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Titel 

 
Företags motiv till finansiering med realränteobligationer 

Författare 
  

Anders Magnusson & Joakim Strandberg 
 

 
Sammanfattning 
Ett företags långfristiga externa upplåning sker på obligationsmarknaden där emissioner av 
realränteobligationer, vilka behandlas i denna uppsats, är ett alternativ. (Finnerty & Emery 2001) 
En realränteobligation är ett skuldinstrument där placeraren garanteras insatt belopp och 
avkastning i reala termer. Då obligationens kassaflöden indexeras mot inflationen i form av ett 
prisindex innebär detta att emittenten av en aktiv realränteobligation tar en inflationsrisk. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och utreda företags motiv till att välja 
realränteobligationer som finansieringsform. Detta ämnar vi göra genom att främst utgå från 
Donaldsons och Fox (2000) teorier kring upplåning. 
 
Genomförande: Primärdata samlades in genom intervjuer med företagsemittenter som emitterat 
realränteobligationer, vars flöden ej swappats. 
 
Resultat: Av vår undersökning har framkommit att såväl interna som externa faktorer påverkar 
beslutet att emittera realränteobligationer. Det främsta interna motivet till emission var att denna 
finansieringsform ger matchningsfördelar som bidrar till att sänka företagets risk. Detta uppnås 
genom att storleken och tidpunkten på inflödena balanseras med utflödena. Av de externa 
faktorerna, är det främst kostnaden för upplåningen som är av intresse. De kostnadsbesparingar 
som kan uppnås via finansiering genom realränteobligationer beror främst på att en lägre 
likviditetspremie krävs. Detta anser vi bero dels på placerarnas karaktär och på 
marknadsimperfektioner.  
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Corporate motives for financing through index-linked bonds 
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Abstract 
The long-term external financing of a corporation is satisfied through the bond market where 
issues of index-linked bonds, which are discussed in this thesis, is one alternative. (Finnerty & 
Emery 2001) An index- linked bond is a debt instrument where the investor is guaranteed the 
principal and premium amount in real terms. As the bonds cash flows are indexed to the inflation 
this implies that the issuer of an index-linked bond assumes an inflation risk. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to describe and examine corporate motives for choosing index-linked 
bonds as way of financing their business. We aim to accomplish this by mainly working with Donaldson’s 
and Fox (2000) theories on debt management. 
 
Realization: Primary data was collected through interviews with corporate issuers of non-swapped index-
linked bonds.  
 
Results: From our research it has been acknowledged that both internal and external factors determine the 
decision to issue index-linked bonds. The most important internal reason for the issuance was that this type 
of financing implies matching advantages, which helps lowering the companies’ risks. This is achieved by 
balancing the size and time of the cash inflows with the cash out-flows. Of the external factors we found that 
it is primary the financing cost that is of interest. The cost savings are primarily achieved because of the 
lower liquidity premium demanded when using index-linked bonds as a way of financing the business. We 
believe that this depends partly on the character of the investors and on market imperfections. 
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1 INLEDNING  
 

”…The thing with capital is, if you don’t inherit it, you have to borrow it.” 

(Nelson Peltz ur Yago, 1998, s 9) 

 

Ett företags verksamhet, oavsett bransch, kräver kapital och som 

ovanstående citat illustrerar måste ett företag, om de inte har interna medel, 

skaffa sig det externt. Interna kapitalkällor är internt tillförda medel samt 

frigörelse av kapital genom till exempel avyttring av en tillgång i 

balansräkningen. (Finnerty & Emery 2001) Långfristiga externa 

kapitalkällor är enligt Donaldson och Fox (2000) i huvudsak, upplåning, 

eget kapital eller hybridformer som konvertibler. I denna uppsats 

koncentrerar vi oss på upplåning som medel för att tillfredsställa det 

långfristiga finansieringsbehovet. Upplåning delas upp i korta och långa 

kontrakt där ett kort kontrakt är papper med löptid under ett år. Hit räknas 

exempelvis marknadsbevis och företagscertifikat. Dessa lån har oftast till 

syfte att temporärt stödja företagets likviditet. Ett företags långfristiga 

externa upplåning däremot används som regel för att stödja företagets 

långvariga lönsamhet. Denna upplåning sker på obligationsmarknaden där 

emissioner av realränteobligationer, vilka behandlas i denna uppsats, är ett 

alternativ. (Finnerty & Emery 2001) 

 

En realränteobligation är ett skuldinstrument där kassaflödena indexeras 

mot inflationen i form av ett prisindex, i Sverige vanligtvis KPI. Detta 

innebär att en placerare i realränteobligationer, förutsatt att emittenten inte 

går i konkurs, garanteras insatt belopp och avkastning i reala termer. 

(Brynjolfsson & Fabozzi 1999) Inom finansieringsteori är det emellertid 

allmänt vedertaget att ”there are no free lunches”, vilket innebär att om 
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någon garanterats en avkastning, är det någon annan som tvunget måste 

betala. Den som betalar, det vill säga tar inflationsrisken, är i detta fall den 

som emitterat realränteobligationen. De första företagsemitterade 

realränteobligationerna i Sverige kom 1997, det vill säga tre år efter det att 

den svenska staten initierade en realränteobligationsmarknad. Idag finns det 

totalt 20 utestående företagsemitterade reallån, men en slutsats av vår C-

uppsats var att det från investerarhåll finns ett växande intresse för företags 

emitterade realränteobligationer. Vi konstaterade även att denna 

finansieringsform är relativt ung och att det i dagsläget finns ytterst lite 

litteratur som diskuterar specifikt detta område. Detta fångade vårt intresse 

och genererade ett flertal frågor, varav följande blev den vi ämnar 

undersöka närmare i denna uppsats: Vad får företag att välja att aktivt ta 

inflationsrisk och använda sig av realränteobligationer som 

finansieringsform?  

 

För att bygga upp vårt resonemang i logisk ordning förklaras i följande 

stycke vad reala respektive nominella obligationer innebär. Vidare 

introduceras såväl den statliga som den företagsemitterade 

realränteobligationsmarknaden samtidigt som vi går djupare in för att 

definiera vårt problemområde. I Appendix 1 finns ytterligare exempel på 

reala och nominella tillgångar.  

 

1.1 BAKGRUND 

Att endast se till hur mycket kapitalbeloppet har vuxit utan hänsyn tagen 

till inflationen benämns enligt Brynjolfsson och Fabozzi (1999), ”money 

illusion”. Med detta uttryck menas att inflationen ställer till med bekymmer 

både för investerare och för emittenter. Investerare som placerar i 

nominella obligationer riskerar att obligationens värde urholkas i takt med 
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att inflationen stiger. Emittenten däremot löper en risk med emissioner av 

nominella obligationer eftersom räntan han betalar på dessa inkluderar både 

faktiskt inflation samt en riskpremie för framtida inflation. Emissioner av 

nominella obligationer i tider av hög inflation kan därför leda till höga 

räntekostnader och en tung skuldbörda i tider av låg inflation. (Barclays 

Capital, 2002)  
 

”Inflation är den enda metod med vilken man kan reducera en sedel till hälften utan att 

skada papperet.” 

(Harold Macmillan, www.interakt.nu) 

 

För att illustrera denna problematik kan vi anta en emittent som vid en 

tidpunkt med höga inflationsförväntningar (4 %) emitterade en nominell 

obligation. Antar vi att realräntan vid tillfället var 4,5 % samtidigt som den 

krävda riskpremien enbart bestod av kompensation för inflationsrisken, 

skulle detta rendera i en upplåningskostnad/ränta på 8,5 %. Om 

inflationsförväntningarna under löptiden sedan sjunker till 1,5 %, skulle 

samma lån kunna ha emitterats till en ränta på 6 %, det vill säga två och en 

halv procentenheter lägre. Om vi antar att inga andra faktorer än själva 

upplåningskostnaden är avgörande för en emittent, får detta till följd att 

valet mellan att emittera en real eller nominell obligation avgörs av den 

förväntade framtida inflationstakten. Realt innebär alltså hur mycket 

kapitalbeloppet förändrats med hänsyn tagen till inflationen och nominellt 

hur mycket kapitalbeloppet vuxit utan hänsyn tagen till inflationen.  

 

Att knyta en obligations värde mot ett underliggande index för att på så sätt 

mäta hur dess värde förändras är en företeelse som har existerat sedan 

länge. Exempel på indexerade obligationer i historien är den amerikanska 

staten Virginias obligationer som utgavs redan 1782. Dessa var indexerade 
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mot priserna på land och slavar. (Deacon & Derry, 1998) I Storbritannien 

fördes diskussioner kring indexering av obligationer redan 1798. Då var det 

den framträdande vetenskapsmannen Sir George Shuckburgh Evelyn som i 

sin strävan att införa enhetliga vikt- och måttenheter för det brittiska riket, 

även insåg vikten av att skapa ett index för att mäta prisförändringen. 

Inspirerad av Evelyns tankar blossade en diskussion upp kring vikten av att 

kunna indexera och att skydda investerarnas köpkraft. Bland andra Joseph 

Love och John Maynard Keynes argumenterade för en indexering av den 

brittiska obligationsmarknaden. (Brynjolfsson & Fabozzi, 1999) Det finns 

även uppgifter om en svensk företagsemitterad obligation indexerad mot 

KPI 1952, men detta lån har vi dessvärre ingen bekräftad information om.  
 

Realränteobligationsmarknaderna, som vi känner dem idag, med statliga 

och företagsemitterade obligationer knutna mot ett inflationsindex, har 

vuxit fram i Europa sedan 1952. Då emitterade franska staten sin första 

obligation, vilken följdes av obligationer utgivna av bland andra Israel 

(1955) och Island (1964). Handeln med realränteobligationer och intresset 

för marknaden tog dock ordentlig fart först när den brittiska staten år 1981 

initierade en realränteobligationsmarknad (index-linked gilts). 

Storbritannien är den idag procentuellt största marknaden med ca £74, 36 

Mdr utestående (£37,6 Mdr exklusive inflation), vilket utgör ca 26,4 % av 

den totala brittiska obligationsmarknaden. (www.dmo.gov.uk) Enligt 

Brynjolfsson och Fabozzi (1999) var över 50 % av de brittiska 

pensionsbolagens investeringar placerade i realränteobligationer. I USA, 

där den idag största volymen realränteobligationer återfinns, startade 

handeln med statsemitterade papper 1997 (Treasury Inflation Protected 

Securities, TIPS). (Deacon & Derry 1998) På den amerikanska marknaden 

finns i dagsläget ca USD 149,1 Mdr i utestående realränteobligationer. 
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(www.dmo.gov.uk) Appendix 2 visar samtliga 

realränteobligationsmarknader. 

 

I Sverige initierades realränteobligationsmarknaden 1994 då 

Riksgäldskontoret (RGK) emitterade den första realränteobligationen, 

S3001. Trots sin ringa storlek är Sverige idag den femte största 

realränteobligationsmarknaden i världen. För närvarande finns det sju 

statsemitterade realränteobligationer med löptider mellan 2 och 26 år. (se 

tabell 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realränteobligationer emitterade av svenska staten möttes ursprungligen 

med en viss skepsis från investerarhåll och marknadens tillväxt var mellan 

1994-1995 relativt begränsad, vilket även kan iakttas i graf 1 som beskriver 

utestående stock realränteobligationer.  

Utelöpande 
belopp,

SEK miljarder
3002 noll 2004-04-01 5,658
3101 4 2008-12-01 35,365
3001 noll 2014-04-01 18,566
3105 3,5 2015-12-01 36,181
3102 4 2020-12-01 18,972
3103 3,5 2028-12-01 0,003
3104 3,5 2028-12-01 27,384

   Summa 142,129

FörfallodatumKupong % Lån nr

Tabell 1 Statsemitterade realränteobligationer 
december 2002. Källa: www.rgk.se 
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Den svaga tillväxten och det relativt låga intresset för realränteobligationer 

har lett till att begrepp som begränsad likviditet och låg 

marknadseffektivitet har förknippats med realränteobligationsmarknaden. 

Det faktum att börsen erbjudit en ovanligt hög avkastning under den senare 

delen av nittiotalet i kombination med den relativt låga inflationstakten är 

troligtvis skäl till detta. (Magnusson & Strandberg, 2002) Andra skäl till 

den låga likviditeten kan vara att varken investerare eller emittenter känner 

till instrumentet, samtidigt som realränteobligationens egenskaper gör den 

speciellt intressant för investerare med ett ”buy and hold” perspektiv. ”Buy 

and hold” innebär att investeraren inte säljer instrumentet innan det 

förfaller. Vanligtvis är denna typ av investerare försäkringsbolag eller 

investerare som placerar i pensionssyften med åtaganden långt fram i tiden. 

(Brynjolfsson & Fabozzi, 2000) Att investeraren håller 

realränteobligationen till förfall är logiskt eftersom den framtida inflationen 

Graf 1 Realränteobligationsutvecklingen i jämförelse med den nominella samt 
den totala statsskulden.          
            Källa: Riksbanken och RGK  
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är svår att prognostisera, vilket innebär att inflationsskyddet 

realränteobligationen ger är mer värdefullt på lång sikt. (Deacon & Derry 

1998) Det beror även på att det finns en ränterisk med placeringar i kortare 

obligationer om placeringshorisonten är lång. Ränterisken innebär att om 

exempelvis ett försäkringsbolag placerar i korta obligationer för att 

garantera framtida avkastning, löper det en risk att inte kunna betala 

tillbaka den garanterade avkastningen. Detta beror på marknadsräntan kan 

ha sjunkit då obligationen ska återinvesteras. (Finnerty & Emery 2001)  
 

Trots den tröga starten har den svenska realränteobligationsmarknaden 

vuxit i storlek samtidigt som förtroendet för marknaden ökat. I dagsläget 

utgör realränteobligationer, i ett flertal länder, en naturlig och växande del 

av den befintliga obligationsmarknaden. (Brynjolfsson & Fabozzi, 1999) 

För närvarande är den totala volymen statsemitterade realränteobligationer 

SEK 135 Mdr, vilket utgör ca 11,7 % av den svenska statsskulden. 

(www.rgk.se) Andelen reallån i statsskulden kommer även att öka under de 

kommande åren, vägt mot utvecklingen av efterfrågan och kostnaderna för 

upplåning i andra skuldslag med beaktande av risk. (Riktlinjer för 

statsskuldens förvaltning, 2003) 
 

Utöver de statsemitterade realränteobligationerna har även ett antal företag 

emitterat realränteobligationer. Under 1997 kom de sex första 

företagsemitterade realränteobligationerna ut, vilka noterades på 

Stockholmsbörsens Månadslista. I dagsläget är det tolv olika företag som 

har ställt ut totalt 20 olika realräntelån, till ett sammanlagt emitterat värde 

av SEK 6,53 Mdr. (Stockholmsbörsen officiella månatliga kurslista för 

obligationslån, nov. 2002) Tabell 2 visar samtliga företagsemitterade 

realränteobligationer. 
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De företagsemitterade realränteobligationerna karakteriseras av relativt små 

utestående löpor, utgivna antingen av före detta statliga företag, företag 

med statliga garantier eller företag med en hög rating (se appendix 3 för 

förteckning av emittenternas rating). Vid en jämförelse av tabellerna ett och 

två kan noteras att majoriteten av de företagsemitterade 

realränteobligationerna är utformade för att likna den mest likvida statliga 

realränteobligationen (S3101). Löptiderna på de företagsemitterade 

realränteobligationerna ligger på mellan 6 till 23 år och de flesta ger en 

kupongränta på 4 %. Den företagsemitterade realräntestocken motsvarar ca 

5 % av den totala stocken realränteobligationer och lånen upptagna i tabell 

1 är alla noterade på den tidigare nämnda Månadslistan. Detta innebär att 

handeln i dessa är relativt liten, då denna lista karaktäriseras av ett fåtal 

placerare i varje obligation. I den mån dessa handlas sker det ”over the 

counter” (OTC) och inte på någon organiserad marknad till skillnad från 

realränteobligationerna emitterade av RGK. (Intervju Stockholmsbörsen, 

2002)  

Tabell 2 Företagsemitterade realränteobligationer.      
          Källa: Stockholmsbörsen officiella månatliga kurslista för obligationslån, 

Låntagare ISIN-kod Räntesats Utgivningsår/  
Återbet.dag

Emitterat      
belopp Mkr Anm.

