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1. INLEDNING 

 

1.1 FÖRETAG BEHÖVER KAPITAL 

Konkurrensen om marknadsandelar tvingar företag att ständigt söka 

kapitaltillskott. Det finns i princip två sätt att skaffa nytt kapital till ett privat 

företag; aktieemissioner och lån 1 . Aktieemissioner ökar det egna kapitalet 

genom att aktier, d v s ägarandelar, säljs. När det gäller lån, kan de komma 

antingen från ett finansieringsinstitut eller från investerare. Lån från investerare 

genomförs vanligen i form av emittering av skuldinstrument kallade 

företagsobligationer. Denna typ av lån innebär att investerare som köpt 

obligationer har en fordran på företaget, men till skillnad från aktieägare, äger de 

inte någon del i företaget.2 

 

Att emittera företagsobligationer är en vanlig finansieringsform i USA och där 

finns en relativt välfungerande och likvid marknad för handel med dessa 

instrument. I Europa har marknaden för företagsobligationer vuxit de senaste 

åren, kanske framför allt p g a införandet av den gemensamma europeiska 

valutan som har ökat både utbud och efterfrågan på marknaden. 3  Trots att 

obligationsmarknaden i Sverige är en av de 15 största i världen, är marknaden 

för företagsobligationer i Sverige relativt sett mindre jämfört med den i USA 

och vissa europeiska länder. I figur 1.1 visas företagsobligationsmarknadens 

utveckling i relation till BNP i Sverige, USA och Storbritannien. 

 

                                                 
1 Brealey & Myers, 2000 
2 ibid. 
3 Hässel et al., 2001 



 
 

 

 
Figur 1.1: Utestående stock av företagsobligationer i procent av BNP1995-2001 

Källa: Riksbankens & Statistiska centralbyråns hemsidor & Reinstein, 2001  

 

För företag i Sverige har det istället varit banklånet som varit den vanligare 

formen av lån och det är fortfarande, framförallt bland små och medelstora 

företag, mindre vanligt att låna från investerare genom att emittera obligationer.4  

 

Asgermyr & Öqvist Jegnell har kartlagt den svenska obligationsmarknaden som 

helhet5, men någon studie om företagsobligationsmarknaden i Sverige, d v s 

obligationer emitterade av icke-finansiella företag har enligt vår kännedom inte 

genomförts. Detta gör att vi finner det intressant att göra en kartläggande 

undersökning av denna marknad och de bestämningsfaktorer som ligger bakom 

dess utveckling och storlek i dagsläget. Genom att fokusera på den svenska 

företagsobligationsmarknadens utveckling under perioden 1995 – 2002 utgör 

denna studie ett intressant bidrag till ämnesområdet. 

                                                 
4 Niclas Sylvén, telefonintervju 2002-11-21 & Fredrik Boklund, telefonintervju 2002-12-05 
5 Asgermyr & Öqvist Jegnell, 2000 
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1.2 Problemdiskussion 

Den svenska marknaden för företagsobligationer har utvecklats mycket starkt 

sedan mitten av 90-talet. Trots denna utveckling är den långt ifrån lika stor som 

den i USA och Storbritannien i relation till t ex BNP. Därför finns det anledning 

att tro att svenska företag skulle kunna utnyttja företagsobligationer som 

finansieringsform i högre utsträckning. Eftersom Sverige har en väl fungerande 

marknad för stats- och bostadsobligationer och även är väl utvecklat när det 

gäller handel med andra typer av värdepapper är det intressant att undersöka 

varför företagsobligationsmarknaden inte är lika utvecklad. Finns det specifika 

förhållanden för den svenska marknaden som gör att obligationer som 

finansieringsform är mindre gynnsam för svenska företag? Detta skulle i så fall 

kunna innebära att företagsobligationsmarknaden i Sverige redan har uppnått 

den storlek som är lämplig för landet. Saknar Sverige förutsättningar för en 

företagsobligationsmarknad i paritet med t ex den i USA? Vad är det egentligen 

som bestämmer hur stor en företagsobligationsmarknad kan vara? 

 

1.3 Problemformulering 

Traditionellt sett har svenska företag vid expansion haft relativt lätt att finna 

andra finansieringsvägar än via obligationsmarknaden. Den svenska 

banklånemarknaden har i hög utsträckning tillgodosett kapitalbehovet för 

företag 6  och utvecklingen på aktiemarknaden har på lång sikt varit positiv, 

varför det har varit relativt enkelt att genomföra nyemissioner. Utöver detta kan 

en mängd olika faktorer ligga till grund för den svenska företagsobligations-

marknadens utveckling och storlek. Med hjälp av litteraturstudier 7  och eget 

resonemang har vi valt ut några faktorer att undersöka närmare i denna uppsats. 

Dessa faktorer är:  

  
                                                 
6 Asgermyr & Öqvist Jegnell, 2000 



 
 

 

- Marknadsförutsättningar. Hur har den makroekonomiska utvecklingen i 

landet, med fokus på tillväxt, sparbeteende, räntor, inflation och 

växelkurser sett ut? Har detta påverkat företagsobligationsmarknadens 

utveckling och storlek i Sverige?  

 

- Tradition & okunskap. Ser svenska företagsledare av tradition inte 

obligationslån som en naturlig finansieringsform utan förlitar sig istället 

på banklån och aktieemissioner? Finns det tillräcklig kunskap i företagen 

för att använda sig av denna finansieringsform? Är svenska investerare 

mogna för företagsobligationer som placeringsform? Saknas det kunskap 

om företagsobligationer hos investerarna? 

 

- Företagens kapitalstruktur. Det finns ett antal variabler som påverkar 

vilken kapitalstruktur som är den optimala för ett visst företag, bl a 

tillgångsstruktur och relationer mellan långivare och aktieägare. Dessutom 

kan företag påverkas av trender inom finansiering. Hur har detta påverkat 

marknadens utveckling? 

 

- Banklån. Har det historiskt sett varit lättare för företag att få banklån än 

obligationslån? Är det billigare för företagen att låna från bank än från 

investerare?  

 

- Aktiemarknaden. Har den positiva utvecklingen på aktiemarknaden under 

90-talet gjort att det varit mer gynnsamt att använda aktier som 

finansieringsform? Är det i så fall anledningen till att marknaden för 

företagsobligationer är större nu när aktiemarknaden går sämre? 

 

                                                                                                                                                         
7 Viktiga källor har varit bl a Hässel et al., 2001, Reinstein, 2002, Brealey & Myers, 2000, Oxelheim, 1996, samt 
Asgermyr & Öqvist Jegnell, 2000. 



 
 

 

- Institutionella hinder. Finns det lagar eller andra institutionella hinder 

som innebär att transaktionskostnaderna för att använda sig av 

företagsobligationer blir höga i Sverige? Är detta ett hinder för företag 

som önskar emittera obligationer? 

 

- Likviditet.* Är likviditeten på den svenska företagsobligationsmarknaden 

dålig enligt svenska investerares preferenser? Har detta hindrat 

marknadens utveckling? 

 

- Statsobligationsmarknaden. Den svenska marknaden för statsobligationer 

har haft en viktig roll i Sverige under 1900-talet. Kan statens stora 

upplåning i obligationsmarknaden ha bidragit till att mindre kapital 

funnits tillgängligt för investeringar i företagsobligationer? Har staten 

försett Sverige med en statsobligationsmarknad som fungerat bra som 

benchmark för prissättning av företagsobligationer?  
 

Vi har valt att lägga viss betoning på ett emittentperspektiv, d v s hur företagen 

använder sig av företagsobligationer som finansieringsform. Detta perspektiv 

har vi valt eftersom vi anser att det framför allt borde ligga i emittenternas 

intresse att marknaden utvecklas så att de kan använda sig av obligationer som 

kompletterande finansieringsform.** 
 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som förklarar utvecklingen 

av den svenska marknaden för företagsobligationer samt förklara varför svenska 

företag inte i större utsträckning använder denna marknad för finansiering. 

 

                                                 
* med likviditet menas här ”med den lätthet en obligation kan säljas till marknadspris” 
** för en mer utvecklad diskussion om detta, se avsnitt 1.5, Avgränsningar 



 
 

 

1.5 Avgränsningar 

I begreppet företagsobligationer inkluderas i denna uppsats alla typer av 

obligationer som emitterats av icke-finansiella företag. Vi bortser alltså från 

obligationer emitterade av bolåneinstitut, banker och försäkringsbolag, trots att 

de utgör företag och är viktiga emittenter på den svenska obligationsmarknaden. 

Anledningen till att vi finner denna sektion av obligationsmarknaden intressant 

är att marknaden för obligationer emitterade av icke-finansiella företag är 

växande, men fortfarande mindre än i t ex USA och Storbritannien. Vidare 

innebär begreppet ”obligation” att enbart skuldinstrument med en löptid på mer 

än ett år inkluderas. Företagscertifikat, som är kortsiktiga skuldinstrument 

emitterade av företag, ingår alltså inte i studien. 

 

Uppsatsen syftar inte till att studera alla underliggande förklaringsvariabler som 

ligger bakom varje faktor beskrivna i problemformuleringen. Denna uppsats 

syftar snarare till att ge en generell bild av de makroekonomiska och 

företagsspecifika aspekter som förklarar företagsobligationsmarknadens 

utveckling och storlek i Sverige. 
 

Den svenska företagsobligationsmarknaden var mycket liten fram till 1996, då 

den började växa. Därför har vi valt att studera perioden 1995 – 2002. När det 

gäller vissa faktorer som antas förklara marknadens framväxt har vi valt att 

inkludera fler år innan, för att ge en bakgrund till hur den utvecklats under den 

studerade perioden. I vissa andra fall har det varit svårt att få fram statistik för 

alla år och därför har i undantagsfall något färre år tagits med. 

 

Anledningen till att vi i denna uppsats har valt att betona emittentperspektivet, 

snarare än investerarperspektivet, är att den svenska marknaden för 

företagsobligationer fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas och vi finner att 

det är emittenterna som bör ha störst intresse att utveckla den. Detta eftersom vi 

menar att det kan finnas en stor potential för kapitalanskaffning genom denna, i 



 
 

 

dagsläget relativt outnyttjade, finansieringsform. Om det hade funnits en 

etablerad marknad hade investerarna sett företagsobligationer som en naturlig 

investeringsmöjlighet och då hade efterfrågan troligen varit den kraft som haft 

störst betydelse för marknadens utveckling. Naturligtvis är emittenterna inte de 

enda som påverkar utvecklingen, men vi bedömer att i denna fas av marknadens 

framväxt, är de den viktigaste gruppen av aktörer på marknaden.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I följande kapitel redogör vi för det 

metodologiska arbetssätt vi använt oss av för att på bästa sätt uppfylla 

uppsatsens uppställda syfte. Vi diskuterar även bl a vårt vetenskapliga 

förhållningssätt och urvalsprocessen för vårt val av respondenter. I det tredje 

kapitlet beskrivs bakgrunden till företagsobligationsmarknaderna och de 

empiriska förutsättningar som råder på dessa marknader i USA, Euroland* och 

Sverige och i kapitel fyra följer en genomgång av den teoretiska referensramen, 

vilken utgör ett relevant analysverktyg i återstoden av uppsatsen. I det femte 

kapitlet presenteras resultaten av den empiriska undersökningen i form av 

statistisk information samt respondenternas svar. Efter det följer i det sjätte 

kapitlet en analys där resultaten från den empiriska undersökningen kombineras 

och jämförs med de teorier som presenteras i referensramen. Slutligen förs i 

kapitel sju en sammanfattande diskussion om uppsatsens resultat och där 

presenteras våra slutsatser om vad som ligger till grund för den svenska 

företagsobligationsmarknadens utveckling. 

                                                 
* I Euroland ingår de 12 länder som 2002 infört Euron som valuta (Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, 
Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike). 



 
 

 

2. Vetenskapligt synsätt & metod 

 

”De som kan, bedriver vetenskaplig forskning. De som inte kan, snackar om 

dess metod” 

                                        Paul Samuelsson8 

 

En forskares tillvägagångssätt kan beskrivas som de verktyg som används i 

forskningen. Att använda sig av rätt verktyg är en förutsättning för att komma 

fram till givande och träffsäkra forskningsresultat. Om forskaren har god 

kunskap om hur verktygen fungerar finns förutsättningar att bedriva effektiv 

forskning och nå goda resultat.9 Rätt verktyg innebär i detta sammanhang den 

metod som bäst passar syftet. Med Samuelssons citat ovan vill vi dock belysa att 

tillämpad metod inte har något egenvärde i sig. En dålig ekonom som bedriver 

forskning når inte goda resultat bara för att han använder sig av ’rätt’ synsätt, 

’rätt’ modeller etc. En skicklig ekonom kan nå värdefulla resultat även med en 

illa vald metod, men för att bedriva effektiv och nyttig forskning bör han lära sig 

att finna rätt verktyg för det syfte han vill uppnå och utnyttja dem på ett bra sätt. 

Dessutom inser vi att valet av metod har betydelse för de resultat som vi 

presenterar i denna uppsats. Med utgångspunkt i detta vill vi redogöra för de 

aspekter som ligger till grund för vårt val av metod.  
 

2.1 Utgångsläge 

2.1.1 Metodologisk ansats10 

En grundläggande fråga vid vetenskaplig forskning är vilken relation som ska 

finnas mellan erfarenhet och kunskap. Det finns två huvudsakliga inriktningar 

som besvarar denna fråga på olika sätt. Den ena är rationalismen, som 

                                                 
8 Samuelsson i Holcombe, 1989 
9 Holcombe, 1989 
10 Mårtensson, 1988 



 
 

 

förespråkar det teoretiska resonemanget. Rationalisternas metodiska ideal är 

deduktion som innebär att dra logiska slutsatser och göra förutsägelser med 

utgångspunkt i teorier.  

 

Motargumentet mot rationalismen är att deduktiva resonemang inte säger 

någonting om verkligheten. Argumentet framfördes av empiristerna, som ansåg 

att kunskap helt måste bygga på erfarenhet. Empiristerna hävdade att enskilda 

iakttagelser kunde användas för att göra generaliseringar, som sedan kunde 

användas för att skapa nya teorier, s k induktion. Med induktion följer dock 

induktionsproblemet, som säger att en slutsats dragen ur ett induktivt 

resonemang inte säkert kan sägas vara sann, eftersom alla enskilda fall inte kan 

studeras.  

  

Denna studie syftar till att ta reda på olika människors åsikter, tankar och teorier 

om den svenska företagsobligationsobligationsmarknadens utveckling. Med 

utgångspunkt i information som samlats in från ett urval av källor (genom bl a 

intervjuer och litteraturstudier) gör vi generaliseringar om marknadsaktörernas 

beteende som en grupp*. Under denna process undersöker vi empiriskt olika 

teorier om faktorer som kan påverka den svenska företagsobligations-

marknadens utveckling, för att ta reda på i vilken utsträckning dessa stämmer 

överens med verkligheten. Den information vi tillgodogör oss under det 

empiriska arbetet syftar även till att identifiera ytterligare faktorer som kan ha 

haft inverkan på utvecklingen Vår metodologiska ansats är således en 

växelverkan mellan induktion och deduktion.  

 

2.1.2 Vetenskapligt synsätt & syn på verkligheten 

En annan diskussion som förts (och förs) är huruvida vetenskap ska delas upp i 

två olika vetenskapliga metoder eller om den alltid är densamma oavsett vad 

                                                 
* för beskrivning av hur urvalet gått till – se 2.3.1 



 
 

 

forskningen handlar om. De två olika vetenskaperna skulle då vara den 

naturvetenskapliga och den samhällsvetenskapliga/humanistiska och speglas av 

de två synsätten positivism och hermeneutik.  

 

Utmärkande för det positivistiska synsättet är att positivister anser att det finns 

en objektiv verklighet. Vetenskap bedrivs för dessa genom att bortse från det 

som inte är verkligt och iakttagbart. Istället produceras lagmässiga samband med 

hjälp av observationer. Hermeneutiker, å andra sidan, betonar att personliga 

erfarenheter har betydelse för forskningsprocessen och att det vare sig är möjligt 

eller önskvärt att bedriva objektiv forskning. Hermeneutisk forskning och dess 

resultat grundar sig istället på tolkningar och därför kommer resultatet av denna 

forskning enligt hermeneutiker alltid att vara beroende av de människor som 

varit med och tolkat fakta.11 
 

I denna uppsats undersöks vilka faktorer som ligger till grund för att svenska 

företag inte väljer att emittera obligationer i Sverige i större utsträckning. Det är 

alltså fråga om att förklara och hitta orsakssamband snarare än att tolka 

människors tankar och beteenden. Eftersom mänskliga beteenden alltid är det 

egentliga studieobjektet inom forskningsområdet ekonomi anser vi dock att det 

är mycket svårt att söka absoluta sanningar om samband mellan olika variabler 

inom detta område. Det går t ex inte att mäta hur stor effekt aktiemarknadens 

utveckling har haft för företagens vilja att ta upp obligationslån. Istället utgår vi 

från människors personliga teorier om vad de tror har haft störst effekt. Vi söker 

efter en sanning som kan accepteras av representanter för så många olika aktörer 

på marknaden som möjligt och anlägger därför ett i grund och botten 

positivistiskt synsätt som dock har starka inslag av hermeneutik. 

 

                                                 
11 Lundahl & Skärvad, 1999 



 
 

 

2.1.3 Objektivitet & perspektiv 

Att säga att en undersökning inte är objektiv uppfattas ofta som att 

undersökningen är dålig,12 men som en följd av att vi inte tar avstånd från det 

hermeneutiska synsättet tror vi att det inte finns någon objektiv sanning som 

gäller i alla lägen och att vår förförståelse kan inverka på undersökningen, varför 

vi inte heller kan påstå att den är helt objektiv. Trots detta är det förstås viktigt 

att undersökningen görs så saklig som möjligt genom att antaganden och 

perspektiv redovisas öppet och tydligt,13 något som vi har försökt göra så långt 

det varit möjligt. 

 

Ur vems perspektiv en undersökning görs kan vara av avgörande betydelse för 

hur bl a problemformulering och undersökningens genomförande utformas och 

därmed också för resultaten14. Om t ex en utredning om huruvida lönenivån i ett 

företag är för hög eller för låg görs ur fackförbundets perspektiv, kommer 

resultatet antagligen att bli annorlunda jämfört med om studien utförts av 

konsulter som letar efter möjliga kostnadsbesparingar. Vi har som tidigare 

nämnts valt att betona emittentperspektivet vilket skulle kunna få konsekvenser 

för undersökningens utgång. Vi har emellertid haft detta i åtanke och strävat 

efter att objektivt värdera information för att undvika detta. 

  

Undersökningen görs inte på uppdrag av någon person eller institution, utan 

initiativet kommer från oss själva i samarbete med handledaren ur ett intresse av 

finansiering och finansiella marknader. Därför kan undersökningen inte anses 

vara partisk. Vi har försökt vara neutrala i uppsatsarbetet och inte skriva 

normativt, d v s värderande. Detta eftersom syftet är att visa och förklara ett 

tillstånd och inte bedöma huruvida situationen är bra eller dålig eller försöka 

förändra någons inställning i endera riktningen. 

 
                                                 
12 Molander, 1988 
13 Lundahl & Skärvad, 1999 



 
 

 

2.2 Typ av undersökning 

När en utredare ska bestämma hur denne ska gå till väga vid ett utredningsarbete 

kan det vara lämpligt att först fastställa vilken typ av undersökning som ska 

genomföras. 

 

2.2.1 Metodteori 

I det första kapitlet ställs frågan varför den svenska företagsobligations-

marknaden är mindre än vad som kanske kan förväntas. För att svara på frågan 

använder vi oss av en i huvudsak kvalitativ undersökning baserad på finansiella 

data och intervjuer med representanter från företag och institutioner som arbetar 

med företagsobligationer. I en kvalitativ undersökning arbetar utredaren med 

information som kommer från människor, i muntlig eller skriftlig form, eller 

genom att studera människors handlande. Informationen tolkas sedan och 

slutsatser dras utifrån den insamlade informationen.15  

 

Kvantitativ metod innebär att uppsatsens syfte uppfylls med hjälp av mätning 

genom att det empiriska materialet utgörs av eller omvandlas till kvantitativa 

data.16 Vi anser att vårt syfte hade kunnat uppfyllas med kvantitativ metod om 

tiden hade funnits*, t ex genom att först ta reda på de möjliga svarsalternativ som 

finns och sedan göra en enkätundersökning. I vårt fall var detta alternativ inte 

genomförbart av tidsmässiga skäl. Genom att använda oss av kvalitativ 

metodteori har vi dessutom fått möjlighet att gå djupare in på de ämnen som 

respondenterna finner viktiga, något som har gett oss en bra grund att dra 

slutsatser utifrån och bör ha gett mer trovärdiga resultat. Vi har använt oss av 

kvantitativa data i denna uppsats, men då främst för att beskriva marknadens 

tillstånd och utveckling. Uppsatsens slutsatser bygger i huvudsak på kvalitativ 

information.  
                                                                                                                                                         
14 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989 
15 Lundahl & Skärvad, 1999 
16 ibid. 



 
 

 

 

2.2.2 Typ av studie 

Syftet med denna uppsats - att ta reda på varför den svenska marknaden för 

företagsobligationer storleksmässigt sett ser ut som den gör i Sverige idag – är i 

huvudsak förklarande. För att kunna förklara marknadens utveckling var det 

dock nödvändigt att börja med att kartlägga marknaden, d v s göra en explorativ 

studie. Vidare är det för att kunna göra en förklarande utredning viktigt att även 

göra en beskrivande studie för att skilda det tillstånd som sedan ska förklaras.17 

 

För att uppfylla syftet har vi förutom information i form av siffror och statistik 

samlat in empiri i form av olika respondenters teorier och åsikter i frågan. En 

stor del av det empiriska materialet kan alltså inte ses som rena faktauppgifter, 

utan representerar respondenternas personliga tankar om vad som har bestämt 

marknadens utveckling och storlek.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Urval 

Bland de respondenter vi tror skulle kunna hjälpa oss att uppfylla vårt syfte har 

vi gjort ett bedömningsurval, d v s vi har valt representanter från organisationer 

som enligt vår bedömning varit lämpade för studien. Till att börja med valde vi 

ut tre svenska företag som har emitterat obligationer och ett som inte har gjort 

det: 

 

•  Sandvik har emitterat obligationer enbart på den svenska marknaden, 

•  Scania har obligationslån både på den svenska marknaden och utomlands,  

•  Volvo har emitterat obligationer både utomlands och i Sverige, men 

framför allt utomlands och 
                                                                                                                                                         
* Denna studie genomfördes under 10 veckor. 



 
 

 

•  KMT (Karolin Machine Tool) har inga utestående obligationslån. 

 

Samtliga företag är tillverkande industriföretag och valdes eftersom de använder 

sig av obligationer som finansieringsform och den svenska marknaden i olika 

utsträckning. Sandvik, Scania och Volvo kontaktades eftersom vi från tidigare 

uppsatsarbete hade kontakter på dessa företag som snabbt kunde hjälpa oss att 

komma i kontakt med rätt personer. För att hitta ett företag som inte emitterat 

obligationer kontaktade vi ett antal företag som är verksamma i ungefär samma 

bransch som de övriga och som finns registrerade på Stockholmsbörsen. 

Anledningen att vi valde bland noterade företag var att vi ville undvika mindre 

företag. KMT var det företag som svarade snabbast och som hade möjlighet att 

medverka. 

 

För att få en mer generell och djupgående analys har vi även genomfört 

intervjuer med personer som arbetar professionellt med hantering eller analys av 

företagsobligationer i en rad olika situationer. Vi har valt både banker och andra 

organisationer som kommer i kontakt med marknaden på olika sätt för att få en 

så heltäckande bild som möjligt. De personer som vi intervjuat är:  

 

•  Från Handelsbanken intervjuades Peter Serlachius, chef för Debt 

Securities, avdelningen för handel med och emissioner av företags-

obligationer. Denna avdelning har kontakt med både emittenter och 

investerare. 

•  Från Föreningssparbanken, Swedbank Markets, intervjuades Fredrik 

Boklund som arbetar på en avdelning som liknar Debt Securities på HB. 

Respondenten handlar med obligationer och har fokus på större belopp.  

                                                                                                                                                         
17 Lundahl & Skärvad, 1999 



 
 

 

•  Från Hagströmer & Qviberg intervjuades Glenn Swanson, kapital-

förvaltare. Han är även ansvarig för all handel med räntebärande 

instrument på HQ. 

•  Som representant för den handelsplats där alla obligationsaffärer 

registreras intervjuades från Stockholmsbörsens Fixed Income-

avdelning Joakim Primén, chef för gruppen Product Management. 

•  Från Finansinspektionens avdelning för marknadsplatser konsulterades 

också en jurist vid namn Jacob Lönnqvist för att få information om vilka 

regler som gäller vid emission av företagsobligationer. 

•  Från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s intervjuades 

regionchefen för verksamheten i Norden, Marianne Flink, med avseende 

på frågor som rör kreditvärdering. 

 

Något annat än ett bedömningsurval skulle inte ha varit praktiskt möjligt under 

den tid vi haft till förfogande för denna undersökning. Alternativet skulle vara 

att t ex slumpvis välja ut ett antal företag, finansiella institut eller dylikt. Vi har 

dock satt värde på att kunna välja ut just de organisationer som vi tror kan bäst 

kan hjälpa oss att uppfylla vårt syfte. Hade studien varit kvantitativ hade en 

enkätundersökning t ex till alla börsnoterade bolag också varit ett alternativ, men 

problemet är då, som tidigare nämnts, att tiden inte hade räckt till att ta reda på 

de möjliga svarsalternativen innan den empiriska undersökningen påbörjades.  

 

2.3.2 Data 

Under första delen av uppsatsprocessen använde vi oss till stor del av 

sekundärdata i form av litteratur, artiklar från välkända ekonomiska tidskrifter 

och Internet-källor vi anser vara tillförlitliga eftersom de hör till seriösa företag 

eller organisationer. Under empiriarbetet samlade vi in primärdata i form av 

intervjuer som sedan analyserades. 

