företags kreditvärdighet kan effekten av betyget minskas 

då en stor del av informationen redan finns på marknaden.  

 

Ytterliggare en aspekt som skiljer den svenska marknaden från till exempel den 

amerikanska är förekomsten av företagsobligationer. Kreditbetygsföretagen växte fram i 

USA där förekomsten av företagsobligationer är vanligare än i Sverige. Marknaden för 

kreditbetyg och företagsfinansiering har alltså vuxit fram tillsammans medan det 

svenska näringslivet vuxit fram innan kreditbetygen introducerades i Sverige. Då det 

första betyget från S&P tilldelades ett svenskt bolag först 1990 har svenska investerare 

värderat kreditrisk i ett antal decennier utan att använda sig utav kreditbetyg. Detta kan 

innebära att det finns en tradition att prissätta risk på andra sätt.  

 

Slutligen skulle en förklaring kunna vara att S&P kommunicerar en bild som inte 

stämmer överens med den syn som marknaden har. Ett BBB är förknippat med en 

sannolikhet på drygt 10 % att gå i konkurs och ett bolag med ett BB i betyg löper en 

sannolikhet på 25 %, sett till de kommande 15 åren. S&P skulle kunna ha underskattat 

stabiliteten i bolagen på OMX 30 med konsekvens att marknaden har en annan syn på 

risk än vad kreditbetyget indikerar och vid en förändring sker en egen bedömning av 

risken i bolaget.  

 

6.2 Uppgraderingar 

Av de två fönster som innehåller signifikanta tester vid uppgradering mäter ett av dessa, 

-10 till -2 dagar, den abnorma avkastningen i perioden före en förändring. Vi finner 

denna företeelse intressant och det finns två potentiella förklaringar. Dels kan det tyda 

på informationsläckage, det vill säga att marknaden vet att en förändring av kreditbetyg 

kommer att ske inom en snar framtid vilket då reflekteras i aktiekursen. Den andra, och 

mer troliga anledningen, är att kreditbetyget kommer som en reaktion på en tidigare 

känd händelse som marknaden redan har inkluderat i kursen. Det senare resonemanget 
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anser vi är mer sannolikt i ljuset av studiens övriga resultat där vi finner svaga bevis på 

att ett förändrat kreditbetyg påverkar aktiekursen.  

Tidigare studier, till exempel, Choy et al., (2006), diskuterar dock att företag är mer 

benägna att kommunicera positiv information till marknaden vilket skulle kunna vara en 

bidragande faktor till att det förekommer abnorm positiv avkastning före själva 

betygsförändringen. Detta eventuella fenomen bidrar dock inte till att förstå huruvida 

marknaden reagerar på den positiva informationen eller på vetskapen att företaget 

kommer att erhålla ett uppgraderat kreditbetyg.  

 

Det andra aktuella fönstret, -5 till 5 dagar, innehåller två signifikanta tester för 

uppgraderingar och utgör det starkaste beviset på att aktiekursen påverkas av ett 

förändrat kreditbetyg. Detta resultat stämmer överens med den effektiva 

marknadshypotesen och visar att en uppgradering ger en positiv abnorm avkastning för 

perioden.  

 

Resultatet i ovanstående fönster går att sätta i relation till den övriga studien och vi 

anser att det går att argumentera för att de signifikanta testerna påverkas i stor grad av 

perioden innan betygsförändringen, som vi såg i fönster -10 till -2 dagar. De aktuella 

fönstren indikerar att perioden före ett förändrat kreditbetyg är den som påverkar 

aktiekursen mest. Detta resonemang stöds även av att fönster -2 till 0 dagar samt -2 till 

+2 dagar inte visar på någon signifikant abnorm avkastning vilket vi tror är en effekt 

utav kreditbetygen reagerar i större utsträckning på en händelse som sker mer än två 

dagar innan betyget förändrats. Ytterligare en faktor som styr detta resonemang är att 

fönster -10 till 0 dagar visar på relativt låga p-värden, 0,109, vilket är nära signifikans 

på 10 % nivå. Detta indikerar således att den händelse som ligger till grund till förändrat 

kreditbetyg sker mellan -2 till -10 dagar. Ovanstående faktum att understryker vårt 

tidigare argument att kreditbetygen, vid uppgraderingar, är en reaktion på tidigare 

händelser och att marknaden inte värdesätter den information som kreditbetygen 

förmedlar.  
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6.3 Nedgraderingar  