Statens Bostadfinansierings AB, 
(SBAB) XS0102187308 4,00 1998-081201 100 Euro-MTN, reallån

XS0094374526 4,00 2002-081201 100 Euro-MTN, reallån
Electrolux AB SE0000442022 4,00 1997-081201 200 MTN, reallån

Fysikhuset i Stockholm KB SE0000804643 4,29 2001-251201 1 700 Realräntelån med   
deflationsskydd

Industrivärden AB SE0000856163 4,00 2001-081201 83 MTN, reallån
Investor AB SE0000537458 4,00 1998-081201 100 MTN, reallån

SE0000586885 4,00 1999-081201 100 MTN, reallån
SE0000615619 4,00 1999-081201 75 MTN, reallån
SE0000653255 4,00 2000-081201 100 MTN, reallån

Statliga Akademiska Hus AB SE0000654535 4,00 1999-081201 500 Reallån
Stockholmsleder AB SE0000416257 3,90 1997-021001 500 MTN, reallån

SE0000442048 4,00 1997-081201 500 MTN, reallån
SE0000770885 4,00 2001-081201 180 MTN, realräntelån
SE0000769507 3,50 2001-151201 215 MTN, realräntelån

Stora Treasury Stockholm AB SE0000442295 4,00 1997-081201 400 MTN, reallån
Swedish Match AB SE0000591513 4,00 1999-081201 75 MTN, reallån

Sydkraft AB SE0000536146 4,00 1998-081201 100 Reallån
SE0000587677 4,00 1999-081202 0 MTN, reallån

Venantius AB SE0000490369 4,00 1997-081201 1 000 MTN, reallån
Öresundskonsortiet SE0000434409 4,00 1997-081201 300 MTN, reallån

SE0000764649 3,50 2001-151201 200 MTN, realräntelån
Tot summa 6 528
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 

"A partial solution to the right problem is better than a complete solution to the wrong 

one." 

(Okänd författare, www.interakt.nu) 

 

Med detta citat avser vi visa vikten av att definiera rätt problem. Även om 

vi troligtvis inte kan ge en fullständig lösning av den problematik ett 

företag ställs inför vid upplåningsbeslut hoppas vi kunna bidra till att ge en 

insikt och förklaring till varför företag väljer att låna upp sig realt. Detta 

avser vi göra genom att intervjua fyra företag som emitterat ”aktiva” 

realränteobligationer och därmed valt att ta inflationsrisken. Med ”aktiva” 

menar vi detta avseende företag som inte har swappat bort de reala flödena.  

Hur dessa valts ut och hur intervjuerna har utförts beskrivs närmare i det 

nästföljande metodkapitlet.  
 

Finnerty och Emery (2001) menar att finansieringspolitik består av två steg. 

Det första är utformning av skulden innan den emitteras. Det andra är 

beslut efter det att skulden emitterats. Det första steget behandlar hur 

skulden ska utformas för att möta både emittentens och marknadens krav 

och avgränsningar. I detta steg diskuterar Finnerty och Emery (2001) hur 

frågor som löptid, kupongens utformning, återbetalningstid och val av 

obligationsmarknad kan minska kostnaden på skulden. Det andra steget 

behandlar frågor som när skulden ska återbetalas och hur den ska hanteras 

när den väl är utestående. 

 

I denna uppsats behandlas det första steget där vi har valt att lägga fokus på 

företagets överväganden vid beslut av upplåningsform. Lister och Evans 

(1988) för ett resonemang kring företags upplåning där de kategoriserar 
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beslutsfattandet i två områden. En investeringsanalys, där fokus ligger på 

hur skuldsättningen påverkar företagets marknadsvärde och ett internt så 

kallat ”financial manager” perspektiv, ur vilket vi kommer att ta vår 

utgångspunkt. Inom detta interna perspektiv kategoriseras även Donaldsons 

och Fox (2000) teorier. Detta perspektiv betonar främst företagets interna 

faktorer som exempelvis: dess långsiktiga livskraft, kassaflöden, finansiella 

flexibilitet, risk, inkomst och kontroll i upplåningsdiskussionen. Även om 

interna faktorer är grundbulten i Donaldsons resonemang tillskrivs även 

externa faktorer som exempelvis räntenivåer, kostnader och extern 

påverkan en viss betydelse. Anledningen till att vi valt den här inriktningen 

är att vi anser att denna utgångspunkt bäst kan tjäna som förklaringsmodell 

till varför företag väljer att finansiera sig specifikt med 

realränteobligationer.  

 

Den statliga svenska realränteobligationsmarknaden är idag etablerad och 

som kunde observeras i graf 1 har marknaden kontinuerligt växt. I och med 

att ett flertal stater har emitterat realränteobligationer i kombination med en 

låg och stabil inflationstakt anser vi det rimligt att även vissa företag bör 

kunna gynnas av att använda sig av realränteobligationer som en del i sin 

upplåningsstrategi. Stater har ofta angett som skäl till varför de emitterat 

realt att ett nytt skuldinstrument kan diversifiera investerarbasen och 

skuldportföljen. Trots att erfarenheterna från marknaden för statliga 

realränteobligationer indikerar att det kan innebära lägre 

upplåningskostnader, bättre riskdiversifiering och stabilitet i upplåningen är 

det enbart ett fåtal företag som valt att finansiera sig med hjälp av 

realränteobligationer. Vad kan detta bero på? Även företag drabbas, som vi 

visat i bakgrunden, av inflationsrisken om de lånar upp sig i tider med hög 

inflation. (Barclays Capital, 2002) Vilka resonemang för då de som har 

emitterat för att rättfärdiga emissionen av realränteobligationer? 
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Enligt Barclays Capital (2002) innehåller ett företags balansräkningar ofta 

reala tillgångar, vilket vi anser, intuitivt, innebär att reala inslag på 

skuldsidan borde vara lockande ur matchningssynpunkt. Vår åsikt är även 

att matchning av skuldernas och intäkternas kassaflöden kan ge stabilitet 

och minska risken i företaget i och med att det då bättre kan beräkna och 

kontrollera sina utgifter. Speciellt i projekt rörande infrastruktur och 

verksamheter inom gas, vatten och el där intäkterna i stort sett är perfekt 

korrelerade med inflationsutvecklingen borde matchningsargumentet vara 

lockande. (Barclays Capital, 2002) Fastighetsbranschen (exklusive 

bostäder) är en annan bransch vars intäkter är långsiktiga samtidigt som 

hyresintäkter på lokaler i Sverige ofta indexeras mot inflationen. (Intervju 

med Hyresgästföreningen, 2002) Realränteobligationer kan däremot 

innebära osäkerhet för företaget och därmed även en större risk i och med 

att den framtida inflationen är okänd. En framtida skuldbörda, vars storlek 

är okänd innebär osäkerhet, vilket företaget i högsta möjliga grad vill 

undvika. De fördelar och nackdelar realränteobligationer medför för 

företaget diskuteras utförligare i referensramen.  
 

Ovanstående problemdiskussion leder fram till vår problemformulering 

som består i att utreda vilka faktorer som främst bestämmer om ett företag 

väljer att låna upp sig realt.  
 

1.3 SYFTE 

Att beskriva och utreda företags motiv till att välja realränteobligationer 

som finansieringsform. Detta ämnar vi göra genom att främst utgå från 

Donaldsons och Fox (2000) teorier kring upplåning. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Vi ämnar inte, i denna uppsats, utreda huruvida realränteobligationer är det 

bästa instrumentet för upplåning eller heller hur mycket ett företag ska 

låna, utan snarare utreda vilka faktorer som avgör om ett företag väljer att 

emittera realränteobligationer. Vi vill undersöka företag som väljer att ta 

inflationsrisk och kommer därför att koncentrera oss på de företag som har 

ställt ut ”aktiva” realränteobligationer och föra ett resonemang kring vilka 

faktorer som diskuterades internt inför emissionen.  
 

Vi kommer inte att diskutera banklån, andra typer av upplåningsinstrument 

eller frågor rörande val av optimal kapitalstruktur. Att välja den optimala 

kapitalstrukturen liknar Brealey och Myers (2000) med problemet att hitta 

en optimal hastighetsbegränsning. En hastighetsgräns på 30 km/h är som 

regel mindre farlig än en hastighetsbegränsning på 100 km/h, men vi sätter 

därmed inte hastighetsbegränsningen till 30 på alla vägar för det. Hastighet 

liksom skuldsättningsgrad innebär såväl fördelar som risker menar Brealey 

och Myers. Vi håller med om detta och anser att kapitalstrukturen är en så 

pass komplicerad fråga som beror på och varierar med en mängd 

företagsspecifika och branschspecifika faktorer. Därför har vi inte för 

avsikt att diskutera detta ämne i uppsatsen.  
 

1.5 DEFINITIONER 

För att underlätta för läsaren presenteras i appendix 4 ekonomiska begrepp 

och dess definition. Begreppen lån och upplåning har vi använt synonymt 

med begreppet obligation. Skuldsättning anser vi vara ett vidare begrepp 

och det används enbart i referensramen då de valda teorierna är av generell 

natur. 
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2 METOD 

 

Detta kapitel avser att ge läsaren en uppfattning om vårt vetenskapliga 

förhållningssätt och vårt tillvägagångssätt. Genom att göra detta hoppas vi 

kunna underlätta en bedömning om uppsatsen som helhet och våra 

slutsatsers trovärdighet. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) anser att 

tre generella krav kan ställas på ett forskningsprojekt eller en 

undersökning. Det ska vara intressant, trovärdigt och begripligt. Vårt mål 

har varit att uppfylla alla dessa kriterier i vår uppsats. Om den är 

intressant beror förvisso på läsarens preferenser men vår förhoppning är 

att uppsatsen ska bidra till en ökad insikt i och förståelse för 

företagsemitterade realränteobligationer och därmed vara av intresse. 

Uppsatsens trovärdighet är även det upp till läsaren att avgöra, vår åsikt 

är att den är trovärdig och varför ämnar vi redogöra för i detta kapitel. 

Beträffande uppsatsens begriplighet har vi strävat efter att göra den så 

begriplig som möjligt genom att utförligt förklara våra resonemang. 

Eftersom mottagare av uppsatsen troligtvis har olika förkunskaper om 

ämnet har vi ansträngt oss att skriva på en nivå som alla ska kunna ta till 

sig. Vi har dessutom i appendix fyra sammanställt en lista över de mest 

frekvent förekommande begreppen och deras definition.  
 

2.1 METODFILOSOFI  

Valet av vetenskapsteoretiskt synsätt hjälper läsaren att få en antydan om 

inom vilken teoretisk ram arbetet bedrivs. Inom empirismen finns det två 

huvudsakliga vetenskapsideal, det humanistiska (hermeneutiska) och det 

rationalistiska (positivistiska) synsättet vilka beskrivs i följande stycken. 
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Objektiviteten, vilken delvis beror på forskarens förförståelse inom ämnet 

är ett centralt begrepp inom dessa vetenskapsideal varför avsnittet inleds 

med en diskussion kring förförståelse. Avsnittet om metodfilosofi avslutas 

med en diskussion kring uppsatsens reliabilitet och validitet.  
 

2.1.1 Förförståelse 

Förförståelse innebär att en uppfattning om det valda ämnet existerar redan 

innan arbetet påbörjats. När en utredare ställs inför en ny företeelse 

aktiveras den form av förförståelse som kan rikta tankarna mot det som ska 

undersökas. Inom hermeneutiken ansåg den tyske metodprofessorn Hans-

Georg Gadamer att förförståelsen är ett redskap för objektiv analys och det 

är därmed något positivt som bör erkännas. (Helenius, 1990) 

 
”Redan vår blotta existens och därtill språket och de historiska villkor under vilka vi 

lever ger oss denna förförståelse. Detta sker vare sig vi vill det eller inte” 

(Gadamer, ur Helenius, 1990 s 75) 

 

Hermeneutik, som betyder tolkningslära, har som huvudsyfte att förstå hur 

människor upplever vissa situationer, samt vilka konsekvenser detta får för 

deras beslut och handlingar. Den hermeneutiska teorin kan bidra till att 

skapa mening och sammanhang för aktörers sätt att försöka hantera och 

lösa vissa problem. (Lundahl & Skärvad, 1999) Förförståelse är ett moment 

i den hermeneutiska cirkeln och tillika utgångspunkten inom den 

hermeneutiska vetenskapsfilosofin. Den hermeneutiska cirkeln syftar att 

åskådliggöra sambanden mellan det vi ska tolka, förförståelsen och 

sammanhanget. Forskaren går från helhet till del, från den egna 

förförståelsen till det som ska tolkas. Hur fenomenet ska tolkas är beroende 

av hur kontexten tolkas och omvänt beskrivs förförståelsen som något som 
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ständigt revideras och uppdateras i och med arbetets gång. (Helenius, 1990) 

Detta illustreras med följande citat:  

 
”Förförståelse-tolkning-förförståelse” 

(Helenius, 1990 s 74) 

 

Positivismen med sina rötter i upplysningstiden och Aristoteles logiska 

resonemang utvecklad av August Comte (1830) talade för en enlighet och 

en vetenskaplig metodologi hämtad framförallt från fysiken. (Patel & 

Tebelius, 1987) I denna objektiva och värderingsfria samhällsforskning, 

som utgår från naturvetenskaperna och i strikt mening, bygger på 

kvantitativa mätningar och logiska resonemang anses det att forskaren 

måste sträva efter att minimera sin påverkan. Forskaren ska följaktligen 

skapa en förutsättningslös utgångspunkt. (Patel & Tebelius, 1987) 

 

Vår uppsats har som syfte att förstå och beskriva hur företagen resonerar 

och vi strävade även efter att få en helhetsbild av företagets upplåning. I 

och med att vi i vår C-uppsats behandlade realränteobligationsmarknaden 

ur ett investerarperspektiv samtidigt som vi arbetat inom ett område där vi 

kommit i kontakt med densamma, hade vi både en viss förförståelse för och 

en uppfattning om ämnet. De tolkningar vi har gjort anser vi ha varit 

färgade av vår förförståelse inom ämnet vilket snarare ligger i linje med 

hermeneutikernas tolkande helhetssyn än positivismens objektiva och 

förutsättningslösa utgångspunkt. Vi anser även att vår förförståelse var 

nödvändig för att vi överhuvudtaget skulle kunna få en djupare insikt i 

ämnet samtidigt som det är oundvikligt att förförståelsen inte utvecklas. I 

följande stycke förklaras hur vår förförståelse påverkat vår objektivitet och 

i vilket forskningsperspektiv vi har tagit vår utgångspunkt.  
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2.1.2 Verklighetsbild och perspektivval  

Enligt nationalencyklopedin definieras ordet objektivitet som en 

uppfattnings saklighet och opartiskhet. (www.ne.se) Karl Popper, filosofen 

och tillika professorn vid London School of Economics, är dock av en 

annan åsikt. Popper som anses som grundaren av den hypotetisk-deduktiva 

vetenskapsmetoden menar att objektivitet inte är en egenskap hos enskilda 

forskare eller vetenskapliga arbeten. Det är däremot något som bör 

karakterisera kunskapssökandet och det vetande denna process resulterar i. 

(Patel & Tebelius 1987) Det Popper menar är att forskaren bör vara 

observant mot brister i objektivitet, det vill säga att material som innehåller 

felaktigheter som gynnar vissa ståndpunkter på andras bekostnad ska 

undvikas.  
 

Den objektiva och värderingsfria samhällsvetenskapliga forskningen har 

enligt Holme och Solvang (1991) sitt ursprung i den positivistiska 

sociologin. En forskare som arbetar efter den positivistiska synen har som 

uppgift att minimera sitt inflytande på sin forskning och att se till att 

vetenskapliga utsagor ska vara baserade på observerbar data där iakttagelse 

och tolkning strängt ska hållas isär. Vidare hävdar den positivistiska läran 

att all fakta ska vara objektiv, kvantifierbar och värdeneutral. (Kvale, 1997)  
 

Den hermeneutiska vetenskapsfilosofin gör, till skillnad från den 

positivistiska, gällande att det är omöjligt att föra en objektiv och 

värderingsfri samhällsvetenskap. Detta grundas på antagandet att objektet 

som studeras ska tolkas och förstås. (Ödman, 1994) Istället måste 

undersökaren klargöra vad hans/hennes värderingar innebär för 

undersökningen och på vilket sätt dessa kommer att påverka 

undersökningen. (Holme & Solvang, 1991) Postmodernismen, en 

vetenskapsfilosofi som uppstod i slutet av 1970- talet, delar 
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hermeneutikens misstro mot en objektivt given verklighet. Inom denna 

filosofi finns det bara partiella, subjektiva och individuella sanningar vilket 

gör att all kunskap är beroende av forskarens synvinkel och värderingar. 

Vidare hävdas att kunskapen är situationsberoende, det vill säga kunskap 

som förvärvats i en viss situation är inte överförbar till, eller jämförbar 

med, kunskap från andra sammanhang. (Kvale, 1997) Vi instämmer med 

postmodernismen, Poppers och de hermeneutiska resonemangen kring 

objektivitet och gör i denna uppsats följaktligen inte anspråk på att den ska 

vara fullständigt objektiv. Däremot har vår avsikt och vårt mål, i enlighet 

med Poppers resonemang, varit att i största möjliga mån undvika att 

ensidigt belysa vissa faktorer som kunnat gynna våra resonemang. Även 

om vi inte arbetat efter att nå fullständig objektivitet, har vi strävat efter att 

försöka ge en rättvisande helhetsbild. Vår tidigare beskrivna förförståelse 

kan ha skapat ett problem i denna strävan eftersom den kan ha lett till att vi, 

i samma stund då vi intervjuat och insamlat material fått en uppfattning om 

potentiella slutsatser. Denna risk är dock något vi varit medvetna om, och 

vi har därför ansträngt oss för att spegla teori och empiri på ett rättvist sätt. 