 



 
 

 

2.3.3 Intervjuer 

Intervjuerna som genomförts har varit semistandardiserade och fria. Vi utgick 

från bestämda frågor men ville även ha möjlighet att ställa följdfrågor vid 

oklarheter och vi valde därför att genomföra semistandardiserade intervjuer. Vi 

valde också att låta de intervjuade svara fritt, d v s utan bestämda 

svarsalternativ, eftersom vi var intresserade av förklaringar bl a av vad de ansåg 

har haft störst betydelse och varför. De intervjuguider vi använt oss av finns 

redovisade i bilaga 1 och 2. 

 

Alla intervjuer gjordes p g a tidsbrist per telefon och spelades efter 

respondenternas medgivande in på band (utom intervjuerna med Finans-

inspektionens och Standard & Poor’s representanter eftersom dessa var mindre 

omfattande än de övriga). Intervjuerna nedtecknades efter intervjutillfället för att 

underlaget skulle bli så fullständigt som möjligt. De utskrivna intervjuerna 

skickades sedan till respondenterna så att de fick möjlighet att ge kommentarer 

och godkänna råmaterialet.  

 

2.4 Kritik 

2.4.1 Metodkritik 

Eftersom vi använt oss av ett bedömningsurval av respondenter, är resultatet inte 

strikt generaliserbart. Dock har vi, som tidigare nämnts, valt ut alla respondenter 

noggrant eftersom vi tror att de är de som bäst kan hjälpa oss att uppfylla 

uppsatsens syfte. Antalet intervjuer är också begränsat, vilket skulle kunna 

påverka resultatet generaliserbarhet. Att inte fler intervjuer genomförts beror 

både på tidsbrist och på att vissa tilltänkta respondenter i ett sent skede 

meddelade att de inte kunde medverka. De respondenter vi intervjuat har 

representerat många olika typer av organisationer och kunskapsområden, varför 

vi ändå tycker att vi har fått en helhetsbild av situationen så som den är idag. På 



 
 

 

detta sätt anser vi ändå att resultaten i viss mån bör kunna ses som gällande för 

den svenska företagsobligationsmarknaden. 

 

Merparten av intervjuerna har genomförts per telefon. Detta kan bl a ha påverkat 

hur djupgående de har varit. Personliga intervjuer hade antagligen varit att 

föredra, eftersom det då är lättare att uppfatta nyanser, kroppsspråk etc och 

eftersom vi då hade kunnat delta båda två. Även här var det tidsbristen som 

hindrade oss; eftersom respondenterna befinner sig i en mängd olika städer var 

det inte praktiskt möjligt att göra intervjuerna personligen. Å andra sidan kan det 

faktum att intervjuerna gjordes per telefon även ha bidragit till att 

respondenterna kände sig mer avslappnade. 

 

I intervjuerna har respondenterna getts stort utrymme att svara fritt. Detta 

innebär att det finns en risk för att vi har uppfattat svaren på ett annat sätt än vad 

respondenterna haft för avsikt att förmedla, kanske framför allt eftersom 

intervjuerna inte gjordes personligen. Då vi har genomfört semistrukturerade 

intervjuer har vi reducerat denna risk genom att hellre ställa flera följdfrågor än 

att lämna något oklart. Respondenterna har även getts möjlighet att läsa igenom 

och kommentera de utskrivna intervjuerna, vilket bör ha bidragit till att inga 

missuppfattningar legat till grund för analysen.  
 

2.4.2 Källkritik 

I och med att vi har lagt viss betoning på ett emittentperspektiv, finns det en risk 

att vi kan ha missat aspekter som är viktiga för investerarna och som i sin tur 

kan påverka efterfrågan. De respondenter vi intervjuat från investerarsidan 

representerar i huvudsak större investerare, vilket skulle kunna ses som en brist. 

I sina yrkesroller agerar de dock som ombud för mindre investerare, något som 

talar för att risken att vi missat viktiga aspekter har reducerats.  

 



 
 

 

De personer vi intervjuat bör alla i och med sin yrkesroll vara väl insatta i 

ämnet. Dock kan det vara så att de av en eller annan anledning inte delgett oss 

fullständig information. Exempelvis kan respondenterna ha haft ett intresse av 

att skydda sin egen ställning eller ge ett gott intryck och låtit detta influera sina 

svar. Det faktum att intervjuerna spelades in på band kan ha påverkat 

respondenterna att vara försiktigare i sina uttalanden än vad de annars skulle ha 

varit.  



 
 

 

3. Empirisk referensram 

Detta kapitel syftar till att ge en historisk bakgrund och en bild av marknaderna 

för företagsobligationer i USA, Euroland och Sverige. Företagsobligations-

marknaderna i USA och Euroland är de två största i världen och det var i USA 

som företag började finansiera sig genom företagsobligationer.  
 

3.1 Bakgrund  

Företagsobligationens historia går delvis att spåra till depressionen på 30-talet, 

vilken efterlämnade stor arbetslöshet och panik på de finansiella marknaderna. 

En stor del av skuldbördan lades på banksektorn, vilken ansågs gjort sig 

skyldiga till att allvarligt missbruka allmänhetens förtroende genom att investera 

i spekulativa värdepapper. För att undvika att historien skulle upprepa sig 

separerades 1933 den traditionella bankverksamheten från investmentbank-

verksamhet genom ”The Glass-Steagall Banking Act”.18 En följd av att dessa 

aktiviteter separerades var att en skara av investmentbanker som specialiserade 

sig på att sköta upplåning åt företag växte fram. Detta kan ses som startskottet 

till företagsobligationers framväxt i USA.19 

 

Den europeiska värdepappersmarknaden i sin nuvarande form och därmed 

företagsobligationsmarknaden startade i början av 60-talet genom framväxten av 

Eurobondmarknaden*. En ny skattelagstiftning 20  för köp av utländska 

obligationer och aktier som introducerades 1963 av USA:s regering med målet 

att harmonisera USA:s skatter till internationella nivåer fick effekten att det blev 

svårare för multinationella företag i USA att finansiera dotterbolag i utlandet 

genom inhemsk upplåning. Efter att lagen trädde i kraft sökte sig därför 

                                                 
18 Levich, 1998 
19 Peter Serlachius, telefonintervju 2002-11-29 
* Eurobondmarknaden: Marknaden för långsiktiga räntebärande instrument som ges ut och handlas utländsk 
valuta, Levich, 1998 
20 Interest Equalization Tax, Levich, 1998 



 
 

 

låntagare från USA till Europa för att ta upp lån i USD. I Europa fanns en 

växande skara av investerare som var beredda att placera i utländsk valuta vilket 

innebar att företagen mottogs väl. På detta sätt växte Eurobondmarknaden, som 

kan ses som startskottet för emittering av företagsobligationer i Europa, fram. 

 

På senare år har utbudet av företagsobligationer på de globala räntemarknaderna 

stigit kraftigt i takt med att många industriländers statsskulder minskat och 

utbudet av statsobligationer därför har fallit. I USA är företagsobligationen 

sedan länge en naturlig valmöjlighet för både emittenter och investerare och det 

är främst i Europa som förekomsten av företagsobligationer ökat kraftigt på 

senare tid. De tre största och mest likvida marknaderna för företagsobligationer i 

dagsläget är USA, Euroland och Japan.21 

  

På finansmarknaden är det väsentligt att skilja på primär- och 

sekundärmarknaden. Det är på primärmarknaden som företag och andra 

organisationer finansierar sig genom att aktier, obligationer etc emitteras och 

prissätts medan redan emitterade värdepapper köps och säljs på 

andrahandsmarknaden (sekundärmarknaden). En fungerande andrahands-

marknad är viktig för primärmarknadens funktion eftersom det är 

andrahandsmarknaden som anger villkoren för värdepappret, bl a genom att 

ligga till grund för prissättningen.22 

 

På samtliga marknader för företagsobligationer är det karaktäristiskt att 

investerarna, som ofta är institutionella (t ex pensionsfonder) har en lång 

placeringshorisont. De är därför sällan i behov av likviditet, vilket leder till att 

handeln på andrahandsmarknaden blir relativt liten.23  
 

                                                 
21 Hässel et al., 2001 
22 En introduktion till Finansmarknaden, 2002 
23 Santomero & Babbel, 2001 



 
 

 

3.2 USA 

3.2.1 Obligationsmarknaden i USA24 

Obligationsmarknaden i USA delas in i två huvudsektorer; statliga obligationer 

och företagsobligationer. De statliga obligationerna delas sedan in i 

statsobligationer, statliga verk och kommuner. Företagsobligationer är betydligt 

mer vanligt förekommande i USA än i övriga delar av världen och i december 

2001 var sektorn för företagsobligationer nästan lika stor som sektorn för 

statsobligationer*. 
 

3.2.2 Företagsobligationsmarknaden i USA 

Marknaden för företagsobligationer i USA är den största i världen och är liksom 

den amerikanska obligationsmarknaden som helhet, en mogen marknad. 25 

Amerikanska företag lånar i stor utsträckning kapital på obligationsmarknaden, 

medan företag i andra länder kanske i första hand vänder sig till banken för att få 

kapital. Det är också vanligt att sälja företagsobligationer till privatpersoner i 

USA. 26  Marknaden är väldiversifierad när det gäller löptider såväl som 

emittenternas kreditvärdighet. Statens roll på den finansiella marknaden har 

länge varit begränsad jämfört med vissa europeiska länder och går enbart ut på 

att övervaka och implementera lagar. 27  Utvecklingen på den amerikanska 

företagsobligationsmarknaden mellan 1995 och 2001 visas i figur 3.1. 

 

                                                 
24 Santomero & Babbel, 2001 
* Det utestående beloppet uppgick till 80 procent av statsobligationsmarknaden. (Källa: Federal Reserves 
hemsida) 
25 Santomero & Babbel, 2001 
26 Brealey & Myers, 2000 
27 Hässel et al., 2001 



 
 

 

 
Figur 3.1: Utestående stock 1995 - 2001, (Mrd USD) periodens slut 
Källa: Federal Reserves hemsida 

 

Ytterligare ett tecken på att företagsobligationer är vanligare i USA kan fås 

genom att se till företagens kapitalstruktur. 1998 bestod passivsidan i 

tillverkande företag i USA till 61 procent av skulder. Av den långsiktiga 

finansieringen var 48 procent skulder. Båda dessa andelar har varit ständigt 

stigande de senaste 50 åren.28 Av utestående skulder består i amerikanska företag 

ca 80 procent av obligationslån och endast ca 20 procent av lån från 

kreditinstitut. Dessa förhållanden är i princip omvända på den europeiska 

marknaden.29  

 

Löptiderna för amerikanska företagsobligationer har traditionellt varit långa, 

vanligtvis 10 till 30 år, men även betydligt längre löptider finns representerade30 

– Walt Disney har t ex emitterat en 100-årig obligation 31 . Det finns dock 

tendenser till att marknaden för företagsobligationer i USA nu blivit så 

konkurrenskraftig att den håller på att konkurrera ut kreditinstituten även när det 

                                                 
28 Brealey & Myers, 2000 
29 Hässel et al., 2001 
30 Santomero & Babbel, 2001 
31 Brealey & Myers, 2000 

Utestående stock av företagsobligationer i USA 
1995-2001, (Mrd USD) 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 



 
 

 

gäller medellånga lån. Detta innebär att marknaden har goda utsikter att fortsätta 

växa och även i fortsättningen vara den viktigaste marknaden för företags-

obligationer.32 

 

3.3 Euroland 

3.3.1 Obligationsmarknaden i Euroland 

Den europeiska obligationsmarknaden är den näst största obligationsmarknaden 

i världen. De flesta europeiska obligationer är listade på obligationsbörser i 

London eller Luxemburg. Praktiskt taget all handel med obligationer sker 

emellertid ’Over-the-Counter’ (OTC), d v s utan någon börs som agerar som 

mellanhand.33  

 

3.3.2 Företagsobligationsmarknaden i Euroland 

Den europeiska marknaden för företagsobligationer har växt markant i och med 

eurons inträde i januari 1999, men är fortfarande inte lika stor i relation till t ex 

BNP, som den amerikanska. Det finns dock anledning att tro att 

storleksskillnaden mellan de båda marknaderna kommer att minska under de 

kommande åren.34 Under det första halvåret 2001 utgjorde emissioner i Euro 40 

procent av det totala beloppet som emitterades på de globala 

företagsobligationsmarknaderna. Ca 45 procent av alla företagsobligationer som 

emitterades under denna period emitterades i USD 35 . En anledning till att 

utbudet av företagsobligationer har ökat, är den ökade konkurrensen som 

införandet av den gemensamma valutan har inneburit. För att stå sig i denna 

ökade konkurrens har många företag genomfört en rad företagsförvärv som 

finansierats genom att ta lån från investerare genom emission av företags-

                                                 
32 Santomero & Babbel, 2001 
33 Schinasi & Smith, 1998 
34 Hässel et al., 2001 
35 BondEdge launches in Europe, Financial Times 



 
 

 

obligationer.36 Eurons införande har även förenklat hanteringen av valutarisk 

avsevärt. Detta har ökat efterfrågan eftersom många internationella investerare 

som tidigare valde att investera i tillgångar noterade i USD, nu istället väljer 

obligationer emitterade i Euro.37 

 

 
Figur 3.2: Utestående stock av företagsobligationer i Euroland 1995-2002 (Mrd Euro) periodens slut 
Källa: Europeiska centralbankens hemsida 

 

När euron infördes hade ca 80 procent av de europeiska företagens upplåning 

skett via banker och bara 20 procent genom obligationer medan situationen i 

USA vid samma tidpunkt, som tidigare nämnts, var den omvända. En 

bidragande förklaring till denna skillnad är antagligen staternas inblandning i 

bankväsendet i Europa. Bankerna har där haft tillgång till olika statsgarantier, 

samtidigt som vissa banker har varit helt eller delvis statsägda och detta har lett 

till att bankerna haft något lägre finansieringskostnader och därmed lägre 

skuldräntor. Detta har i sin tur inneburit att det har varit billigare för företagen 

att låna av banken än av investerare. Att staterna agerat på detta sätt beror på att 

de velat främja företagen, men detta är på väg att försvinna i och med den 

privatiseringsvåg som drar fram över Europa.38  

                                                 
36 Hässel et al., 2001 
37 BondEdge launches in Europe, Financial Times. 
38 Hässel et al., 2001 
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Den ökade konkurrensen som föranlett ett ökat finansieringsbehov och den 

harmonisering av de finansiella marknaderna som lett till en omstrukturering av 

det europeiska bankväsendet är båda indirekta följder av införandet av euron och 

har lett till att fler företag har valt att emittera mer företagsobligationer på den 

europeiska marknaden. Även efterfrågan på dessa obligationer har ökat i och 

med de minskade transaktionskostnader som är en följd av att valutarisken 

försvunnit och att de europeiska marknaderna har blivit mer enhetliga.39 

 

3.4 Sverige 

3.4.1 Obligationsmarknaden i Sverige 

Efter avregleringen av kapitalmarknaderna under 80-talet har obligations-

marknaden i Sverige utvecklats snabbt. Från att ha varit en ganska liten och 

strikt reglerad marknad har den utvecklats till att år 2000 vara en av de 15 

största obligationsmarknaderna i världen och den har samtidigt nått en hög 

internationell standard.40 Den utestående volymen uppgick i december 2001 till 

1 314 miljarder SEK vilket innebär ca 61 procent av BNP för år 2001 41 . 

Likviditeten på marknaden har dessutom förbättrats avsevärt sedan början av 90-

talet som en följd av bättre organiserad handel. Mellan 1990 och 1999 

fyrdubblades omsättningen.42  

 

De största investerarna på den svenska obligationsmarknaden är försäkrings-

bolag och pensionsfonder. Staten är den största emittenten på marknaden och i 

takt med att den svenska statsskulden ökade under första halvan av 90-talet 

ökades statens upplåning genom obligationsmarknaden kraftigt. Sedan mitten av 

90-talet har dock behovet att upplåning för den svenska staten minskat i och 

                                                 
39 Hässel et al., 2001 
40 Asgermyr & Öqvist Jegnell, 2001 
41 Egna beräkningar baserade på data från Riksbankens och Statistiska Centralbyråns hemsidor.  
42 Asgermyr & Öqvist Jegnell, 2000 



 
 

 

med dess förbättrade finanser. 43  Bostadsinstitut är den näst största emittent-

gruppen och tillsammans med staten stod de 1999 för ca 83 procent av den 

utestående volymen på obligationsmarknaden. Banker, kommuner och icke-

finansiella företag samt ett fåtal övriga emittenter står för återstående 17 

procent.44 

 

Obligationer kan, som tidigare nämnts, handlas på två skilda sätt; antingen 

direkt mellan emittent och större placerare som t ex fondförvaltare och 

försäkringsbolag, eller registrerat på en börs. I Sverige finns SOX, Stockholms 

obligationsbörs, där handel med mindre poster sker och som därmed vänder sig 

även till mindre placerare. Obligationer som listats på SOX kallas 

privatobligationer och handeln på SOX sker ungefär som aktiehandeln på 

Stockholmsbörsen. De flesta obligationer som emitteras återfinns dock inte på 

SOX, utan handlas direkt. Dessa transaktioner registreras av Stockholmsbörsen 

och redovisas månadsvis på den s k månadslistan.45  

 

3.4.2 Företagsobligationsmarknaden i Sverige 

Sedan 1996 har svenska företag tagit upp allt fler lån på 

företagsobligationsmarknaden. Antalet företag som emitterar obligationer har 

ökat, men de nya emissionerna är oftast ganska små. De nya emittenterna har 

oftast ganska bra kreditbetyg och är även aktiva på den internationella 

marknaden.46 

 

                                                 
43 Asgermyr & Öqvist Jegnell, 2000 
44 Riksbankens hemsida 
45 Hansson, 2001 
46 Asgermyr & Öqvist Jegnell, 2000 



 
 

 

 
Figur 3.3: Utestående stock av företagsobligationer i Sverige 1995-2002(mkr) september månad  

Källa: Riksbankens hemsida & E-post från Enar Olofsson, Sveriges Riksbank  

 

Svenska företag har i snitt högre skuldsättningsgrad än företag i t ex USA och 

Storbritannien, men lägre än tyska och japanska. Sverige karaktäriseras av 

företag inom verkstadsindustrin med en intensiv forsknings- och 

utvecklingsverksamhet. Trots detta har svenska företag i genomsnitt relativt hög 

skuldsättningsgrad. Anledningen till detta är bl a de nära relationer som 

traditionellt funnits mellan banker och icke-finansiella företag i landet och de 

skatteregler som har gällt. 1991 utgjorde obligationslån 4,1 procent av 

företagens passivsida, 6,3 procent av dess skulder och 17,8 procent av dess 

långfristiga skulder.47 

 

Handeln med företagsobligationer på SOX är idag mycket begränsad. I 

november 2002 finns endast två icke-finansiella företag registrerade på SOX 

(Sandvik och Scania)48. Den mesta handeln i Sverige sker istället direkt mellan 

emittent och investerare. Ett företag som vill emittera obligationer på detta sätt 

vänder sig i de flesta fall till ett emissionsinstitut, oftast en investmentbank, eller 

ett syndikat av investmentbanker för att få tillgång till deras investerarbas. En 

investmentbank som går in som garant för upplåningen gör en ’underwriting’ 

                                                 
47 Oxelheim, 1996 
48 Stockholmsbörsens hemsida 
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och får då köpa emissionen till ett rabatterat pris. Hur stor rabatten är beror bl a 

på den emitterade volymen, företagets kreditvärdighet, hur välkänt företaget är 

och de rådande marknadsförhållandena för företagsobligationer.49  

 

De flesta obligationer som emitteras i Sverige ligger under Medium Term Note-

program (MTN). Ett MTN-program är ett ramverk som anger förutsättningarna 

för obligationslån och under detta kan obligationer emitteras löpande med 

referens till de förutsättningar som anges i programmet, utan att ny 

dokumentation behöver göras inför varje emission. MTN-programmen innefattar 

som regel löptider mellan 1 och 15 år (för företag är 2-10 år vanligast) och har 

blivit mycket populärt för företag som har ett stort och kontinuerligt 

finansieringsbehov. I och med den ökade användningen av MTN-programmen 

har företagsobligationsmarknaden blivit något mer likvid. Enligt Asgermyr & 

Öqvist Jegnell sätter investerarna på den svenska obligationsmarknaden i 

allmänhet större värde på god likviditet än vad t ex investerarna på den 

europeiska marknaden gör.50  Det är inget krav att företag som vill emittera 

obligationer måste ha ett kreditbetyg.51 Företag som vill emittera obligationer på 

den europeiska marknaden kan använda sig av EMTN-program (European 

Medium Term Note). Eftersom lagstiftningen kring obligationsemissioner i 

Europa kräver utförligare dokumentation är denna process mer kostsam än 

upprättandet av ett svenskt MTN-program.52 

 

3.4.3 Regelverket kring emittering av obligationer i Sverige 

Den grundläggande lag som reglerar handel med obligationer är Lagen om 

handel med finansiella instrument53. I denna lag stadgas att när emission av 

skuldebrev (obligationer) ska göras, ska ett s k börsprospekt upprättas i de fall 

                                                 
49 Hässel et al., 2001 
50 Asgermyr & Öqvist Jegnell, 2000 
51 Joakim Primén, telefonintervju 2002-12-02 
52 Jacob Lönnqvist, telefonintervju 2003-01-02, Peter Serlachius, telefonintervju 2002-11-29 m fl 
53 SFS 1991:980 



 
 

 

då erbjudandet riktas till en öppen krets och summan överstiger 300 000 kr. 

Prospektet ska innehålla upplysningar som är nödvändiga för att välgrundat 

kunna göra en bedömning av emissionen. En del undantag anges, bl a behöver 

prospekt inte upprättas om varje enskild investerare erlägger 300 000 SEK eller 

mer. Ansökan om registrering av prospektet sker hos Finansinspektionen och 

när prospektet har godkänts ska det offentliggöras.54 

 

Detaljerade regler kring börsprospekt har utformats av Finansinspektionen och 

återfinns i Finansinspektionens författningssamling 55 . I dessa föreskrifter 

beskrivs mer ingående när undantag från plikten att upprätta börsprospekt kan 

medges. Exempel på sådana situationer är när skuldebrevets utgivits i samband 

med uppköpserbjudande eller fusioner, när utgivningen vänder sig till en eller ett 

fåtal investerare eller när verksamheten har monopol med stöd av lag.56 

 

Ett börsprospekt avseende skuldebrev ska innehålla uppgifter om de ansvariga 

för börsprospektet och revision av räkenskaperna, de lånevillkor som gäller, 

inregistrering (bl a vilken börs skuldebrevet registrerats vid och eventuella 

investerare som förbundit sig att teckna delar av emissionen), samt uppgifter om 

utgivaren. De uppgifter om utgivaren som ska redovisas är bl a allmänna 

uppgifter, uppgifter om det egna kapitalet, utgivarens verksamhet, investeringar, 

finansiella uppgifter, nyckeltal, styrelse och ledande befattningshavare samt 

tendenser och framtidsutsikter. För skuldebrev som emitteras fortlöpande inom 

en given ram och är föremål för offentlig tillsyn behöver inte alla punkter 

redovisas.57 

 

Det är stora förändringar på gång inom lagstiftningen om prospekt i och med ett 

nytt EU-direktiv som förväntas träda i kraft kring årsskiftet 2004/2005. 

                                                 
54 Lagen om handel med finansiella instrument, SFS 1991:980 
55 FFFS 1995:21 
56 Finansinspektionens föreskrifter om prospekt, FFFS 1995:21 
57 ibid. 



 
 

 

Direktivet går ut på att lagstiftningen i samtliga EU-länder ska harmoniseras. 

Dagens lagar bygger förvisso också på EU-direktiv, men i dessa medges vissa 

avvikelser. Harmoniseringen kommer att innebära betydligt mer regler och 

dokumentationskrav för svenska företag.58 

 

Bestämmelser om auktoriserade marknadsplatser och clearingverksamhet 

(auktorisation, rapporteringsskyldighet, kursnotering och information etc) 

återfinns i Lagen om börs- och clearingverksamhet59. 

                                                 
58 Jacob Lönnqvist, telefonintervju 2003-01-02 
59 SFS 1992:543 



 
 

 

4. Teoretisk referensram 

Denna del av uppsatsen behandlar de teorier som ligger till grund för 

undersökningen. Här behandlas både marknads- och företagsspecifika aspekter 

som kan påverka en marknads utveckling och storlek. Dessutom förklaras mer 

ingående vad företagsobligationer är och hur de fungerar. 
 

4.1 Marknadsförutsättningar 

När en obligationsmarknads utveckling ska undersökas måste de bärande dragen 

inom ekonomin beskrivas. I denna del beskrivs varför och hur den 

makroekonomiska utvecklingen påverkar förutsättningarna för en företags-

obligationsmarknads utveckling och expansion. 

 

4.1.1 Konjukturens påverkan på 

företagsobligationsmarknaden60 

Under en konjunkturuppgång ökar företagens vinster, vilket leder till förbättrad 

betalningsförmåga. Detta leder till att företagen bedöms som mer kreditvärdiga 

på kort sikt, vilket i sin tur sänker lånekostnaderna för företag och gör 

företagsobligationer till en gynnsam finansieringsform. I en ekonomi som 

befinner sig i en tillväxtfas kan ett ökat utbud på företagsobligationer förväntas. 

Hur starkt olika företag påverkas av en uppgång i konjunkturen är avhängigt den 

bransch som företaget är verksamt i. Exempelvis är bilindustri, stålindustri och 

byggindustri alla konjunkturkänsliga branscher. Företag inom t ex 

livsmedelsproduktion är mindre känsliga för konjunktursvängningar men det 

föreligger ett positivt samband mellan tillväxt och dessa företags resultat.  
 

                                                 
60 Hässel et al, 2001 



 
 

 

4.1.2 Makroekonomisk stabilitet, tillväxt och sparande 

En viktig förutsättning för att uppnå tillväxt på företagsobligationsmarknaden är 

makroekonomisk stabilitet. Makroekonomisk stabilitet innebär förutom 

prisstabilitet att budgetunderskott och betalningsbalans ligger stabilt och är nära 

noll. Genom att koncentrera den ekonomiska politiken till att uppnå 

makroekonomisk stabilitet kan långsiktig ekonomisk tillväxt uppnås. De tre 

faktorerna ovan kan således snarare ses som medel än mål för den ekonomiska 

politiken i en ekonomi.  