Förutsatt att kreditbetyget reglerar kostnaden för lånat kapital bör företagets värde 

sjunka vid en nedgradering, allt annat lika. Således bör marknaden reagera negativt på 

en nedgradering av företagets kreditbetyg. Det anmärkningsvärda med studiens resultat 

är att den abnorma avkastningen är positiv för de signifikanta testerna vid 

nedgraderingar.  En möjlig förklaring till detta är att marknaden initialt överreagerar på 

en händelse som ligger till grund för kreditbetygets förändring. Detta skulle innebära att 

marknaden redan har justerat aktiekursen för kraftigt i förhållande till den nya 

informationen och i den efterföljande perioden korrigeras aktiekursen efter 

överreaktionen. Överreaktionen kan ske på två sätt, dels att marknaden överreagerar på 

information och att kreditbetyget justeras ned, och i den efterföljande perioden stiger 

priset utan att ny information släpps. Det andra sättet är att marknaden erhåller ny 

information efter nedgraderingen och priset stiger utan att betyget förändrats uppåt. 

Liknande samband finner även Li et al., (2003) i sitt working paper där de studerar 

huruvida en förändring av ett kreditbetyg påverkar en aktiekurs och för en liknande 

diskussion. Även Elayan et al., (1990) finner liknande resultat och noterade att de bolag 

som placerades på en bevakningslista för att sedan inte få sitt kreditbetyg förändrat ändå 

visade på en abnorm negativ avkastning. Detta stödjer vårt resonemang om att en för 

företaget negativ händelse utlöser en överreaktion på marknaden som sedan justeras 

över en längre period, vilket skulle förklara ovanstående resultat.   

 

Vi vill dock påpeka att vi enbart erhåller signifikanta resultat för nedgraderingar över 

längre tidsperioder vilket innebär att det blir svårare att isolera effekten av ett förändrat 

kreditbetyg då fler händelser kan påverka aktiekursen. 

6.4 De olika testerna 

Genom att dela upp varje fönster i fyra olika tester får vi möjlighet att undersöka hur 

mycket de isolerade observationerna påverkar aktiekursen. Denna typ av uppdelning är 

intressant för att undersöka huruvida det finns någon skillnad mellan de olika typerna av 

observationer. Vi finner att i fyra av fem fönster som innehåller signifikanta tester 

förekommer både testet ”alla observationer” samt ”icke kontaminerade observationer”, 

däremot förekommer bara ”betyg” och ”outlook” vid nedgraderingar. Vi finner dessa 

resultat intressanta då vi vid utgångsläget förväntade oss att observationerna som endast 
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innehöll rena betygsförändringar skulle ha störst effekt på aktiekursen då de förmedlar 

ett mer definitivt budskap än en prognos. Detta är således inte fallet då testet ”betyg” 

endast förekommer en gång vilket indikerar att de rena betygsförändringarna inte har 

någon större effekt än en prognos. En möjlig förklaring till detta skulle kunna 

argumenteras att de observationer med enbart outlookförändringar borde ha störst 

påverkan då dessa kan innehålla mer ny information, och överraska marknaden mer än 

en förändring av betyg. Då skulle det definitiva betyget snarare vara ett kvitto på 

förändringen av outlook. Sammantaget krävs dock den samlade effekten av både betyg- 

och outlookförändringar för att erhålla en signifikant abnorm avkastning. Som tidigare 

har nämnts kan antalet observationer spela in på resultatet genom att ett få antal leder 

till att det blir svårt för oss att isolera effekten med hjälp av våra tester.    