Detta har gjorts genom att utgå från gängse vetenskapliga riktlinjer för hur 

en uppsats ska utföras. Vi hoppas även att detta kapitel kan underlätta en 

bedömning om dess trovärdighet, då vi här redogör för vårt 

tillvägagångssätt.   
 

Denna uppsats tar en hermeneutisk inriktning då vi anser att det ligger mer 

bakom ett företags beslut att emittera realränteobligationer än vad som kan 

fås fram genom att enbart studera marknaden och dess funktionssätt (för att 

finna optimalt pris, risk och löptid på obligationen.) Dessa faktorer skulle i 

och för sig kunna undersökas med en positivistisk utgångspunkt, men i 

detta fall menar vi att företagen även för ett resonemang där man tar hänsyn 

till andra, interna faktorer. För att analysera de faktorer som företag tar 
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hänsyn till vid finansieringsbeslutet har det därför varit nödvändigt att utgå 

från intervjuer och tolka vad aktörerna upplevt som mest relevant. Genom 

att skapa oss en helhetsbild över hur företaget ser ut, hur finanschefen 

resonerar samt hur delarna samverkar för att utgöra helheten ämnade vi 

förstå de bakomliggande orsakerna till valet att emittera realt. Ytterligare 

argument för ett hermeneutiskt perspektiv är att vi under arbetets gång, i 

takt med att vår kunskap har ökat, har reviderat vår initiala uppfattning om 

upplåning. 
 

2.1.3 Val av ansats 

Deduktion och induktion är två slutledningsmetoder. Ordet deduktion 

förklaras i Nationalencyklopedin som det vetenskapliga förfaringssättet att 

logiskt härleda satser ur allmänna lagar eller axiom. Ordets betydelse ställs 

i rak motsats till ordet induktion. Deduktion enligt Patel och Tebelius 

(1987) innebär att utredaren syftar att bevisa något genom att utgå från 

teorier för att formulera hypoteser som verifieras eller falsifieras efter att de 

undersökts mot verkligheten. Teorins värde avgörs av dess förmåga att göra 

korrekta förutsägelser om till exempel hur en del av verkligheten kommer 

att bete sig. (Lundahl & Skärvad, 1999) En induktiv ansats innebär att 

utredaren tar en upptäckande utgångspunkt och därmed utgår studien från 

verkligheten och inte från teorin. Genom generaliseringar kommer 

utredaren sedan fram till slutsatser. (Patel & Tebelius, 1987) Eftersom 

forskaren, i en induktiv forskning, sällan bygger slutsatserna på samtliga, 

möjliga observationer innebär detta att det kan föreligga en risk att vissa 

förhållanden tas för givna. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) anser att 

detta kan vara en nackdel med en induktiv metod, vilket vi instämmer i. 
 

Vår ansats kan bäst beskrivas som induktiv då vi har tagit vår utgångspunkt 

i empirin och genom att tolka hur resonemangen gick inför emissionen av 
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realränteobligationen ämnade vi formulera generella slutsatser. Vi har 

studerat ett fåtal företags resonemang och ämnar på detta sätt hitta 

gemensamma drag som kan förklara deras val att emittera 

realränteobligationer. Vid utformandet av intervjuguider utgick vi däremot 

delvis från teoristudier varför uppsatsen till viss del även har deduktiva 

inslag. En strikt induktiv studie syftar enligt Patel och Tebelius (1987) ofta 

till att skapa egna teorier genom generaliseringar och upprepade studier. Vi 

har i denna uppsats inte haft ambitionen att skapa egna teorier, vilket då 

även kan ses som ett deduktivt inslag. I likhet med Patel och Tebelius, 

(1987) anser vi det naturligt att uppsatsen inte följer en strikt 

slutledningsmetod utan snarare har drag av flera. 
 

2.1.4 Val av angreppssätt och undersökningens inriktning 

Valet av angreppssätt är nära förbundet med det vetenskapsteoretiska 

synsättet och delas upp i kvantitativa eller kvalitativa studier. Vår åsikt i 

likhet med Patel och Tebelius (1987) är dock att undersökningar ofta både 

har kvalitativa och kvantitativa inslag. Det som avgör vilket val som görs 

beror enligt Patel och Tebelius (1987) på forskningsproblemet så som det 

har valts och preciserats av forskaren. Då vi konstaterat att vi valt en 

hermeneutisk inriktning är en naturlig följd enligt Lundahl och Skärvad, 

(1999) en kvalitativ studie inriktad på tolkning och förståelse. Forskaren 

undersöker i en kvalitativ studie hur studieobjekten upplever eller förhåller 

sig till vissa företeelser, vilket är något vi även har gjort i denna uppsats.  
 

Som nämnts tidigare kan ämnet företagsupplåning även behandlas ur ett 

positivistiskt perspektiv och då följaktligen med ett kvantitativt 

tillvägagångssätt. Vi håller emellertid inte för troligt att åsikter och 

subjektiva upplevelser går att mäta och kvantifiera på ett tillfredsställande 

sätt. De aktörer vi har intervjuat inför denna uppsats är inte homogena och 
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därför ansåg vi att det krävdes relativt öppna frågor för att få svar som 

speglar respektives åsikter. Av denna anledning ansåg vi att den kvalitativa 

metoden närmast kunde besvara våra frågeställningar. I följande stycke 

beskrivs vilken huvudsaklig inriktning undersökningen tar.  
 

Patel och Tebelius (1987) skiljer på följande tre typer av undersökningar 

utifrån den sökta kunskapens karaktär: explorativ, deskriptiv och 

hypotesprövande. Explorativa undersökningar har, som namnet antyder, till 

syfte att utforska problemområden som inte är tillräckligt utforskade. I en 

explorativ undersökning är det enligt Patel och Tebelius (1987) aldrig 

aktuellt att ta fram information som ska generaliseras vare sig med 

avseende på individer eller med avseende på situationer. Deskriptiva, 

beskrivande undersökningar däremot innebär att man avbildar något för att 

sedan förmedla det. Denna typ av undersökning är ofta användbara då 

forskaren har en relativt klar bild över vad han vill ha reda på, men ingen 

uppfattning om de eventuella svaren. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

1997). Forskaren kan enligt Patel och Tebelius (1987) inrikta sig på att 

beskriva bakgrunden till eller relationen mellan olika fenomen. För 

deskriptiva undersökningar är inte ett angreppssätt mer lämpligt än något 

annat varför forskaren blir beroende av de ekonomiska och tidsmässiga 

ramar han satt upp. I deskriptiva undersökningar studeras och analyseras 

inte orsakssamband, något som däremot görs i hypotesprövande 

undersökningar. I denna senare typ av undersökning utgår man ofta från 

hypoteser och antaganden. Dessa testas mot verkligheten. Hypotesprövande 

undersökningar är nära förbundna med den kvantitativa metoden. (Patel & 

Tebelius, 1987) 

Denna undersökning har främst en deskriptiv karaktär. Vår åsikt var att den 

kunskap vi sökte, hur företag som emitterat aktiva realränteobligationer 

resonerat, bäst kunde nås genom att göra en bakgrundsbeskrivning till 
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fenomenet för att sedan tolka och analysera detta. Även om forskningen 

inom realränteobligationer som finansieringsform är mycket begränsad 

anser vi inte att uppsatsen har en explorativ karaktär. Främst därför att vi 

till skillnad från dess teoretiska mening generaliserar vår information. 

Precis som Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) beskriver den 

deskriptiva undersökningen hade vi en relativt klar bild över vad vi ville 

undersöka men ingen uppfattning om vilka svar vi skulle få. Eftersom vi 

identifierat att vår studie tar en hermeneutisk och kvalitativ inriktning anser 

vi att uppsatsen i det närmaste har en deskriptiv karaktär. Anledningen 

varför vi inte har klassificerat underökningen hypotesprövande är att vi 

varken valt att utgå från en hypotes eller jobbar efter en kvantitativ metod.  

 

2.1.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet definierar Patel och Tebelius (1987) som pålitlighet, vilket 

innebär ett mätinstruments tillförlitlighet. En metod med hög reliabilitet 

kännetecknas av att mätningen inte påverkas av vem som utfört den eller 

under vilka omständigheter den utförts. Reliabiliteten är ett problem när det 

gäller tolkande undersökningar. Enligt vår åsikt hänger reliabiliteten ihop 

med objektiviteten.  

 

Validitet definierar Patel och Tebelius (1987) som hur väl ett 

mätinstrument svarar mot det underliggande fenomenet. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (1997) definierar det som ett mätinstruments förmåga 

att mäta det som avses mätas. Då vi använt samma intervjumetoder och 

tillvägagångssätt anser vi att detta ger uppsatsen en relativt bra validitet. 

Däremot har ett litet urval använts, där ett fåtal personers åsikter jämförts 

och sedan sammanställts i generella termer. Detta kan leda till att 

validiteten begränsas.  



Kapitel 2 
Metod 

22 

 

I denna uppsats bygger vi våra resonemang på att jämföra och tolka våra 

intervjuer mot teorier. I och med att vi konstaterat att vi inte är fullständigt 

objektiva kan denna uppsats inte sägas vara fullständigt reliabel. Vi har 

tolkat svaren från de aktörer vi intervjuat och använt oss av ett analytiskt 

tänkande i syfte att kunna skapa oss en helhetsbild. En hög reliabilitet 

enligt Patel och Tebelius (1987) definition anser vi oss därför inte ha. Vad 

vi dock har konstaterat är att vi strävar mot att ge en så rättvis bild som 

möjligt och därmed begränsa vår subjektivitet. För att öka reliabiliteten och 

validiteten redogör vi i avsnittet praktiskt tillvägagångssätt för hur vi har 

samlat in information och sammanställt materialet i uppsatsen. 
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2.2 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Vid val av metodansats är det väsentligt att ställa sig frågan vilken metod 

som är mest trovärdig. Vi har i förra stycket redogjort för hur vår uppsats 

förhåller sig till den teoretiska metoddiskussionen. I följande stycke 

beskrivs vår praktiska metod. En grundförutsättning för val av praktisk 

metod är att forskaren behärskar den, att den även fungerar med syftet, ger 

ett litet bortfall från empirikällan och inte snedvrider uppgifterna. 

Forskaren bör vara medveten om att varje metod har sina brister och det 

bästa sättet att handskas med detta är att vara medveten om dem och 

justera för det i analysen. (Kylén, 1994) 
 

2.2.1 Urval 

Traditionellt differentieras urval i sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval består av att ett slumpmässigt 

urval görs ur en population där resultatet sedan överförs och anses gälla 

hela populationen. Denna typ av urval lämpar sig bäst för statistiska 

undersökningar. Motsatsen till slumpurval är ett icke-sannolikhetsurval. 

(Lundahl & Skärvad, 1999) Den variant av icke-sannolikhetsurval vi 

arbetat med benämns bedömningsurval. Detta innebär att vi utifrån 

förhandsbestämda riktlinjer valt ut de respondenter vi ansåg kunde tillföra 

undersökningen mest.  

 

Efter teoristudier och diskussioner med handledare bestämde vi att vi 

endast skulle intervjua emittenter som har aktiva realränteobligationer 

utestående. Anledningen till detta är att vi ville undersöka de 

bakomliggande faktorerna till företag som valt att ta den inflationsrisk som 
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förknippas med emissioner av realränteobligationer. I vår C-uppsats 

konstaterades att de flesta företag med utestående realränteobligationer 

swappat bort kassaflödena vid emissionen mot exempelvis STIBOR 

(förklaras i referensramen). Eftersom dessa företags kassaflöden är 

likadana som de från en nominell obligation ansåg vi att intervjuer med 

dessa skulle vara mindre väl lämpade för vårt syfte. Vi har därför valt att 

enbart intervjua de fåtal som har aktiva reallån utestående. När vi började 

fundera kring uppsatsen fanns det fyra aktiva företagsemitterade 

realränteobligationer. Av denna relativt begränsade population ansåg vi det 

nödvändigt att kontakta samtliga emittenter. Det kan även finnas 

företagsemitterade realränteobligationer emitterade genom icke-publika 

emissioner direkt till investerare. Däremot existerar det inte offentlig 

statistik över dessa lån vilket innebar att vi inte lyckades lokalisera fler som 

levde upp till våra kriterier. Efter att ha identifierat de bolag som passade in 

på våra kriterier började vi med att titta i dessas årsredovisningar för att 

skapa oss en uppfattning om företaget samt dess finansieringsbehov. Även 

om vi intervjuade samtliga publikt emitterade aktiva företagsemitterade 

realränteobligationer anser vi inte att denna studie kan ge en helt korrekt 

bild av hur emittenter ser på emissioner av realränteobligationer. Vi anser 

emellertid att urvalet kan ge en fingervisning av hur emittenter kan 

resonera i generella termer.  
 

2.2.2 Datainsamling  

I denna studie används både primär- och sekundärdata. Primärdata är vår 

egenhändigt insamlade data specifikt för uppsatsens syfte. Sekundärdata, 

som innebär redan existerande, dokumenterad information utgörs av den 

litteratur vi använt oss av för att sätta oss in i ämnet. Att då det är möjligt 

använda sig av sekundärdata underlättar arbetet väsentligt, men det är 
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viktigt att som utredare förhålla sig kritisk till materialet. (Lundahl & 

Skärvad, 1999)  
 

Primärdata, som utgör vår empiri, är av stor vikt i denna uppsats då vår 

avsikt har varit att beskriva hur företagen resonerar kring emissioner av 

realränteobligationer. Primärdata består av de intervjuer vi har gjort med de 

aktörer som har emitterat aktiva realränteobligationer på marknaden. 

Tillvägagångssättet i intervjuerna beskrivs i följande stycke. Vi har dock 

även inhämtat data från andra primära källor när vi behövt hjälp med att 

lösa specifika problem. Vi har då varit i telefonkontakt med 

Stockholmsbörsen, Hyresgästföreningen och Svensk 

Fastighetsägarförening. För att ytterligare klargöra empirin och svara på 

vårt syfte behövde vi, utöver informationen från intervjuerna, även specifik 

data som inte lämpade sig lika bra för intervjufrågor. I enlighet med 

Lundahl och Skärvads (1999) resonemang om att utnyttja redan tillgängliga 

uppgifter har vi inhämtat specifik data från exempelvis företagens 

årsredovisningar, facktidskrifter, böcker och internet för att på så sätt spara 

tid.  

 

2.2.3 Utformning av intervjuguide och tillvägagångssätt  

 
Det finns en mängd olika variationer och kombinationer av intervjuer och 

enkäter och i princip är det forskarens specifika behov som avgör vilken 

metod som passar bäst. Vid utformning av ett frågeformulär är det viktigt 

att ha klart för sig vilken information man vill att respondenten ska ge. 

Gyllene regler enligt Gordon (1970) är att forskaren tar ett 

förutsättningslöst förhållningssätt och att frågorna är begripliga och 

motiverande. Frågorna bör även vara precisa för att undvika missförstånd. 

Patel och Tebelius (1986) anser att intervjuer kan klassificeras efter två 
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dimensioner, nämligen grad av standardisering och grad av strukturering 

vilka beskrivs nedan.  

 

Grad av standardisering är beroende på hur mycket ansvar som lämnas till 

respondenten när det gäller frågornas utformning och ordning. 

Standardiserade intervjuer innebär att såväl ordningsföljden som frågorna 

är förbestämda för att intervjuerna ska ske på samma sätt med alla 

respondenter. En enkät är ett exempel på en helt standardiserad intervju då 

man vill att respondenterna ska svara på samma frågor i samma ordning. 

Ostandardiserade intervjuer är mer flexibla och innebär att ordningsföljden 

och frågorna inte följer en på förhand bestämd ordning, vilket gör dem 

lämpliga för kvalitativa undersökningar. (Patel & Tebelius, 1986) Lundahl 

och Skärvad (1999) anser att intervjuer även kan klassificeras som 

semistandardiserade. Detta innebär att intervjun innehåller samma frågor 

till samtliga respondenter, men att de kan modifieras samtidigt som de kan 

kompletteras med följdfrågor.  

 

Grad av strukturering har enligt Patel och Tebelius (1986) att göra med i 

vilken utsträckning frågorna är fria för intervjuobjektet att tolka fritt. 

Svarsalternativen kan då antingen vara strukturerade eller fria. 

Strukturerade intervjuer innebär att respondenten enbart kan svara genom 

att välja mellan ett par förhandsbestämda alternativ medan fria innebär att 

respondenten svarar fritt på den ställda frågan.  

 

Frågorna och ordningsföljden kan i vårt fall bäst karakteriseras som 

semistandardiserade. Vi har utgått från samma förhandsbestämda frågor 

och under intervjuns gång kompletterat med följdfrågor. Frågorna var 

desamma till samtliga respondenter i och med att vi eftersträvade en 

jämförelse av olika företags resonemang. För att formulera 
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frågeformulären, vilka finns under appendix fem, studerade vi litteratur 

kring företagsupplåning. Vi utformade sedan frågeformulären efter tre 

huvudrubriker som följde en kronologisk ordning. Första rubriken och dess 

följdfrågor behandlade företagets situation och förutsättningar innan själva 

emissionen. Den andra delen handlade om det aktiva lånet och det 

nuvarande läget. Den tredje och sista delen var summerande och 

framtidsinriktad. Denna uppbyggnad ansåg vi skulle göra det lättare för 

respondenten att följa och samtidigt ge en bättre rytm i intervjun. Efter att 

ha formulerat intervjuguiden testade vi den på varandra för att se att den 

var begriplig och kunde ge oss den information vi sökte. Grad av 

strukturering anser vi ha varit fritt i och med att samtliga respondenter fått 

svara fritt på frågorna.  