 

Stabilitet stimulerar företagsobligationsmarknadens utveckling på flera olika 

sätt. Som nämnts tidigare, förbättras ett företags kortsiktiga kreditvärdighet av 

tillväxt och ökade vinster vilket leder till sänkta lånekostnader. Fler 

investeringsprojekt blir lönsamma och många företag önskar expandera genom 

kapitalintensiva förvärv. I teorin stimulerar stabilitet dessutom sparande 

eftersom värdet av det som sparas konserveras vid prisstabilitet. Ökat sparande 

medför att mer kapital finns tillgängligt för investeringar i olika tillgångsslag 

varav företagsobligationer är ett alternativ.  

 

Stabil BNP-tillväxt kan medföra en minskad upplevd risk att företag ska fallera. 

Sålunda reduceras kreditrisken av makroekonomisk stabilitet. Tillväxt i BNP 

leder även till att hushållens disponibla inkomst ökar. 

 

Hushållens sparande utgör en västentlig del av det utbud av kapital som står till 

förfogande att investeras i företagsobligationer och påverkar därmed 

möjligheten för företag att hitta köpare av företagsobligationer. Modigliani61 

beskriver i sin livscykelhypotes hur tillväxt i ekonomin, och därmed i hushållens 

disponibla inkomst, hänger samman med hushållens sparbeteende. Hypotesens 

grundantagande är att det huvudsakliga motivet för sparande är att säkra en jämn 

konsumtion under livscykeln. Motivet för sparande är att kunna behålla 



 
 

 

välfärden även efter pension. En enskild individs sparande (S) antas vara en 

funktion av disponibel inkomst (Yd) och förmögenhet (F), S = f (Yd, F). 

Individen ackumulerar en förmögenhet i takt med att inkomsten ökar under de 

yrkesverksamma åren för att nå sin topp innan pensionsåldern. Efter pension är 

sparandet negativt då individen lever av tillgångarna som sparats under de 

yrkesverksamma åren. Eftersom individens förmögenhet antas vara förbrukad 

när han dör blir en individs nettosparande 0 under livstiden*. 

 

 
Figur 4.1: En individs sparbeteende enligt Livscykelhypotesen. 

Källa: Egen bearbetning av Mankiw, 1997. 

 

Följaktligen blir hushållens aggregerade sparande en funktion av tillväxt - vare 

sig den beror på produktivitetstillväxt eller befolkningsökning. En 

produktivitetstillväxt leder till löneökningar för den sparande delen av 

befolkningen medan de ”negativt sparande” (eller ”slösarna”) fortsätter att dra 

från sina tillgångar i samma takt som innan. En befolkningsökning ökar andelen 

arbetsföra i relation till den pensionerade delen av befolkningen vilket resulterar, 

allt annat konstant, i ett positivt nettosparande. Ett lands demografiska 

sammansättning blir därför en viktig bestämningsfaktor för sparandets storlek. 

                                                                                                                                                         
61 Modigliani i The New Palgrave dictionary of Economics & Finance, 1992 
* I den förenklade versionen antas ingen lämna förmögenhet till efterlevande. 
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För en stillastående ekonomi utan demografiska förändringar blir hushållens 

aggregerade sparande lika med noll, allt annat konstant.62 Övriga faktorer som är 

viktiga för storleken på hushållens aggregerade sparande och därmed utbudet på 

kapital som kan investeras är bland annat tillgången på privata lån och socialt 

skyddsnät.63 

 

4.1.3 Ränteutveckling & inflation 

Ett av de mest grundläggande sambanden inom nationalekonomin är det mellan 

investeringsvilja och räntor. Centralbanken påverkar ett lands ränteutveckling 

genom att bestämma styrräntan. Förenklat kan man säga att styrräntan är 

centralbankens instrument för att upprätthålla prisstabilitet vid risk för 

överhettning och stimulera ekonomin vid nedgång. Vid ett växelkurssystem med 

flytande växelkurs blir centralbankens ränteverktyg extra effektivt. Om 

centralbanken för en expansiv penningpolitik kan styrräntan sänkas genom att 

penningmängden ökas. Detta medför att inhemska räntebärande papper sjunker i 

värde och att valutan deprecieras. Den lägre räntan gör att efterfrågan på 

investeringar ökar samtidigt som deprecieringen av valutan ökar efterfrågan på 

inhemska varor från utlandet. Den ökade efterfrågan leder till att efterfrågan på 

likvida medel ökar vilket pressar upp räntan något varför den ursprungliga 

effekten minskar något i styrka. Om ränteläget i en ekonomi är lågt är det 

billigare för företag att låna upp kapital för att finansiera investeringar. Vid höga 

räntor blir vissa investeringar inte lönsamma och efterfrågan på investeringar 

minskar. Det föreligger således ett negativt samband mellan räntenivå och 

företagens vilja att låna pengar på kapitalmarknaderna. Efterfrågan på 

investeringar (I) antas således vara en funktion av räntan (r), I = f (r). Den 

allmänna räntenivån har betydelse för företags lånekostnader på 

                                                 
62 Modigliani i The New Palgrave dictionary of Economics & Finance, 1992 
63 Se bl a Jappelli & Pagano, 1998 



 
 

 

obligationsmarknaden eftersom företagsobligationsräntor prissätts utifrån 

benchmark-räntor, t ex statsobligationsräntor*.   

 

Den ränta som anger priset på en obligation är vanligtvis en nominell ränta. Den 

nominella räntan består av två komponenter, real ränta och inflation, och kan 

definieras enligt följande 

 

i = r + p där 

i : nominell ränta 

r : real ränta 

p : inflation 

 

Medan den nominella räntan anger priset på ett lån på obligationsmarknaden är 

det den reala räntan som bestämmer den egentliga kostnaden. Den reala räntan 

är även måttet på hur mycket investeraren belönas för att låna ut pengar genom 

att investera i t ex obligationsmarknaden. Således spelar inflationen en viktig 

roll för hur gynnsamma obligationer är som investering eftersom inflationen äter 

upp den reala avkastningen på obligationen. Prisinstabilitet är förenat med en 

extra osäkerhetsfaktor, både ur emittentens och investerarens perspektiv och 

påverkar företagsobligationsmarknadens utveckling negativt. En hög inflation, 

vilket i regel innebär en volatil inflation64, kan som tidigare nämnts ses som ett 

tecken på makroekonomisk instabilitet och minska investeringsviljan då den 

reala räntan på obligationen minskar eller helt ”äts upp” av inflationen. Detta 

leder till en högre realavkastningsrisk vilket missgynnar företagsobligations-

marknaden då investerarna kräver mer betalt vilket får höjda räntor som följd. 

Inflationen leder följaktligen till att obligationer blir en dyrare finansieringsform 

för företagen. Detta förlopp resulterar i en kreditbegränsning för företagen.  

 

                                                 
* För mer utförlig diskussion se avsnitt 4.1.5 
64 Se t ex Vickers, 1999 



 
 

 

4.1.4 Växelkursutveckling 

För företag med sin huvudverksamhet baserad i en ekonomi som tillämpar 

flytande växelkurssystem kan valutautvecklingen ha betydelse för på vilken 

marknad som upplåning är mest gynnsam. Om exempelvis ett svenskt företag 

som i huvudsak har intäkter i SEK antar att den svenska kronan kommer att 

stärkas mot Euro är det fördelaktigt att ge ut obligationer i Euro* och betala 

kupongräntor i den allt svagare Euron.65 

 

4.1.5 Benchmark - statsobligationsmarknadens betydelse  

Det finns ett samband mellan utvecklingen av marknaden för statsobligationer 

och den för företagsobligationer genom att statsobligationer används som 

benchmark för prissättning av företagsobligationer och andra finansiella 

instrument. För att prissättningen ska fungera smidigt krävs en likvid marknad 

för riskfria obligationer med varierande löptider vars ränta kan användas som 

benchmark för prissättning av övriga emittenters obligationer. I de flesta fall har 

staten det bästa möjliga kreditbetyg av kreditvärderingsinstituten* för upplåning 

i den egna valutan. Rätten att genom Centralbanken trycka pengar innebär att 

staten i praktiken aldrig riskerar att inte kunna fullgöra betalningar i den egna 

valutan. Räntan på statsobligationer ses därför som riskfri ränta. Av denna 

anledning är statsobligationer det naturliga valet som benchmark för 

prissättningen. Det enda som behöver göras är att fastställa lämplig riskpremie 

för företaget som ger ut obligationer i relation till statsobligationen med 

motsvarande löptid. På detta sätt underlättas prissättningen av obligationer som 

annars hade varit tämligen komplicerad.66 

 

                                                 
* Under förutsättning att den procentuella förändringen av valutan är större än räntedifferensen mellan upplåning 
på inhemsk och utländsk obligationsmarknad. 
65 Levich, 1998 
* Mer om kreditvärderingsinstitut och kreditbetyg presenteras i 4.1 6 och 4.2.5. 
66 Reinstein, 2002 



 
 

 

I vissa fall kan emellertid statsfinanserna vara så goda att obligationer med 

varierande löptider inte bjuds ut på marknaden för statsobligationer. Detta gör 

att det blir svårare att använda statsobligationer som benchmark. Detta har t ex 

skett i USA när statsfinanserna var så goda att telefonbolagens obligationer 

användes som benchmark för vissa löptider. I och med att dessa telefonbolag 

åtnjöt högsta möjliga kreditbetyg under denna period kunde marknaden 

upprätthållas av andra aktörer än staten. Det behöver alltså inte nödvändigtvis 

vara statsobligationer som fungerar som benchmark. Det viktiga är att det finns 

en likvid marknad för obligationer med varierade löptider och med en kreditrisk 

lika med eller nära noll. Under dessa omständigheter kan denna marknad 

fungera som benchmark för prissättningen av företagsobligationer. 67 

 

Statens upprätthållande av en likvid marknad för statsobligationer kan likställas 

med en ’public-good’. En ’public-good’ definieras av att den, oavsett hur många 

som konsumerar den, inte kan förbrukas samt att det är omöjligt att utestänga 

någon från att konsumera varan. Eftersom det inte går att stänga ute någon från 

att konsumera varan, eller i detta fall använda sig av statsobligationsmarknaden 

som benchmark, går det inte att ta ut ett pris för upprätthållandet av denna 

”tjänst”68.  

 

För länder med en mindre omfattande obligationsmarknad kan en utländsk 

statsobligationsränta användas som benchmark. I dessa fall ligger t ex Tyskland 

eller USA nära till hands då de har stora och likvida marknader för 

statsobligationer. Att använda en utländsk statsobligation som benchmark 

innebär emellertid att prissättningen av en företagsobligation blir tämligen 

komplicerad. Förutom en riskpremie för emittenten måste hänsyn tas till 

valutarisk och landsspecifik risk.69 

 
                                                 
67 Peter Serlachius, telefonintervju 2002-11-29 
68 Griffiths & Wall, 2000 



 
 

 

Den här formen av prissättning medför att valutarisk och landrisk måste 

uppskattas vilket innebär högre informationskostnader än om det hade funnits ett 

inhemskt benchmark för prissättning. Detta innebär att företagsobligationer blir 

en mindre attraktiv finansieringsform och skulle kunna hindra företags-

obligationsmarknadens utveckling.  

 

Förutom att fungera som benchmark vid prissättning av företagsobligationer har 

statsobligationsmarknaden andra positiva effekter på marknaden för 

företagsobligationer. En effekt kommer av att den utgör en möjlighet för 

intermediärer att hedga bort riskexponering i företagsobligationer, vilket gör det 

lättare för dem att upprätthålla en marknad för företagsobligationer. Om det 

exempelvis uppstår en kris på kapitalmarknaden och dess aktörer går ur sina 

positioner i företagsobligationer till förmån för säkrare tillgångsslag, ökar 

spreaden mellan företagsobligationer och statsobligationer. Detta kan leda till 

stora förluster för intermediärer som samlat på sig en stock av 

företagsobligationer. Om det finns en likvid marknad för statsobligationer kan 

de säkra sina positioner i företagsobligationer genom att lägga sig kort i 

statsobligationer. Genom att hedga sina positioner på detta sätt kan de minska 

förlusterna i en krissituation och därmed blir det mindre riskfyllt att agera som 

intermediär och upprätthålla en marknad för företagsobligationer.70 

 

En utvecklad marknad för statsobligationer är alltså viktig för 

företagsobligationsmarknadens framväxt. Ett stort budgetunderskott och statlig 

upplåning kan dock även ha motverkande effekter. Även om statliga 

budgetunderskott till stor del finansieras genom upplåning på internationella 

kapitalmarknader kommer en väsentlig del av kapitalet vanligen från det 

inhemska utbudet av investeringskapital. En stor statlig skuldsättning minskar 

således utbudet av kapital som står till förfogande att investeras i 
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företagsobligationer. Dessutom leder ett stort statligt budgetunderskott till ökad 

makroekonomisk instabilitet vilket, som nämnts tidigare, är negativt för en 

företagsobligationsmarknads utveckling.71  

 

4.1.6 Marknadens infrastruktur 

En god infrastruktur av bl a investmentbanker och kreditvärderingsinstitut på 

företagsobligationsmarknaden är avgörande för dess effektivitet eftersom den 

underlättar utgivning och prissättning av företagsobligationer.72 

 

Investmentbanker 

Utgivande av företagsobligationer kräver expertis som är tidskrävande och 

kostsam att bygga upp för en potentiell emittent. Därför anlitas vanligtvis en 

investmentbank som hjälper till med utformning av obligationen, val av tidpunkt 

för utgivandet etc. Dessutom agerar investmentbanken vanligtvis ’under-writer’, 

d v s förbinder sig att köpa obligationen till ett rabatterat pris som kompensation 

för riskexponeringen. 73  Investmentbanken ansvarar vanligtvis för att finna 

investerare till obligationen men när obligationen sålts till investerare utgör 

obligationen inte längre någon riskexponering till skillnad från ett traditionellt 

banklån. Således har även banksektorn incitament att främja företags-

obligationsmarknadens utveckling.74  Ett väl utvecklat nätverk av investment-

banker utgör därför en viktig förutsättning för utvecklingen av en 

företagsobligationsmarknad. 

  

                                                 
71 Sjögren, Dragkamp mellan marknad och traditionell kreditvärdepappersmarknad  
72 Schinasi & Smith, 1998 
73 ibid. 
74 Serlachius, telefonintervju 2002-11-29 



 
 

 

Kreditvärderingsinstitut 

Kreditvärdering är en komplicerad och resurskrävande process som innebär 

analys av en mängd olika variabler som påverkar ett företags kreditrisk. För att 

göra det lättare för investerare och emmittenter att prissätta krediter har särskilda 

kreditvärderingsinstitut specialiserat sig på denna uppgift. De mest etablerade är 

Moody’s Investor Service, Standard & Poor’s och Fitch IBCA Investors 

Services. Efter kreditbedömning sammanfattas ett företags kreditvärdighet i ett 

kreditbetyg vilket investerarna kan använda för att avgöra vilken avkastning han 

ska kräva för t ex en obligation. Genom att på detta sätt kraftigt minska 

informationskostnaderna för investerare fyller dessa kreditvärderingsinstitut en 

viktig funktion för företagsobligationsmarknaden. 75  En utförligare diskussion 

om kreditrisk och kreditvärdering följer i sektion 4.2.5. 

 

4.1.7 Tradition & okunskap 

Den föredragna finansiella strukturen hos företag kan i vissa fall härledas till den 

tradition som finns i ett visst land. Företag i vissa delar av världen, däribland 

Europa och Sydostasien, har traditionellt sett varit nära knutna till sina banker. 

En slags tillit, i form av oskrivna regler mellan låntagare och banker, kan 

medföra att banker erbjuder företag fördelaktig finansiering som är olönsam för 

bankerna. I utbyte får banken förtur i att erbjuda sina låntagare andra, för 

banken, mer lönsamma tjänster. Denna form av ”relationship lending” (eller 

husbankssystem) kan enligt Sharma vara en viktig orsak till att en 

företagsobligationsmarknad utvecklas långsamt. Med hjälp av statliga garantier 

kan banker erbjuda företag stadig tillgång till lån för att finansiera långsiktiga 

investeringar. Om lån med långa löptider ges under dessa former och 

finansieringen inte ses som ett problem blir jakten på en lösning inte aktuell. 

Tendensen förstärks ytterligare av att företagens skuldsättning och därmed 

finansiella hävstång ökar. För att balansera hävstången önskar företagen öka 
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andelen eget kapital vilket ytterligare nedprioriterar obligationsmarknaden. På 

detta sätt kan statlig inblandning och ett ömsesidigt nära förhållande mellan 

banker och kunder ha en motverkande effekt på företagsobligationsmarknadens 

utveckling. Som exempel nämner Sharma situationen i Sydostasien. 76  Dessa 

institutionella drivkrafter som kan ligga bakom begränsad emittering av 

obligationer illustreras i figur 4.2 nedan.  

 

Institutionella drivkrafter bakom begränsad emittering av obligationer 

 

 
Figur 4.2: Institutionella drivkrafter bakom begränsad emittering av obligationer.  

Källa: Egen bearbetning av Sharma, 2000. 

 

4.2 Företagsspecifika förutsättningar 

4.2.1 Ett företags kapitalstruktur 

Finansieringsstrategi 

Ett företag har två huvudsakliga möjligheter när det gäller att skaffa nytt kapital 

till verksamheten; att ge ut aktier eller att låna pengar. Aktier som emitteras säljs 

till investerare och på så sätt får företaget kapital som kan investeras i tillgångar 

i företaget och som sedan kan generera positiva kassaflöden som kan betalas 
                                                 
76 Sharma, 2000 
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tillbaka till investerarna i form av utdelning. Investerare som äger aktier blir 

delägare i företaget och kan teoretiskt sett påverka hur företaget sköts. 

Företagets långivare äger dock ingen del i företaget och har därmed inte heller 

någon rättighet att blanda sig i hur företaget sköts.77  

 

För företaget gäller det att välja en finansieringsstrategi. I denna bestäms 

företagets kapitalstruktur, d v s proportionen mellan eget kapital och skulder. 

Företaget bör välja den kapitalstruktur som passar just den situation som det 

befinner sig i och som maximerar företagets värde. Förutom frågan hur hög 

skuldsättningsgrad företaget ska ha, d v s hur stor andel av tillgångarna som ska 

finansieras med aktier respektive lån, kan frågor som ”Ska vinsterna 

återinvesteras i företaget eller delas ut till aktieägarna?”, ”Ska vi låna på kort 

eller lång sikt och till fast eller rörlig ränta?” och ”Ska lånen tas av kreditinstitut 

eller av investerare?” påverka hur företagets finansieringsstrategi utformas.78  

 

Frågan om hur ett företags optimala finansieringsstruktur ska bestämmas är 

omdiskuterad. Modigliani och Miller anser att det överhuvudtaget inte spelar 

någon roll hur ett företags kapitalstruktur ser ut. I deras ”Proposition 1” i 

artikeln The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment 

visar de att passivsidans utformning är irrelevant för företagets marknadsvärde 

så länge en investerare kan låna eller låna ut pengar på samma villkor som 

företaget. Företagets värde bestäms istället av dess tillgångar. I modellen görs 

dock en mängd förenklande antaganden om omvärlden, bl a antas alla 

obligationer ge en säker inkomst per tidsenhet oavsett emittent och dessutom 

bortser de från skatter och eventuella marknadsimperfektioner.79   

 

Modigliani och Millers teorem väckte starka reaktioner när det presenterades 

eftersom forskningen då var inriktad på att hitta den optimala kapitalstrukturen 
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och artikeln omkullkastade syftet med den pågående forskningen. Numera är 

dock teoremet mer accepterat, under de förenklande förutsättningar som anges i 

modellen. Den diskussion som numera förs om Modigliani och Millers teorem 

handlar mer om att ta reda på hur olika omständigheter påverkar slutsatserna i 

teoremet.80  

 

Vad påverkar ett företags optimala kapitalstruktur?  

Några aspekter som trots allt kan påverka vilken kapitalstruktur som är bäst 

lämpad för ett företag, oavsett vilket land det befinner sig i, är: 

  

- Direkta emissionskostnader 

En typ av kostnad som är av vikt när det gäller att bestämma proportionen 

mellan eget kapital och skulder i ett företag är direkta kostnader för 

emissioner. Både en aktieemission och en obligationsemission är förenade 

med kostnader för utformning, tillstånd etc. Under första delen av 80-talet 

var den direkta kostnaden för att genomföra aktieemission 3 – 10 procent av 

emissionsbeloppet, medan en annan studie visar att direkta kostnader för en 

obligationsemission är 2,8 – 6 procent (1983). Det är alltså, enligt dessa 

undersökningar, i snitt billigare att emittera obligationer, vilket skulle vara ett 

incitament till företagen att öka sin skuldandel.81 

 

- Risk för finansiella svårigheter 

Högre andel skulder innebär större sannolikhet att ett företag får finansiella 

problem i oroliga tider. Detta kan innebära en rad kostnader.82 Ett exempel är 

kostnader för konkurs. Dessa kostnader kan vara både direkta, t ex juridiska 

och administrativa, kostnader som en konkurs innebär och indirekta 

kostnader som uppkommer bl a därför att kunder, leverantörer, anställda etc 
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är ovilliga att göra affärer med det drabbade företaget. Ju högre 

skuldsättningsgrad ett företag har, desto högre risk löper företaget att hamna i 

en konkurssituation vid dåliga tider och ju högre risk ett företag förknippas 

med, desto högre finansieringskostnader kommer det att få eftersom 

långivarna då kommer att kräva högre ränta för att låna ut sitt kapital. 

Förekomsten av konkurskostnader signalerar alltså att företaget bör hålla 

nere sina skulder. En studie utförd av Weiss av 31 företag (1980), visar att 

konkurskostnader uppgår till ca tre procent av företagets bokförda värde.83 

 

Även finansiella problem som ännu inte lett till konkurs kan påverka hur ett 

företag utformar sin kapitalstruktur. I sådana situationer är det vanligt att 

företagets aktieägare och långivare har olika intressen*, vilket kan leda till att 

ledningen, som antas verka för aktieägarnas bästa, fattar beslut som är dåliga 

för företaget. Exempel på detta kan vara att betala ut stora utdelningar så att 

de knappa resurser som finns kvar i företaget går till aktieägarna istället för 

till långivarna eller att dra ut på tiden genom att manipulera redovisningen så 

att problemen inte upptäcks. Ett sådant beteende kan leda till s k agency 

costs**. Ju mer ett företag lånar, desto större risk är det att ledningen beter sig 

på ett sätt som leder till agency costs, vilket skulle vara ytterligare att 

argument för att skulderna bör hållas nere.84  

 

Såväl konkurskostnader som kostnader för mindre finansiella problem bör 

sättas i förhållande till de underliggande tillgångar de avser. Ett företag vars 

främsta tillgångar består av byggnader har t ex lättare att avsätta dessa 

                                                                                                                                                         
82 ibid. 
83 Brealey & Myers, 2000 
* Eftersom långivare juridiskt sett har högre prioritet än aktieägare i en konkurssituation. Detta behandlas vidare i 
4.2.4. 
** Kostnader som beror på intressekonflikter 
84 Oxelheim, 1996 



 
 

 

tillgångar i en konkurssituation, varför deras konkurskostnader bör vara 

mindre än ett tjänsteföretag vars främsta tillgång är personalens kompetens.85 

 

- Informationsflödet  

Det förekommer ofta informationsassymmetri i och med att företags-

ledningen besitter mer information om företagsverksamheten än investerarna. 

Därför blir den information och de signaler som företagsledningen ger till 

allmänheten viktiga för företagets framgång när det gäller t ex 

obligationsemissioner. Informationsflödet är således viktigt när det gäller 

vilka förutsättningar företaget har att skaffa kapital.86 

 

- Skatteregler 

Skattemässigt behandlas vanligtvis utdelningar och räntebetalningar olika i 

och med att de senare är avdragsgilla och utdelning sker efter avdrag för årets 

skattekostnad. Detta innebär för företaget att skulder medför en lägre 

skattekostnad än vad eget kapital gör.87  

 

- Relationer  

Långivarnas och aktieägarnas möjligheter till kontroll över företags-

ledningens handlande kan också påverka vilken kapitalstruktur ett företag 

väljer och här gäller att ju närmare relationen är, desto större 

skuldsättningsgrad kan accepteras eftersom det leder till mindre osäkerhet 

och därmed mindre transaktionskostnader p g a informationsasymmetri. 

Vissa påstår att de höga skuldsättningsgraderna i Tyskland och Japan är ett 

resultat av de nära relationerna mellan bank och industri i dessa länder.88 
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- Hävstångseffekten 

Att ta lån, t ex genom att emittera företagsobligationer, ökar företagets 

skuldsättningsgrad, vilket leder till att företagets räntabilitet på eget kapital* 

ökar, allt annat oförändrat. Nyckeltalet räntabilitet på eget kapital används 

ofta för att mäta värdet som företaget genererar åt dess aktieägare. 

Nyckeltalet räknas ut genom att dividera företagets vinst med dess egna 

kapital och förutom att höja vinsten, kan alltså även det egna kapitalet 

minskas för att nyckeltalet ska höjas. En ökad skuldsättning kan alltså leda 

till en högre räntabilitet på eget kapital, men innebär också en högre risk att 

räntabiliteten på eget kapital blir negativ om företaget skulle gå med förlust. 

Detta kallas hävstångseffekten.89 

 

- Trender 

Liksom på så många andra områden går det trender i företags önskade 

kapitalstruktur. Företagen strävar åt samma håll och under vissa perioder 

prioriterar företag i allmänhet en låg skuldsättningsgrad. Sedan vänder 

trenden och företagen önskar istället höja skuldsättningen, t ex för att 

förbättra nyckeltalet räntabilitet på eget kapital, genom att köpa tillbaka egna 

aktier.90  

 

Kontentan av denna diskussion blir att kapitalstrukturen har betydelse och att 

den bl a beror på ovan nämnda variabler. Det är dock svårt att hitta en formel för 

hur ett företags kapitalstruktur bör se ut, utan det måste istället avgöras från fall 

till fall av företagets ledning91. 

 

                                                 
* Räntabilitet på eget kapital = Nettovinst / eget kapital 
89 Hässel et. al., 2001 
90 Brealey & Myers, 2000 
91 ibid. 