 

Vidare så är skillnaden i p-värdena mellan ”alla observationer” samt ”icke 

kontaminerade observationer” i de signifikanta testerna inte speciellt påtaglig vilket 

indikerar att de observationer som rensades i ett tidigare skede har liten eller ingen 

effekt.  
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7 Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att studera hur aktiekurserna för samtliga företag på 

Stockholmsbörsen reagerat på en förändring i kreditbetyg utförd av S&P.  

 

Studiens resultat indikerar att kreditbetygsförändringen, vid uppgraderingar, inte bidrar 

med ny information utan snarare kommer som en reaktion på en händelse som redan 

reflekteras i aktiekursen. Vid nedgraderingar omfattar de signifikanta observationerna 

en sådan lång mätperiod att vi inte kan uttala oss definitivt om effekten av förändringen 

då en rad andra händelser spelar in.  Vi ser dock en tendens till överreaktion vid 

nedgraderingar vilket skulle kunna förklara att sänkt kreditbetyg genererar positiv 

abnorm avkastning.  

 

Av de totala antal tester som vi har utfört finner vi att endast en bråkdel av dessa är 

signifikanta på 10 % eller lägre. För att med säkerhet fastställa att ett förändrat 

kreditbetyg påverkar aktieavkastning hade en signifikant abnorm avkastning på 1 % 

nivå önskats för en majoritet av testerna. Således finner vi inte några starka bevis för att 

en förändring av kreditbetyg påverkar aktiekurser på den svenska marknaden. Detta 

indikerar att de svenska företagen betalar för en tjänst som aktiemarknaden inte 

värdesätter.  

  

 

 

 

. 
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8 Förslag till framtida forskning 

Vår studie undersöker huruvida en förändring i ett kreditbetyg påverkar företagets 

aktiekurs på den svenska marknaden. Vi anser att det skulle vara intressant med en 

kvalitativ studie som syftar till att undersöka vilken påverkan ett kreditbetyg har på 

lånekostnaden. En sådan studie skulle kunna ge en ytterligare dimension till 

kreditbetygens roll på den svenska marknaden.  

 

Då vår studie inte omfattar alla kreditbetygsföretag på den svenska marknaden hade det 

även varit intressant att inkludera de övriga instituten. Detta för att undersöka om det 

finns någon skillnad i resultat mellan vår studie samt en eventuell skillnad mellan de 

olika kreditbetygsföretagen. 
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10 Appendix   

10.1 Appendix 1 - Betygsskala 

AAA  

”AAA” innebär en extremt stark förmåga att möta sina finansiella åtaganden. ”AAA” är 

det högsta betyget ett företag kan tilldelas. 

 

AA  

”AA” innebär en väldigt stor kapacitet att möta sina finansiella åtaganden. Skillnaden 

mellan ”AA” och ”AAA” är liten.  

 

A  

Ett ”A” innebär en god förmåga att möta sina finansiella åtaganden men det finns en 

högre risk för negativa utfall till följd av förändrade förutsättningar i ekonomin jämfört 

med de högre betygen. 

 

BBB  

”BBB” innebär en tillfredställande förmåga att möta sina finansiella åtaganden. Dock 

kan försämrade förhållanden i ekonomin eller förändrade förutsättningar leda till 

svårigheter att möta sina finansiella åtaganden. . 

 

BB, B, CCC och CC  

'BB', 'B', 'CCC', och 'CC' bedöms vara av spekulativ karaktär. Där ”BB” har minst 

spekulativa inslag medan ”CC” har det högsta inslaget. Det finns dock positiva faktorer 

hos dessa aktörer men risken finns att dessa utraderas av osäkerheten samt exponeringen 

mot försämrade förhållanden. 

 

BB  

”BB” är minst utsatt av de spekulativa betygen på kort sikt. Men osäkerheten kring den 

framtida betalningsförmågan är stor.  
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B  

”B” är mer riskfyllt än ”BB” men på kort sikt har företaget möjlighet att fullgöra sina 

finansiella åtaganden. Förändrade ekonomiska och finansiella utsikter kommer 

sannolikt att minska förmågan att möte de finansiella åtagandena.  