 

Tillvägagångssätt 

Insamling av primärdata har i denna uppsats skett genom personliga 

intervjuer, men även genom en telefonintervju. De huvudsakliga fördelarna 

med besöksintervjuer är att det finns en möjlighet att ställa mer 

komplicerade frågor, man kan ställa följdfrågor samtidigt som man kan 

skapa förtroende med respondenten. Nackdelarna består främst i att det kan 

vara svårt att finna en tid samtidigt som intervjuare och respondent kan 

påverka varandra, genom att det uppstår intervjuareffekter. 

Telefonintervjuer kan också ge upphov till intervjuareffekter, men de går 

däremot snabbt att genomföra samtidigt som det även här finns möjlighet 

att ställa följdfrågor. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) 

Vi genomförde en telefonintervju och tre personliga intervjuer vilka 

samtliga gav ett bra resultat, enligt vår mening. De intervjuade var väl 

förberedda och diskussionerna gav tillfälle till följdfrågor och klargörande 

av resonemang. Oavsett intervjuform tog vi initial kontakt via telefon, då vi 

presenterade uppsatsens syfte och bokade en tid för intervjun. Samtliga 
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intervjuer tog mellan en och två timmar och före intervjun skickade vi ut 

frågeformuläret en vecka i förväg. Detta för att våra respondenter skulle ha 

möjlighet att förbereda sig samt att avgöra och eventuellt rådgöra med 

kollegor om vilka frågor de ville svara på. Finansieringsfrågor kan i vissa 

fall vara känslig information för företaget varför vi ansåg detta 

tillvägagångssätt som lämpligast. Att respondenten tagit del av 

frågeformulären i förväg anser vi till viss del påverkat spontaniteten i 

svaren, men detta övervägdes av att de i ett flertal fall förberett mycket bra 

information inför intervjun. Vid intervjuerna användes diktafon och vi 

antecknade stödord för att bättre kunna återge resonemanget. Respondenten 

fick prata fritt kring frågorna på frågeformuläret och samtliga frågor ledde 

till följdfrågor och djupare diskussioner. Då våra respondenter är vana vid 

möten och att tala om dessa frågor inför folk tror vi inte att diktafonen 

hämmat dem. Vad gäller tid och information anser vi att det inte var någon 

större skillnad mellan de båda intervjumetoderna. 

 

2.2.4 Bearbetning av data 

Gordon (1970) menar att när man återger en intervju är det viktigt att 

forskaren förstår innebörden i det personen egentligen säger. Vi håller med 

om detta och för att försäkra oss om att få bästa möjliga empiri 

sammanställdes materialet snarast möjligt efter genomförd intervju. Då 

diktafon användes, återgav vi först intervjun exakt under respektive fråga i 

frågeformuläret.  

 

Inför C-uppsatsen som skrevs under våren 2002 intervjuade vi en person 

som arbetat med Öresundsbro Konsortiet och dess finansiering. Resultatet 

av denna intervju valde vi att inte använda då, men det har istället kommit 
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till användning nu. Vi rådgjorde då med personen i fråga och lät honom ta 

del av materialet en gång till innan det användes.  

 

Samtliga respondenter hade intresse av hur den lämnade informationen 

presenterades i uppsatsen varför vi anser att risken för intervjuareffekter 

var relativt stor. Detta var dock något vi hade i åtanke då intervjuerna 

genomfördes och vi förklarade innan intervjun att svaren skulle vara 

anonyma i det presenterade materialet vilket uppskattades av respondenten. 

Vi erbjöd samtliga respondenter att ta del av materialet innan det 

publicerades vilket endast två ville göra. Ingen av dessa två hade några 

invändningar mot materialet eller hur det presenterades. Ur det empiriska 

materialet har vi sedan jämfört svaren och plockat ut de gemensamma 

nämnarna under respektive fråga för att sedan redovisa åsikterna i generella 

termer. Detta har skett med hänsyn till de intervjuades anonymitet då 

marknaden är så pass liten. Vi ansåg att anonymitet skulle ge oss bättre och 

mer heltäckande svar, vilket även var ett krav från respondenterna. Målet 

har således varit att ge en generell bild hur företagsemittenter resonerar. 

Detta har dock varit något komplicerat då vissa av företagen i urvalet är 

olika och möter olika förutsättningar.  
 

2.3 KÄLLKRITIK 

Som vi nämnde i inledningen av detta stycke bör forskaren bör vara 

medveten om att varje metod har sina brister. I detta stycke avser vi därför 

att bedöma kvaliteten på såväl primär- som sekundärdata. För att granska 

våra källor och utvärdera dess kvalitet använder vi oss av Eriksson och 

Wiedersheim-Pauls (1997) källkritiska kriterier. Det första av dessa 

benämns samtidskravet, vilket uppfylls om källan är tidsmässigt aktuell. 

Sekundärdatan vi använt oss av är samtliga relativt aktuella, vilket faller sig 
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naturligt då såväl instrumentet som marknaden inte existerat särskilt länge. 

En del av den finansieringslitteratur vi hittade är däremot äldre och inte helt 

aktuell. Detta anser vi dock uppvägas av att teorierna och författarna till 

dessa verk är väletablerade och att det i nyare litteratur hänvisas tillbaka till 

dessa författare. Det andra kriteriet är tendenskritik som innebär att 

forskaren bör ta ställning till vilka intressen uppgiftslämnaren kan tänkas 

ha haft i en viss fråga. Sekundärdata från exempelvis publikationer av 

banker, prospekt och företagens årsredovisningar anser vi kunna innehålla 

vinklat material. Denna typ av material har enbart använts då vi inte har 

kunnat få fram informationen på något annat sätt. Siffror och 

företagsinformation som hämtats från årsredovisningarna anser vi däremot 

inte vara av reklamkaraktär utan publicerad och reviderad av oberoende 

källor. En risk skulle dock kunna vara att den primärdata vi byggt 

uppsatsen på kan ha varit vinklad efter de intervjuades intressen. Vi anser 

inte att det är troligt att intervjuade skulle ha haft ett intresse av att vinkla 

eller förvränga information. Dels anser vi att den information vi fått går så 

pass långt bak i tiden att den knappast från företagens sida ses som känslig. 

De skulle därför inte vinna något på att förvränga informationen. Dels 

skulle det även kunna skada företagets anseende om det uppdagades att de 

inte svarade sanningsenligt.  

 

Beroendekritik, det sista kriteriet, innebär kontroll om källorna är beroende 

av varandra, till exempel om två källor som refererar till samma grundkälla. 

Våra källor i referensramen refererar delvis till samma källor. Vi har i dessa 

fall, i möjlig mån, använt oss av den ursprungliga källan. Det har som 

nämnts varit svårt att hitta flera källor som specifikt behandlar 

företagsemitterade realränteobligationer.  
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3 REFERENSRAM 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer företag tar hänsyn till 

när de beslutar om att emittera realränteobligationer. I detta kapitel 

diskuteras inledningsvis överväganden för och emot att använda sig av 

upplåning som finansieringsform. Därefter behandlas vilka alternativ ett 

företag har att utifrån deras specifika situation utforma obligationer som 

tillfredställer deras finansieringsbehov och preferenser. Detta för att 

beskriva och måla upp en bakgrund till de ställningstaganden företaget 

måste ta. Avslutningsvis smalnar vi ned kapitalanskaffningsfrågan och 

undersöker vilka teoretiska faktorer som kan påverka ett företags vilja 

tillgodose sitt långfristiga kapitalbehov genom att emittera 

realränteobligationer. 

 
 

3.1 ÖVERVÄGANDEN VID UPPLÅNING  

Vilka incitament finns det för ett företag att låna upp sig genom att emittera 

obligationer och vilka kan invändningarna vara mot denna 

finansieringsform? Donaldson och Fox (2000) menar att det i teorin ofta 

anses att företaget är vinstmaximerande i sina beslut, även då det gäller val 

av kapitalkälla samt mixen av kapitalkällor. De reserverar sig dock mot 

detta och menar att det troligtvis finns andra variabler än att maximera 

aktieägarnas investering. Bakgrunden till att företag väljer att skuldsätta sig 

snarare än att nyemittera aktier beror på informationsassymmetrier mellan 

investerare och företagen, samtidigt som en nyemission har större negativa 

effekter på vinst per aktie (EPS) då det spär ut det egna kapitalet. (Brealey 

& Myers, 2000; Donaldson & Fox, 2000) Ett exempel på 
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informationsassymmetrin är att ett besked om en nyemission ofta betraktas 

som ett orosmoment av investerarna som uppfattar detta som en indikation 

på lägre framtida vinster. Nyemissioner innebär också större kostnader för 

företaget, vilket innebär att skuldsättning kan vara ett billigare alternativ. 

(Brealey & Myers, 2000) Donaldson och Fox (2000) och Finnerty och 

Emery (2001) menar vidare att upplåning är ett bättre alternativ än 

nyemissioner på grund av att ingen kontroll förloras till aktieägarna. 

Skattebehandlingen gör också upplåning till ett gynnsammare alternativ då 

räntekostnader är avdragsgilla medan företaget måste betala skatt på 

vinsten.  

 

Andra faktorer som talar för att skuldsätta sig är att företag kan finna det 

bättre att finansiera temporära underskott med temporära medel. Med detta 

menas att företaget anser det bättre använda temporära kapitalkällor som 

kan återbetalas än att använda källor som förblir en permanent del av 

kapitalstrukturen. Andra interna motiv för skuldsättning kan vara att 

företag har tradition och erfarenhet av att låna upp sig och att de har 

etablerade kommunikationskanaler med långivarna. (Donaldson & Fox, 

2000) 
 

“…possible incentives to borrow were that some companies were used to debt 

financing, had established channels of communication, and therefore tended to follow a 

familiar pattern. “ 

(Donaldson & Fox, 2000, s 78) 

 

Rutterford (ur Lister & Evans, 1988) menar att traditionen och de nära 

relationerna mellan långivare och låntagare är något som kan förklara 

varför tyska och japanska företag i stor utsträckning förlitar sig på 

upplåning. Donaldson och Fox (2000) tillskriver även övriga interna 
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faktorer som företagsledningens attityder och riskaversion stor betydelse 

när det gäller beslut om huruvida företaget ska skuldsätta sig. De menar då 

att beslutet om företaget ska låna upp sig eller inte beror på en uppskattning 

av omfattningen på den associerade risken och företagets riskaversion. 

Företags kapitalstruktur bestäms även av externa faktorer, såsom hur andra 

företag gör eller på rekommendationer från långivarna. Att jämföra sig med 

andra företag är troligtvis ett mindre bra alternativ då alla företag, trots 

samma branschtillhörighet, möter olika risker. (Lister & Evans, 1988) 

Vidare kan både förmedlande institut som investmentbanker, men även 

ratinginstitut spela betydande roller när det gäller att fastställa 

utformningen och villkoren för upplåningen. Donaldson och Fox (2000) 

menar däremot att upplåningsstrategin bör ta sin utgångspunkt i företagets 

interna förhållanden. Avslutningsvis menar de också att upplåningsbeslut 

ofta kan vara subjektiva. Tidigare erfarenheter anses vara en av de 

dominerande faktorerna som bestämmer ett företags upplåningsstrategi.  
 

När vi nu diskuterat de huvudsakliga skälen till varför företag väljer att 

låna upp sig, går vi vidare med de invändningar som kan tänkas finnas. Till 

att börja med kan det vara på sin plats att poängtera att möjligheten att 

attrahera främmande kapital i många fall är begränsad. Storleken på 

företaget, dess kreditrisk och aktuella skuldsättningsgrad är faktorer som 

spelar in på möjligheten att attrahera kapital. (Hallgren, 1996) Mindre 

företag har ofta inga andra möjligheter än att enbart vända sig till banken 

då nytt kapital fordras. (Brealey & Myers, 2000) Donaldson och Fox 

(2000) menar att huvudargumenten mot att låna ofta ligger i attityder 

snarare än har sin grund rationella ekonomiska överväganden.  
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“…some of the statements of management regarding the use of debt were merely 

statements of attitude and personal conviction, without any direct appeal to economic 

considerations.” 

(Donaldson & Fox, 2000, s 80) 

 

Ett, enligt vår mening, rimligt resonemang som Donaldson och Fox (2000) 

för är att företaget är oroliga för att belåningen kan påverka deras 

kreditvärdighet och framtida kapacitet att attrahera kapital genom såväl 

nyemissioner som belåning. Företag uppfattar att upplåning i längden 

skulle kunna leda till konkurs, varför användandet av denna 

finansieringsform i många fall betecknas som ”…a flirt with bankruptcy”. 

(Donaldson och Fox, 2000, s 80) De huvudsakliga invändningarna mot 

upplåning består således i att det kan påverka företagets risk, vilket osökt 

för oss in på nästa stycke.   
 

3.1.1 Risk i upplåningen ur ett företags perspektiv 

Donaldson och Fox (2000) menar att risk, i generella termer, kan definieras 

som sannolikheten att en händelse får motsatt effekt mot vad som var 

avsikten. Vidare anser de att risken med att skuldsätta sig kan definieras 

som risken för att företaget skulle kunna gå i konkurs. Arnold 

Schwarzenegger menar, vilket visas i följande citat, att i princip alla 

händelser associeras med en viss risk. 
 

"Good things don't happen by coincidence. Every dream carries with it certain risks, 

especially the risk of failure. But I am not stopped by risks.” 

(Arnold Schwarzenegger, www.bk-sportsmag.se/arnold/citat.htm) 

Vi instämmer med Arnolds resonemang. I förlängningen innebär det att 

risken i skuldsättningen ligger i problemet att balansera storleken och 

tidpunkten på inflödena med desamma på utflödena. I stort sett alla företag 
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är utsatta för osäkerhet vad det gäller inflödena i form av till exempel 

försäljning och eftersom utflödena är mindre flexibla leder detta till 

matchningsproblem, vilket innebär att upplåningen förknippas med en 

riskexponering. Sett ur denna synvinkel är risken i skuldsättningen en 

funktion av hur väl företaget kan uppskatta variationerna i kassainflödena 

och av hur väl kassautflödena kan kontrolleras. (Donaldson & Fox, 2000)     

  
”Thus the risk of debt is seen as a part of the over-all problem of the balancing of the 

amount and timing of cash inflows and cash outflows.” 

(Donaldson & Fox, 2000, s 7) 

 

Vidare menar Donaldson och Fox (2000) att upplåning, till skillnad mot 

exempelvis aktieutdelning, minskar kassautflödenas flexibilitet och 

eliminerar en potentiell framtida kapitalkälla. Eftersom ett företag ofta, på 

något sätt måste prognostisera kassainflödena strävar det efter stor 

flexibilitet i utflödena och såväl aktuella som potentiella reserver för att på 

så sätt kunna täcka eventuella underskott. Detta blir än mer viktigt på lång 

sikt då det är mer komplicerat att uppskatta de långsiktiga kassaflödena än 

de kortsiktiga. På lång sikt är det så pass komplicerat att utföra 

uppskattningar om intäkter att det inte heller finns någon grund för att den 

långsiktiga upplåningsstrategin baseras på logiska och rationella 

resonemang. Därför ser företag upplåning som en kapitalkälla som inte bör 

förbrukas i onödan.  

 

Ytterligare en fråga som påverkar den riskexponering skuldsättningen 

medför är om företaget ska låna kontinuerligt eller enbart göra det under 

kortare perioder. Donaldson och Fox (2000) menar här att så länge de 

fundamentala övervägandena inte ändras bör inte heller upplåningsstrategin 

ändras i och med att riskexponeringen förblir konstant. De fundamentala 
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övervägandena vid ett upplåningsbeslut består i de förväntade belöningarna 

och straffen, sannolikheten för att de ska inträffa samt företagets 

riskaversion. Med förändringar i belöningar avses händelser som ändrar 

den förväntade avkastningen på de investerade medlen. Förändringar i 

straffen innebär däremot att sannolikheten för likviditetsbrist och konkurs 

drastiskt ändras.  

 

Många företag har en något fragmenterad hållning gentemot upplåning. 

Med detta menas att företag skiljer på investeringar beroende på deras 

risknivå, vilket får till följd att företag anser det mer lämpligt att 

skuldfinansiera mindre riskfulla investeringar och vice versa. Vidare 

förefaller företag i praktiken att skilja mellan ”kända” och ”okända” 

investeringar. Investeringar som faller under klassifikationen ”kända” är 

sådana som man tidigare gjort och därför har kunskap om, medan ”okända” 

är motsatsen. Denna uppdelning mellan investeringar avspeglar sig också 

på hur desamma finansieras. ”Kända” investeringar finansieras då ofta på 

”kända” sätt med finansieringsformer man är van vid, medan hållningen 

mot finansieringen av ”okända” investeringar är mer fragmenterad. 