 
 

 

4.2.2 Obligationer  

Innan begreppet företagsobligationer förklaras, börjar vi med att beskriva 

obligationer i allmänhet. Obligationer emitteras av stater, bostadsinstitut, både 

finansiella och icke-finansiella företag samt av andra mindre emittentgrupper.  

 

Obligationer är långsiktiga lån* som ger innehavaren rätten till räntebetalningar 

under löptiden. Den som investerat i en obligation får alltså tillbaka sina pengar 

på obligationens förfallodatum samtidigt som denne får ersättning för att han 

lånat ut beloppet. Det finns många olika typer av obligationer och 

kombinationer, såsom konvertibler som är en obligation som ger rätt till aktier.92 

Ett sätt att dela in obligationer är att skilja mellan kupongobligationer och 

”nollkupongare”. Skillnaden mellan dessa två är i vilken form avkastningen 

betalas.93 

 

Innehavaren av en kupongobligation** erhåller en räntebetalning, s k 

kupongränta, t ex en eller två gånger per år. Kupongräntan kan vara fast eller 

rörlig. En investerare som inte har behov av regelbundna ränteutbetalningar, kan 

istället investera i en s k ”nollkupongare”. För dessa betalas ingen kupongränta, 

utan istället säljs de till ett pris som ligger under obligationens nominella värde. 

Skillnaden motsvarar då den ränta som obligationen ger.94  

 

Innehav av en obligation medför fem olika risker; inflationsrisk, ränterisk, 

likviditetsrisk och kreditrisk samt, i förekommande fall, valutarisk. 

Inflationsrisken innebär att inflationen urholkar köpkraften hos obligationens 

nominella belopp och kupongvärde. Inflationsrisken kan undvikas genom att 

köpa en s k realränteobligation vars ränta är kopplad till ett inflationsindex, t ex 

                                                 
* Långsiktiga lån innebär lån som har en löptid på mer än ett år. 
92 Lybeck & Hagerud, 1994 
93 Hansson, 2001 
** Benämningen ”kupongobligation” kommer från tiden då obligationer var pappersbaserade. Till obligationen 
hörde då ett antal kuponger som investeraren fick lösa in för att få beloppet på kupongen utbetalt. 
94 Hansson, 2001 



 
 

 

konsumentprisindex. Investeraren är i detta fall garanterad en viss real 

avkastning. 95  Ränterisk är risken att ränteläget förändras så att den ränta 

investeraren får ut av obligationen understiger den ränta denne skulle kunna få i 

andra investeringar. Likviditetsrisk handlar om risken att inte kunna sälja 

värdepappret vidare och kreditrisk är risken att emittenten ska hamna i 

ekonomiska svårigheter så att värdepappret helt eller delvis tappar sitt värde. 

Dessa båda begrepp behandlas vidare i stycke 4.2.4.  

 

4.2.3 Företagsobligationer 

Obligationer som emitteras av företag kallas företagsobligationer och används 

av företag för att finansiera deras verksamhet på lång sikt.. Innehavaren av en 

företagsobligation blir inte delägare i företaget, som han hade blivit om han valt 

att köpa aktier istället, utan är enbart långivare.96Företagsobligationer har alla 

egenskaper som en obligation i allmänhet har. Obligationerna kan också vara 

konvertibler, vilket innebär att investeraren har möjlighet att få aktier i företaget 

till ett förutbestämt pris istället för att få tillbaka sina pengar. En fördel med 

obligationer är för företaget att dessa kan emitteras på längre löptider än 

banklån.97  

 

Försäljning av företagsobligationer sker först på primärmarknaden, d v s den 

marknad där emittenterna säljer sina obligationer till investerare. Detta sker 

vanligtvis via ett emissionsinstitut och företagsobligationen blir sedan eventuellt 

föremål för handel på andrahandsmarknaden, d v s mellan olika investerare. En 

investerare som inte har för avsikt att sälja vidare sina obligationer kallas ’buy-

and-hold’-investerare 98 . Emittenterna av företagsobligationer kan välja att 

                                                 
95 Hansson, 2001 
96 An Investor’s Guide to Corporate Bonds – Investing for steady income and an attractive yield, 2001 
97 Santomero & Babbel, 2001 
98 Peter Serlachius, telefonintervju, 2002-11-29 



 
 

 

släppa obligationerna för handel på den allmänna marknaden eller sälja dem 

direkt till en eller ett fåtal investerare, s k private placements99. 

 

4.2.4 Risker och riskpremier 

För att skydda sig mot de risker som investeringen i en företagsobligation 

innebär, kräver investerarna en högre ränta på företagsobligationer jämfört med 

statsobligationer som ses som riskfria investeringar. Utöver den riskfria räntan 

läggs en riskpremie till.100  

 

En risk när det gäller investering i företagsobligationer är att ett företags ledning 

och finanschef vanligtvis agerar för aktieägarnas intressen, vilket, som tidigare 

nämnts, kan leda till att ledningens agerande går emot långivarnas intressen. För 

att gardera sig mot denna risk är det brukligt att långivarna kräver att vissa 

specifika bestämmelser och klausuler förs in i kontraktet som ger långivarna 

rätten att dra tillbaka lånet om någon av dessa bestämmelser överskrids. Dessa 

bestämmelser kan gälla t ex bestämmelser om utdelningarnas storlek, skuld-

sättningsgraden eller begränsningar av möjligheten att emittera ytterligare 

obligationer. Ju fler restriktioner kontraktet innehåller, desto lägre blir räntan på 

obligationen, eftersom den då innebär mindre risk för långivarna.101  

 

En skillnad mellan företags- och statsobligationer är att de senare ofta finns i 

större volymer på marknaden, något som är särskilt sant på den svenska 

marknaden. Den låga volymen av företagsobligationer gör att det kan vara svårt 

att omsätta stora volymer snabbt. Den risk som detta innebär kallas 

likviditetsrisk. 102 Likviditeten innebär här den lätthet med vilken en obligation 

kan säljas till marknads pris och ett vanligt mått på likviditeten i en obligation är 

spreaden mellan köp- och säljpris d v s den premie som innehavaren kräver för 
                                                 
99 Brealy & Myers, 2000 
100 Hässel et al., 2001 
101 Mishkin & Eakins, 1998 



 
 

 

att ta på sig likviditetsrisken. Likviditeten mäts vanligen i räntepunkter 

(hundradels procentenheter). 103  För att upprätthålla en god likviditet på en 

finansiell marknad är det viktigt att det finns en bred investerarbas. En 

diskussion om de institutionella investerarnas roll för en marknads likviditet förs 

i sektion 4.2 6. 

 

Som långivare har investeraren juridiskt sett prioriterad status jämfört med 

aktieägarna i företaget, eftersom ränta på lån alltid betalas före utdelning till 

aktieägarna kan göras. I en konkurssituation har långivarna också rätt att få 

betalt innan ägarna kan få ut något från försäljningen av företagets tillgångar. 

Trots den prioriterade statusen kvarstår dock kreditrisken, d v s risken att inte få 

utlovat kassainflöde om företaget skulle hamna i betalningssvårigheter eller gå i 

konkurs. En obligations kreditrisk beror, förenklat sett, främst på sannolikheten 

att företaget inte kommer att klara sina åtaganden och hur stor förlusten skulle 

bli om detta inträffade. Ett industriföretag är t ex mindre riskfyllt att investera i 

än ett tjänsteföretag med för övrigt samma förutsättningar, eftersom 

industriföretaget vid en konkurssituation kan sälja tillgångar i form av maskiner 

som tjänsteföretaget saknar. I praktiken används bl a emittentens soliditet 

(långsiktiga betalningsförmåga), verksamhetens konjunkturkänslighet och 

tillgångarnas företagsspecifika natur för att bestämma hur stor kreditrisk 

företaget har. Dessa faktorer ligger till grund för ett företags kreditbetyg, d v s 

vilken kreditvärdighet företaget anses ha .104  

 

4.2.5 Kreditvärdering 

Ett företags kreditvärdighet bestämmer vilken ränta marknaden kräver för att 

investera i ett visst företags obligationer och framgår av det kreditbetyg som 

sätts av de särskilda kreditvärderingsinstituten. Kreditbetyget gäller ett visst 

                                                                                                                                                         
102 Hässel et al., 2001 
103 Sjögren, 1993 
104 Hässel et al., 2001 



 
 

 

företag och uppdateras vanligtvis årligen. Betyget kan alltså förändras med tiden 

och värderingen sker med hänsyn till både kvantitativa och kvalitativa aspekter 

och ska spegla företagens förmåga att klara sina åtaganden på lång och kort sikt. 

På så sätt speglar kreditvärderingen även företagets ekonomiska situation som 

helhet. Faktorer som vägs in är bl a branschspecifika risker, företagets 

omgivning, marknadsposition, ledning, lönsamhet/kassaflödeshantering, 

finansiell flexibilitet samt kapitalstruktur.105 

 

För att tilldelas ett kreditbetyg får emittenterna av företagsobligationer betala ett 

kreditvärderingsinstitut för att bli kreditbedömda och betyget justeras sedan av 

institutet periodvis. I tabell 4.1 nedan visas de betyg en emittent kan få från de 

tre största kreditvärderingsinstituten. Den övre gruppen kallas ’Investment 

Grade Bonds’, d v s företag med god förmåga att uppfylla sina betalnings-

åtaganden. Övriga obligationer har många olika benämningar, så som 

’Speculative Grade Bonds’, ’High Yield Bonds’ eller ’Junk Bonds’ och avser 

riskfyllda obligationer från företag som bedöms ha sämre förmåga att fullgöra 

sina betalningsåtaganden. Dessa obligationer måste betala en högre ränta än 

Investment Grade Bonds för att kompensera den högre risken.106 Inom varje 

betyg finns vanligtvis ytterligare en gradering, t ex Aa1 och Aa2 eller av typen 

AA+ och AA-. 

 

                                                 
105 Hässel et al., 2001 
106 ibid. 



 
 

 

 

KREDITBETYG 

Credit Risk Moody’s 
Standard & 
Poor’s 

Fitch IBCA 

INVESTMENT GRADE 

Highest quality Aaa AAA AAA 

High quality (very strong) Aa AA AA 

Upper medium grade 

(strong) 
A A A 

Medium grade Baa BBB BBB 

SPECULATIVE GRADE 

Lower medium grade 

(somewhat speculative) 
Ba BB BB 

Low grade (speculative) B B B 

Poor quality (may default) Caa CCC CCC 

Most speculative Ca CC CC 

No interest being paid or 

bankruptcy petition filed 
C C C 

In default C D D 
Tabell 4.1: Kreditbetyg. 

Källa: An Investor’s Guide to Corporate Bonds- Investing for Steady Income and an Attractive Yield, The Bond 

Market Association 

 

Trots att kreditvärderingen nödvändigtvis alltid kommer att innehålla ett visst 

mått av subjektivitet, i och med att olika personer antagligen kommer att göra 

olika bedömningar av ett företags förutsättningar utifrån t ex dess omvärld eller 

den makroekonomiska utveckling, har kreditvärderingsinstituten, enligt flera 

studier, lyckats väl med att avgöra vilka företagsobligationer som har en högre 

risk än andra.107  

 

                                                 
107 Hässel et al., 2001 



 
 

 

4.2.6 De institutionella investerarnas betydelse 

På efterfrågesidan är företagsobligationsmarknaden beroende av att det finns en 

bred investerarbas av institutionella investerare eftersom privatpersoner och 

andra mindre investerare inte efterfrågar företagsobligationer i speciellt stor 

utsträckning. I USA, exempelvis, som har den mest utvecklade marknaden för 

företagsobligationer, utgör hushållens tillgångar i företagsobligationer utgivna 

av icke-finansiella företag endast sju procent av den utestående stocken. 

Företagsobligationer som tillgångsslag efterfrågas istället i huvudsak av 

pensionsfonder, försäkringsbolag och fondförvaltare vilket betyder att de 

indirekt efterfrågas av hushåll, men genom en intermediär. Generellt 

karaktäriseras investerarna av att de är sofistikerade, i betydelsen kunniga, 

välinformerade, och stora.108 

 

Kreditbetyg från kreditvärderingsinstitut ger vägledning om lämpligt 

avkastningskrav på en obligation, men förutom kreditbetyget är det önskvärt att 

ha mer företagsspecifik kunskap om investeringsobjektet. Företagsobligationer 

är ett komplicerat tillgångsslag och finansiell analys av företag är en 

komplicerad process för de flesta privatpersoner. Därför lämnas detta ansvar 

ofta över på de institutionella investerarna som är specialiserade på att samla 

information om företagen som ger ut obligationer.109 

  

Likviditeten på obligationsmarknaden är således beroende av antalet 

institutionella investerare och deras styrka och storlek. När det gäller efterfrågan 

på långsiktiga investeringar är pensionsfonder extra viktiga eftersom de har 

betalningsåtaganden under en lång tidshorisont. Av den enkla anledningen att 

pensionsutbetalningar ska betalas ut i inhemsk valuta föredrar svenska 

pensionsfonder att investera i långsiktiga tillgångar i SEK. Liknande tankegång 

kan tillämpas på försäkringsbolag då även de har en långsiktig tidshorisont. 

                                                 
108 Schinasi & Smith, 1998 
109 Reinstein, 2002 



 
 

 

Således utgör dessa institutionella investerare en viktig del av efterfrågan på 

företagsobligationer. Privatisering av statliga pensionsfonder möjliggör en större 

koncentration av pensionspengar i företagsobligationer och torde ha positiv 

inverkan på företagsobligationsmarknadens utveckling. 

 

En bred bas av institutionella investerare skapar en stabil efterfrågan på 

långsiktiga tillgångar i inhemsk valuta, såsom företagsobligationer. En följd av 

att dessa investerare kontinuerligt efterfrågar företagsobligationer blir att 

likviditeten förbättras – vilket per definition ökar efterfrågan på dessa instrument 

ytterligare eftersom en placering med god likviditet är attraktivare för övriga 

investerare. Som nämnts tidigare, kan likviditeten på en finansiell marknad 

mätas genom att beräkna skillnaden mellan köp och säljpris. En investerare som 

vill gå in i en position på med avsikten att sälja på kort sikt riskerar följaktligen 

att förlora motsvarande spreaden. Dålig likviditet kan ses som ett resultat av 

informationsasymmetri, d v s att säljaren är mer informerad än vad köparen är 

om t ex en obligations egenskaper. En viktig funktion hos de sofistikerade 

institutionella investerarna är att minska informationsasymmetrin mellan 

utgivare av obligationer och potentiella köpare. Ju fler informerade aktörer det 

finns på marknaden, desto bättre likviditet och efterfrågan. Som beskrivits 

tidigare är motivet för att köpa företagsobligationer emellertid sällan att göra 

kortsiktiga affärer. De flesta investerarna är istället så kallade ’buy-and-hold’-

investerare som använder sig av obligationsmarknaden på lång sikt.110 

 

En annan effekt av dålig likviditet är att drivkraften för emissionsinstituten (t ex 

banker) att sköta emissioner minskar eftersom deras riskexponering, när de 

inledningsvis håller på obligationer, är större på en marknad med dålig 

likviditet. 

 

                                                 
110 Reinsten, 2002 



 
 

 

I kraft av sin storlek har de stora institutionella investerarna möjligheten att 

ställa höga krav på bra information från marknaden i form av t ex bra och 

ingående rapportering av företagens löpande verksamhet. De kan sägas ha en 

övervakande funktion inom de företag de investerar i. Boersch & Winter111 har 

visat att företag som kontrolleras på detta sätt av sina investerare tar bättre beslut 

som leder till att företag ökar sitt värde. Förutom att en bred bas av 

institutionella investerare leder till bättre likviditet kan de således även bidra till 

en ökad produktivitetstillväxt i en ekonomi. 

 

4.2.7 Nya kapitaltäckningsregler för bankerna112 

Sedan slutet av 80-talet har det funnits regler framtagna av Bank for 

International Settlements (BIS) som reglerar vilken summa kapital bankerna 

måste ha i förhållande till sitt risktagande och som är gällande i många länder, 

däribland Sverige. I dessa regler behandlas skulder från alla icke-finansiella 

företag likadant. Dessa regler håller på att omarbetas och de nya reglerna ska 

officiellt börja gälla som nationell lag 2005.  

 

I det nya förslaget, som kallas Basel 2, finns tre modeller bankerna kan använda 

för att räkna ut vilken mängd kapital som måste finnas. Gemensamt för de tre 

modellerna är att de utgår från låntagarnas kreditvärdighet. Resultatet blir att 

bankerna kan ta lägre ränta för icke-finansiella företag med högre kreditbetyg 

eftersom de inte behöver avsätta lika mycket kapital. Detta kommer att innebära 

att låntagarna bli mer fokuserade på att skaffa kreditbetyg eller på att ha goda 

nyckeltal och förhoppningen är att de även ska intressera sig mer för att gynna 

långivare och inte endast aktieägare.  
  

                                                 
111 Boersch & Winter, 2000 
112 Kreditanalys: Nya villkor för kreditmarknaden, 2002 



 
 

 

4.3 Sammanfattning av bestämningsfaktorer för en 

företagsobligationsmarknads storlek och utveckling 

De faktorer som framkommit i referensramen som kan påverka en 

företagsobligationsmarknads utveckling och storlek kan sammanfattas 

marknadsförutsättningar, utbuds- och efterfrågeaspekter. 

 

4.3.1 Marknadsförutsättningar 

•  Makroekonomiska förutsättningar. Gynnsamma makroekonomiska 

förhållanden gör företagsobligationer till en attraktiv finansieringsform. 

Stabil BNP-tillväxt ökar företagens vinster och därmed deras kortsiktiga 

kreditvärdighet vilket sänker företagens kostnader för obligationslån. 

Prisstabilitet minskar investerarnas realavkastningsrisk och därmed 

avkastningskravet på företagsobligationer. Låga räntenivåer gör det 

billigare för företag att låna upp kapital för att finansiera investeringar 

vilket leder till att fler investeringar blir lönsamma.  

 

•  Benchmark - Statsobligationsmarknaden. En likvid marknad för 

statsobligationer med varierande löptider underlättar prissättning av 

företagsobligationer och gör dessa till en attraktivare investeringsform. 

 

•  Marknadens infrastruktur. En grundläggande infrastruktur av experter 

som fungerar som rådgivare och emissionsinstitut underlättar emissioner 

och försäljning av företagsobligationer och leder till en positiv utveckling 

för marknaden.  

 

•  Tradition. Om en marknads investerare är vana att placera i olika 

tillgångsslag är det lättare för företag att hitta köpare av obligationer. På 

samma sätt kan vana påverka potentiella emittenter att välja företags-

obligationer vid behov av kapital. 



 
 

 

  

4.3.2 Utbudsaspekter 

•  Företagens önskade kapitalstruktur. Denna kan bero bl a på skatteregler, 

de direkta kostnaderna för emission och risken för finansiella svårigheter. 

Hur företaget vill att dess passivsida ska se ut påverkar huruvida 

obligationslån tas och i så fall i vilken utsträckning.  

 

•  Banklånemarknaden. Bankernas relation till företagens kan påverka 

företagens benägenhet att välja banklån istället för obligationslån. Dagens 

husbankssystem kan leda till att bankerna ägnar sig åt ’relationship 

lending’.  

 

•  Aktiemarknaden. Företag har två möjligheter att finansiera sig på; skulder 

eller eget kapital. Situationen på aktiemarknaden kan göra det mer eller 

mindre fördelaktigt att välja att låna pengar än att genomföra en 

nyemission.  

 

•  Kreditvärdering. Att erhålla ett kreditbetyg medför en kostnad, men är 

ofta ett krav från investerarnas sida för att dessa ska placera sina pengar i 

företagsobligationer.  

 

•  Dokumentation. För att emittera företagsobligationer krävs i de flesta fall 

upprättandet av ett prospekt där omfattande information om lånets villkor 

och emittenten ska dokumenteras. 

 

4.3.3 Efterfrågeaspekter 

•  Risk. De risker som en investerare möter i obligationer i allmänhet är: 

eventuell valutarisk (vid investering i utländska obligationer), 



 
 

 

inflationsrisk, ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Företags-

obligationer är som investering mer riskfyllda än statsobligationer, främst 

p g a de två senare riskerna.  

 

•  De institutionella investerarnas betydelse. Företagsobligationer 

efterfrågas i huvudsak av stora institutionella investerare såsom 

pensionsfonder och försäkringsbolag. En bred bas av dessa investerare 

garanterar en stabil efterfrågan – både genom deras egna efterfrågan och 

den ökade efterfrågan från mindre investerare till följd av ökad likviditet 

och bättre informationsspridning. 

 

•  Aktiemarknadens utveckling. Jämfört med aktier, är investering i 

företagsobligationer mindre riskfyllt. När en investerare förväntar sig att 

aktiemarknaden ska gå dåligt kan denne välja att investera i säkrare 

papper.  

 

•  Statobligationsmarknaden. Ett minskat utbud av statsobligationer 

friställer kapital som kan investeras i andra tillgångsslag t ex 

företagsobligationer. Vid ökad statlig upplåning kan företagsobligationer 

trängas undan från marknaden.  



 
 

 

5. Empiri 

I detta kapitel presenteras ekonomiska indikatorer som samlats in samt de 

åsikter som respondenterna framfört under intervjuerna. Alla respondenter har 

besvarat i stort sett samma frågor* eftersom de alla bör ha viss inblick i varför 

marknaden ser ut som den gör. Därför redovisas svar från alla respondent under 

varje rubrik. Eftersom respondenternas svar är personliga anges namnet på den 

person som uttalat sig och för att underlätta för läsaren att hålla reda på 

respondenternas arbetsplats anges också denna inom parentes. 
 

5.1 Marknadsförutsättningar 

I denna del ges en diskussion av de marknadsförutsättningar som antas ligga till 

grund för utvecklingen av den svenska marknaden för företagsobligationer. 

Dessa faktorer är således inte direkt kopplade till potentiella emittenter eller 

investerare.  

5.1.1 Konjunkturutveckling 

Under den kraftiga recessionen i början av 90-talet krympte den svenska 

ekonomin tre år i följd. Många svenska företag befann sig i kris under denna 

period och uppvisade dåliga resultat. Figur 5.1 visar Sveriges BNP-tillväxt under 

de senaste 15 åren.  

 

                                                 
* Intervjuguiderna redovisas i bilaga 1 och 2. 



 
 

 

 
Figur 5.1: Tillväxttakt 1986 – 2001 (procent) fasta priser referensår 1995 

Källa: Statistiska centralbyråns hemsida 

 

När konjunkturen vände följde åtta år i följd av BNP-tillväxt och under fem av 

dessa år var tillväxten högre än tre procent. En av de starkaste drivkrafterna 

bakom den kraftiga uppgången var hushållens höga konsumtion som drevs 

framåt av goda utsikter på arbetsmarknaden och skattesänkningar113 . Många 

svenska företag, i synnerhet företag verksamma inom konjunkturkänsliga 

branscher, tog hem stora vinster och förbättrade därmed sin betalningsförmåga. 

Svenska exportföretag var framgångsrika under denna tillväxtperiod trots den 

globala nedgången inom tillverkningsindustrin som orsakades bl a av 

Asienkrisen 114 . Det goda konjunkturläget sänkte lånekostnaderna på 

obligationsmarknaden för många svenska företag och företagsobligationer blev 

därmed en attraktivare finansieringsform. En jämförelse mellan BNP:s och 

företagsobligationsmarknadens utveckling visas i figur 5.2. 
 

                                                 
113 Asgermyr & Öqvist Jegnell, 2000 
114 ibid. 
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Figur 5.2: Utveckling av BNP respektive Företagsobligationer 1995-2001, Index 1995 = 100 

Källa: Riksbankens och Statistiska centralbyråns hemsidor 

 

Den försämrade konjunkturen i början av 2000-talet har lett till kraftigt 

försämrade resultat för många, för den svenska ekonomin, viktiga företag. Flera 

företag har sett sin kreditvärdering försämras och därmed även fått högre 

lånekostnader på kapitalmarknaden. Exempelvis har Telekomjätten Ericsson 

idag* kreditbetyget Ba2 av Moody’s och är därmed att betrakta som en 

spekulativ placering. Så sent som i januari 2001 var betyget A1. Boklund (FSB) 

påpekar att det är nu när det går dåligt som Ericsson behöver kapital. Han 

berättar vidare att Ericsson tidigare har lånat pengar billigt på 

obligationsmarknaden och att de har stora lån utestående i marknaden bl a ett 

obligationslån på två miljarder Euro som förfaller år 2006. När detta och andra 

lån förfaller behöver de ersättas med emittering av nya obligationer. På grund av 

det sänkta kreditbetyget blir denna upplåning i obligationsmarknaden dyr för 

Ericsson. 

 

Det är oklart hur stora effekterna av ekonomisk tillväxt är på företags-

obligationsmarknaden. Primén (Stockholmsbörsen) tror inte att den svenska 

marknaden påverkas så länge det inte uppstår en större kris i ekonomin. 

                                                 
* 2002-12-15 
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Serlachius (HB) tror å andra sidan att situationen i svensk ekonomi har påverkat 

utvecklingen av företagsobligationsmarknaden och att läget idag är mer 

gynnsamt än det varit tidigare. 
 

5.1.2 Tillväxt & sparande 

Tillväxten har också betydelse för hushållens sparande som i sin tur påverkar 

utbudet av investeringskapital på företagsobligationsmarknaden. De svenska 

hushållens sparbeteende har förändrats under det senaste decenniet. I en 

internationell jämförelse är den svenska sparkvoten låg. Som figur 5.3 visar har 

den svenska sparkvoten* mer än halverats och i genomsnitt legat ungefär fem 

procentenheter under genomsnittet för G7-länderna**. 
 

 
Figur 5.3: Hushållens sparkvot 1986 – 2001 (procent) 

Källa: Egna beräkningar baserat på data från OECD:s hemsida 

 

5.1.3 Ränteutveckling & inflation 

Räntenivåerna i Sverige har gått ned kraftigt under den senaste tioårsperioden 

och har nått tämligen låga nivåer även i en internationell jämförelse. Nivån för 

den viktiga benchmark-räntan för femåriga statsobligationer har under den 

senare delen av 90-talet sjunkit stadigt och år 2002 låg den nominella räntan i 

                                                 
* hushålls sparande/disponibel inkomst 
** ”Great 7” består av Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. 
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genomsnitt på omkring fem procent. Räntan är en referensränta som fastställs av 

Riksgäldskontoret och är en viktig indikator på det allmänna ränteläget i 

Sverige. Eftersom det är den reala räntan som avgör hur gynnsamma 

företagsobligationer är som finansierings och investeringsform visas i figur 5.4 

nedan inflationsjusterad ränta på andrahandsmarknaden för statsobligationer 

med en löptid på minst fem år. Statsobligationsräntan ses, som nämnts tidigare 

som riskfri ränta och är en av de räntor som används vid prissättning av 

företagsobligationer.  