 

CCC  

”CCC” innebär att företaget är känsligt och är beroende på gynnsamma förändringar i 

de ekonomiska och finansiella förhållandena för att kunna möta sina finansiella 

åtaganden. 

 

CC  

”CC” innebär att företaget är väldigt utsatt. 

 

Plus (+) eller minus (-)  

Används i samband med betygen för att indikera hur företaget förhåller sig  jämfört med 

övriga bolag inom respektive kreditbetyg.  

 

Lokalvaluta samt valutakursrisker  

I samband med att kreditbetyg sätts tas situationen i det specifika landet i beaktning. Det 

kan förekomma skillnader i ett företags förmåga och fullgöra sina finansiella åtaganden 

beroende på vilken valuta som åtagandet redovisas i. Därför tar S&P hänsyn till detta 

genom att utfärda kreditbetyg i både lokal samt utländskvaluta.  
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10.2 Appendix 2 – Förändringar av kreditbetyg 

Företag Datum Kreditbetyg Företag Datum Kreditbetyg 
ABB 2007-04-23 A-/Stable/-- Ericsson 2002-07-22 BBB-/Watch Neg/A-3 

ABB 2007-02-16 BBB+/Watch Pos/-- Ericsson 2002-05-16 BBB/Negative/A-3 

ABB 2006-05-15 BBB+/Stable/-- Ericsson 2002-04-23 BBB+/Watch Neg/A-2 

ABB 2006-04-27 BBB-/Watch Pos/-- Ericsson 2001-11-13 BBB+/Negative/A-2 

ABB 2006-04-03 BBB-/Positive/-- Ericsson 2001-05-14 A-/Negative/A-2 

ABB 2005-11-07 BB+/Watch Pos/-- Ericsson 2001-03-13 A/Watch Neg/A-1 

ABB 2004-12-06 BB+/Stable/-- Ericsson 2001-01-30 A/Negative/A-1 

ABB 2003-10-28 BB+/Positive/-- Ericsson 2000-10-23 A+/Negative/A-1 

ABB 2003-01-13 BB+/Negative/-- Ericsson 1998-10-27 A+/Stable/A-1 

ABB 2002-11-05 BBB-/Watch Neg/-- Ericsson 1996-12-10 A+/Positive/A-1 

ABB 2002-10-22 BBB+/Watch Neg/-- Ericsson 1993-05-27 A+/Stable/A-1 

ABB 2002-10-01 A-/Negative/-- Ericsson 1992-04-03 A+/Negative/A-1 

ABB 2002-09-06 A/Watch Neg/-- Ericsson 1991-10-07 A+/Stable/A-1 

ABB 2002-04-23 A/Negative/-- Investor 2006-12-12 AA-/Stable/A-1+ 

ABB 2002-03-26 A/Watch Neg/-- Investor 2006-04-04 AA-/Negative/A-1+ 

ABB 2002-03-21 A+/Watch Neg/-- Investor 1997-12-16 AA-/Stable/A-1+ 

ABB 2002-02-07 A+/Negative/-- Investor 1994-09-28 A/Stable/-- 

ABB 2001-12-04 AA-/Watch Neg/-- Investor 1994-09-28 A/Stable/A-1 

ABB 2001-09-24 AA-/Stable/-- Investor 1994-01-26 A/Negative/-- 

ABB 2000-09-05 AA-/Positive/-- Nokia 2005-12-06 A/Stable/A-1 