(Donaldson & Fox, 2000) I följande del av referensramen går vi vidare med 

företagets skuldsättning och beskriver vilka egenskaper de långa 

obligationerna kan ha. Donaldson och Fox (2000) menar att valet av 

egenskaper i utformningen av skuldinstrumentet beror på följande. 

 
”Important differences among debt forms then reduce to differences in amount and/or 

timing of the required payments”. 

(Donaldson & Fox, 2000, s 9) 
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3.2 UTFORMNING AV OBLIGATIONEN 

Namnet obligation kommer av att företaget utlovar att betala en fastställd 

ränta på det lånade beloppet, skulden, samt att återbetala skulden då lånet 

förfaller. Låntagaren/emittenten är juridiskt bunden att leva upp till de 

åtaganden som obligationen innebär. (Finnerty & Emery, 2001)  

 

Skuldbrev i form av obligationer, diskonteringsinstrument och depositioner 

handlas på penningmarknaden och den del av penningmarknaden där 

obligationer handlas kallas, inte helt ologiskt, obligationsmarknaden. Det 

finns för närvarande ungefär ett femtiotal företag som använder den 

svenska penningmarknaden för sin upplåning. Penningmarknaden har 

numera kommit att bli i stort sett synonymt med begreppet kreditmarknad. 

(Hagerud, 2002) På obligationsmarknaden kan företaget tillfredsställa sitt 

långfristiga kapitalbehov, genom att emittera obligationer. Obligationens 

egenskaper delas enligt Brealey och Myers (2000) upp utifrån olika 

kriterier vilka beskrivs i följande stycken.   

 

Löptider: På den svenska obligationsmarknaden handlas företagsskulder 

med olika löptider. Utifrån företagets finansieringsbehov delas de upp på 

korta obligationer med löptider upp till tre år och långa obligationer med 

löptider från tre till femton år. (Hagerud, 2002) De flesta utestående lånen 

innebär att företaget regelbundet betalar tillbaka en del av kapitalbeloppet 

under lånets löptid. En så lång löptid som möjligt innebär då att företaget 

minimerar de regelbundna återbetalningarna för att på så sätt reducera den 

årliga skuldbördan. Utifrån företagets/emittentens synvinkel går emellertid 

åsikterna om löptid och risk emot varandra då vissa anser att de minimerar 

sin risk genom att ha en så kort löptid som möjligt. Detta förklaras med att 
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företaget bättre kan uppskatta de kortsiktiga inflödena än de långsiktiga. 

(Donaldson & Fox, 2000)  

 

Återbetalning: Obligationer kan också delas upp utifrån hur de ska 

återbetalas, exempelvis om det emitterande företaget kan återköpa hela det 

utestående lånet under dess löptid. Återköpspriset är då specificerat vid 

emissionen. Detta fungerar som en försäkring mot räntehöjningar för 

företaget om deras utestående lån har rörlig ränta. (Donaldson & Fox, 

2000) För obligationer som handlas publikt på en marknad, sker detta ofta 

genom en så kallad ”sinking fund”. Med detta menas att det emitterande 

företaget varje år betalar en summa till en fond, medel som sedan används 

för att lösa tillbaka obligationerna. (Brealey & Myers, 2000) Beroende på 

om obligationen amorteras av helt under dess löptid eller om hela 

kapitalbeloppet återbetalas vid förfall påverkas företagets risk. Risken ökar 

enligt Donaldson och Fox (2000) om en stor framtida återbetalning ska ske 

snarare än flera mindre regelbundna återbetalningar. I följande stycke går 

vi in djupare på vilken risk det innebär att investera i obligationer samt hur 

denna kan mätas.  

 

Kreditrisk: Vilken risk det innebär att investera i obligationer och certifikat 

beror på värdet och risken på det emitterande företagets tillgångar (Brealey 

& Myers, 2000, s. 396). Denna risk benämns kreditrisk och innebär 

kortfattat emittentens förmåga eller kapacitet att betala tillbaka det 

utestående lånet vid förfall. Kreditrisken bedöms utifrån den rating 

respektive emittent erhåller av oberoende ratinginstitut såsom Moody´s och 

Standard & Poor´s. Vid bedömningen eller fastställandet av ratingen utgår 

ratinginstituten från såväl en kvantitativ som en kvalitativ analys för att på 

bästa möjliga sätt försöka bedöma företagets kreditvärdighet och spegla de 

risker långivarna eller investerarna utsätts för. De kvalitativa aspekterna 
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innefattar en bedömning av branschspecifika risker, emittentens 

makromiljö, emittentens marknadsposition samt en bedömning av 

ledningen. De kvantitativa aspekterna innebär å andra sidan en utvärdering 

av emittentens lönsamhet och kassaflödeshantering, av dess kapitalstruktur 

och finansiella flexibilitet. Efter det delas företagens instrument in i 

”investment grade” eller ”speculative/junk bond” beroende på utfallet av 

studien, vilket innebär att ett företags skulder kan delas in efter 

kreditrisken.  

 

Det ska tilläggas att det är emittenten själv som betalar för att erhålla en 

rating och att ratingen inte är konstant, utan en variabel som justeras 

kontinuerligt vid förändrade förhållanden. Det ligger även i emittentens 

eget intresse att erhålla en god rating eftersom ratingen är nära korrelerad 

med lånekostnaden, det vill säga med den ränta som krävs av investerarna. 

(Hässel, Norman & Andersson, 2001) Då de största obligationsköparna är 

pensionsfonder och liv- och försäkringsbolag måste de emitterade 

obligationerna vara säkra papper då de ska trygga pensioner och 

försäkringsåtaganden. För att kunna emittera obligationer kräver alltså 

dessa investerare att företaget har god kreditvärdighet och ett gott rykte, 

något som innebär att obligationsmarknaden, till stor del är begränsad till 

större företag. (Hallgren, 1996)  

 

Konkurs: Skulderna kan även klassificeras utifrån hur de behandlas om 

företaget går i konkurs. En del lån kan då ha företräde framför andra lån om 

konkurs skulle vara ett faktum. Ett företags obligationer kan nämligen ha 

diverse tillgångar som säkerhet, medan andra typer av obligationer inte har 

någon som helst säkerhet i fall företaget går i konkurs. (Brealey & Myers, 

2000) Lån med säkerhet, så kallade ”asset backed securities”, ökar 

emittentens kreditvärdighet då investeraren vid konkurs får direkt tillgång 
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till den underliggande tillgången. Säkerheten kan vara en fysisk tillgång, 

som en maskin, eller betalningsströmmar.  (Hässel, Norman & Andersson, 

2001) 

 

Emissionssätt: Obligationer och certifikat kan emitteras publikt, vilket 

betyder att instrumentet erbjuds till vem som helst som vill köpa det och att 

det sedan kan omsättas på marknaden. Privata emissioner å andra sidan 

innebär att instrumenten säljs direkt till ett mindre antal specifika 

investerare, såsom pensionsfonder och andra institutionella investerare. 

(Brealey & Myers, 2000) Att emittera till en liten skara investerare snarare 

än att emittera obligationer publikt är enligt Donaldson och Fox (2000) en 

metod för företaget att minska dess risk. Detta beror på att om det finns en 

relation mellan låntagare och långivare skulle det kunna vara lättare att 

exempelvis omförhandla lånets villkor.  

 

Kupongränta: Ett företags emitterade instrument kan vidare särskiljas 

beroende på hur räntan är satt och hur den betalas. Det finns principiellt två 

huvudtyper av obligationskonstruktioner. Det existerar även obligationer 

som kan behäftas med olika egenskaper, som exempelvis optioner, för att 

på så sätt anpassas efter specifika behov och preferenser. Den enklaste 

formen av obligationer är nollkupongobligationer, vilka inte betalar ränta 

kontinuerligt till investeraren i form av kuponger. Detta innebär att 

obligationens värde ökar med en känd fast ränta som betalas ut då 

obligationer förfaller, vilket skapar en ränta på ränta effekt. Den andra och 

vanligaste konstruktionen är kupongobligationer. Dessa ger investeraren 

årsvisa eller halvårsvisa kupongutbetalningar, vars ränta är en fast 

procentsats. En annan typ av obligationer är så kallade ”Floating Rate 

Notes” (FRN), vilka betalar en kupong som varierar beroende på 

korträntan. Trots att korträntan bestämmer kupongens storlek kan 
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löptiderna på denna typ av obligationer vara ända upp till tio år. Den rörliga 

räntan i FRN-lån justeras regelbundet som en marginal mot exempelvis 

STIBOR. Storleken på denna differens bestäms av emittentens 

kreditvärdighet.  (Hässel, Norman & Andersson, 2001)  

 

Valuta: Företag kan välja att låna upp sig i olika länder och i olika valutor. 

Valet står här mellan att låna i sin egen valuta på en utländsk marknad eller 

låna i lokal valuta. Att låna utomlands är speciellt attraktivt för företag med 

stor och diversifierad utlandsverksamhet. (Brealey & Myers, 2000) 

 

Realt/nominellt: Brealey och Myers (2000) gör sedan inga vidare 

uppdelningar av ett företags skulder. Vår åsikt är att det utöver nämnda 

klassifikationer går att indela ett företags upplåning/skulder ur ytterligare 

ett perspektiv, nämligen genom en distinktion mellan lån som emitteras i 

nominella eller reala termer. Motiv till att finansiera sig realt genom 

realränteobligationer kommer att diskuteras utförligare under 

nästkommande rubrik. 

 

Brealey och Myers (2000) hävdar att obligationens olika egenskaper ger 

företaget stora möjligheter att utforma låneinstrument utifrån såväl deras 

egna som investerarnas behov. Företaget kan förutom att kombinera 

existerande egenskaper, även utforma helt nya instrument då en viktig 

faktor är att tilltala investerarna. Vi instämmer i denna åsikt, men anser att 

investerarnas preferenser måste vägas mot företagets behov och önskemål. 

Att emittera nya instrument kan leda till att företag skulle bli tvungna att 

axla en innovationskostnad. (Fischer, 1986) Dessa kostnader består i att 

etablera och marknadsföra instrumentet hos såväl investerare som 

förmedlande institut. För att dessa kostnader ska vara berättigade, krävs det 



Kapitel 3 
Referensram 

 42

att instrumentets införande uppvägs av de positiva effekter det kan tänkas 

generera.  

 

När vi nu beskrivit de teoretiska möjligheter som står ett företag till buds 

för att utforma sin skuld kommer vi i nästa del av kapitlet att resonera kring 

vilka faktorer som kan påverka ett företag att välja realränteobligationer 

som upplåningsform.  
 

 

3.3 ÖVERVÄGANDEN VID FINANSIERING GENOM 

REALRÄNTEOBLIGATIONER 

Som ett resultat av innovationsförmågan på de finansiella marknaderna är 

utbudet av skuldinstrument idag bredare samtidigt som instrumenten är mer 

komplexa än någonsin tidigare. De nya egenskaper och konstruktioner som 

idag existerar borde få företag att i större utsträckning överväga andra 

alternativ än traditionell finansiering genom exempelvis banklån. (Lister & 

Evans, 1988) Av alla de sätt och möjligheter som finns att utforma ett 

skuldinstrument, varför ska då företaget välja att finansiera sig realt? Denna 

fråga diskuteras i den resterande delen av detta kapitel.  

3.3.1 Kostnadsbesparingar 

Vi anser att vissa paralleller kan dras mellan motiven till varför stater ska 

emittera realt och de motiv ett företag kan tänkas ha för att finansiera sig 

realt. Teoretiska skäl till varför stater ska emittera realränteobligationer, 

istället för nominella, är bland annat att kostnadsbesparingar kan uppstå på 

ett flertal olika sätt. Ett sätt, vilket även beskrivits i bakgrunden, är om 

inflationen skulle bli lägre än vad marknaden hade förutspått. I och med att 

marknaden har en tendens att överskatta inflationen får staten i dessa fall en 
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billigare upplåning med realränteobligationer. Staten är troligtvis inte bättre 

än marknaden på att förutspå inflationsutvecklingen, men inflationen är en 

variabel staten till viss del kan kontrollera samt ha bättre information om. 

(Deacon & Derry, 1998) Företag är troligtvis inte heller bättre än 

marknaden på att prognosticera inflationen, men skillnader i uppfattning 

om den framtida inflationsutvecklingen anser vi även skulle kunna vara ett 

motiv för företag att låna upp sig realt. Om marknaden å andra sidan skulle 

vara bättre än emittenten på att förutspå inflationen, skulle däremot 

realränteobligationer kunna bli en dyrare finansieringsform än andra 

alternativ. Det förefaller oss, liksom Deacon och Derry (1998), dock 

besynnerligt att marknaden systematiskt skulle överskatta inflationen.  

 

Efterfrågan 

Finns det en otillfredsställd efterfrågan från placerarhåll, skulle även det 

kunna vara en anledning. Att emittera realränteobligationer istället för 

nominella skulle då kunna leda till lägre upplåningskostnader för staten och 

även företagen. (Shen, 1995) Att efterfrågan kan leda till lägre 

upplåningskostnader för företaget beror på vilka faktorer som bestämmer 

investerarnas beteende och marknadens funktion. I teorin finns det i 

huvudsak fyra modeller som har till uppgift att förklara utseendet på den så 

kallade avkastningskurvan och då även investerarnas rationalitet och 

förväntningar.  
 

Förväntningshypotesen innebär kortfattat att alla investerare antas vara 

homogena, rationella och riskneutrala samtidigt som de inte kräver 

ytterligare ersättning för längre löptider. Hypotesen förutsätter också att 

investerare är helt indifferenta till obligationernas återstående löptid så 

länge de ger samma förväntade avkastning. (Viotti & Wissén, 1991) Vidare 

bygger den på antaganden att marknaden är effektiv i den bemärkelsen att 
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den speglar all tillgänglig information. (Hässel, Norman & Andersson, 

2001) På en effektiv marknad finns det inga, eller få, möjligheter till att 

göra arbitragevinster på grund av konkurrensen mellan aktörerna. Detta 

förutsätter att aktörerna har rationella och homogena förväntningar. 

(Brealey & Myers, 2000) Det finns dock en möjlighet till eventuella 

arbitragevinster vid spekulation där ingen hänsyn tas till riskerna. (Levich, 

1998)  
 

Likviditetspreferensteorin innebär att investerare föredrar korta löptider och 

kräver högre riskpremie ju längre löptiden är. Investerarna antas således 

vara riskaverta och motvilliga till att placera i papper som har lång löptid 

om de inte erbjuds en s.k. likviditetspremie. (Hässel, Norman & Andersson, 

2001)  

 

Preferred habitat teorin är nära sammanbunden med 

förväntningshypotesen och likviditetspreferensteorin. Här anses dock att 

likviditetspremien inte är en variabel som ökar i takt med löptiden. I och 

med att det de facto existerar aktörer, som exempelvis pensionsfonder, som 

efterfrågar långa löptider på grund av utseendet på deras skuldsidor anses 

likviditetspreferensteorins argument vara ohållbara. Denna teori säger 

också att utbudet och efterfrågan för en viss löptid inte alltid 

överensstämmer. Detta innebär att aktörerna emellanåt tvingas att emittera 

respektive placera på löptider som inte överensstämmer med den 

individuella horisonten. Då detta sker kräver aktörerna kompensation för 

sitt risktagande. (Fabozzi, 2001)  

 

Marknadssegmenteringsteorin antar att aktörerna är fixerade vid vissa 

löptider när de placerar respektive emitterar. Denna teori står, i den 

bemärkelsen, också i motsats till den ovan behandlade 
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förväntningshypotesen. Endast radikala förändringar i räntorna på andra 

löptider får dessa aktörer att byta horisont. Efterfrågan på respektive löptid 

kan således sägas vara konstant eller givet och med 

marknadssegmenteringsteorin är det snarare utbudet på respektive löptid 

som bestämmer räntenivån.  

 

Empiriska studier har visat att ingen av dessa teorier speglar den komplexa 

verkligheten till fullo. (Hässel, Norman & Andersson, 2001) De innefattar 

också flera starka antaganden som inte ter sig särskilt realistiska. Teorierna 

kan dock tjäna till att underlätta en förståelse av marknaden då verkligheten 

troligtvis består av en mix av dessa teorier. Teorierna är troligtvis 

applicerbara på vissa investerare, medan de troligtvis passar mindre bra ur 

förklaringssynpunkt för andra investerare. Det har med största sannolikhet 

sin grund i att investerare varken är konsekventa eller rationella. 

Investerarnas rationalitet är nära förbundet med hur effektiv en marknad är, 

vilket kommer att kommenteras längre fram.    

 

Lägre premier 

Lägre upplåningskostnader skulle även kunna uppnås genom att 

likviditetspremien på utställda realränteobligationer minskar jämfört med 

emissioner av andra instrument. Detta förutsätter dock att den emitterade 

realränteobligationen överensstämmer relativt bra med investerarnas 

löptidspreferens. Majoriteten av investerarna på 

realränteobligationsmarknaden har långa åtaganden, vilket gör att de söker 

tillgångar med lång löptid och duration för att på så sätt minska sin risk 

genom matchning. (Deacon och Derry, 1998) Dessa investerare har inget 

behov av att aktivt omsätta sitt innehav av realränteobligationer, vilket 

innebär att de i de flesta fall har en utpräglad “buy and hold” strategi. 