 

 
Figur 5.4: Real avkastning på andrahandsmarknaden för femåriga statsobligationer. 

Källa: Riksgäldskontorets hemsida 

 

Sedan mitten av 90-talet har även spreadarna mellan den svenska räntan och 

viktiga internationella referensräntor minskat kraftigt. Den allra mest bevakade 

spreaden är den mellan svenska och tyska räntor115. Under 1995 var spreaden 

mellan svenska och tyska tioåriga statsobligationer i genomsnitt hela 340 

räntepunkter (3.4 procentenheter). Sedan dess har spreaden minskat stadigt och 

under 2001 var den i genomsnitt 30 räntepunkter116. Den minskade spreaden 

mellan svenska och tyska statsobligationer visas i figur 5.5. 

 
                                                 
115 Asgemyr & Öqvist Jegnell, 2000 
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Figur 5.5: Avkastning på tioårig statsobligation 1986 – 2001 (procent) 

Källa: OECD:s hemsida  

 

När det gäller kreditspreadarna mellan räntan på företagsobligationer och 

benchmark, berättar Swanson (HQ) att utvecklingen har gått mot att 

kreditspreadarna går isär. Han förklarar vidare att när det är oroligt i världen (t 

ex bokföringsskandaler) minskar viljan att ta kreditrisk. Därför har kredit-

spreadarna ökat under senare tid. Han tror vidare visserligen att priserna på 

företagsobligationer påverkas av det allmänna ränteläget men inte fullt ut. Detta 

innebär att företag som emitterar obligationer inte till fullo kan åtnjuta billigare 

finansiering via obligationslån trots en allmänt sänkt räntenivå. 

 

Under den senare delen av 80-talet var den svenska inflationen relativt hög och 

volatil. I början av 90-talet förändrades denna utveckling. Inflationen har 

dämpats kraftigt och har varit tämligen stabil sedan 1994. En av de viktigaste 

faktorerna bakom denna förändring är riksbankens penningpolitik som utformats 

efter uppsatta inflationsmål*. 

 

 

                                                                                                                                                         
116 Egna beräkningar baserade på data från OECD:s hemsida 
* Riksbankens mål är att begränsa inflationen till två procent, plus/minus en procentenhet . Källa: Riksbankens 
hemsida 
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Figur 5.6: Årlig inflationstakt 1987-2002 enligt KPI (procent) 

Källa: Statistiska centralbyråns hemsida 

 

Prisstabilitet gör att investerarna i större utsträckning kan förutse den reala 

avkastningen på en placering. Realavkastningsrisken har alltså blivit avsevärt 

lägre efter det att riksbanken satt upp tydligt definierade målsättningar för 

prisstabilitet. Serlachius (HB) bekräftar att prisstabiliteten har påverkat 

företagsobligationsmarknadens utveckling positivt eftersom den gör det 

gynnsamt att emittera företagsobligationer. 

 

5.1.4 Växelkursutveckling 

Respondenterna anser att det är en enkel process att hantera valutarisken vid 

emission i utländsk valuta genom att upprätta ett valutakontrakt. Högblom 

(Sandvik) tror därför inte att valutautveckling är avgörande för i vilken valuta 

som lån tas upp. Swanson (HQ) påpekar att låntagare istället tenderar föredra att 

ta upp lån i den valuta som de har intäkter i. Större internationella företag i 

Sverige emitterar i hög utsträckning obligationer på både den inhemska och 

utländska marknader och kan på så sätt matcha intäkter med utgifter. Den 

svenska kronans utveckling gentemot USD, GBP och DM* visas i figur 5.7. 

 

                                                 
* Euro år 2002 . 
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Figur 5.7: Svenska kronans utveckling (avista) 1995 – 2002, index = jan 1995 

Källa: Riksbankens hemsida 

 

5.1.5 Benchmark - statsobligationsmarknaden 

Staten emitterar genom Riksgäldskontoret obligationer för att finansiera 

statsskulden. I takt med att statskulden ökade under 80 och 90-talet växte en stor 

marknad för statsobligationer fram. Under de senaste tre åren har statsfinanserna 

förbättrats och statsskulden har minskat. Statsskulden uppgår i dagsläget* till 1 

152 miljarder.  
 

       Statsskuldens utveckling 1975 – 2001 
 

 
Figur 5.8: Statsskuldens utveckling 1975 - 2001 

Källa: Riksgäldskontorets hemsida 

 

                                                 
* 2002-11-30 
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Drygt hälften av statsskulden består av obligationer emitterade på den svenska 

marknaden och ungefär en tredjedel lånas upp på utländska marknader. 117 

Mängden statsobligationer emitterade på den svenska marknaden har, i likhet 

med statsskulden, minskat de senaste åren. Som visas i figur 5.9 har det 

utestående beloppet minskat med över 200 miljarder sedan år 2000. 

 

 
Figur 5.9: Obligationer - utestående belopp på den svenska marknaden 1995-2002 (mkr) 

Källa: Riksbankens hemsida  

 

Trots nedgången beskriver Primén (Stockholmsbörsen) andrahandsmarknaden 

för statsobligationer som väldigt likvid. Stabila statsfinanser leder till låga räntor 

på statspapper och eftersom företagsobligationer prissätts utifrån 

statsobligationer så bidrar bra statsfinanser till låga räntor även till att räntor på 

företagsobligationsmarknaden inte skenar iväg. Det bidrar alltså till att hålla en 

låg räntenivå och till att det blir billigare för företag att finansiera sig via 

obligationslån. Företagsobligationer blir relativt sett en billigare finansierings-

metod.  

 

                                                 
117 Riksgäldskontorets hemsida 
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5.1.6 Marknadens infrastruktur 

Primén (Stockholmsbörsen) berättar att en del av den svenska marknadens 

uppsving troligen kan förklaras med att utländska investmentbanker kommit till 

Sverige för att sälja in företagsobligationer som en investeringsprodukt. Detta 

har skapat större kunskap om denna produkt och om fördelarna med obligationer 

som finansieringsform. Detta kan, enligt Primén, även ha bidragit till att svenska 

banker har fått upp ögonen för företagsobligationer.  

 

Swanson (HQ) berättar att det i Europa och USA finns mycket fler och större 

investmentbanker som har en stor kundbas. Denna kundbas är dessutom van vid 

denna typ av placeringar (företagsobligationer). Detta är en anledning till att det 

ofta är lättare (även för svenska företag) att ta lån i Europa eller USA än i 

Sverige. 

  

Antalet svenska företag som väljer att anlita ett kreditvärderingsinstitut för att 

erhålla ett kreditbetyg stiger, enligt Flink (Standard & Poor’s), ständigt. 

Kreditvärderingsinstitutens ökade närvaro har förenklat för placerare att bedöma 

placeringar och Sylvén (Scania) bekräftar att kreditvärderingsinstitutens ökade 

närvaro innebär att information om låntagarnas kreditvärdighet finns 

lättillgänglig och menar vidare att detta kan vara en bidragande orsak till att 

företagsobligationsmarknaden vuxit under de senaste åren. 

 

5.1.7 Tradition  

Primén (Stockholmsbörsen) menar att svenskar av tradition både investerar i och 

ger ut aktier och menar att den främsta anledningen till att den svenska 

marknaden för företagsobligationers idag inte är större är okunskap både hos 

emittenter och hos investerare. I USA är investerarkollektivet mer vant vid att 

handla med obligationer. En anledning till att det förhåller sig på detta sätt är att 

det finns en mängd stora investmentbanker i USA som har varit duktiga på att 



 
 

 

marknadsföra företagsobligationer och informera om detta investeringsobjekt, 

säger han. 

 

Boklund (FSB) anser att investerarkulturen är bättre i USA och det har lett till 

att den marknaden är större. Han tror att uppsvinget som den svenska 

marknaden haft under de senaste åren kan bero på en viss ”mognad”. Denna 

mognadsprocess kan påskyndas av att banker åker ut till företag och informerar 

om detta finansieringsalternativ. Svenska investerare har bättre kunskap om 

aktier och om de är villiga att ta risk på kapitalmarknaden så väljer de hellre 

denna placeringsform. 

 

Swanson (HQ) tycker också att den svenska marknaden befinner sig i en 

mognadsprocess. I takt med att företagsobligationer blir ett mer bekant 

tillgångsslag och kunskapen om denna finansieringsform ökar kommer 

marknaden att växa, tror Swanson. Han bekräftar vidare bilden av att traditionen 

spelar roll. Utländska investerare har handlat med denna typ av placeringar 

mycket längre än vad vi svenskar har gjort och han nämner Danmark som ett 

exempel där även privatpersoner är vana att handla med företagsobligationer. 

 

Högblom (Sandvik) menar att mindre investerare som tidigare varit villiga att ta 

risk på aktiemarknaden måste lockas till företagsobligationsmarknaden om den 

ska kunna växa. Serlachius (HB) påpekar att fokus i Sverige har legat på aktier 

och aktiefonder och att svenska investerare allt mer börjar få upp ögonen för bl a 

obligationers prissättning. Han menar vidare att det traditionellt sett i Sverige 

har varit svårt att hitta investerare för företagsobligationer med en löptid på mer 

än tio år. I Storbritannien och framförallt USA däremot finns det investerare 

som är intresserade även om företagen emitterar på längre löptider.  
 



 
 

 

5.2 Utbudssidan 

De respondenter som intervjuats från utbudssidan på den svenska 

företagsobligationsmarknaden kommer från olika företag. Inledningsvis följer en 

kort beskrivning av dessa företag och hur de använder sig av obligationer som 

finansieringsform. Respondenterna från Volvo, Scania, Sandvik och KMT kommer 

fortsättningsvis att kallas för företagsrespondenter. De andra respondenterna som 

medverkat i undersökningen ingår alltså inte i begreppet, trots att de också 

representerar företag. 

 

Volvo är ett industriföretag som tillverkar och säljer bl a lastvagnar, bussar och 

flygmotorkomponenter. Koncernen tillhandhåller även kompletta lösningar inom 

finansiering och service.118 2001 omsatte Volvokoncernen 180 615 MSEK. Den 31 

december samma år utgjordes 55 procent av Volvos passivsida av skulder och 22 

procent av dessa var obligationslån. 119  Volvo har enligt Lestin använt 

obligationsmarknaden för finansiering sedan 80-talet. Företaget har en mängd olika 

obligationslån utestående och största delen har emitterats under EMTN-program 

(European Medium Term Note). Även ett svenskt MTN-program finns, men största 

delen tas upp på euromarknaden.  

 

Scania tillverkar och säljer lastvagnar, bussar och motorer för industriella och 

marina ändamål.120 Omsättningen uppgick 2001 till 53 065 MSEK. 2001-12-31 

bestod 67 procent av Scanias passivsida av skulder och 10 procent av skulderna var 

i form av obligationslån. Av dessa obligationslån var 87 procent emitterade under 

Scanias svenska MTN-program och resterande 13 procent under dess EMTN-

program.121  Scania har funnits på företagsobligationsmarknaden sedan 1996 då 

företaget upphörde att tillhöra Investor-koncernen och blev ett fristående bolag.  

 

                                                 
118 Volvos hemsida 
119 Volvos årsredovisning 2001 
120 Scanias hemsida 
121 Scanias årsredovisning 2001 



 
 

 

Sandvik är världens största tillverkare av bl a hårdmetallverktyg.122 Omsättningen 

2001 var 48 900 MSEK. Den 31 december 2001 hade företaget 38 procent skulder 

av den totala passivsidan. Sandvik har utestående obligationslån som vid samma 

tidpunkt motsvarade fyra procent av dess totala skulder.123 I slutet av september 

2002 utgjorde dock obligationslånen, enligt Högblom, tolv procent av skulderna. 

Obligationslånen som företaget har idag är ett MTN-program som infördes i 

december 2001 samt ett program som riktar sig till mindre placerare på SOX och 

som togs upp i januari 2002. Sandvik har endast emitterat obligationer på den 

svenska marknaden.  

 

KMT (Karolin Machine Tool) verkar inom områdena precisionsslipning, 

plåtbearbetning och rörformning och tillverkar och säljer produktionsmaskiner och 

systemlösningar för verkstadsindustrin.124 Under 2001 omsattes i koncernen 1 345 

MSEK. 2001-12-31 bestod 47 procent av KMT:s passivsida av skulder. Företaget 

har inga utestående obligationslån. 125  En sammanställning av företagens andel 

skulder/passivsidan och obligationslån/totala skulder visas i figur 5.10 nedan: 

 

 
Figur 5.10: Företagens andel skulder av passivsidan samt obligationslån av totala skulder 2001-12-31 

Källa: Egen modell baserad på data ur Volvos, Scanias och Sandviks årsredovisningar samt KMT:s 

bokslutskommuniké 2001. 

 

                                                 
122 Sandviks hemsida 
123 Sandviks årsredovisning 2001 
124 KMT:s hemsida 
125 KMT:s bokslutskommuniké för 2001 
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5.2.1 Företags önskade kapitalstruktur 

De företag som medverkar i denna studie har alla olika kapitalstrukturer. Scania 

har högst skuldsättningsgrad, medan Sandvik har väldigt låg andel skulder. 

Vidare är Volvo det företag som har störst del av sina skulder i form av 

obligationslån, på andra plats kommer Scania, sedan Sandvik och sist KMT som 

inte alls har emitterat några obligationer. 

 

De undersökta företagens kapitalstruktur 

Lestin (Volvo) anger som främsta orsak till att emittera obligationer att de vill 

diversifiera sina skulder, både när det gäller olika länder och att inte vara för 

beroende av banklånemarknaden. Finansieringsstrategin är konservativ och 

bolaget har inte arbetat aktivt med att förbättra avkastningen till ägarna med 

hjälp av att öka räntebärande skulder och återköp av egna aktier. 
 

Scanias finansieringsstrategi är också konservativ. Målet är att minimera 

refinansieringsrisken* bl a genom att ha utestående långa lån som täcker 

finansieringsbehovet över en viss tidscykel och att finansieringen ska vara 

diversifierad både gällande långivare och förfallotider. Främsta anledningen till 

att de har emitterat obligationer är enligt Sylvén diversifiering av skulderna för 

att nå en bredare investerarbas. Han säger också att det för just dem är billigare 

att finansiera sig via obligationer än via banklån, något som delvis går emot ett 

senare uttalande om att billiga banklån kan ha hindrat den svenska 

företagsobligationsmarknaden från att växa. Han nämner även att obligationslån 

ger dem större flexibilitet än banklån. 

 

Även Sandvik har tagit upp obligationslån eftersom de vill diversifiera 

skulderna. Deras finansieringsstrategi går ut på att alltid ha tillgång till 

finansiering för den löpande verksamheten och att ha en ”god mix” av olika 

                                                 
* Risken för högre upplåningskostnader när lån förfaller och ska förnyas vid ett ofördelaktigt ränteläge. (Källa: 
Statens årsredovisning 2001, Ordlista) 



 
 

 

upplåningsmöjligheter. Att obligationslånen togs redan nu berodde också på att 

företaget ville börja med ett antal nya lånemöjligheter så att de finns där den 

dagen de behöver dem. Högblom nämner också att Sandvik behövde mer 

långfristiga lån än de gjort tidigare då de enbart lånat på banklånemarknaden. 

Sandvik har en uttalad strategi att öka sin skuldsättning och på lång sikt även att 

bredda investerarbasen ytterligare. Bäckström (KMT) anser inte att de hittills 

har haft något behov av att ta upp obligationslån och att de har finansiell 

flexibilitet i dagsläget.  

 

Underliggande tillgång 

När en finansieringsstrategi ska bestämmas bör man ta hänsyn till vilken typ av 

tillgång det är man ska investera i, enligt Primén (Stockholmsbörsen). 

Företagsobligationer har sin grund i långsiktiga projekt som kommer att 

generera intäkter först efter en ganska lång tid. Exempelvis vid järnvägsbyggen 

emitterades järnvägsobligationer och på så sätt kom pengar in som kunde 

finansiera investeringen och lånen kunde betalas tillbaka när järnvägen var klar 

och genererade vinster. Han drar paralleller med telekombolagens investeringar i 

3G-nätet.  

 

Finansiell flexibilitet 

Serlachius (HB) bekräftar att det är vanligt att företagsobligationer har en löptid 

på fem till tio år, men att längre löptider är ovanliga i Sverige. Under dessa fem 

till tio år erhålls finansiell flexibilitet, utan att garantier måste ställas i samma 

utsträckning som vid andra lån. Om ett företag har banklån och bryter någon av 

sina, för kontraktet specifika, klausuler kan banken dra tillbaka lånet. Har 

företaget sålt en obligation behöver det inte lämna tillbaka pengarna förrän på 

förfallodatum, vilket gör att det inte hamnar i plötslig likviditetskris genom att 

tvingas betala tillbaka sina lån. Å andra sidan är obligationslån lite dyrare än att 

låna pengar i bank. Han nämner också att det ur kreditvärdighetssynpunkt är bra 



 
 

 

om företagens skuldportfölj är väldiversifierad och att förfallostrukturen är 

jämn. 

 

Även Boklund (FSB) påpekar vikten av att inte bli för beroende av banken av 

samma anledning och anser att diversifiering är den främsta fördelen med 

obligationslån som finansieringsform. 
 

5.2.2 Banklånemarknaden 

När det gäller att välja mellan bank- och obligationslån har en del olika aspekter 

påpekats under intervjuerna. Det som tagits upp har varit argument både för och 

emot obligationer som finansieringsform. 
 

Billigare 

Bäckström (KMT), som inte har emitterat obligationer, slår fast att det 

naturligtvis till sist handlar om att få en så billig finansiering som möjligt, vilket 

för dem har varit via banklån. Serlachius (HB) tycker att det bästa argumentet 

emot att ta obligationslån är att banklån ofta är billigare. Boklund (FSB) anser 

att detta främst gäller mindre bolag med sämre kreditvärdighet, som kan få 

betala cirka 0,5 – 3 procentenheter mer för ett obligationslån. Att bankerna kan 

ge så billiga lån beror på husbankssystemet. Han nämner också att de har försökt 

bygga upp en marknad för ’Junk Bonds’ i Sverige, men att det varit svårt just 

eftersom företagen lånar pengar så billigt på banken. Även Sylvén (Scania), 

Högblom (Sandvik) och Swanson (HQ) tror att billiga banklån kan vara en 

bidragande orsak till att marknaden inte är större än den är idag. Primén 

(Stockholmsbörsen) känner inte till huruvida banklån är billigare eller inte, men 

tror att det kan vara enklare. 
 



 
 

 

Bankernas vilja att bevilja lån 

Att det är billigt för företag att finansiera sig via banklån innebär rimligtvis att 

bankerna inte tjänar särskilt mycket pengar på det. Sylvén (Scania) har fått 

intrycket av att bankerna inte längre är intresserade av att låna ut stora belopp 

eftersom de inte längre vill ta på sig den risk det innebär att ha lånet i sin 

balansräkning, och eftersom de tjänar mer pengar på att hjälpa företag att 

emittera obligationer. Bäckström (KMT) har ett liknande resonemang om att 

bankerna vill sprida sina risker. 

 

Detta bekräftas av Serlachius (HB) som berättar att på 90-talet gick räntorna i 

botten och företag kunde låna så mycket pengar de önskade på banken. Detta har 

förändrats nu eftersom bankerna har fått högre krav på att generera vinster. För 

bankerna räcker idag inte normala banklån till för att generera den räntabilitet på 

eget kapital som krävs. Om banken istället hjälper till med ett obligationslån, tar 

avgifter för detta och lyckas sälja iväg obligationerna, så binds inget kapital, 

samtidigt som intäkter genereras. Därför ligger det även i bankens intresse att få 

företagen att gå till obligationsmarknaden. Idag är det svårare att få banklån än 

det varit tidigare, säger han. 

 

Boklund (FSB) håller med och säger att om de anser att riskerna är för höga, d v 

s om företaget går dåligt, så vill banken inte låna ut pengar. På 

obligationsmarknaden däremot kan du i princip alltid få låna pengar, säger han, 

eftersom det kan finnas investerare som gör en annorlunda bedömning eller är 

mer riskbenägna. Det är bara en fråga om vilket pris du får betala för det. Han 

gör oss även uppmärksamma på att nya kapitaltäckningsregler är på gång (Basel 

2) som kommer att innebära att bankerna behöver göra mindre avsättningar för 

mer kreditvärdiga bolag. Detta skulle innebära att banklån relativt sett blir 

dyrare för mindre kreditvärdiga bolag och vice versa och fler mindre företag 

skulle då söka sig till obligationsmarknaden, tror han. 
 



 
 

 

Längre löptider 

Sandvik ville som tidigare nämnts ha finansiering på längre sikt än vad de kunde 

få från banken. Primén (Stockholmsbörsen) nämner också att det är svårt att få 

banklån på lika långa tider som obligationer kan emitteras på. 
 

5.2.3 Aktiemarknaden 

Denna sektion behandlar respondenternas åsikter om huruvida de tror att 

situationen på aktiemarknaden påverkar hur lätt det är att göra nyemissioner och 

om detta i sin tur kan leda till att företagen väljer att inte emittera obligationer. 

En illustration av aktiemarknadens utveckling finns i figur 5.11. 

Affärsvärldens generalindex 1990 - 2002 (basår 1995)
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Figur5.11: Affärsvärldens generalindex 1990 – 2002 (basår 1995) 

Källa: Affärsvärldens hemsida 

 

De undersökta bolagens erfarenheter 

KMT har aldrig genomfört någon nyemission, men enligt Bäckström har de 

undersökt möjligheten vid ett flertal tillfällen och kommit fram till att det inte 

skulle vara något problem. Högblom (Sandvik) påpekar att det fram till de 

senaste två åren har varit enkelt att hitta riskkapital för t ex IT-bolag och andra 

som haft det behovet. Mer traditionella företag har istället gått ut till 

obligationsmarknaden för att skaffa de mindre kapitaltillskott som behövts. 



 
 

 

Sandvik har inte heller emitterat aktier på länge utom via ett konvertibelprogram 

som riktar sig främst till de anställda. Båda dessa respondenter påpekar att 

företagen har en god finansiell sits och inte varit i behov av kapitaltillskott. 

 

Lestin (Volvo) anser inte att det är lättare att ge ut aktier än att emittera 

obligationer och Sylvén (Scania) instämmer och påpekar att det är dyrt att 

emittera aktier och att eget kapital är en dyr finansieringsform. Scania har inte 

heller gjort någon aktieemission på länge, kanske främst p g a sin ägandestruktur 

med tre huvudsakliga ägare. 

 

Företags beroende av aktiemarknaden 

Enligt Primén (Stockholmsbörsen) har det har varit svårare för företag att 

emittera aktier när börsen har gått dåligt eftersom efterfrågan på aktier varit 

liten. Boklund (FSB) påpekar att ett företag vars aktie går dåligt får sämre 

möjligheter att skaffa kapital genom nyemissioner. Detta minskar företagets 

kreditvärdighet, vilket i sin tur gör att företaget tvingas betala högre ränta om de 

tar upp obligationslån. Även obligationsräntan påverkas alltså av 

aktiemarknaden. De bolag som emitterade aktier under 90-talet var inte samma 

som emitterar obligationer och han tror därför inte att situationen på 

aktiemarknaden har påverkat företagens vilja att ta obligationslån. Swanson 

(HQ) tror att det har varit lätt för företag att genomföra aktieemissioner och att 

detta kan ha bromsat företagsobligationsmarknadens framväxt. Serlachius (HB) 

tror däremot inte att situationen på aktiemarknaden har påverkat marknaden 

eftersom bägge utvecklades positivt under, framför allt senare hälften av, 90-

talet. 

 

5.2.4 Kreditvärdering 

Många respondenter har uttalat sig om vilken roll de tror kreditvärdering och 

kreditvärderingsinstitut har för utvecklingen på företagsobligationsmarknaden. 



 
 

 

Att ha ett kreditvärdighetsbetyg är inget formellt krav för att få emittera 

obligationer, säger Primén (Stockholmsbörsen) men däremot är det många 

investerare som inte investerar i företag som har ’Speculative Grade’-betyg. 

Sylvén (Scania), Swanson (HQ) och Boklund (FSB) tror också att kreditbetygen 

kan ha hindrat marknadens framväxt eftersom företag som saknar betyg kanske 

ser det som ett hinder. 

 

På Sandvik har det inte varit några problem att sälja sina obligationer och 

Högblom tror att det bl a har att göra med att de har ett högt kreditbetyg (A+). 

Det är enligt Serlachius (HB) svårt att komma ut med obligationer från företag 

med ’Speculative Grade’-betyg, något som också påpekas av Swanson (HQ) 

Detta beror enligt Serlachius bl a på att investerare som efterfrågar 

högriskobligationer köper obligationer från ’cross-overs’, d v s bolag vars 

kreditbetyg sänkts från ’Investment Grade’ till ’Speculative Grade’, eftersom det 

i dessa obligationer finns bättre likviditet samtidigt som de ger hög avkastning. 

Dessa företag betalar så hög ränta att det kan hindra vissa företag med sämre 

betyg från att ge sig ut på marknaden i och med att de i så fall måste betala lika 

hög ränta. Boklund (FSB) håller med om att det inte lönar sig för icke-

kreditvärdiga bolag att ta obligationslån, jämfört med banklån och påpekar att 

mindre företag ofta får lägre betyg just för att de är små trots att de kanske har 

stark finansiell ställning. De flesta företag som idag har kreditbetyg har 

’Investment Grade’-betyg. 

 

5.2.5 Dokumentation 

Respondenterna har även tillfrågats vilken påverkan den lagstiftning om 

prospekt och tillhörande dokumentation som ligger bakom ett obligations-

program och det arbete det kräver kan ha haft på utvecklingen.  

 



 
 

 

De undersökta företagens erfarenheter 

Enligt Lestin (Volvo) kräver arbetet med att upprätta obligationsprogram 

mycket tid och kräver mycket legalt arbete. När väl programmen är på plats är 

däremot enskilda emissioner enkla att genomföra. Han anser att det är väldigt 

effektivt att använda EMTN- och MTN-program. 