ABB 1998-12-23 AA-/Stable/-- Nokia 2004-07-26 A/Negative/A-1 

ABB 1998-10-16 AA/Watch Neg/-- Nokia 1998-06-29 A/Stable/A-1 

ABB 1998-07-09 AA/Stable/-- Nokia 1997-01-10 A-/Stable/A-1 

Alfa Laval 2007-04-12 BBB/Positive/-- Nokia 1996-03-07 A-/Positive/A-1 

Alfa Laval 2003-11-28 BBB/Stable/-- Nokia 1995-06-21 --/--/A-1 

Alfa Laval 2002-06-11 BBB-/Positive/-- Nokia 1994-08-09 --/--/A-2 

Alfa Laval 2002-05-17 BB+/Watch Pos/-- Nokia 1992-04-13 --/--/A-3 

Alfa Laval 2002-03-25 BB/Watch Pos/-- Nordea 2005-11-29 AA-/Stable/A-1+ 

Alfa Laval 2001-10-12 BB/Stable/-- Nordea 2004-11-09 A+/Positive/A-1 

Alfa Laval 2000-10-20 BB-/Stable/-- Nordea 2000-09-12 A+/Stable/A-1 

AstraZeneca 2007-07-27 AA-/Stable/A-1+ Nordea 2000-03-07 A/Watch Pos/A-1 

AstraZeneca 2007-04-24 AA+/Watch Neg/A-1+ Nordea 1997-12-12 A/Stable/A-1 

AstraZeneca 1999-04-06 AA+/Stable/A-1+ Nordea 1997-10-14 A/Watch Neg/A-1 

AstraZeneca 1998-12-09 AA-/Watch Pos/A-1+ Nordea 1997-07-03 A/Positive/A-1 

AstraZeneca 1996-07-01 AA-/Stable/-- Nordea 1996-06-12 A/Stable/A-1 

AstraZeneca 1993-06-29 A+/Positive/-- Nordea 1996-02-22 A-/Positive/A-2 

Atlas Copco 1999-07-30 A-/Stable/A-2 Nordea 1995-06-20 A-/Stable/A-2 

Atlas Copco 1999-06-28 A/Watch Neg/A-1 Nordea 1995-06-12 A-/--/A-2 

Atlas Copco 1997-06-26 A/Negative/A-1 Nordea 1995-04-06 NR/--/A-2 

Atlas Copco 1997-06-09 --/Watch Neg/A-1 Nordea 1994-11-15 NR/--/A-1 

Atlas Copco 1990-05-11 --/--/A-1 Sandvik 2007-02-27 A+/Negative/A-1 

Electrolux 2003-03-20 BBB+/Stable/A-2 Sandvik 2007-02-02 A+/Watch Neg/A-1 

Electrolux 2000-06-29 BBB+/Positive/A-2 Sandvik 1997-12-17 A+/Stable/A-1 

Electrolux 1997-12-22 BBB+/Stable/A-2 SAS 2007-10-31 BB/Negative/-- 

Ericsson 2007-11-27 BBB+/Negative/A-2 SAS 2007-09-04 BB/Stable/-- 

Ericsson 2007-06-15 BBB+/Stable/A-2 SCA 2006-10-17 BBB+/Stable/A-2 

Ericsson 2007-06-01 BBB-/Watch Pos/A-3 SCA 2005-04-26 A-/Negative/A-2 

Ericsson 2006-08-29 BBB-/Positive/A-3 SCA 2000-03-27 A-/Stable/A-2 

Ericsson 2005-10-26 BBB-/Stable/A-3 SCA 1999-03-24 A-/Negative/A-2 

Ericsson 2005-02-28 BBB-/Positive/A-3 SCA 1996-06-04 A-/Stable/A-2 
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Företag Datum Kreditbetyg Företag Datum Kreditbetyg 
Ericsson 2004-11-10 BB+/Positive/B SCA 1995-03-03 BBB+/Stable/A-2 