(Deacon & Derry, 1998; Magnusson & Strandberg, 2002; Brynjolfsson & 
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Fabozzi, 1999) Detta innebär att enbart en mindre likviditetspremie krävs. 

(Barclays Capital, 2002) Barclays Capital (2002) menar vidare att 

likviditetspremien i stort sett kan elimineras då vissa företag emitterar 

realränteobligationer privat, utformade utifrån en mindre grupp investerares 

specifika preferenser. Instrumentet konstrueras då för att matcha 

investerarnas önskemål vad det gäller löptid och duration, vilket innebär att 

enbart en mindre likviditetspremie krävs. Skulle däremot investerarnas 

beteende främst bestämmas av likviditetspreferensteorin skulle en relativt 

hög likviditetspremie krävas. Detta kommer sig av att 

realränteobligationsmarknaden är mindre likvid med färre aktörer och med 

en större spread än den nominella, vilket innebär en likviditetsrisk. 

(Magnusson & Strandberg, 2002; Brynjolfsson & Fabozzi, 1999)  
 

Att ett företag skulle kunna nå billigare upplåning på olika sätt genom att 

emittera realränteobligationer bygger främst på antagandet om att 

investerarna inte är helt rationella samtidigt som marknaden i dagsläget inte 

är helt perfekt. Vi anser att möjligheten till billigare upplåning har sin 

grund i antagandet att beteendet hos investerarna i realränteobligationer 

bäst förklaras av preferred habitat och marknadssegmenteringsteorin. 

Investerarna skulle då vara villiga att acceptera en något lägre ränta i utbyte 

mot att obligationens löptid överensstämmer med den individuella 

placeringshorisonten. Utbudet är alltså väsentligt mycket mindre än 

efterfrågan, vilket på grund av att marknaden fortfarande är ung och inte 

perfekt skulle leda till att kostnaderna skulle kunna sänkas.  Precis som 

Brealey och Myers (2001, s 372) påpekar så existerar det inga ”financial 

illusions” på en perfekt marknad utan investerarna är där främst 

intresserade av företagets kassaflöden och vad en investerings avkastning 

ger i förhållande till dess risk. Med detta som bakgrund kan konstateras att 

eventuella kostnadsbesparingar inte skulle uppstå om marknaden inte vore 
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imperfekt, vilket vi även nämnt tidigare. Att det rör sig om en 

marknadsimperfektion illustreras av följande citat: 

 
”The habitat argument posits optimal debt maturity at the point where debt and asset 

maturities are matched so as to minimize the uncertainty associated with interest-rate 

fluctuations, although there is no basis for an optimal maturity structure in well-

functioning capital markets.” 

(Modigliani och Sutch ur Lister & Evans, 1988, s 45) 

 

Matchningen som vi återkommer till senare är alltså av stor vikt då 

preferred habitat och marknadssegmenteringsteorin bestämmer 

investerarnas förväntningar. Detta kommer sig dock av att marknaden är 

imperfekt, då detta behov inte annars skulle existera. 
 

3.3.2 Riskdiversifiering och stabilitet  

Riskdiversifiering av skuldportföljen genom flera upplåningsformer kan 

reducera variationerna i lånekostnad och ge företaget stabilitet. (Barclays 

Capital, 2002) Realränteobligationer har en låg korrelationseffekt med 

andra instrument som t.ex. aktier och nominella obligationer, vilket ger 

goda diversifieringsmöjligheter. (Brynjolfsson & Fabozzi, 1999) När 

inflationen stiger ökar kostnaden för den reala upplåningen medan den 

nominella upplåningen blir billigare i och med att räntan som betalas ut till 

viss del ”äts upp” av den ökade inflationen. I och med att komponenterna i 

skuldsidan i företagets balansräkning är olika och inte korrelerar med 

varandra ger detta ökad stabilitet och mindre variationer i lånekostnaderna. 

Att inkorporera olika inslag på skuldsidan som är av olika karaktär, genom 

olika typer av skuldinstrument kan företaget diversifiera sin låneportfölj.       
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Deacon och Derry (1998) gör gällande att emissioner av 

realränteobligationer kan innebära en riskdiversifiering av emittentens 

totala skuldportfölj även på andra vis. Detta kan ske genom att 

investerarbasen breddas till olika grupper och generationer i samhället 

genom att olika instrument tilltalar olika målgrupper. Realränteobligationer 

skulle då kunna ge företaget möjlighet att nå nya segment av 

långivare/investerare som har intresse av de speciella egenskaperna som 

instrumentet erbjuder. Då investerarna i realränteobligationer ofta har långa 

reala åtaganden som de vill matcha ger denna finansieringsform företaget 

möjlighet till upplåning på längre löptider. (Barclays Capital, 2002) 

 

3.3.3 Matchning 

För att illustrera matchningsprincipen inleds detta avsnitt med ett förenklat 

exempel inspirerat av Hässel, Norman och Andersson (2001, s 379). Ett 

bostadsinstitut kan låna ut kapital på tio år till en ränta indexerad mot KPI 

samtidigt som det finansierar sig själv genom att emittera en nominell 

obligation med fem års löptid. Under fem år kommer det då att finnas en 

säkerställd marginal inlåst som ett resultat av de två affärerna om man 

bortser från inflationsutvecklingen. Efter denna period ska dock 

obligationen återbetalas. I detta läge uppstår ett antal risker för 

bostadsinstitutet varav den första helt enkelt består av att det kanske inte 

har medel att återbetala obligationen med eftersom inbetalningen av det 

utlånade beloppet kommer att ske först om tre år. Detta benämns 

löptidsrisk.  

 

Den andra risken kommer av att bostadsinstitutet troligtvis måste emittera 

ytterligare en obligation för de tre återstående åren. Här uppkommer en 

ränterisk för bostadsinstitutet eftersom storleken på den nya 



Kapitel 3 
Referensram 

 49

räntemarginalen, det vill säga skillnaden mellan in- och utlåningsräntan, 

beror på den framtida ränteutvecklingen.  

 

Eftersom endast intäkterna är kopplade till inflationen uppstår ytterligare en 

risk för bostadsinstitutet då det rör sig om två olika räntetyper. Har 

inflationen sjunkit under denna tid samtidigt som de nominella räntorna 

ligger konstant eller har ökat, får detta till följd att institutets intäkter 

kanske inte kommer att täcka kostnaderna för den nya upplåningen. Detta 

kan i sin tur leda till att utlåningen på fem år slutar som en förlustaffär för 

bostadsinstitutet. Samtliga nämnda risker kan bostadsinstitutet undvika 

genom att emittera en tioårig realränteobligation indexerad mot KPI, vilket 

leder till att utlåningen exakt matchas med intäkterna. I detta exempel 

använde vi oss av ett bostadsinstitut, men principen, att försöka undvika en 

”mismatch” mellan tillgångarna och skulderna är densamma för i stort sett 

alla företag. 

 

För företag med reala tillgångar och intäkter är det uppenbart attraktivt med 

en skuldsida denominerad i reala termer, då det ger möjligheter till 

matchning. (Brynjolfsson & Fabozzi, 1999) Detta skulle ge företaget en 

viss stabilitet och framför allt minska dess risk i enlighet med Donaldson 

och Fox (2000) tankar kring kassaflödenas flexibilitet. Detta kommer sig av 

att företaget kan utforma och emittera en realränteobligation som matchar 

storleken och tidpunkten på de reala inflödena från tillgångssidan, något 

som skulle sänka företagets risk. Kontrollen på utflödena skulle förbättras 

även om problemet med att uppskatta variationerna i inflödena skulle 

kvarstå, beroende på typen av intäkter. Detta får till följd att upplåning via 

realränteobligationer är bättre lämpat för vissa typer av företag och vissa 

branscher. Företag med stabila, reala kassainflöden under en lång period är 

företag som teoretiskt borde passa som emittenter av realränteobligationer. 
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Exempel på sådana företag är kommersiella fastighetsbolag som hyr ut 

lokaler på långa kontrakt, där hyrorna är kända flöden samtidigt som de 

oftast är indexerade mot KPI. (Intervju Svenska Fastighetsägarföreningen, 

2002; Intervju Hyresgästföreningen, 2002) Hyran, vilken kan jämföras med 

kupongutbetalningarna, är dock inte lika förutsägbar som för en 

realränteobligation, vilket kan göra det svårt att uppskatta inflödet. Även 

företag inom infrastruktur, naturtillgångar och läkemedel har intäkter som 

traditionellt sett har en hög korrelation med inflationen.  (Brynjolfsson & 

Fabozzi, 1999)  

 

Ett motiv till att använda sig av realränteobligationer skulle kunna vara för 

ett specifikt projekt av real natur. Som Donaldson och Fox (2000) påpekar 

så kan ett företags motiv för att finansiera sig med lån vara att det vill 

finansiera temporära eller tillfälliga underskott eller projekt med tillfälliga 

medel. Rör det sig om en enstaka investering med långa, stabila och reala 

intäkter finns det incitament att finansiera sig via realränteobligationer för 

att då minska företagets totala risk. De reala utflödena genererade av 

realränteobligationerna blir då inte en permanent del av kapitalstrukturen 

utan försvinner då lånet förfaller och investeringen är avbetalad.  

 

De emittenter som däremot inte har reala intäkter att matcha 

realränteobligationens utbetalningar med kan hantera inflationsrisken som 

realränteobligationer medför genom en swap. Denna diskussion inkluderas 

på grund av att majoriteten av företagsemittenterna på den svenska 

marknaden har swappat. Transaktionen kan illustreras med hjälp av 

nedanstående figur, där pilen till höger innebär betalning och pilen till 

vänster att man tar emot kassaflöden:
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    Reala kassaflöden 

 

            Reala kassaflöden         STIBOR + X räntepunkter 

 

                 

 

    STIBOR +X räntepunkter            Reala kassaflöden 

 

 

 

Vanligtvis initieras swappen då en bank får en förfrågan av en kund om 

möjligheten att investera i företagsemitterade realränteobligationer. Banken 

diskuterar sedan med ett företag om att emittera en realränteobligation mot 

att de får swappa bort flödena mot exempelvis STIBOR + X antal 

räntepunkter. 

 

1. Företaget ställer med hjälp av banken ut en realränteobligation som 

sedan köps av en investerare. Det betalar en fast ränta, typiskt 3,5 

eller 4 % på ett nominellt belopp som räknas upp med inflationen. I 

det flesta fall är det en direkt kopia på ett statspapper, exempelvis 

3101 eller 3105. 

 

2. Banken konstruerar en swap där den åtar sig att betala exakt de reala 

kassaflödena som obligationen genererar till företaget mot att den får 

STIBOR + en viss spread. Banken vill i regel inte ta inflationsrisken 

Företag Köpare av swap 2. Bank 

Figur 3 Realränteswap         
Källa: Magnusson & Strandberg, 2002  

Köpare av företagsemitterad 
realränteobligation 

1. 
Företagsemitterad 
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utan den försöker i sin tur swappa bort flödena. Detta görs antingen 

genom att banken själv köper en realränteobligation eller att den 

hittar en motpart som vill ha reala kassaflöden och betala STIBOR. 

(Magnusson & Strandberg, 2002)  

 

Underliggande index 

Hittills har vi bara refererat till inflationen i allmänna ordalag då vi 

diskuterat emissioner av realränteobligationer. I själva verket finns ett antal 

underliggande index, vilka speglar prisutvecklingen/inflationen på olika 

vis. Valet av underliggande index som ska användas vid 

inflationsuppräkningen är av stor betydelse för såväl emittenten som 

investeraren. Ur investerarens perspektiv beror detta främst på att valet 

avgör hur väl investeringen egentligen är skyddad. För emittenten å andra 

sidan kan valet av underliggande index påverka risknivån om 

realränteobligationerna emitterats för att matcha reala kassainflöden. Om 

det primära skälet till emissionen är matchning och riskhantering krävs att 

obligationen räknas upp mot samma index som styr intäkterna. Olika 

prisindex är således olika lämpliga för olika grupper och olika ändamål. 

(Fischer, ur Dornbusch & Simonsen, 1981) Vissa index är bättre för vissa 

grupper vilket även innebär att fördelarna med realränteobligationer 

varierar för de olika grupperna beroende på vilket index som väljs. ( Shen, 

1995)  

 
“…there are many inflation indexes, and none meets the ideal conditions. Different 

indexes are better measures of inflation for different sectors of society. “ 

(Shen, 1995, s 48) 

 

Val av underliggande index kan vara problematiskt då det ska tilltala 

investerarna, men även tillfredsställa emittentens behov. I många fall skulle 
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säkert ett index konstruerat av emittenten själv vara det optimala ur 

riskhanteringssynpunkt, för att på så sätt uppnå perfekt matchning av 

flödena. Detta skulle dock troligtvis inte tilltala alla investerare samtidigt 

som det är av stor vikt att indexet tas fram av en självständig institution 

fristående från emittenten. (Deacon & Derry, 1998) Annars föreligger 

misstanken att index kan manipuleras för att på så sätt framkalla nominella 

besparingar för emittenten.  
 

3.4 SAMMANFATTNING 

Innan vi går vidare till den empiriska delen i nästföljande kapitel kan det 

vara på sin plats att kort sammanfatta de aspekter vi anser att läsaren bör ha 

i åtanke inför den resterande delen av uppsatsen. Inledningsvis tog vi upp 

tänkbara motiv till varför ett företag skulle använda upplåning som 

långfristig finansieringsform. Donaldson och Fox (2000) betonar här främst 

interna faktorer. Exempelvis sägs upplåning vara en kapitalkälla som 

företaget har god kontroll över samtidigt som det är flexiblare källa än 

andra alternativ. Andra interna motiv som kan påverka detta beslut är, 

företagets riskaversion, traditioner och erfarenheter. Donaldson nämner 

även att det i många fall är externa faktorer som bestämmer hur företaget 

väljer att finansiera sig, även om det påpekas att företaget bör ha som regel 

att utgå från sina specifika behov och förutsättningar. Som den främsta 

externa faktorn som påverkar beslutet identifieras (den förväntade) 

kostnaden för upplåningen.  
 
Motiven till att inte använda upplåning som finansieringsform har enligt 

Donaldson och Fox (2000) främst sin grund i attityder snarare än i 

ekonomiska överväganden. De tillstår dock att många företag väljer att inte 

låna upp sig på grund av att det tros kunna öka företagets risk och minska 
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företagets möjligheter till att attrahera kapital. Risken består främst i att 

kunna balansera och matcha företagets kassainflöden med utflödena. Detta 

kan göras genom att ha god kontroll över flödena, vilka samtidigt bör vara 

flexibla för att kunna parera tillfälliga fluktuationer.  
 
När väl för- och nackdelarna med upplåning som finansieringsform är 

klarlagda, står ett antal olika möjligheter till förfogande när det gäller att 

utforma ett skuldinstrument. Företaget har här ett flertal olika egenskaper 

att välja mellan för att instrumentet ska passa såväl företagets som 

investerarnas preferenser. Realränteobligationer är ett alternativ och det 

existerar ett flertal motiv till varför företag väljer att emittera just detta 

instrument. Ett motiv är att denna finansieringsform kan leda till lägre 

upplåningskostnader på olika vis i jämförelse med andra alternativ. Andra 

skäl kan vara att det möjliggör riskdiversifiering av låneportföljen samtidigt 

som det kan sänka företagets risk då långa reala intäkter kan matchas med 

realränteobligationens reala utbetalningar och långa löptid.  
 
Följande rubriker utgör en sammanställning av de teoretiska faktorer som 

används för att strukturera upp empirimaterialet. Rubrikerna utgör även 

stommen för den kommande analysen, men i analysen har vi utvecklat 

resonemanget och behandlar där Donaldsons resonemang med 

utgångspunkt från empirin.  

 

- EXTERNA FAKTORER  

- INTERNA FAKTORER  

- UTFORMNING AV OBLIGATIONEN  

- UPPLEVDA PROBLEM OCH FRAMTIDSUTSIKTER  
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4 EMPIRI 
 

Urvalet till vår empiri består av fyra företag eller projekt. Dessa är 

Industrivärden AB, Öresundsbro Konsortiet, Skanska Financial Services 

(Fysikhuset Stockholm KB) samt Stockholmsleder AB. Respondenterna i 

urvalet är alla av olika karaktär samtidigt som de har olika förutsättningar 

och mål med sin finansiering. För att läsaren ska få en uppfattning om 

respondenterna, börjar denna del med en kort beskrivning av respektive 

respondent, där tyngdpunkten läggs på deras upplåningsverksamhet. Efter 

denna inledande beskrivning har vi sammanställt respondenternas åsikter 

och svar i generella termer. Sammanfattningen av de huvudsakliga 

punkterna från referensramen utgör här strukturen för sammanställningen. 

Vi vill här även poängtera att ett av företagen i urvalet i dagsläget har valt 

att swappa bort sina reala flöden, men att de ursprungligen hade 

realränteobligationerna ”aktivt” utestående.  
 