 

Sylvén (Scania) anser att trots dokumentationskrav är det en relativt smidig och 

välfungerande process att emittera obligationer. Han tror att processen är 

smidigare i Sverige än vad den är utomlands eftersom den svenska 

lagstiftningen är enklare att hantera och det krävs mindre omfattande 

dokumentation. Vid private placements behövs i och för sig mer omfattande 

dokumentation och garantier, men under MTN- och EMTN-program är 

processen relativt smidig. Dessa program uppdateras en gång per år. 
 

Högblom (Sandvik) anser att trots att det finns en del dokumentationskrav är 

obligationsprogrammen ändå relativt enkla att upprätta. När det gäller legal 

dokumentation har Sandvik andra låneprogram som är betydligt mer 

komplicerade. Angående den årsvisa uppdateringen för att få börsens 

godkännande tycker han att också denna går relativt enkelt. Att det är enkelt att 

använda obligationsprogram anser han är en av de främsta fördelarna med 

obligationer som finansieringsform. 
 

Bäckström (KMT) känner inte till exakt hur obligationslån genomförs och kan 

därmed inte uttala sig om huruvida den dokumentation som krävs är omfattande 

eller ej. Däremot påpekar han att det inte bör vara speciellt mycket besvärligare 

att ta obligationslån än andra lån, eftersom den marknaden i så fall inte hade 

existerat. 
 



 
 

 

Övriga respondenter 

Enligt Primén (Stockholmsbörsen) innebär en emission av företagsobligationer 

ett visst arbete kring den juridiska processen, t ex med de formalia som krävs för 

att få ett prospekt godkänt hos dem. Detta kan göra att de administrativa 

kostnaderna blir för stora för mindre bolag. I övrigt tror han inte att kostnaderna 

för dokumentation är något hinder för att välja obligationer som 

finansieringsform eftersom alla typer av finansiella instrument som ska 

emitteras har sina regelverk som kräver ungefär lika mycket arbete. 
 

Swanson (HQ) nämner också att utformandet av prospekt tar en del tid, men tror 

inte att det är något större hinder för företag som önskar emittera obligationer. 

Enligt Serlachius (HB) är reglerna inte särskilt omfattande. Ett EMTN-program 

innehåller ca 150 sidor och uppdateras om rambeloppet ska utökas. Kostnaderna 

för att sätta upp ett program är definitivt mindre i Sverige än på Euromarknaden, 

d v s att EMTN-program är dyrare att upprätta än svenska MTN-program. Inte 

heller Serlachius tror att dokumentationen är något hinder för företagen. 

 

Boklund (FSB) håller med och påpekar att utöver administrativa kostnader kan 

en obligationsemission medföra en del marknadsföringskostnader om det är 

första gången man går ut på en viss marknad. Han tror även att det är mindre 

dokumentationskrav i Sverige än i andra länder och tillägger att 

dokumentationskostnaderna för svenska bolag är mindre idag än de var innan 

införandet av euron. Då hade olika europeiska länder helt olika lagstiftning och 

svenska företag som ville emittera utomlands tvingades sätta upp ett program för 

varje land det ville emittera i. Uppskattningsvis tror han att andelen företag som 

emitterar obligationer av det totala antalet företag, är högre i Sverige än 

utomlands.  

 

Lönnqvist (Finansinspektionen) tror inte heller att regler och 

dokumentationskrav är eller har varit något hinder för den svenska 



 
 

 

företagsobligationsmarknadens framväxt. När det gäller skillnaden i 

dokumentationskrav mellan aktie- och obligationsemissioner anser han inte att 

den är särskilt stor. Informationsmängden som krävs är ungefär densamma, 

säger han, men den typ av information som krävs är av olika art. Den 

information som behövs för investering i en obligation är framför allt av den typ 

som gör att man kan bedöma om emittenten är solvent. Aktier har mer att göra 

med marknadsförväntingar, konjunktur, produktutbud, företagsledning, 

försäljning och framtidstro avseende ett visst företag, vilket gör att delvis annan 

information blir relevant i ett sådant prospekt. Informationen som krävs vid en 

aktieemission är således svårare att värdera, varför processen kan bli något 

mindre omfattande vid en obligationsemission. 
 

5.2.6 Storlek 

En faktor som inte direkt kommit upp i referensramen, men som många av 

respondenterna tror är viktig för den svenska företagsobligationsmarknadens 

utveckling och storlek är de potentiella emittentföretagens storlek. Detta kan ha 

inverkan, antingen beroende på att de behöver olika stora belopp för sin 

finansiering eller att de är mer eller mindre kända.  

 

’Name recognition’ 

Anledningen till att Sandvik valde att börja med att emittera obligationer i 

Sverige var att Sandvik är ett känt namn på sin hemmamarknad. Högblom tror 

att det är svårt för mindre kända bolag att nå ut till investerarna och att de därför 

väljer att jobba mer med sina bankrelationer. Även Lestin (Volvo) nämner att 

’name recognition’ har varit en fördel för dem när det gäller att ta upp 

obligationslån. Däremot tror han också att det behöver vara en viss storlek på de 

obligationsprogram företag har för att det ska ge ekonomiska fördelar i relation 

till banklån. Sylvén (Scania) anser också att ’name recognition’ är nödvändigt 



 
 

 

för att kunna sälja obligationer. Detta tror han kan vara ett hinder för många 

medelstora bolag från att komma in på marknaden. Swanson (HQ) tror att 

avsaknad av ’name recognition’ kan hindra företag från att emittera obligationer 

och att detta kan vara en av flera begränsande faktorer för 

företagsobligationsmarknadens framväxt. Selachius (HB) påpekar att ett företag 

som saknar ’name recognition’ får betala mer för sina lån. Även Boklund (FSB) 

anser att ’name recognition’ är viktigt för efterfrågan på obligationerna och 

nämner att detta kan leda till att företagen inte vill emittera för lite i en viss 

valuta, för att upprätthålla bilden av företaget. 

 

Belopp 

Det önskade beloppet är den främsta anledningen till att KMT inte har tagit upp 

några obligationslån. Enligt Bäckström var deras finansieringsbehov inte större 

än att det gick att gå den traditionella vägen (d v s genom banken). Sylvén 

(Scania) återknyter till de dokumentationskostnader som behandlats i stycke 

5.2.5 och anser att eftersom genomförandet av en emission trots allt kostar en 

del pengar, vill företag som gör det ha in ett stort belopp och det finns inte så 

många bolag som har ett sådant stort finansieringsbehov. För att vara ett så litet 

land som Sverige har vi några jättebolag, påpekar han, men de är inte så många. 

Även Högblom (Sandvik) och Primén (Stockholmsbörsen) tror att utvecklingen 

på svenska företags finansieringsbehov kan ha bidragit till att den svenska 

marknaden för företagsobligationer har hämmats. Flink (Standard & Poor’s) 

anser att 50 MSEK är den absolut minsta summa som kan vara lönsam att ta upp 

på kapitalmarknaden. För företag med mindre kapitalbehov innebär 

obligationslån för stora transaktionskostnader. 

 

Serlachius (HB) beskriver de steg ett företag kan ta för att låna kapital i fyra steg 

med avseende på lånebehov enligt trappstegsmodellen som illustreras nedan. Ju 



 
 

 

större belopp företaget behöver, desto fler steg lönar det sig att ta för att få in 

kapitalet. 

 
Bilateralt lån  Syndikerat lån  Företagscertifikat  Obligationsmarknad 

 

Boklund (FSB) tror att storleken på företag påverkar hur stor 

företagsobligationsmarknaden blir eftersom det blir för dyrt, administrativt sett, 

för mindre företag som vill låna mindre belopp och att detta är den främsta 

orsaken till att den svenska marknaden inte är större än den är. Om de svenska 

bolagen skulle ha samma storlek som företag i andra länder, tror han inte det 

skulle finnas någon större skillnad mellan Sverige och andra 

företagsobligationsmarknader. I och med de nya regler som kommer att införas 

(Basel 2) kan detta dock, som nämnts ovan, förändras och mindre bolag med 

sämre kreditbetyg kan komma att börja låna mer på obligationsmarknaden. En 

annan kostnad som en obligationsemission innebär är, kostnaden för den 

investerarvård som obligationsägarna kräver eftersom investerarna förväntar sig 

mycket information. Företag som går ut för första gången på en marknad kan 

dessutom behöva lägga en del resurser på marknadsföring, tillägger han 
 

Serlachius påpekar dock att den inhemska marknaden har tappat i betydelse för 

de största svenska låntagarna eftersom de ofta lånar kapital även utomlands. På 

så sätt är det de något mindre företagen som bara lånar i Sverige som är mest 

beroende av företagsobligationsmarknaden. 
 

5.2.7 Emittenternas okunskap 

Ytterligare en faktor som inte direkt tas upp i referensramen men som behandlas 

här är okunskap från emittenternas sida. Att detta skulle kunna påverka 

företagsobligationsmarknadens storlek har vi inte funnit i litteraturen, utan det 

bygger på respondenternas resonemang. 

 



 
 

 

Sylvén (Scania), såväl som Swanson (HQ) tror att okunskap hos potentiella 

emittenter kan vara en bidragande orsak till att företagsobligationsmarknaden 

inte är större i Sverige än den är idag. Samma sak uttrycker Lestin (Volvo) och 

anser att detta i sin tur beror på brist på information från bankerna. Boklund 

(FSB) säger att det tar tid innan tillräckligt många banker informerat företagen 

om obligationer som finansieringsform och på så sätt får företagsledningen att 

ändra inställning. Hos mindre företag kan kunskapen vara bristfällig. Primén 

(Stockholmsbörsen) påpekar dock att det faktum att många utländska 

investmentbanker kommit till Sverige och sålt företagsobligationer har bidragit 

till att öka kunskapen hos potentiella låntagare om produkten och dess fördelar, 

något som har bidragit till att den svenska företagsobligationsmarknaden har 

vuxit de senaste åren. I viss utsträckning tror han också att bristande kunskap om 

obligationer kan ha hämmat marknadens utveckling. Serlachius (HB) tror att 

åtminstone mindre företag saknar kunskap om obligationslån, något som i sin tur 

beror på att de av tradition lånar kapital i banken och utnyttjar husbanks-

systemet.  

 

Högblom (Sandvik) tror dock inte att företags okunskap ligger bakom 

utvecklingen, utan tror i så fall snarare att det handlar om ovilja. 

 

Bäckström, som är ansvarig för all övergripande ekonomi på KMT, har inte fått 

någon information om företagsobligationer, varken från banker eller från någon 

annan och bekräftar att det åtminstone på KMT saknas kunskap om 

obligationslån. Bland annat detta gör att han tror att den främsta anledningen till 

att företagsobligationsmarknaden i Sverige inte är större är okunskap och 

informationsbrist. 

 



 
 

 

5.3 Efterfrågesidan 

De respondenter som främst representerar investerarna i denna undersökning är 

Boklund på Föreningssparbanken (FSB), som handlar med företagsobligationer 

och Swanson på Hagströmer & Qviberg (HQ), som är fondkomissionär. 

Serlachius på Handelsbanken (HB) ansvarar för en avdelning som både handlar 

med obligationer och hjälper företag att genomföra obligationsemissioner. 

 

5.3.1 Risk 

De risker som kommit upp och diskuterats under intervjuerna är främst 

kreditrisk och likviditetsrisk. I samband med likviditetsrisken diskuteras även 

vilken effekt en dålig likviditet på marknaden, enligt respondenterna, kan ha. 

 

Kreditrisk 

När det gäller vad som påverkar efterfrågan på företagsobligationer, svarar 

Boklund (FSB) att det är hur många punkter extra investeraren får jämfört med 

statsobligationer, eftersom detta är incitamentet att ta på sig ökad kreditrisk. Den 

extra avkastningen nämns också av Sylvén (Scania). Högblom (Sandvik) 

resonerar på samma sätt och tror att en investering i obligationer från Sandvik, 

som har god kreditvärdighet, innebär en relativt liten ökning i risk, medan 

avkastningen blir bättre jämfört med statsobligationer. 

 

Swanson (HQ) anser att viljan bland svenska investerare att ta kreditrisk måste 

bli större för att marknaden ska växa och bli mer likvid. När det är oroligt i 

världen vill investerarna undvika risk och därför väljer de statsobligationer 

istället. Han tror också att Sveriges relativa litenhet kan ha inverkan på 

efterfrågan. I USA kan en investerare göra en väldiversifierad portfölj med 

spridd risk enbart genom spekulativa obligationer från olika bolag.  



 
 

 

 

Likviditet 

Likviditeten på den svenska företagsobligationsmarknaden är enligt Primén 

(Stockholmsbörsen) ganska god. Det går att komma ur sina positioner, men det 

har sitt pris. Det finns exempel på tämligen likvida program, t ex vissa program 

på SOX, men jämfört med statsobligationer är marknaden för 

företagsobligationer dock väldigt illikvid. Till viss del kan likviditeten ha 

hämmat marknadens utveckling eftersom investerarna vill kunna gå ur sina 

positioner så lätt som möjligt. Rent allmänt ger stora lån en likvid marknad.  

 

Sylvén (Scania) tror också att dålig likviditet kan ha bromsat marknadens 

utveckling. Han anser också att likviditeten är ganska god, men att den varierar 

från obligation till obligation. Det går att komma ur sina positioner, men till 

vilket pris är en annan fråga. På den euromarknaden är likviditeten högre.  

 

Swanson (HQ) anser tvärtom att jämfört med stats- och bostadsobligationer är 

företagsobligationsmarknaden inte likvid. I Sverige finns endast ett fåtal 

obligationsprogram som är någorlunda likvida. Som exempel på den dåliga 

likviditeten nämner han Ericssons obligation som förfaller i juli 2004, som har 

en spread mellan köp- och säljpris på 14 och 15,5 räntepunkter. Detta att 

jämföra med statsobligationer som har två räntepunkter. Dock tror han inte att 

den dåliga likviditeten är något större problem eftersom många investerare är 

’buy-and-hold’-investerare. Inte heller Högblom (Sandvik) tror att dålig 

likviditet har påverkat marknadens utveckling.  

 

Boklund (FSB) anser däremot att den dåliga likviditeten är ett stort problem. 

Hade likviditeten varit bättre hade det funnits fler investerare, tror han. Att den 

är dålig tror han beror på att Sverige är ett för litet land. De mest likvida 

företagsobligationerna har en spread på kanske 5-6 räntepunkter.  



 
 

 

 

”It’s like a mirage. Du går i öknen. Du tror att du ser en oas, en solstol och en 

cola, men plötsligt finns det inte där.” 

        Peter Serlachius126 
 

Serlachius (HB) använder liknelsen ovan för att beskriva likviditet. Den dag 

något oförutsett inträffar spelar det ingen roll hur likviditeten såg ut dagen innan 

eftersom alla då plötsligt vill gå ur sina positioner. Som exempel nämner han 

Asienkrisen. Obligationer från bolag där inget oförutsett inträffat omsätts dock 

dagligen. Serlachius påpekar att likviditeten har ökat och att den säkert kommer 

att öka ännu mer. Historiskt sett har föreställningen varit att likviditeten är dålig 

och investerare har därför avhållit sig från att gå in på marknaden, säger han, 

men detta kommer att förändras i och med att investerarna kommer att tvingas in 

på marknaden för att få upp avkastningen. Högblom (Sandvik) tror inte att det 

skulle vara några problem med likviditeten. Även han påpekar att likviditeten på 

ett specifikt program beror på emitterat belopp. 
 

5.3.2 De institutionella investerarnas betydelse 

Investerarna på den svenska företagsobligationsmarknaden är främst större, 

institutionella placerare. Här beskrivs vilken effekt respondenterna tror att detta 

har på marknadens utveckling. 

 

Större, institutionella investerare 

Primén (Stockholmsbörsen) beskriver investerarna på den svenska marknaden 

för företagsobligationer som en variation av allt från industribolag och 

pensionsfonder till vanliga obligationsfonder. Han påpekar att investerarna inte 

är speciellt många och att de flesta stora placerare som vanligen investerar i 

obligationsprogrammen på månadslistan. De få företag som emitterar på SOX 
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riktar sig däremot till mindre placerare. Han anser, som tidigare nämnts, att 

likviditeten på vissa obligationsprogram på SOX är ganska bra. Detta tror han 

beror på att lånen är spridda på ett stort antal investerare. Det faktum att största 

delen av investerarna består av ett fåtal större institutioner tror han kan ha 

hindrat utvecklingen av marknaden. Samma åsikt uttrycker Swanson (HQ). 

 

Boklund (FSB) berättar att det största utbudet av investeringskapital är 

pensionspengar. Storbankerna har dessutom egna portföljer med 

företagsobligationer. Han berättar vidare att eftersom beloppen som handlas 

oftast är stora så stängs mindre investerare ute från marknaden. Privatpersoner 

investerar istället genom att pensions- och sparpengar placeras i olika fonder. På 

den svenska marknaden finns endast cirka 20 investerare, säger han, och om 

dessa alla drar åt samma håll, blir likviditeten på marknaden dålig. Situationen 

är bättre på euromarknaden, anser han. Vidare tror han att det inte finns 

tillräckligt investerarunderlag för att små och medelstora svenska företag skulle 

kunna börja finansiera sig på obligationsmarknaden.  

 

Få privatpersoner 

För att illustrera vilka som är deras största investerare, ger Sylvén (Scania) oss 

ett exempel från en av deras euro-obligationer. Där är det två absolut största 

investerarna banker och fondförvaltare. Andelen privatpersoner är extremt liten. 

Många av deras investerare är traditionellt sett ’buy-and-hold’-investerare. För 

Scanias del är det också enklare att låna pengar från större institutionella 

investerare eftersom distributionsprocessen blir enklare. De stora investerarna 

kan ta på sig stora belopp bara genom några telefonsamtal, medan försäljning till 

privatpersoner kräver en helt annan distributionsprocess.  

 

Swanson (HQ) anser, som tidigare nämnts, att likviditeten på marknaden är 

dålig och tror att detta kan förklaras med att beloppen som det handlas med är 



 
 

 

för stora för privatpersoner. En normal handelspost är enligt Swanson en miljon 

euro. Swanson bekräftar bilden av att det är ett fåtal stora institutioner som utgör 

de huvudsakliga investerarna på den svenska marknaden, även om det börjar bli 

vanligare även bland förmögna privatpersoner. Den privata efterfrågan växer. 

 

Även Serlachius (HB) konstaterar att de flesta investerarna är olika typer av 

institutioner och påpekar att många av dessa är ’buy-and-hold’-investerare. 

Även han tror att fler mindre investerare kommer att ge sig ut på marknaden. 

 

5.3.3 Aktiemarknadens utveckling 

Hur aktiemarknaden kan påverka företags möjligheter att genomföra 

nyemissioner och därigenom viljan att emittera obligationer har redan 

behandlats, men aktiemarknadens utveckling kan också påverka efterfrågan på 

företagsobligationer. Som illustrerats i figur 5.11, sjönk index för den svenska 

aktiemarknaden mellan 1990 och slutet av 1992, för att sedan, med mindre 

avbrott, stiga ända fram till i mars år 2000 och har sedan dess gått nedåt igen.  

 

I Sverige har det varit väldigt vanligt att investera i aktier, anser Serlachius 

(HB). Rädsla för ytterligare försämrad aktiemarknad i kombination med låga 

räntor på statsobligationer och höga fastighetspriser lämnar för investerarna 

inget annat bra alternativ än företagsobligationer. Även Högblom (Sandvik) 

nämner att många svenska investerare varit intresserade enbart av aktier, men att 

många nu valt att gå över till olika räntebärande värdepapper och att detta borde 

vara gynnsamt för företag som vill emittera obligationer. 

 

Primén (Stockholmsbörsen) tror också att aktiemarknadens utveckling de 

senaste åren kan ha varit gynnsam för efterfrågan på företagsobligationer. Å 

andra sidan, resonerar han, har aktiemarknadens fall de senaste åren dragit med 

sig kreditmarknaden ner, vilket bör ha haft motsatt effekt. Även Sylvén (Scania) 



 
 

 

resonerar kring investerarnas flockbeteende, oavsett tillgångsslag, och 

konstaterar att även om ett företag har goda ekonomiska förutsättningar kan de 

få problem att låna kapital om investerarna som grupp är rädda och därför låter 

bli att investera. 

 

Enligt Swanson (HQ) används företagsobligationer mer och mer som ett 

komplement till investering i aktier. Detta tror han beror på att aktiemarknaden 

är mer riskfylld idag än den varit tidigare. Han tror att priserna på 

företagsobligationer följer respektive företags aktiekurs mer än det allmänna 

ränteläget. Han tror också, i likhet med Sylvén (Scania) att en av flera 

anledningar till att företagsobligationsmarknaden i Sverige idag har den storlek 

den har kan vara att investerarna under 1990-taler har valt aktier i första hand 

eftersom denna marknad steg så mycket under det decenniet. Boklund (FSB) 

menar på samma sätt att aktiemarknadens positiva utveckling fram till år 2000 

gjorde att riskbenägna investerare i stor utsträckning valde denna marknad 

istället för marknaden för företagsobligationer. 

 

5.3.4 Statsobligationsmarknaden  

Serlachius (HB) tror att en bortträngningseffekt p g a den stora volymen stats-

obligationer och bostadsobligationer historiskt sett kan ha varit en delvis 

bidragande orsak till att utrymmet för företagsobligationer varit så litet i Sverige. 

Idag tror han dock att denna effekt håller på att försvinna. Boklund (FSB) 

uttrycker samma åsikt och Swanson (HQ) liksom Sylvén (Scania) tror också att 

statsobligationerna i viss mån kan ha ”trängt undan” företagsobligationerna. 

Högblom (Sandvik) uttrycker samma åsikt och förklarar detta med att 

kreditspreadarna varit relativt små och att det därför inte har lönat sig för 

investerarna att ta på sig mer risk. Primén (Stockholmsbörsen) påpekar att det i 

Sverige är vanligt förekommande med statsobligationer, men han tror inte att 

detta är negativt för företagsobligationsmarknaden och Boklund (FSB) påpekar 



 
 

 

att statens minskade upplåning den senaste tiden har friställt kapital som har 

kunnat investeras i företagsobligationer. 
 

5.3.5 Investerarnas okunskap 

Ytterligare en faktor som inte tagits upp i referensramen är okunskap hos 

investerare. Tidigare behandlades emittenternas okunskap och här diskuteras 

alltså huruvida de potentiella placerarna har tillräcklig kunskap om 

företagsobligationer för att kunna utnyttja marknaden fullt ut. 

 

Lestin (Volvo) tror, som tidigare nämnts, att okunskap kan vara en bidragande 

orsak till marknadens storlek och att detta beror på att bankerna inte informerar, 

varken investerare eller låntagare om fördelarna med företagsobligationer. 

Sylvén (Scania) och Boklund (FSB) tror också att det kan vara så, åtminstone 

hos mindre investerare. Serlachius (HB) tror att detta historiskt sett har varit en 

bidragande orsak eftersom det svenska folket varit så fokuserat på stats- och 

bostadsobligationer. Lönnqvist (Finansinspektionen) nämner okunskap, främst 

hos mindre investerare, som en trolig orsak bakom varför den svenska 

marknaden för företagsobligationer inte är större idag. Samma åsikt framförs av 

Swanson (HQ). Han påpekar att hos större, institutionella investerare är det 

främst aktieförvaltarna som har kunskaper om företagsanalys. Ränteförvaltarnas 

kunskaper ligger snarare inom t ex makroekonomi eftersom de traditionellt sett 

enbart har investerat i stats- och bostadsobligationer utan kreditrisk. Den dåliga 

kunskapen om företagsobligationer tror Primén (Stockholmsbörsen) är orsaken 

bakom varför det knappt finns några ”Junk Bonds” i Sverige. Där är utländska 

investerare mer kunniga.  

 

Högblom (Sandvik) tror dock inte att investerarnas okunskap har hindrat 

marknaden från att växa. Detta baseras på de erfarenheter han har från Sandviks 

obligationsemissioner, då de inte haft några problem att hitta investerare. 



 
 

 

 

5.4 Framtiden  

För att komplettera undersökningen av hur marknaden ser ut idag och varför den 

har detta utseende, har vi frågat respondenterna vad de tror om framtiden och ett 

eventuellt EMU-medlemskap. 
 

5.4.1 Framtida utveckling 

Primén (Stockholmsbörsen) tror att den svenska företagsobligationsmarknaden 

kommer att blir större och tycker att det är en önskvärd utveckling eftersom han 

anser att det är en bra finansieringsmetod för företag, samtidigt som det är en bra 

placeringsform för investerarna. För att marknaden ska kunna växa anser han att 

kunskapen om obligationer bör spridas. Även Swanson (HQ) välkomnar en 

större marknad och tror att detta kommer att hända redan inom ett till två år. Vid 

det laget kommer marknaden att vara mycket mer likvid, spår han, och 

investerarna kommer att ha företagsobligationer som en naturlig del i sina 

portföljer. Dock tror han att det kommer att ta lång tid innan marknaden är fullt 

utvecklad. 

 

Sylvén (Scania) tror också på en ökning av marknaden och tror att detta kommer 

att komma av förenklade distributionsprocesser till mindre investerare. Högblom 

(Sandvik) tror att ett sätt att öka användandet av företagsobligationer är att 

vända sig mer mot mindre placerare genom att emittera fler privatobligationer 

och använda bankernas kundbas för att sprida dessa. 

 

Bäckström (KMT) påpekar att det bör vara utbud och efterfrågan som styr 

marknadens utveckling och att det är onödigt att spekulera i om det är önskvärt 

eller inte att marknaden blir större – finns det utrymme för en större marknad, 

kommer den att bli större. Även Serlachius (HB), tror att marknaden klarar sig 

själv och han tror inte på att reglera marknaden. Han tror att fler och fler bolag, 



 
 

 

både i Sverige och i övriga Europa, kommer att sköta sin upplåning via 

kapitalmarknaderna istället för via banklån. Kanske blir det inte som i USA, 

säger han, men företagen i Europa kommer åtminstone att ha högre andel 

främmande skulder än de har idag. Det är en långsiktig process som pågår. 