Ericsson 2004-08-03 BB/Stable/B SCA 1994-01-03 BBB+/Positive/A-2 

Ericsson 2002-11-07 BB/Negative/B SCA 1994-01-03 BBB+/--/A-2 

Ericsson 2002-08-01 BB+/Watch Neg/B SCA 1990-08-13 --/--/A-2 

Scania 2007-07-25 A-/Stable/A-2 SKF 1995-10-02 BBB/Positive/-- 

Scania 2006-09-14 A-/Watch Neg/A-2 SKF 1995-06-21 BBB/Stable/-- 

Scania 2004-06-01 A-/Stable/A-2 SKF 1993-03-29 BBB/Negative/-- 

Scania 2001-10-29 A-/Developing/A-2 SKF 1992-05-13 BBB+/Watch Neg/-- 

SEB 2006-10-17 A+/Stable/A-1 SSAB 2007-07-19 BBB/Negative/A-3 

SEB 2005-10-11 A/Positive/A-1 SSAB 2007-05-04 BBB+/Watch Neg/A-2 

SEB 2003-12-16 A/Stable/A-1 SSAB 2000-03-31 BBB+/Stable/A-2 

SEB 2003-09-04 A-/Positive/A-2 SweMatch 2007-10-25 BBB/Stable/A-2 

SEB 2001-09-19 A-/Stable/A-2 SweMatch 2006-10-09 BBB+/Negative/A-2 

SEB 2001-02-22 A-/Watch Pos/A-2 SweMatch 2001-01-24 A-/Stable/A-2 

SEB 2000-10-24 A-/Stable/A-2 SweMatch 1999-06-02 A-/Negative/A-2 

SEB 1999-10-25 A-/Negative/A-2 SweMatch 1997-03-26 A-/Stable/A-2 

SEB 1998-11-04 A/Negative/A-1 TeliaSonera 2005-10-28 A-/Stable/A-2 

SEB 1997-12-19 A/Stable/A-1 TeliaSonera 2005-06-01 A/Negative/A-1 

SEB 1997-10-03 A-/Watch Dev/A-2 TeliaSonera 2005-03-25 A/Watch Neg/A-1 

SEB 1996-11-13 A-/Positive/A-2 TeliaSonera 2003-05-23 A/Stable/A-1 

SEB 1995-09-13 A-/Stable/A-2 TeliaSonera 2003-02-05 A/Watch Neg/A-1 

SEB 1994-11-15 A-/Watch Neg/A-1 TeliaSonera 2002-04-18 A+/Watch Neg/A-1 

Swedbank 2007-12-21 A+/Negative/A-1 TeliaSonera 2002-03-27 AA/Watch Neg/A-1+ 

Swedbank 2006-10-17 A+/Stable/A-1 TeliaSonera 2001-03-09 AA/Negative/A-1+ 

Swedbank 2005-10-18 A/Positive/A-1 TeliaSonera 2000-04-03 AA/Stable/A-1+ 

Swedbank 1998-12-23 A/Stable/A-1 TeliaSonera 1999-12-16 AA/Watch Neg/A-1+ 

Swedbank 1994-11-15 --/--/A-2 TeliaSonera 1999-01-20 AA/Watch Pos/A-1+ 

Securitas 2002-03-12 BBB+/Stable/A-2 TeliaSonera 1997-03-03 AA/Stable/A-1+ 

Securitas 2000-10-25 BBB+/Stable/-- TeliaSonera 1996-03-12 AA+/Stable/A-1+ 

SHB 2004-11-11 AA-/Stable/A-1+ TeliaSonera 1993-11-09 AAA/Stable/-- 

SHB 2003-12-16 A+/Positive/A-1    
SHB 2002-10-29 A+/Stable/A-1    
SHB 2002-04-15 A+/Positive/A-1    
SHB 2000-02-28 A+/Stable/A-1    
SHB 1999-12-08 A+/Positive/A-1    
SHB 1998-07-02 A+/Stable/A-1    
SHB 1997-02-18 A+/Negative/A-1    
SHB 1996-12-13 A+/Watch Neg/A-1    
SHB 1996-12-03 A+/Positive/A-1    
SHB 1994-11-15 A+/Stable/A-1    
SHB 1994-07-15 A+/Stable/--    
SHB 1993-06-18 A/Stable/--    
SHB 1993-06-17 A+/Stable/--    
SHB 1992-12-01 A+/Negative/--    
SHB 1992-06-05 AA-/Negative/--    
SHB 1992-02-14 AA-/--/--    
SHB 1992-02-14 AA-/Stable/--    
SHB 1991-09-30 AA/Negative/--    
SKF 2003-05-12 A-/Stable/--    
SKF 2002-03-21 BBB+/Positive/--    
SKF 2000-01-17 BBB+/Stable/--    
SKF 1999-02-15 BBB+/Negative/--    
SKF 1998-02-04 BBB+/Stable/--    
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