 

4.1 FÖRETAGSPRESENTATION 

4.1.1 Industrivärden AB 

Industrivärden bildades 1944 och under 50-talet skedde förvärv i stora 

svenska bolag som AGA, SCA och Handelsbanken. Det var dock först 

under 80-talet som Industrivärden fick sin nuvarande form och inriktning. 

Under denna period koncentrerades börsportföljen till ett tiotal större poster 

där Industrivärden figurerar som aktiv ägare. Idag är Industrivärden ett av 

Nordens största investmentbolag. (www.industrivarden.se)  
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Verksamhet 

Industrivärden har huvudsakligen tre verksamhetsområden, vilka 

samordnas av en stabsfunktion. Dessa verksamheter är investering, analys 

och förvaltning. Affärsidén i företaget är att skapa aktieägarvärde genom 

att investera och aktivt äga företag som anses ha god framtida potential. 

Främst investeras i stora och medelstora noterade nordiska företag, men 

onoterade företag kan också vara ett alternativ i mindre utsträckning. 

Målsättningen med dessa investeringar är att på lång sikt kunna generera en 

hög tillväxt av investeringsobjektens substansvärde, vilket i sin tur ger 

avkastning till Industrivärden.  

 

Industrivärdens aktieportfölj bestod i slutet på 2001 till 91 % av 

börsportföljen, som innehåller innehav i noterade företag, samt onoterade 

innehav om 9 %. Marknadsvärdet på börsportföljen var vid samma tidpunkt 

ca 40,5 Mdr. Denna portfölj innehåller i dagsläget ett begränsat antal 

innehav i bland andra Handelsbanken där 25 % av aktierna ägs, SCA (24 

%), Sandvik (20 %) och Ericsson (7 %). (www.industrivarden.se & 

Årsredovisning, 2001) Industrivärdens huvudsakliga intäkter kommer 

således från utdelningar från aktieinnehaven, men även i vissa fall från 

avyttringar av innehav i portföljen.  

 

Upplåning 

För att finansiera investeringsverksamheten har Industrivärden flera olika 

låneprogram till förfogande. För att tillgodose den kortsiktiga 

finansieringen används ett företagscertifikatprogram där instrument ställs ut 

med en löptid om högst ett år. Låneramen för detta program är SEK 2 Mdr 

och certifikaten kan även ges ut i euro. Ett annat program för kortsiktig 

finansiering är Euro Commercial Programme (ECP), vilket möjliggör 
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upplåning i högst ett år i andra valutor än enbart SEK och EUR. För ECP är 

låneramen EUR 500 miljoner.  

 

För finansiering på längre sikt står Medium Term Note (MTN) programmet 

till förfogande. Detta program ger finansieringsmöjligheter på löptider 

mellan ett och tio år och under MTN emitteras obligationer främst för den 

svenska kapitalmarknaden i antingen SEK eller EUR. Industrivärden kan 

under MTN-programmet låna upp till SEK 5Mdr.  

 

Förutom ovanstående program har Industrivärden andra möjligheter att 

finansiera sig, exempelvis genom syndikerade lån där låneramen ligger på 

EUR 600 miljoner. Riktlinjen för den totala upplåningen är att den inte ska 

överstiga 20 % av de marknadsvärderade tillgångarna, det vill säga 

aktieinnehaven. (www.industrivarden.se) 

 

Rating 

Av Standard & Poor´s har Industrivärden erhållit ratingen K1 (se appendix 

3) för sitt företagscertifikatprogram. För ECP ligger ratingen emellertid på 

A-1, medan det internationella kreditbetyget är satt till A+ av samma 

ratinginstitut. (www.industrivarden.se) 

 

4.1.2 Öresundsbro Konsortiet 

1991 tecknade den danska och svenska staten ett avtal om en fast 

förbindelse över Öresund. Detta avtal godkändes sedan samma år av den 

svenska riksdagen och det danska folketinget. 1992 bildades Öresundsbro 

Konsortiet genom ett avtal mellan A/S Øresundsförbindelsen och Svensk-

Danska Broförbindelsen AB (SVEDAB). Detta innebär att konsortiet ägs 

till hälften av danska respektive svenska staten, då Øresundsförbindelsen 
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och SVEDAB är helägda bolag av respektive stat. År 2000 invigdes den 

omtalade bron, som tog fem år att bygga och kostade DKK 14,81 Mdr i 

1990 års priser.  Trots den korta byggnadstiden är det tänkt att bron ska stå 

i 100 år. (www.oeresundsbron.com och årsredovisning, 2001) 

 

Verksamhet 

Öresundsbro Konsortiet äger och driver den 16 km långa förbindelsen 

mellan Sverige och Danmark. Landanslutningarna drivs och ägs dock av 

SVEDAB respektive Øresundsförbindelsen och inte av själva Konsortiet. 

Ramen för verksamheten utgörs av det tidigare nämnda regeringsavtalet 

mellan Sverige och Danmark. Där slås bland annat fast att medlen som 

finansierade bron ska återbetalas med intäkter från väg- och 

järnvägstrafiken. Dessa intäkter ska bidra till att täcka kostnaderna för 

landanslutningarna och på sikt även ge utdelningar till de två huvudägarna. 

Förutom direkta driftskostnader ska intäkterna också täcka räntor och 

amorteringar på skulden. 

 

Konsortiets verksamhet kan delas in i tre huvudområden: motorvägen över 

Öresund, järnvägen över Öresund och finansförvaltningen. Avgifterna från 

vägtrafiken avgör Konsortiet själva även om regeringsavtalet har 

specificerat de övergripande förutsättningarna för prissättningen. Detta är 

den största intäktsposten och den beror på hur många som färdas över bron 

samt hur höga avgifterna är. Järnvägsavgiften å andra sidan är en fast avgift 

om DKK 300 miljoner som betalas årligen av svenska Banverket och 

danska Banestyrelsen. Denna summa är satt i 1991 års priser, men den 

indexregleras varje år vilket innebar att ersättningen för 2001 låg på DKK 

384 miljoner. (Årsredovisning, 2001) 

 
                                       
1 SEK 1 = DKK 0,81 per  02-12-16 (www.riksbank.se,) 
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Upplåning 

För att finansiera byggandet av den mäktiga bron tvingades Konsortiet ta 

stora lån. År 2001 var den samlade bruttoskulden DKK 22,6 Mdr och 

enbart under 2001 upptogs lån om DKK 3,8 Mdr för att i första hand betala 

tillbaka lån som förföll. Denna skuld beräknas ta ca 35 år att återbetala. Om 

25 år beräknas Konsortiet kunna börja ge utdelning till de två huvudägarna, 

som först då kan börja betala av sina skulder för landanslutningarna. Detta 

innebär i sin tur att återbetalningstiden för SVEDAB beräknas till ca 50 år 

och ca 57 år för Øresundsförbindelsen. De långa återbetalningstiderna för 

huvudägarna kommer sig av att utdelningen dröjer så pass länge, vilket får 

till följd att skulden växer på grund av räntekostnaderna.  Den långa 

horisont som projektets omfattning medför får till följd att beräkningarna är 

mycket känsliga för ändringar i intäkterna och svängningar i 

räntemarknaden. Då skulden är av en sådan magnitud kan små 

ränteändringar få stora konsekvenser.  

 

Konsortiet finansierar sig på såväl de internationella som de inhemska 

kapitalmarknaderna med det explicita målet att nå så låga 

finansieringskostnader som möjligt samtidigt som de finansiella riskerna 

beaktas. På grund av den långa horisonten är finansieringsstrategin främst 

inriktad på de långsiktiga finansieringskostnaderna, vilket innebär att 

kortsiktiga fluktuationer kan accepteras. För att hantera ränterisken har 

Konsortiet en stor del rörliga lån i sin totala låneportfölj (51 %). Detta 

kommer sig av att man anser att intäkterna från vägtrafiken är 

förhållandevis konjunkturberoende, vilket medför att en lågkonjunktur 

innebär minskade intäkter. En lägre ekonomisk tillväxt betyder, enligt 

Konsortiets uppfattning, normalt en lägre räntenivå, något som skulle 

kunna innebära att lägre intäkter även innebär lägre kostnader för 

upplåningen. Den resterande delen av skuldportföljen utgörs av 36 % lån 
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med fast ränta och 13 % lån med realränta. För att tillgodose 

finansieringsbehovet har Konsortiet och dess associerade bolag tillgång till 

olika standardiserade låneprogram. Främst tillgodoses detta behov genom 

lån inom EMTN-programmet och MTN-programmet. (Årsredovisning, 

2001) 

 

Rating 

Lån upptagna av Öresundsbro Konsortiet garanteras solidariskt av såväl 

den svenska som den danska staten. Detta innebär en mycket hög 

kreditvärdighet som även visar sig i den rating som Konsortiet erhållit. Hos 

Moody´s har Konsortiet erhållit ratingen Aaa och hos Standard & Poor´s 

AAA, vilket är det högsta betyget på respektive skala. (Årsredovisning, 

2001) 

 

4.1.3 Stockholmsleder AB 

Stockholmsleder AB registrerades som ett publikt bolag 1996 och ägs av 

Statens Väg- och Baninvest AB. Detta bolag är helägt av staten och sorterar 

under Näringsdepartementet. (Årsredovisning, 2001) 

 

Verksamhet 

Stockholmsleder är en del av den samlade organisationen för 

genomförandet av de lånefinansierade väginvesteringarna i Stockholms län. 

Verksamheten omfattar enbart upptagande av lån och förvaltning av 

desamma då de väl upptagits. Alla lån som Stockholmsleder tar upp går 

vidare till Vägverket för att finansiera förberedelser och utbyggnad av 

projekt inom Stockholms län. Den största och kanske mest kända 

investering som Stockholmsleder finansierat är förberedandet och 

byggandet av Södra Länken i Stockholm. (Årsredovisning, 2001) 

Återbetalningen av dessa lån kommer Stockholmsleder tillhanda via 
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statliga anslag som beror på politiska beslut (Intervju Stockholmsleder AB, 

2002) 

 

Upplåning 

För att kunna finansiera Vägverkets investeringar i Stockholms län krävs 

medel som erhålls via upplåning. Stockholmsleder kan erhålla den 

nödvändiga finansieringen via tre låneprogram, varav två för den svenska 

kapitalmarknaden. I Sverige kan Stockholmsleder tillgodose sitt 

finansieringsbehov via ett företagscertifikatprogram med en ram på 3 Mdr 

och ett MTN-program med en lika stor ram. Det finns även en möjlighet att 

finansiera sig hos Europeiska Investeringsbanken (EIB). Ramen för lån hos 

EIB ligger för närvarande på 2,5 Mdr. I dagsläget har 2,422 Mdr upplånats 

inom företagscertifikatprogrammet, 1,995 Mdr inom MTN-programmet 

och 1,3 Mdr hos EIB. Stockholmsleders upplåning är alltså i dagsläget 5,7 

Mdr. (www.vagochbaninvest.se/stockholmsleder.htm) 

 

Rating 

För såväl företagscertifikatprogrammet som MTN-programmet har 

Stockholmsleder garantier från Riksgäldskontoret (RGK). Genom ett 

riskdagsbeslut gav regeringen RGK tillstånd att utfärda garantier för de lån 

som Stockholmsleder tar upp. (Årsredovisning, 2001) Ratingen är därmed 

densamma som för svenska staten även om Stockholmsleder inte har en 

egen rating. Här anses det att den statliga garantin via RGK är tillräcklig. 

(Intervju Stockholmsleder, 2002) 
 

4.1.4 Fysikhuset Stockholm KB 

1993 fattade den svenska regeringen beslut om att ett nytt centrum för 

fysik, astronomi och bioteknik skulle byggas. Fysikcentrum, som projektet 

kom att kallas, skulle byggas för att förena den forskning och undervisning 
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som skedde inom dessa discipliner på Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH) och Stockholms Universitet (SU). Uppförandet påbörjades 1999 och 

till höstterminen 2001 togs centrumet i bruk för forskning och 

undervisning. Uppdraget att projektera, uppföra, finansiera, förvalta och 

hyra ut lokalerna tillföll Skanska. Fysikhuset Stockholm KB har ingen egen 

organisation och heller inga anställda. Detta kommanditbolag ägs i sin tur 

av Fysikhuset Fastighets AB och Stiftelsen Fysikhuset. Den förstnämnda 

ägarens enda uppgift är att vara just ägare till Fysikhuset Stockholm KB.  

 

Verksamhet 

Fysikhuset Stockholm KB har som enda syfte att äga, finansiera och hyra 

ut fastigheten ”Fysikcentrum”. Det är alltså den juridiska enhet som 

ombesörjer finansieringen av projektet samt hyr ut fastigheten till staten via 

KTH och SU. Intäkterna består av hyresbetalningar från staten via de två 

hyresgästerna. 

Upplåning 

Kostnaden för att bygga Fysikcentrum uppgick till 1,2 Mdr där ytterligare 

0,5 Mdr beräknades behövas för diverse tilläggsinvesteringar under de 

första 20 verksamhetsåren. Hela denna summa drogs in via ett enda 

obligationslån, vilket innebär att hela projektet är lånefinansierat. Statens 

hyresbetalningar till kommanditbolaget är utformade att motsvara 

utbetalningarna i obligationslånet. Bashyran i hyresavtalet är alltså 

beräknad så att Fysikhuset Stockholm KB kan möta sina åtaganden under 

obligationslånet. Finansieringen under byggnadstiden har skett med ett 

byggnadskreditiv som återbetalades med obligationslånet som emitterades 

då projektet var färdigt. Den långfristiga finansieringen är således avsedd 

att ske genom obligationslånet. 
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Obligationen har en legal löptid till och med 2025, men staten har 2020 en 

option på att förvärva Fysikhuset Stockholm KB, förutsatt att de vid samma 

tidpunkt återbetalar hela obligationslånet. Om staten väljer att inte utnyttja 

sin option tillfaller samma rätt Skanska Sverige AB. Om ingen av dessa 

väljer att utnyttja sina optioner kommer obligationslånet att löpa till 2025. 

Statens önskemål har dock varit att ha full förfoganderätt över fastigheten 

under lång tid framöver, varför mycket talar för att de kommer att utnyttja 

sin option 2020.  

 

Obligationslånets kapitalskuld, ränta och amorteringar justeras årligen för 

inflation i form av ökningen av svenskt KPI som publiceras av Statistiska 

Centralbyrån (SCB). Obligationslånet är således en realränteobligation som 

har officiellt KPI för februari 2001 som basindex. Realränteobligationen 

räknas sedan upp årligen med officiellt KPI för september som 

referensindex. Obligationslånet har även ett deflationsskydd vilket innebär 

att om inflationen, under lånets löptid, skulle falla under basindex så 

kommer beloppen bli oförändrade tills KPI återigen överstiger basindex. 

(Presentation av Fysikhuset Stockholm KB, Realt obligationslån med 

utökat deflationsskydd, Öhmans 2000) 

 

Rating 

Kontraktet som binder parterna innebär att hyresavtalet är utformat för att 

Fysikhuset Stockholm KB ska kunna fullgöra sina åtaganden under 

obligationslånet. Samtidigt är staten obegränsat ansvarigt för 

kommanditbolagets och dess ägares nuvarande och framtida åtaganden. 

Detta innebär i praktiken att staten garanterar projektet och att Fysikhuset 

Stockholm KB har samma kreditvärdighet. Detta återspeglas också i 

kommanditbolagets rating som av Standard & Poor´s är satt till AAA. 
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(Presentation av Fysikhuset Stockholm KB, Realt obligationslån med 

utökat deflationsskydd, Öhmans 2000)  

 

Innan resultatet från intervjuerna presenteras redogörs i tabell 3 en 

sammanställning över samtliga emittenter, deras obligationer och rating. 

Som framgår av tabellen varierar andelen realränteobligationer av totala 

utestående lån betänkligt mellan respondenterna, från 100 % till enbart 6 

%. Tidpunkterna för emissionerna varierar något, men samtliga av de 

tillfrågades lån har emitterats antingen under 1997 eller 2001.  

 

 

Tabell 3 Sammanställning av respondenternas emitterade realränteobligationer 
Källa: Stockholmsbörsens Månadslista, nov 2002 och årsredovisningar 

Låntagare Räntesats Löptid
Emitterat  
belopp 

Mkr

Andel av 
total 

finansiering

Rating    
S & P

Fysikhuset i Stockholm KB 4,29 2001-251201 1 700 100% AAA
Industrivärden AB 4,00 2001-081201 83 6% A+
Stockholmsleder AB 3,90 1997-021001 500 17% -

4,00 1997-081201 500
4,00 2001-081201 180
3,50 2001-151201 215

Öresundsbro Konsortiet 4,00 1997-081201 300 13% AAA
3,50 2001-151201 200

3 678
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4.2 INTERVJURESULTAT  

I denna del presenteras en sammanställning av respondenternas åsikter i 

generella termer. Sammanfattningen av de huvudsakliga punkterna från 

referensramen utgör här strukturen för sammanställningen. Denna del 

består till stor del av ett antal citat från respondenterna i urvalet. Dessa är 

alla markerade i kursiv stil, men av respekt till respondenterna och deras 

krav på anonymitet redovisas inte respektive respondent under respektive 

citat. Fördelningen av citat är i stort sett jämt fördelad mellan de olika 

respondenterna, varför vi anser att framställningen speglar samtliga 

tillfrågades åsikter på relativt rättvist sätt. Vi vill här även poängtera att ett 

av företagen i urvalet i dagsläget har valt att swappa bort sina reala 

flöden, men att de ursprungligen emitterade en ”aktiv” 

realränteobligation. 
 