 

En som inte tror på några stora förändringar inom den svenska 

företagsobligationsmarknaden den närmaste tiden, är Lestin (Volvo). Han tror 

att marknadens aktörer kommer att vänta in ett besked om huruvida Sverige 

kommer att gå med i EMU eller inte. Sedan kommer förändringarna att bli 

beroende av detta beslut. Boklund (FSB) tror att en större marknad för svenska 

aktörer i så fall skulle ske genom ett EMU-medlemskap. 

 

5.4.2 EMU  

Lestin (Volvo) påpekar att ett EMU-medlemskap skulle innebära att den 

inhemska, svenska marknaden mer eller mindre skulle ersättas av den större 

euromarknaden. Den främsta fördelen som Boklund (FSB) ser med detta är att 

det är bättre likviditet på den marknaden. Enligt Sylvén (Scania) skulle ett 

medlemskap inte innebära någon direkt skillnad ur emittenternas perspektiv 

såvida inte kapitalmarknadslagstiftningen mellan länderna harmoniseras, vilket i 

så fall skulle innebära en fördel för företag som idag emitterar både på den 

inhemska och euromarknaden eftersom dokumentationskostnaderna skulle 

minska. 

 

För Sandviks del skulle EMU inte heller innebära mer än att de får tillgång till 

en större marknad med en bredare kundbas. Det enda problem han kan se är i så 

fall att ett företag som Sandvik, som är välkänt i Sverige, men knappast i övriga 

Europa, skulle få satsa mer på marknadsföring för att kunna utnyttja den bredare 

kundbasen. 

 



 
 

 

Swanson (HQ) påpekar att svenska investerare som investerar i utländska 

obligationer slipper valutarisken om Sverige också har euro som valuta. I övrigt 

tror han inte situationen skulle förändras så mycket. Inte heller Serlachius (HB) 

tror på någon större förändring som skulle komma av ett eventuellt EMU-

medlemskap.  



 
 

 

6. Analys 

Respondenternas svar och de data i form statistik som samlats in har studerats 

och analyserats med hjälp av referensramen. Totalt har tio respondenter 

medverkat, nämligen från Volvo, Scania, Sandvik, KMT, Hagströmer & 

Qviberg (HQ), Föreningssparbanken (FSB), Handelsbanken (HB), Stockholms-

börsen, Finansinspektionen och Standard & Poor’s. De två sistnämnda 

tillfrågades i huvudsak om deras specialiseringsområden och ingår därför inte i 

den sammanfattande tabell (tabell 6.1) som presenteras under 6.5.1.  

 

6.1 Marknadsförutsättningar 

Den relativt starka tillväxten på den svenska marknaden för företagsobligationer 

kan antas bero på en mängd olika faktorer. När det gäller den makroekonomiska 

utvecklingen är det troligt att denna har haft inverkan på marknadens utveckling 

och tillväxt under den senaste sjuårsperioden som är föremål för undersökning i 

denna uppsats. 

 

6.1.1 Konjunkturutveckling 

Under perioden 1995 – 2001 uppvisade Sverige en real tillväxt på cirka tre 

procent årligen, vilket framstår som högt i ett historiskt perspektiv. Under dessa 

år växte företagsobligationsmarknaden i Sverige och under den starka 

tillväxtperioden 1996-2001 ökade den utestående stocken med, i genomsnitt, 

över 15 procent årligen. En bidragande förklaring till företagsobligations-

marknadens starka tillväxt kan vara det gynnsamma ekonomiska klimat som 

Sverige befann sig i under den senare delen av 90-talet då många svenska 

företag ökade sina vinster och betraktades som intressanta investeringsobjekt, av 

såväl inhemska som utländska investerare. Den försämrade tillväxten under 

2001 och första delen av 2002 sammanföll med en minskning av den utestående 

stocken på företagsobligationsmarknaden. Svensk industri, som har en hög 



 
 

 

internationell exponering, drogs med i den globala konjunkturnedgången som 

drabbat den industrialiserade världen. Flera, för den svenska ekonomin viktiga, 

företag såsom Ericsson och ABB fick oväntat ekonomiska problem och blev 

därmed ’cross-overs’ vilket medförde att obligationer blev en dyrare 

finansieringsform för dessa företag som är stora emittenter på den svenska 

obligationsmarknaden. 

 

Flera respondenter tonar ned den makroekonomiska utvecklingens påverkan på 

företagsobligationsmarknadens utveckling i synnerhet så länge inte ekonomin 

drabbas av en depression. Serlachius (HB) tror visserligen att det 

makroekonomiska läget idag är mer gynnsamt för marknaden än vad det har 

varit tidigare, men framhåller inte situationen som en viktig bestämningsfaktor 

för dess utveckling. Även om den goda makroekonomiska utvecklingen torde 

utgöra en god grund för företagsobligationsmarknadens framväxt är det ingen av 

respondenterna som anför den positiva makroekonomiska utveckling som den 

viktigaste orsaken till marknadens uppsving under den valda undersöknings-

perioden. Lestin (Volvo) påpekar emellertid att efterfrågan på obligationer är 

konjunkturkänslig och att det i oroliga tider kan vara svårt att få ut obligationer 

på marknaden. Det något minskade utbudet av företagsobligationer det senaste 

året är en indikation på detta. Lestin jämför med banklånemarknaden som 

beskrivs som mer stabil även om den också påverkas av konjunkturen. 

 

6.1.2 Tillväxt & sparande 

Hushållens sparande utgör en väsentlig del av det kapital som finns tillgängligt 

för investeringar. Svenska hushåll sparar i allmänhet ganska lite i jämförelse 

med andra industrialiserade länder. Hushållens sparkvot har under de senaste tio 

åren legat fem procent lägre än G7-ländernas genomsnitt. Att vi väljer att 

jämföra med G7-länderna istället för USA beror på att de amerikanska 

hushållens sparande endast utgör en liten del av det totala kapitalet på 



 
 

 

marknaden i och med att denna i större utsträckning än andra länder förses med 

kapital genom ett stort överskott i kapitalbalansen127. Den låga sparkvoten i 

Sverige medför att tillgången mängden kapital som är disponibel för 

investeringar i företagsobligationer är begränsad. Flera respondenter anger 

bristen på inhemskt kapital som ett problem för svenska företagsemittenter. 

Lestin (Volvo) bedömer att det hade varit en omöjlighet för Volvo att ta upp alla 

obligationslån strikt på den svenska marknaden, framförallt till samma kostnad. 

En naturlig följd av kapitalbristen är att svenska företag söker sig till 

Euromarknaden (utländska marknader) för att låna pengar på 

obligationsmarknaden.  

 

Det finns trots allt fundamentala drivkrafter som kan trygga kapitaltillförseln på 

den inhemska företagsobligationsmarknaden. Serlachius (HB) menar att det 

faktum att svenska pensionspengar betalas ut i SEK säkrar en stadig efterfrågan 

på företagsobligationer noterade i SEK eftersom pensionspengar som placeras i 

utländska obligationer medför en ytterligare riskvariabel i form av valutarisk. 

Som det ser ut idag måste man utgå från att pensionspengarna ska betalas ut i 

SEK och då måste tillgångar i denna valuta finnas till hands, påpekar han. Den 

omfattande omstruktureringen av det svenska pensionssystemet medför att mer 

kapital finns tillgängligt för placeringar i företagsobligationer. Detta torde 

innebära ett ökat utbud på kapital som finns tillgängligt för placeringar i 

företagsobligationer och gynna marknadens växande.  

 

6.1.3 Ränteutveckling & inflation 

Prisstabilitet leder i teorin till lägre långa räntor och sänker räntekostnader för 

upplåning på obligationsmarknaden. Dessutom minskar det osäkerheten för 

investerarna vilket gör dem mer benägna att investera i dessa värdepapper. Den 

relativt nyvunna prisstabiliteten i Sverige har minskat realavkastningsrisken för 
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investeringar i SEK. Den låga inflationen har medfört att investerarna kan känna 

en större säkerhet när de investerar i svenska värdepapper. För utländska 

investerare är effekten ännu större eftersom prisstabiliteten har reducerat 

valutarisken och gjort tillgångar i SEK till en säkrare och attraktivare 

placeringsform. Den förbättrade prisstabiliteten kan ha ökat efterfrågan på 

företagsobligationer och därmed varit en bidragande orsak till att den svenska 

marknaden för företagsobligationer har vuxit under den studerade perioden. 

 

Under de senaste nio åren har den årliga inflationstakten legat tämligen stabilt 

mellan noll och tre procent. Låga förväntningar om framtida inflation har sänkt 

de långa marknadsräntorna som numera är låga även i en internationell 

jämförelse. Spreaden mellan de svenska statsobligationsräntorna och de viktiga 

tyska benchmark-räntorna är avsevärt mindre än genomsnittet under de senaste 

20 åren. Låga räntor gör vanligtvis att investeringarna ökar och i Sverige har 

räntorna sjunkit i princip konstant under den undersökta tidsperioden. De låga 

räntorna i Sverige har gjort lån till en gynnsam finansieringsform samtidigt som 

fler investeringsprojekt ansetts som genomförbara vilket lett till att företag 

expanderat genom kapitalintensiva fusioner och förvärv. 

 

6.1.4 Växelkursutveckling 

Under förutsättning att en förväntad appreciering av den svenska kronan 

överstiger räntedifferensen mellan Sverige och utlandet, skulle det t ex för 

mindre företag med intäkter företrädelsevis i SEK vara fördelaktigt att välja att 

emittera obligationer på en utländsk marknad. Som nämnts tidigare är det 

emellertid svårt för okända svenska företag att emittera obligationer externt, 

åtminstone till samma ränta som i Sverige. För stora företag som emitterar 

utomlands är det mycket vanligt att använda sig av valutasäkring. Därför torde 

den totala effekten av valutautveckling för företagsobligationsmarknadens 

utveckling vara liten. Eftersom den svenska kronan dessutom har försvagats 



 
 

 

gentemot USD och GBP och endast förstärkts marginellt mot Euro bör detta inte 

ha påverkat företag att emittera obligationer utomlands istället för i Sverige. 

 

6.1.5 Benchmark - statsobligationsmarknadens betydelse  

En fungerande benchmark-ränta utgör i teorin en viktig förutsättning för 

utvecklingen av en marknad för företagsobligationer. Vanligtvis är det 

statsobligationsmarknaden som antas fylla denna funktion eftersom räntan på 

statsobligationer ses som riskfri. Om det finns en likvid marknad för 

statsobligationer utgör de ett lämpligt benchmark för prissättning av 

företagsobligationer. Eftersom räntan på statsobligationer ses som riskfri återstår 

endast för investeraren att prissätta den företagsspecifika kreditrisken för en 

obligation. I takt med att den svenska staten ökade sin skuldsättning under 80- 

och 90-talet växte en stor marknad för statsobligationer fram. Flera respondenter 

beskriver den svenska statsobligationsmarknaden som väldigt likvid. Denna 

marknad har underlättat prissättning av företagsobligationer och varit 

betydelsefull för företagsobligationsmarknadens framväxt.  

 

6.1.6 Marknadens infrastruktur  

Schinasi & Smith hävdar att en etablerad infrastruktur bestående av bl a 

kreditvärderingsinstitut och investmentbanker är en omständighet som gynnar 

företagsobligationsmarknaden. I Sverige har kreditvärderingsinstitutens närvaro 

underlättat prissättningen av svenska emittenters obligationer avsevärt. Sylvén 

(Scania) nämner det faktum att kreditvärderingsinstituten bevakar bolag och att 

information om låntagarnas kreditvärdighet därför finns lättillgänglig för 

investerarna har bidragit till att företagsobligationsmarknaden ökat kraftigt 

under 90-talet.  

 

Investmentbanker har en viktig roll på marknaden inte minst genom sin roll att 

bidra med expertis och assistans när ett företag önskar emittera obligationer 



 
 

 

samt att hitta investerare till obligationerna. De har emellertid en kanske ännu 

viktigare roll i ett tidigare skede – nämligen när det gäller att marknadsföra 

företagsobligationer som både finansierings- och placeringsform. På den 

svenska marknaden finns en relativt välutvecklad struktur av banker som 

fungerar som intermediärer vid emittering av företagsobligationer och garanterar 

upprätthållandet av en andrahandsmarknad.  

 

Bankernas roll i att marknadsföra företagsobligationer som finansierings och 

investeringsform framträder emellertid som en viktig bestämningsfaktor för den 

svenska företagsobligationsmarknadens utveckling. Primén (Stockholmsbörsen) 

uppger den ökade närvaron av utländska investmentbanker i Sverige som en 

trolig förklaring till att företagsobligationsmarknaden fått ett uppsving i Sverige. 

De har marknadsfört företagsobligationer som investeringsprodukt vilket ökat 

kunskapen bland svenska investerare. Investmentbanker som främjar 

företagsobligationer är dock en relativt ny företeelse i Sverige. Serlachius (HB) 

påpekar att investmentbanker i USA ända sedan 30-talskrisen varit 

framgångsrika i att sköta upplåning åt bolag i USA och anger detta som en 

viktig anledning till att marknaden är välutvecklad i USA. Även på 

Euromarknaden finns många stora investmentbanker som har stora kundbaser. 

Swanson (HQ) tror att av denna anledning är lättare att sätta upp ett lån på 

Euromarknaden eller i USA än i Sverige. Ingen av de respondenter som 

emitterar obligationer uppger emellertid att vare sig brist på intermediärer eller 

investerare utgjort något problem eller hinder. Detta kan dock bero på att de 

utgår från egna erfarenheter. 

 

6.1.7 Tradition 

En naturlig aspekt som påverkar företagsobligationsmarknadens aktörer i sina 

val av finansierings- och placeringsform är invant beteende och ett lands 

tradition. Enligt respondenterna är tradition en viktig förklaring till varför 



 
 

 

företag inte väljer att emittera obligationer i större utsträckning. Utvecklingen av 

en företagsobligationsmarknad kan beskrivas som en tidskrävande 

mognadsprocess som innefattar både potentiella emittenter och investerare. 

Många personer med ledande befattning i svenska företag vänder sig av tradition 

till banklånemarknaden vid behov av nytt kapital. Flera respondenter bekräftar 

bilden av ett invant beteende hos svenska företag som leder till att de i första 

hand väljer andra finansieringsformer än företagsobligationer. Effekten förstärks 

av att många svenska företag är nära knutna till sina husbanker som erbjuder 

billig finansiering i utbyte mot att sköta kundens övriga bankärenden och tjäna 

pengar genom denna verksamhet istället. Traditionens påverkan märks även på 

emittentsidan då potentiella emittenter är mer vana att skaffa kapital via 

aktiemarknaden. 

 

Situationen håller dock på att förändras i takt med att investmentbanker 

informerar företag och bygger upp en bättre kunskap om företagsobligationer. 

Bilden har delvis förändrats även om skillnaden är påtaglig, inte minst för 

mindre företag med sämre kreditbetyg, gentemot exempelvis USA där 

marknaden för spekulativa företagsobligationer är stor. 

 

Även investerarna i Sverige befinner sig i något av en mognadsprocess. Två av 

respondenterna bekräftar att framförallt mindre investerare har historiskt 

fokuserat på stats- och bostadsobligationer. De svenska investerare som är 

riskbenägna har bättre kunskap om aktiemarknaden och väljer i stor utsträckning 

aktier som tillgångsslag istället för företagsobligationer. Boklund (FSB) 

framhåller att svenska investerare kanske inte är tillräckligt sofistikerade för att 

ta de risker som placeringar i företagsobligationer innebär.  



 
 

 

 

6.2 Utbudssidan 

6.2.1 Företags önskade kapitalstruktur 

I företags finansieringsstrategier finns det, som i så mycket annat, olika trender. 

För tillfället tycks trenden i Sverige vara att öka skulderna, t ex genom att köpa 

tillbaka aktier. Denna trend märks framför allt i Sandvik, som har låg 

skuldsättningsgrad jämfört med de andra företag vi undersökt. I övrigt visar vår 

undersökning snarare på att företag vill diversifiera sina skulder. Detta nämns av 

alla tre företag som emitterat obligationer och av de två bankrespondenterna. Att 

det är respektive företags finansieringsstrategi som ligger bakom beslutet att ta 

upp obligationslån i Volvo, Scania och Sandvik märks dock tydligt. Både en 

ökning av skulderna och en diversifiering av desamma är indikatorer på att 

företagsobligationer skulle bli mer vanliga, vilket stämmer med den observerade 

utvecklingen. 

 

Primén (Stockholmsbörsen) påpekar det faktum som nämnts tidigare om att ett 

företags typ av tillgångar bör påverka vilken kapitalstruktur ett företag väljer. 

Detta innebär att företagsobligationer som finansieringsform skulle passa bättre 

för vissa typer av företag. Detta stämmer med Boklunds (FSB) uppgifter om att 

telekom- och fordonssektorn, som båda gör stora investeringar i materiella 

tillgångar, är de som i störst utsträckning använder sig av marknaden. 

Ytterligare två respondenter diskuterar att det i finansieringsstrategin gäller att 

matcha sin finansiering mot de tillgångar man har. De företag som ingår i 

studien är alla tillverkande verkstadsindustriföretag som lägger ner resurser på 

forskning och utveckling och kan därmed anses vara typiska för svenska företag 

i allmänhet. Dessa företag har alla betydligt mer materiella än immateriella 

tillgångar, vilket innebär att de bör kunna ha ganska höga skuldsättningsgrader. 

Volvo, Scania och KMT har dock konservativa finansieringsstrategier och 

Sandvik är det enda av de undersökta företagen som siktar på att öka sin 



 
 

 

skuldsättning. Detta beror antagligen på att det är betydligt fler aspekter som 

ingår när kapitalstrukturen ska bestämmas.  

  

6.2.2 Banklånemarknaden 

De lån som ett företag tar kan komma antingen från banker eller från 

investerare. Sex av åtta respondenter nämner att det nästan alltid är billigare att 

ta banklån än att emittera obligationer och att detta kan vara en bidragande orsak 

till varför vissa svenska företag inte tar upp obligationslån. Boklund (FSB) 

tillägger att det gäller främst mindre företag med dålig kreditvärdighet, vilket 

verkar rimligt eftersom sämre kreditvärdighet leder till att företagen tvingas 

betala högre ränta på obligationsmarknaden. Enligt Sylvén (Scania) är det 

billigare för dem att ta obligationslån, vilket ytterligare talar för att det främst är 

mindre bolag som kan ta upp billigare lån hos bankerna.  

 

De låga räntorna på banklån gör att bankerna numera inte är lika intresserade av 

att låna ut pengar, enligt hälften av respondenterna, varav två arbetar på olika 

banker. Istället hjälper bankerna låntagarna att emittera obligationer, eftersom 

detta ger dem lägre risk och högre intäkter. Det gamla husbankssystemet med 

’relationship lending’ håller alltså på att överges. Boklund (FSB) tillägger också 

att när Basel 2 (de nya kapitaltäckningsreglerna) införs, kommer antagligen fler 

mindre företag att vända sig till obligationsmarknaden eftersom banklån inte 

längre kommer att vara billigare för dem.  

 

Två respondenter nämner att det är svårt att få banklån på så långa löptider som 

företagen kanske önskar. Detta stämmer väl överens med de faktaupplysningar 

vi funnit om obligationslån128. Den längre löptiden kan vara ett argument till 

varför något mindre bolag ändå kan välja att emittera obligationer. 

 

                                                 
128 se t ex Santomero & Babbel, 2001 



 
 

 

6.2.3 Aktiemarknaden 

Företag har som tidigare nämnts endast två möjligheter till finansiering – 

skulder eller eget kapital och vi ville undersöka om aktiemarknadens utveckling, 

genom att det varit mer eller mindre lätt att emittera aktier, kan ha påverkat i 

vilken takt företagsobligationsmarknaden har växt. Primén (Stockholmsbörsen) 

bekräftar att det har varit svårare för företag att emittera aktier när börsen gått 

dåligt, vilket skulle kunna betyda att företag har haft lätt att emittera aktier under 

större delen av 90-talet, då aktiemarknaden gick bra under en längre period och 

att de därför skulle ha haft mindre incitament att emittera obligationer. Detta 

skulle i så fall kunna vara en hindrande faktor för företags benägenhet att 

använda sig av den svenska företagsobligationsmarknaden i och med att 

aktiemarknaden har utvecklats positivt under 90-talet (se fig. 5.11) och att den 

kanske hade växt mer om aktiemarknaden hade utvecklats negativt. När 

situationen på aktiemarknaden förändrades i början av 2000-talet, sjönk dock 

snart även den utestående stocken av företagsobligationer, varför detta argument 

inte tycks hålla. Sambandet tycks istället vara positivt. 

 

Två företagsrespondenter anser att det varken är lättare eller svårare att emittera 

aktier nu än det varit förut och Boklund (FSB) kommenterar att de bolag som 

emitterar obligationer oftast inte är särskilt aktiva aktieemittenter och att 

företagsobligationsmarknaden därför inte påverkas särskilt mycket av 

situationen på aktiemarknaden och dess påverkan på möjligheten att emittera 

aktier. Även om vissa respondenter tror att aktiemarknadens goda utveckling har 

hindrat företagsobligationsmarknadens framväxt, har vi alltså funnit starkare 

stöd för ett positivt samband. 

 

6.2.4 Kreditvärdering 

Trots att det inte finns några formella krav på att företag som emitterar 

obligationer ska ha ett kreditbetyg, är det mycket vanligt att de har ett sådant. 



 
 

 

Detta förklaras av Primén (Stockholmsbörsen) av att många institutionella 

investerare internt har krav på kreditbetyg för att få investera i 

företagsobligationer. Fyra respondenter tror att avsaknad av kreditbetyg kan 

hindra vissa företag från att emittera obligationer. Ett ’Speculative Grade’-betyg 

kan göra det svårt att komma ut på obligationsmarknaden, enligt tre 

respondenter. Detta bekräftas av att de företag som har utestående obligationer 

på den svenska marknaden idag till allra största delen har ’Investment Grade’-

betyg. Undantagen är främst s k ’cross-overs’, såsom Ericsson och ABB. 

Kreditvärdering tycks vara ett hinder från att komma ut på obligations-

marknaden främst för mindre företag, både i och med att det är dessa som idag 

saknar kreditbetyg och att de har sämre chanser att få ett högt betyg. 

 

6.2.5 Dokumentation 

Ingen av respondenterna anser att den dokumentation som krävs för att göra ett 

obligationsprogram i Sverige är något hinder för att emittera obligationer. De 

medger att det krävs en hel del arbete, vilket leder till transaktionskostnader, 

men tycker ändå att det är en relativt smidig process. De flesta obligationer som 

emitterats i Sverige ligger, som tidigare nämnts, under MTN-program och ingen 

av respondenterna ser något problem i att uppfylla de regler som finns. Två av 

respondenterna nämner att de dokumentationskrav som ställs i Sverige är mindre 

omfattande än i övriga Europa, något som bekräftas av Lönnqvist 

(Finansinspektionen) som berättar att den kommande harmoniseringen i EU-

länderna kommer att innebära att svenska företag möter högre krav på 

dokumentation.  
 

6.2.6 Storlek 

Företags storlek är, enligt samtliga tillfrågade respondenter, en viktig faktor när 

det gäller storleken på företagsobligationsmarknaden i ett land. För mindre 

företag som inte har lika stora finansieringsbehov lönar det sig kanske inte att 



 
 

 

emittera obligationer p g a de kostnader det för med sig i form av exempelvis 

dokumentation och investerarvård, påpekar sex respondenter. Enligt lagen 

behöver inget prospekt upprättas för obligationsemissioner vars totala belopp 

understiger 300 000 SEK, något som skulle tala emot att mindre emissioner inte 

skulle vara lönsamma. Flink hävdar dock att det krävs ett kapitalbehov på 

åtminstone 50 MSEK för att obligationslån ska vara lönsamma. Den 

trappstegsmodell som illustrerar företags steg för att låna kapital bekräftar att det 

endast är större företag som bör ta obligationslån. Det är även sex respondenter 

som anser att det är av vikt för en låntagare att denne har ’name recognition’, 

något som också ofta stämmer in på större företag. I Sverige finns inte särskilt 

många företag som kan räknas som stora i internationella sammanhang. Trots att 

det är de största företagen som använder den svenska företagsobligations-

marknaden i störst utsträckning är den viktigare för mindre emittenter i och med 

att större företag ofta lånar även utomlands. 

 

6.2.7 Emittenternas okunskap 

Sju respondenter, varav tre är företagsrespondenter, d v s emittenter eller 

potentiella emittenter, tror att okunskap från emittenternas sida, särskilt när det 

gäller mindre bolag, kan vara en faktor bromsar den svenska 

företagsobligationsmarknadens utveckling. Högblom (Sandvik) håller dock inte 

med om att emittenternas okunskap skulle ha hindrat marknaden från att växa 

mer. Trots denna invändning anser vi ändå att vi har funnit stöd för att bristande 

kunskap från emittenternas sida, åtminstone när det gäller mindre företag, har 

hållit tillbaka den svenska företagsobligationsmarknadens utveckling. 

Okunskapen tycks uppkomma ur traditionen med finansiering via banklån från 

husbanker och aktiemarknaden. 

 



 
 

 

6.3 Efterfrågesidan 

6.3.1 Risk 

De risker som köp av en obligation kan innebära är valutarisk, ränterisk, 

inflationsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Att de två senare gäller främst 

företagsobligationer, märks också i intervjuerna. Trots att ingen fråga 

uttryckligen behandlar de olika riskerna, tar flera respondenter upp dem. 

 

Fyra av respondenterna tror att en av anledningarna till att den svenska 

företagsobligationsmarknaden har växt under den undersökta perioden är att 

investerarna vill minska sin risk, bl a för att situationen i världen har varit orolig 

den senaste tiden. Den minskade risken jämfört med aktieinvesteringar i 

kombination med den extra avkastning som ges utöver statsobligationer är, som 

nämnts i referensramen, de incitament som investerarna har för att välja 

företagsobligationer. Investerarnas ovillighet att ta på sig risk skulle därmed 

också kunna vara en av orsakerna till att marknaden för ”Junk Bonds” är näst 

intill obefintlig i Sverige. De senaste åren har kreditspreadarna, d v s premien 

företag måste betala för att investerarna ska ta på sig kreditrisk, ökat. Detta torde 

vara en faktor som kan hålla tillbaka marknaden. Denna trend har dock inte 

märkts förrän de senaste två – tre åren och är därför knappast någon trolig orsak 

till varför marknaden inte växt mer. Det senaste året har dock 

företagsobligationsmarknaden i Sverige krympt, vilket skulle kunna vara en 

konsekvens av de ökade kreditspreadarna. 

 

Det relativt dåliga utbudet på marknaden innebär små möjligheter till att skapa 

en diversifierad portfölj bestående av enbart företagsobligationer. Swanson 

(HQ) anser att det i Sverige inte är möjligt att konstruera en väldiversifierad 

portfölj med enbart företagsobligationer och att detta har en negativ effekt på 

efterfrågan.  

 



 
 

 

Asgermyr & Öqvist Jegnell129 skriver i sin sammanställning över den svenska 

obligationsmarknaden att svenska investerare i större utsträckning än andra 

uppskattar likviditet. Detta har vi inte funnit något stöd för i intervjuerna. Dock 

tror hälften av respondenterna att marknadens bristande likviditet kan ha hållit 

tillbaka dess utveckling. Swanson (HQ) anser dock att den dåliga likviditeten 

inte är något större problem eftersom de allra flesta investerarna är ’buy-and-

hold’-investerare. Serlachius (HB), däremot, anser att den dåliga likviditeten 

förklaras av de många ’buy-and-hold’-investerarna. Han anser även att det vid 

en oförutsedd händelse inte är viktigt vilken likviditet marknaden hade innan, 

eftersom den plötsligt kan förändras. Synen hos respondenterna på marknadens 

likviditet är sammantaget att den är otillfredsställande. 

 

Den inhemska marknaden gynnas, enligt Serlachius (HB) av att våra 

pensionspengar ska betalas ut i SEK och investerarna därför placerar pengarna i 

Sverige för att undvika valutarisk. 
 

6.3.2 De institutionella investerarnas betydelse 

Flera respondenter har beskrivit vilken typ av investerare som är vanligast på 

den svenska marknaden och är överens om att det till stor del rör sig om ett fåtal 

större investerare. Detta är enligt Reinstein karaktäristiskt för företags-

obligationsmarknader eftersom privatpersoner inte är tillräckligt sofistikerade 

och därför låter institutionella investerare placera sina sparpengar.  

 

Två respondenter påpekar att de stora institutionernas dominans antagligen beror 

på att det på företagsobligationsmarknaden handlas med stora poster och att 

detta stänger ute de flesta mindre investerarna. Två respondenter tror att 

likviditeten skulle vara bättre om det fanns fler mindre investerare som var 

aktiva på marknaden. Detta tas även upp i den teoretiska referensramen där det 

                                                 
129 Asgermyr & Öqvist Jegnell, 2000 



 
 

 

konstateras att ett brett investerarkollektiv ger en mer likvid marknad. Två 

respondenter tror att fler privata investerare kommer att ge sig in på 

företagsobligationsmarknaden i framtiden. Här verkar alltså storleken och 

likviditeten vara de underliggande faktorerna. De institutionella investerarna kan 

hjälpa till att hålla igång marknadens likviditet, men eftersom det bara finns ett 

fåtal större investerare i Sverige, fungerar detta inte fullt ut än. Tre respondenter 

tror att investerarbasens sammansättning kan ha hållit tillbaka den svenska 

företagsobligationsmarknadens framväxt. 

 

Lagstiftningen om upprättande av prospekt kan anses gynna den 

investerarstruktur vi har i Sverige idag. I Lagen om handel med finansiella 

instrument stadgas att emissioner där varje enskild emittent tar en post på minst 

300 000 kr, behöver inget prospekt upprättas och i Finansinspektionens 

föreskrifter om prospekt finns ytterligare ett undantag som säger att för 

emissioner som enbart vänder sig till en eller ett fåtal investerare behöver inte 

heller prospekt upprättas. Dessa två bestämmelser talar för att det är enklare för 

emittenter att vända sig direkt till större, institutionella investerare istället för att 

sälja obligationerna i mindre delsummor på SOX, till allmänheten. Alla utom 

två företag har också enbart valt att emittera sina obligationer utanför SOX. Att 

dagens situation skulle missgynna mindre investerare stöds också av Sylvéns 

(Scania) uttalande om att distributionsprocessen till dessa måste förenklas för att 

marknaden ska kunna växa. 

 

6.3.3 Aktiemarknadens utveckling 

Har aktiemarknadens utveckling påverkat företagsobligationsmarknaden, och i 

så fall på vilket sätt? Vi har, som tidigare nämnts, inte funnit något stöd för att 

företagens möjligheter att genomföra nyemissioner har hindrat marknaden från 

att växa och frågan är om investerarna påverkats mer av hur aktiemarknaden 

utvecklats. 



 
 

 

 

Aktiemarknaden har, som visades i figur 5.11, haft en positiv utveckling under 

90-talet och tre respondenter tror att detta kan ha lett till att investerarna blivit 

fokuserade vid aktier som investeringsform. Det som skulle kunna få investerare 

att vända sig mer mot företagsobligationer när aktiemarknaden går dåligt är den 

sänkta risken i kombination med den extra avkastning företagsobligationer ger 

jämfört med statsobligationer. Sex respondenter tror att en dålig aktiemarknad 

får efterfrågan på företagsobligationer att öka och vice versa. Två respondenter 

påpekar dock att aktiemarknadens fall har dragit med sig kreditmarknaden ner 

och att detta bör ha gett motsatt effekt. Statistiken (se figur 3.3 och 5.11) tyder 

på att de har rätt. Visserligen växte företagsobligationsmarknaden under det 

närmast följande året efter aktiemarknadens vändpunkt, men aktiemarknadens 

utveckling vände inte förrän år 2000 och företagsobligationsmarknaden har 

vuxit sedan år 1996. Det verkar föreligga ett positivt samband mellan aktie- och 

företagsobligationsmarknadens utveckling. Här bör påpekas att aktiemarknadens 

utveckling mäts enligt affärsvärldens generalindex, d v s baserat på aktiernas 

marknadsvärde, medan företagsobligationsmarknadens utveckling mätts i 

utestående stock, d v s till nominellt värde. Detta gör att sambandet bör tolkas 

försiktigt. Trenderna bör dock kunna utläsas eftersom de båda figurerna speglar 

klimatet på respektive marknad.  

 

6.3.4 Statsobligationsmarknaden 

Den vanligaste och mest välkända typen av obligation i Sverige idag är 

statsobligationen. Svenskarna är, som tidigare nämnts, av tradition ett 

aktieinvesterande folk och för dem som inte velat ta den risk en investering i 

aktier innebär, har statsobligationer legat nära till hands. Frågan är om 

statsobligationer, som Sjögren hävdar, historiskt sett har trängt undan 

företagsobligationer som investeringsform. I vår empiriska undersökning finner 

vi visst stöd för att så kan ha varit fallet tidigare. Fem respondenter nämner att 



 
 

 

en bortträngningseffekt p g a statsobligationer delvis kan påverkat företags-

obligationsmarknadens utveckling. Högblom förklarar bortträngningseffekten 

med att den extra avkastning investerarna fått för kreditrisk i 

företagsobligationer inte har varit tillräckligt stor för att skapa intresse för dessa 

obligationer. Under senare år då staten minskat sin upplåning på 

obligationsmarknaden har emellertid en omvänd effekt kunnat iakttas. Stabila 

statsfinanser och därmed lägre avkastning på statsobligationer har gjort att 

investerare i viss mån sökt sig till företagsobligationsmarknaden för att få en 

högre avkastning.  

 

6.3.5 Investerarnas okunskap 

Traditionen att investera i aktier har tagits upp tidigare, men vad som fortfarande 

inte behandlats är huruvida det saknas kunskap hos investerarna om 

företagsobligationer. Sju respondenter tror att detta delvis kan ligga bakom 

varför den svenska marknaden för företagsobligationer inte är större än den är 

idag och att den är dåligt diversifierad med avseende på emittenternas 

kreditvärdighet. Argumentet gäller främst mindre investerare, men Swanson 

(Hagströmer och Qviberg) påpekar att även förvaltare hos större, institutionella 

investerare som är specialiserade på räntehandel antagligen saknar kunskap som 

är viktig för företagsobligationer, t ex om företagsanalys och kreditrisk. 

Högblom (Sandvik) tror dock inte att investerarnas okunskap har påverkat 

marknadens utveckling. Trots detta finner vi att bristande kunskap hos 

investerare antagligen har en hämmande effekt för marknaden. 

 

En intressant aspekt är att de respondenter som anser att investerarna saknar 

tillräcklig kunskap anser att det beror på att bankerna inte informerar 

investerarna tillräckligt.  

 



 
 

 

6.4 Framtiden 

Trenden för den svenska marknaden för företagsobligationer är som sagt 

växande och flera respondenter tror att denna trend kommer att hålla i sig. En 

annan åsikt är att marknadens framtid är beroende av huruvida Sverige går med i 

EMU eller inte. Om Sverige går med, kan den svenska marknaden sägas ingå i 

euromarknaden och den specifikt svenska marknaden förlorar då i betydelse. Att 

det kommer bli vanligare för svenska företag att emittera obligationer tycks 

dock respondenterna vara överens om. 

 

De respondenter som gett förslag på hur marknaden skulle kunna fås att växa 

nämner framför allt informationsspridning till mindre investerare. Två 

respondenter kommenterar att marknaden kommer att sköta sig själv och att 

utbud och efterfrågan kommer att styra utvecklingen. Dessa två ståndpunkter 

behöver inte nödvändigtvis gå emot varandra, eftersom det är emittenterna, d v s 

utbudssidan på marknaden, som i så fall skulle börja sälja obligationer till 

mindre investerare. Om priset då är det rätta lär även efterfrågan öka. 

 

Ingen av respondenterna tycks se något direkt problem med ett svenskt EMU-

medlemskap när det gäller obligationsemissioner. Många påpekar däremot att 

det skulle kunna innebära en del möjligheter, så som bättre likviditet, mer 

enhetliga regler samt bredare kundbas. Förändringarna väntas dock inte bli 

särskilt stora. För att obligationsmarknaden ska bli en lättillgänglig 

finansieringskälla för mindre företag som saknar ’name recognition’ utomlands 

krävs det emellertid mer än ett EMU-medlemskap. 
 



 
 

 

6.5 Sammanfattning av bestämningsfaktorerna 

6.5.1 Sammanställning i tabellform  

Tabell 6.1 sammanfattar respondenternas åsikter om huruvida dessa faktorer har 

hindrat den svenska företagsobligationsmarknaden från att växa. Svaren (ja/nej) 

anger alltså huruvida respondenterna tror att respektive faktor har bidragit till att 

marknaden är relativt liten i dagsläget.  

Har dessa faktorer hämmat den svenska företagsobligationsmarknadens framväxt? 

 Emittenter Övriga respondenter  

Faktor Volvo Scania Sandvik KMT H&Q FSB HB Börs Slutsats 

Marknadsförutsättningar          
Makroekonomi Nej  Nej - - Nej Nej Nej Nej 
Avsaknad av 

benchmarkränta 
- - - - - Nej Nej Nej Nej 

Marknadens infrastruktur Nej Nej Nej - Ja - Ja - Osäkert 
Tradition - - - - Ja Ja Ja Ja Ja 
Utbudssidan          

Billiga banklån - Ja Ja Ja Ja Ja Ja - Ja 

Lätt emittera aktier - - Nej Nej Ja Nej Nej Ja Osäkert 

Kreditvärdering - Ja Ja - Ja Ja Ja Ja Ja 

Dokumentation Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Storlek (belopp) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

’Name recognition’ Ja Ja Ja - Ja Ja Ja - Ja 

Emittenternas okunskap Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Osäkert 

Efterfrågesidan          

Dålig likviditet - Ja Nej - Nej Ja Ja Ja Osäkert 

Fåtal stora inst. investerare - - - - Ja Ja - Ja Ja 

Aktiemarknaden har gått 

bra 
- Ja Ja - Ja 

Ja & 

nej 
Ja 

Ja & 

nej 
Osäkert 

Bortträngningseffekt 

statsobl. 
- Ja Ja - Ja Nej Ja Nej Osäkert 

Investerarnas okunskap Ja Ja Nej - Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabell 6.1: Sammanställning: Har dessa faktorer hämmat den svenska företagsobligationsmarknadens 

framväxt? Källa: Egen 



 
 

 

6.5.2 De främsta orsakerna 

Innan varje faktor behandlades för sig, ombads respondenterna fritt resonera om 

vad de tror har orsakat att den svenska marknaden för företagsobligationer är 

relativt liten i dagsläget. Eftersom direkta frågor om olika faktorer på sätt och 

vis blir ledande frågor, har vi valt att fästa extra stor risk vid svaret där 

respondenten resonerat helt själv.  

 

Den enda faktor som fler än en respondent uppgett är storlek, med avseende på 

belopp. Detta är särskilt intressant eftersom det var en av de faktorer vi inte 

själva förutsett direkt skulle ha påverkat marknaden. Respondenterna från 

Volvo, Scania och FSB tror dock att detta är den främsta anledningen till att 

marknaden utvecklats som den har. Återigen kan påpekas att Serlachius (HB) 

tror på ett omvänt resonemang när det gäller företags storlek och den svenska 

marknaden. 

 

Andra faktorer som tas upp under denna fråga är emittenternas okunskap 

(KMT), att det är billigare med banklån (HB) och tradition (Stockholmsbörsen). 

Lönnqvist (Finansinspektionen) tror att okunskap hos investerare är den främsta 

orsaken. 



 
 

 

7. Slutsatser 

De slutsatser som presenteras i detta kapitel bygger på analysen av 

respondenternas svar, de kvantitativa data som presenterats samt teorierna i 

referensramen. Hänsyn har tagits till på vilket sätt de olika respondenterna har 

svarat, både när det gäller huruvida de varit allmänt positiva/negativa till de 

faktorer som presenterats och när det gäller vilken vikt de har lagt vid respektive 

förklaringsfaktor. 

 

7.1 Marknadsförutsättningar 

En god konjunkturutveckling i kombination med prisstabilitet har utgjort en god 

grund för företagsobligationsmarknadens utveckling under den studerade 

perioden. Respondenterna tror emellertid inte att makroekonomiska 

förutsättningar och företagsobligationsmarknadens utveckling har särskilt starkt 

samband, vilket indikerar att en god ekonomisk situation snarare är en 

förutsättning än en bestämningsfaktor för marknadens utveckling. Det låga 

hushållssparandet i Sverige kan vara en aspekt som hindrat företagsobligations-

marknadens framväxt. Växelkursutvecklingen gentemot viktiga referensvalutor 

talar inte för att det ska ha varit mer fördelaktigt att emittera obligationer 

utomlands.  

 

Den svenska statsobligationsmarknaden är stor och likvid. Därmed har 

marknadens aktörer haft tillgång till ett välfungerande benchmark som förenklat 

prissättning av företagsobligationer och därmed främjat företagsobligations-

marknadens utveckling.  

 

En god infrastruktur av emissionsinstitut spelar en viktig roll på den svenska 

marknaden för företagsobligationer genom att underlätta utformande och 

försäljning av obligationer. Emissionsinstituten i Sverige har fungerat bra som 



 
 

 

intermediärer vid obligationsemissioner, men tycks inte ha marknadsfört 

företagsobligationer som finansierings- och investeringsform i samma 

utsträckning som i t ex USA. Mer information skulle kunna leda till att 

marknaden växer ytterligare. Genom kreditvärderingsinstitutens verksamhet 

minskar informationsasymmetrin mellan emittenter och investerare vilket varit 

positivt för företagsobligationsmarknaden.  

 

Både svenska emittenter och investerar nyttjar av tradition aktiemarknaden i stor 

utsträckning. Svenska företagsledare som söker lånefinansiering vänder sig av 

vana till sin husbank. Båda dessa aspekter indikerar att tradition och invant 

beteende har hämmat marknaden för företagsobligationer.  

 

7.2 Utbudssidan 

Den kapitalstruktur som företag önskar påverkar i vilken utsträckning företag tar 

obligationslån. De trender som märks främst, ökad skuldsättning och 

diversifiering av skulderna talar för ett ökat användande av företagsobligations-

marknaden.  

 

Den svenska banklånemarknaden har i och med husbankssystemet antagligen 

varit en begränsande faktor för företagsobligationsmarknadens framväxt. 

Systemet har gjort att företagen kunnat låna kapital till låg ränta på bankerna och 

de har därför inte haft incitament att söka sig till lånemarknaden. Detta system är 

dock på väg att försvinna i och med att bankerna tjänar mer på att hjälpa 

företagen att emittera obligationer än att låna ut kapital. 

 

Vi har inte funnit något stöd för att den positiva utvecklingen på aktiemarknaden 

under 90-talet har gjort det svårare för obligationsemittenter att hitta investerare. 

En god utveckling på aktiemarknaden tycks snarare samvariera med en ökad 

upplåning på företagsobligationsmarknaden. 



 
 

 

 

Kreditvärderingssystemet kan, enligt vår undersökning, ha stängt ute potentiella 

mindre emittenter från företagsobligationsmarknaden av två anledningar. 

Företag som saknar kreditbetyg kan ha svårt att sälja sina obligationer eftersom 

många investerare kräver kreditbetyg för att investera i obligationer. Företag 

som har dåliga kreditbetyg kan också ha svårt att sälja sina obligationer eftersom 

marknaden för ”Junk Bonds” i Sverige fortfarande är underutvecklad. 

 

De regler och den dokumentation som krävs för att få emittera obligationer i 

Sverige tycks inte utgöra något hinder för företag att emittera obligationer. 

Tvärtom är lagstiftningen i Sverige mindre omfattande än i övriga Europa. Detta 

kan dock komma att förändras i och med den harmonisering mellan alla EU-

länder som planeras inom lagstiftningen på detta område. 

 

För företag med mindre kapitalbehov tycks det inte vara förmånligt att ta 

obligationslån eftersom ett sådant innebär en rad kostnader i form av exempelvis 

administration, dokumentation och investerarvård. Det tycks även vara av vikt 

att företag är välkända av svenska investerare för att kunna emittera obligationer 

i Sverige, något som ytterligare kan ha medverkat till att mindre företag inte valt 

att använda obligationer som finansieringsform. 

 

Vi har funnit stöd för att okunskap hos potentiella emittenter har påverkat 

marknadens utveckling, även om det inte framstår som en av de viktigaste 

faktorerna. En aspekt som särskilt talar för att resonemanget stämmer, 

åtminstone för mindre företag, är att respondenten från ett mindre företag själv 

bekräftar att han inte anser att han har tillräcklig kunskap i ämnet. 

 



 
 

 

7.3 Efterfrågesidan 

De främsta risker som investering i företagsobligationer innebär är kreditrisk 

och likviditetsrisk. Premien för kreditrisk tycks inte ha påverkat den svenska 

marknadens utveckling. Likviditeten på marknaden tycks vara dålig, men 

åsikterna om huruvida detta kan ha hindrat marknadens framväxt eller ej går 

isär. 

 

Det insamlade empiriska materialet tyder på att likviditeten på marknaden skulle 

vara bättre om det fanns en bredare investerarbas som inkluderar även privata 

investerare. Det faktum att investerarbasen på den svenska marknaden 

domineras av ett fåtal större institutionella investerare kan ha hållit tillbaka 

utvecklingen, men stödet för denna teori är inte särskilt starkt.  

 

Trots att flera respondenter tror att företagsobligationsmarknadens bör växa när 

aktiemarknaden går dåligt och vice versa, tyder statistiken på att så inte är fallet. 

Istället tycks de snarare ha utvecklats positivt samtidigt. 

 

Bland respondenterna finns ett visst stöd för att statsobligationer skulle ha trängt 

undan företagsobligationer från marknaden, framför allt genom att investerare 

som bättre känner till statsobligationer i första hand väljer dessa. Ingen av dem 

tror dock att effekten har varit särskilt viktig för företagsobligationsmarknadens 

utveckling. 

 

Okunskap hos investerarna, både hos mindre investerare, men även hos 

professionella ränteförvaltare, om företagsobligationer tycks vara en viktig 

anledning till varför denna marknad inte är större än den är idag. 

 



 
 

 

7.4 Sammanfattning - hämmande faktorer  

De bestämningsfaktorer som främst förklarar varför svenska företag inte i större 

utsträckning använder denna marknad för finansiering är både marknads-, 

utbuds- och efterfrågeaspekter. Den tradition som finns i Sverige tycks ha 

medfört att både emittenter och investerare generellt har bristande kunskaper om 

företagsobligationer. Detta skulle kunna avhjälpas med marknadsföring av 

finansierings- och investeringsformen från banksektorn. Även kreditvärderings-

systemet kan stänga ute vissa företag från marknaden, både i och med att vissa 

företag saknar kreditbetyg och att företag med dåliga betyg har svårt att sälja 

obligationer i Sverige. En av de viktigaste orsakerna som framkommit i 

undersökningen är företagens storlek, framför allt med avseende på storleken på 

finansieringsbehovet och en annan är att det i många fall går att få billigare 

banklån.  

 

7.4 Framtiden 

I takt med att fler emittenter ger sig ut på företagsobligationsmarknaden kommer 

potentiella investerare få upp ögonen för detta komplement till aktier och 

riskfria investeringar. Utvecklingen styrs av marknadskrafter, men bör kunna 

påskyndas av marknadsföring och förenklade distributionsprocesser. Ett 

eventuellt medlemskap i EMU kan innebära vissa möjligheter, men kommer 

förmodligen inte att påverka utvecklingen i speciellt stor utsträckning.  

 

En företagsobligationsmarknad i paritet med den i USA kan inte förväntas inom 

en överskådlig framtid. Däremot finns det en stark tilltro till att den svenska 

marknaden för företagsobligationer kommer att växa även fortsättningsvis. 



 
 

 

8. Vidare forskning 

Denna studie utgör en kartläggning av den svenska marknaden för 

företagsobligationer och dess bestämningsfaktorer. I och med att hela 

marknaden skulle beskrivas, har vi inte haft möjlighet att gå djupare in på 

variablerna bakom varje faktor. Någon eller några av faktorerna skulle med 

fördel kunna väljas ut för att analyseras närmare, förslagsvis tradition – 

okunskap, företags storlek eller någon annan av de faktorer vi funnit har haft 

begränsande effekt på marknadens framväxt.  

 

De nya kapitaltäckningsregler som förväntas träda i kraft inom några år (Basel 

2) kan komma att innebära att även mindre företag söker sig till företags-

obligationsmarknaden. När Basel 2 införts vore det intressant att studera hur 

dessa till slut påverkar marknaden.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide– företag 

Arbetsuppgifter – titel 
Har du arbetat med utgivning av obligationer? 
 
Vilken typ av obligationer har företaget gett ut? Har obligationerna emitterats i Sverige eller 
utomlands? När emitterades obligationerna? 
 
Varför valde ni att emittera obligationer?  
Varför valde ni att göra det i Sverige och/eller utomlands?  
I förekommande fall: Varför inte tvärtom? 
Hur resonerade ni inför beslutet?  
Är det krångligt att emittera obligationer i Sverige? (Med avseende på regler, byråkrati)  
Stötte ni på några andra problem?  
Var det lätt att hitta investerare till obligationen (obligationerna)? Har du någon uppfattning 
om vilka som är det typiska investerarna?  
 
Hur ser ert företags finansstruktur ut? Hur stor andel av skulderna utgörs av obligationer? 
Har det historiskt sett varit lätt att emittera aktier och ta upp banklån?  
 
Vilka fördelar och nackdelar anser du finns med företagsobligationer som finansieringsform?  
 
Hur upplever du likviditeten på marknaden?  
Vad tror du påverkar efterfrågan? 
 
Vad tror du har varit orsaken till uppsvinget som företagsobligationsmarknaden har fått i 
Sverige de senaste åren? 
 
Varför tror du det är relativt ovanligt att emittera företagsobligationer i Sverige? 
Tror du att dessa faktorer kan ha bromsat marknadens framväxt? 
 

- aktiemarknadens lönsamhet (med avseende på möjligheter att emittera aktier och 
investerarnas intresse av att investera i företagsobligationer) 

- den makroekonomiska utvecklingen 
- institutionella hinder (regler, dokumentation etc) 
- okunskap (både från emittenternas och investerarnas sida) 
- den svenska staten (bortträngningseffekt p g a statsobligationer 
- dålig likviditet?  

 
Om Sverige går med i EMU, kommer då förutsättningarna att förändras? 
 
Är det önskvärt att marknaden för företagsobligationer i Sverige blir större? 
Vad kan man i så fall göra för att uppnå detta? 



 
 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide – övriga respondenter 

Arbetsuppgifter – titel 
Hur arbetar du med företagsobligationer? 
 
Varför väljer företag att emittera obligationer? Vilka är fördelarna? 
Varför avstår vissa? Vad finns det för nackdelar? 
Varför väljer man att emittera i Sverige? 
Vad finns det för motiv för att emittera utomlands? 
 
Är det krångligt att emittera obligationer i Sverige? (Med avseende på regler och byråkrati)  
 
Hur ser marknaden för företagsobligationer ut? 
Vilken typ av investerare? 
Hur är likviditeten på marknaden? 
Vad tror du påverkar efterfrågan på företagsobligationer? 
 
Har det historiskt sett varit lätt att emittera aktier och ta upp banklån i Sverige?  
 
Varför finns det så få ”junk bonds” i Sverige?  
 
Vad tror du har varit orsaken till uppsvinget som företagsobligationsmarknaden har fått i 
Sverige de senaste åren? 
 
Varför tror du det ändå är så pass ovanligt att emittera företagsobligationer i Sverige? 
 
Tror du att dessa faktorer kan ha hämmat marknadens utveckling? 
 

- aktiemarknadens lönsamhet (med avseende på möjligheter att emittera aktier och 
investerarnas intresse av att investera i företagsobligationer) 

- den makroekonomiska utvecklingen 
- institutionella hinder (regler, dokumentation etc) 
- okunskap (både från emittenternas och investerarnas sida) 
- den svenska staten (bortträngningseffekt p g a statsobligationer 
- dålig likviditet?  
 

Tror du att kreditvärderingen utgör ett hinder för företag att ta obligationslån? 
 
Om Sverige går med i EMU, kommer då förutsättningarna att förändras? 
 
Är det önskvärt att marknaden för företagsobligationer i Sverige blir större? 
Vad kan man i så fall göra för att uppnå detta? 

 
 
 

 