4.2.1 Externa faktorer 

Enbart en av respondenterna uppger att initiativet att emittera 

realränteobligationer kom utifrån, i detta fall från en bank. Övriga 

emittenter har initierat beslutet själva och sedan tagit hjälp av bank eller 

investmentbanker för själva genomförandet. Vid frågan om vilka externa 

faktorer som påverkade beslutet att emittera realränteobligationer nämner 

de tillfrågade bland annat:  
 

”Räntan var vid tillfället relativt gynnsam samtidigt som Riksbanken fått striktare 

direktiv att hålla nere inflationen. Vi ansåg då att risken för att inflationen skulle dra 

iväg var relativt liten under de närmaste åren samtidigt som realränteobligationer vid 

emissionen gav en förväntad lägre kostnad i jämförelse med en fast ränteobligation.” 

 
”Break-even inflationen, inflationsprognoser och kostnaden för upplåningen. Dessa 

faktorer var alla påverkande…” 
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Efterfrågan från investerare är en annan extern faktor som nämnts under 

intervjuerna. Emissioner av realränteobligationer uppges av en av de 

tillfrågade ha varit ett strategiskt beslut för att nå nya grupper av 

investerare.  

 
”…men främst tror jag nog att det var att vi ville prova en ny finansieringsform. Vi ville 

åt de investerare som har behov av att placera i realränteobligationer och som vi inte 

annars kan komma åt. Det är alltid ett intresse i att bredda investerarbasen”. 

 

Enbart en av respondenterna uppger att ränteläget vid tillfället var 

avgörande för tidpunkten för emissionen. Beslutet att emittera realt hade 

redan tagits, men ränteutvecklingen och kostnaden för upplåningen var det 

som bestämde den exakta tidpunkten. Detta fick till följd att man avvaktade 

tills räntenivåerna gav en möjlighet till att emittera realt.  

 
”Eftersom räntan på marknaden låg allt för högt tyckte vi då att det var för dyrt” 

 

En av de tillfrågade uppger dock att de diskussioner som fördes kring 

realränteobligationer 1997 påverkade valet av finansieringsform. 

Vederbörande menade att det vid denna tidpunkt fanns ett stort intresse för 

realränteobligationer och att diskussioner fördes om instrumentet såväl i 

Sverige som i andra länder.  

 
”Mot bakgrund av det ökande intresset för realränteobligationer ansåg vi detta vara en 

lämplig finansieringsform för oss och för detta projekt” 
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Kostnad 

Vad det gäller kostnaden för lånet så har samtliga tillfrågade fått lägga till 

en spread (marginal) uppåt på räntan i jämförelse med de statligt emitterade 

realränteobligationerna. Dessa spreadar har inneburit en högre lånekostnad 

i jämförelse med staten på mellan ca 40-80 punkter för respondenterna. 

Vad storleken på denna spread beror på är dock olika för de olika 

emittenterna. Tre av de tillfrågade har direkta eller indirekta garantier från 

staten, vilket innebär en hög rating och följaktligen en låg kreditrisk. Dessa 

tre anser att spreaden i stort sett enbart består av en likviditetspremie trots 

att de uppfattar att de flesta placerarna har en utpräglad “buy and hold” 

strategi.  

 
”Marginalen i jämförelse med staten beror i stort sett enbart på en likviditetspremie.” 

 

Den av de tillfrågade som inte har statliga garantier är den i urvalet som har 

betalat störst spread i jämförelse med staten. Vederbörande uppger att en 

stor del av denna spread troligtvis beror på kreditrisken snarare än en 

likviditetspremie. 

 
”Marginalen  beror till störst del på kreditrisken skulle jag tippa, likviditetspremien är 

inte allt för intressant då dessa investerarna främst har ett buy and hold perspektiv.” 

 

Samtliga i urvalet tillstår att realränteobligationer hittills har varit en 

gynnsam finansieringsform ur kostnadssynpunkt, dels vad det gäller 

spreaden mot staten, men även i jämförelse med andra alternativ.  

 
”Vi är nöjda och det har varit en bra lösning för alla inblandade. Kostnadsmässigt 

tycker vi att vi fick en rimlig marginal i jämförelse med staten. Vi hade även lite flyt 

med var räntan låg då vi emitterade.” 
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En emittent uppger att en av deras emissioner gett en genomsnittlig 

lånekostnad på 5,06% över dess löptid i jämförelse med en emission av 

nominella obligationer som vid samma tidpunkt skulle ha gett en ränta på 

5,90%.  

 
”Det var alltså gynnsamt ur kostnadssynpunkt om man jämför alternativen inom MTN-

programmet. Om vi däremot hade tagit ett FRN-lån vid samma tillfälle så hade 

jämförelsen inte blivit lika positiv. Detta beror på att vi under denna period haft en 

ganska låg rörlig kortränta. Detta hade gett en genomsnittlig lånekostnad på ca 4,5%.” 

 

Den av de tillfrågade som idag swappat bort de reala flödena uppger också 

att realränteobligationer var ett bättre alternativ än att emittera nominella 

obligationer till fast ränta på samma löptid. Detta trots att swappen innebar 

ytterligare kostnader.   

 
”Även efter det att swappen var klar visade det sig att vi gjorde vi en vinst…” 

 
 

4.2.2 Interna faktorer 

Som nämndes ovan var det endast ett företag som emitterat på externt 

initiativ. Övriga tillfrågade har angett att alternativet att emittera 

realränteobligationer växte fram ur diskussioner inom företaget. Hur pass 

grundliga investeringsanalyserna var för att hitta den bästa 

finansieringsformen varierade dock från fall till fall. Även metoderna för 

att fastställa den reala andelen av den totala låneportföljen är något som 

skiljer respondenterna åt.  

 
”Vi bedömde att vi skulle ta ca XXX Mkr i realränteobligationer och det var inte mer 

sofistikerat än så.” 
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I detta fall fanns det alltså ett lånebehov av en viss summa, som man helt 

enkelt valde att tillgodose med realränteobligationer. I andra fall har det 

gjorts omfattande beräkningar för att fastställa den reala andelen.  

 
”…och denna andel ansåg vi som optimal för att diversifiera låneportföljen. Vi utförde 

grundliga analyser, men hur diskussionen gick kommer jag inte riktigt ihåg.” 

 

Som framgick av de tidigare företagspresentationerna har tre av de fyra 

tillfrågade möjligheter att finansiera sig inom olika certifikatprogram, men 

även inom MTN-programmet. I de fall det fanns flera olika kapitalkällor 

och möjligheter till att finansiera sig, så fanns det en vilja att diversifiera 

låneportföljen med olika lån från olika kapitalkällor. Varför just 

realränteobligationer valdes kommer att diskuteras utförligare längre fram i 

detta avsnitt.  

 
”Vi har ju ett cert-program och ett MTN-program så alternativen var att ge ut 

obligationer med antingen fast eller rörlig ränta. Beslutet att välja en real finansiering 

kom sig av diversifieringsorsaker samtidigt som våra intäkter till viss del följde KPI.” 

 

Andra interna faktorer som spelat roll var helt enkelt att det fanns ett visst 

lånebehov vid ett visst tillfälle.  

 
”Anledningen till att diskussionen kom upp just då berodde inte på externa faktorer, 

som att marknaden utvecklats, räntan var låg etc. utan snarare på att projektet hade 

reala kassainflöden vilkas storlek inte var kända. Marknaden fanns där när vi behövde 

den, och skälet till att det skedde just då var att finansieringsformen passade just detta 

projekt.” 

 

Vilken anser då respondenterna vara den huvudsakliga interna faktorn som 

påverkade beslutet att finansiera sig realt? Tre av de tillfrågade menade att 
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kassaflödesmatchningen var det avgörande skälet till att man valde att 

finansiera sig realt. Dessa tre har även kassainflöden som korrelerar 

hyggligt med KPI. Av de tillfrågade företagen korrelerade intäkterna och 

kostnaderna för tre av företagen i varierande grad med inflationen i form av 

KPI. I ett av de tillfrågade företagen fanns däremot ingen tydlig koppling, 

medan det i ett annat fall fanns en perfekt korrelation då strukturen för 

inflödena i projektet upprättats som en spegling av hur 

realränteobligationen utformats. En respondents intäkter däremot 

korrelerade snarare med nettoprisindex (NPI) än med KPI, vilket dock inte 

ansågs som ett större problem då dessa anses korrelera relativt bra med 

varandra.  

 
”Vi tittar aldrig på makrofaktorer, utan vi gör emissionerna utifrån 

matchningssynpunkt.” 

 
”Matchningen mellan kassaflödena var det viktigaste skälet eftersom det bidrog till att 

begränsa riskerna.” 

 

Realränteobligationerna har också emitterats för att diversifiera 

låneportföljen samtidigt som de gett en möjlighet att erhålla en mer 

långsiktig finansiering än vad som tidigare varit möjligt. Detta ansågs 

också kunna bidra till att minimera riskerna i företagets låneportfölj.  

 
”Vi har alltid ett behov av att flytta över lån från certifikatprogrammet för att 

diversifiera låneportföljen.” 

 
”Detta skedde även till stor del för att diversifiera låneportföljen.” 
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Risker 

Reala emissioner upplevs av de intervjuade främst innebära två risker. 

Först och främst vet inte emittenten med säkerhet storleken på de 

regelbundna kupongutbetalningarna då den framtida inflationstakten är 

okänd. Samma problem föreligger även då lånet ska återbetalas vid förfall. 

Detta får till följd att valet av finansieringsform i relativt stor utsträckning 

beror på förtroendet för riksbankens penningpolitik och de individuella 

inflationsförväntningarna. 

 
”Om Riksbankens inflationsmål på 2 % inte kan hållas och inflationen brakar iväg åt 

fel håll, då innebär det en stor risk” 

 
”Risken är att inflationen drar iväg på ett sånt sätt att hela lånevolymen ökar…” 

 

Då de tillfrågade är företag av olika karaktär möter de även olika risker då 

de väljer realränteobligationer som finansieringsform. För en av de 

tillfrågade låg de upplevda riskerna snarare i mer praktiska frågor. 

 
”I vårt fall handlade det mest om att få emissionen fulltecknad, vilket medförde en viss 

osäkerhet. Vilken prisnivå skulle vi lägga oss på? Det var såna frågor vi uppfattade som 

de primära riskerna.” 

 

Eftersom företagen i urvalet är olika och möter olika risker, så sker även 

riskhanteringen på skilda vis. Ett av företagen har valt att handskas med 

risken som realränteobligationer medför genom att för en tid sedan swappa 

bort den reala exponeringen (flödena). Denna åtgärd föranleddes av att den 

inflationsuppgång som iakttagits under det senaste året snarare har förefallit 

vara strukturell än temporär.  
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”I dagsläget är lånet bortswappat. Detta kom sig av att riksbanken bytte fot och sade 

att inflationsuppgången vi sett inte var tillfällig utan verkade vara bestående. Vi insåg 

då att detta kan bli dyrare än vi tänkt oss och då började vi tänka på ett skydd i form av 

en swap.” 

 

För den tillfrågade som anpassat företagets/projektets intäktsstruktur efter 

obligationen fanns inget behov av riskhantering i denna bemärkelse. De två 

återstående tillfrågade har emellertid hanterat risken med en skenande 

inflation på ett snarlikt sätt. Detta har skett genom att diversifiera 

låneportföljen med olika typer av lån med olika löptider där 

realränteobligationer enbart utgör en del av den totala lånevolymen.   

 
”Främst har vi hanterat riskerna genom att enbart ha en viss andel 

realränteobligationer i låneportföljen.” 

 
 

4.2.3 Utformning av obligationen 

Samtliga tillfrågade har emitterat sina realränteobligationer publikt och de 

är även noterade på Stockholmsbörsens Månadslista. Detta innebär att de 

handlas på en organiserad marknad. En av emittenterna uppger dock att ett 

av deras lån var en specialkonstruktion som emitterades ”halvprivat”. Den 

var utformad efter företagets preferenser, men även i stor utsträckning efter 

specifika investerares preferenser. Denna obligation utformades inte som 

en spegling av någon av de statligt emitterade realränteobligationerna.  

 

Majoriteten av de tillfrågades utställda realränteobligationer är dock 

utformade med en statlig realränteobligation som förebild. Respondenterna 

uppger att de främst utgått från sina egna preferenser och behov när 
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obligationen utformats, men att det även tagits relativt stor hänsyn till 

investerarnas önskemål.  

 
”Givetvis utformades de efter våra egna preferenser, men de erbjudanden vi får om att 

emittera är att göra det efter någon av RGK:s realränteobligationer. Framför allt på 

grund av att det ska vara enkelt, men vi anser inte detta vara ett problem för oss då 

RGK har så pass många realränteobligationer utestående i dagsläget” 

 

I många fall är det en bank som sköter denna bit och de sköter även 

kontakterna med de potentiella investerarna. De tillfrågade anser dock 

generellt inte att det medför problem då deras obligationer utformas efter 

en statligt emitterad realränteobligation. 

 
”Främst är det kopior på staten, men det är även investerardrivet. Detta sammanfaller 

dock ofta, det vill säga att man utgår från det man tror investerarna vill ha.” 

 

 Att de flesta företagsemitterade realränteobligationerna är speglingar får 

till följd att räntesättningen och löptiden blir mer eller mindre given. 

Räntan sätts till densamma som den statliga förebilden plus den tidigare 

nämnda kredit- och likviditetsspreaden.  

 
”Eftersom vi skuggar RGK:s obligationer blir detta till viss del givet.” 

 

Samtliga tillfrågade uppger att de emitterade realränteobligationerna står 

ute till förfall och att de inte köps tillbaka under löptiden. Löptiderna har 

oftast anpassats efter emittenternas preferenser vilket innebär att återköp av 

hela eller delar av lånet inte har diskuterats. En emittent har dock en option 

på att lösa tillbaka lånet då fem år återstår av löptiden, medan de andra 

enbart har möjligheten att göra det på andrahandsmarknaden. 
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”De står ute till förfall, vi har aldrig haft en tanke på att köpa tillbaka. Möjligheten 

finns alltid att köpa tillbaka, men vi har aldrig diskuterat det.” 

 
”De står ute till förfall så vitt jag vet. Det är ofta väldigt dyrt, vilket gör det 

oekonomiskt.” 

 

En av de tillfrågade ansåg dock att det skulle ha varit positivt om 

obligationerna skulle ha kunnat köpas tillbaka på marknaden, då poster på 

tillgångssidan ibland avyttrades, vilket kan ändra företagets förutsättningar. 

Vederbörande såg således den illikvida andrahandsmarknaden och 

investerarnas “buy and hold” strategi som ett större problem än övriga 

tillfrågade.    

 
”Ibland säljer vi saker och då skulle vi vilja kunna gå tillbaka till marknaden och köpa 

tillbaka instrumentet, men detta är svårt på den svenska marknaden.” 

 

4.2.4 Upplevda problem och framtidsutsikter 

Samtliga tillfrågade medger att det har varit mer komplicerat att använda 

sig av realränteobligationer än andra finansieringsformer. Problemen har 

bestått i att försöka bryta gamla tankemönster, utröna den egentliga 

kostnaden för upplåningen samt vilka risker den medför. Hur pass 

komplicerat det varit att genomföra och att förklara för övriga inblandade i 

företaget/ projektet varierar mellan de tillfrågade.  

 
”Detta vållade inga diskussioner, även om det rent matematiskt är svårare att förklara 

vad det är som faktiskt ska betalas.” 

 
”Det är här svårare att visa på fördelarna med att låna upp sig realt och det finns 

gamla normer för hur man brukar göra och hur man har gjort. Man förstår inte hur 

man lånar och vad man lånar till.” 
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Valet att finansiera sig realt förefaller emellertid inte ha vållat diskussioner 

av omfattande storlek. Alla utom en av de tillfrågade använder sig av 

MTN-programmet för att finansiera sig och då realränteobligationer är ett 

av alternativen inom programmet underlättades beslutet.  

 
”Styrelsen är inte särskilt intresserad av finansieringsverksamheten. Det finns en 

finanspolicy man beslutat om, där det står att vi ska jobba med nya instrument i syfte att 

sänka räntekostnaderna. Det är omöjligt för styrelsen att hålla sig á jour med detta. 

Styrelsen har  99 % av sitt fokus på verksamheten.” 

 
”Ledningen är så pass liten och styrelsen ansåg argumenten som bra varför det inte 

direkt blev några stormiga förhandlingar. Möjligheten att emittera realt fanns ju också 

inom MTN-programmet.” 

 
För många företag kan det även vara svårt att låna på långa löptider på 

grund av dess rating, något som leder till problem då investerarna ofta har 

en lång placeringshorisont och efterfrågar realränteobligationer med långa 

löptider. Det anses således att kreditvärdigheten är en viktig faktor som 

begränsar en expansion av denna marknad då, en låg (ej tillräckligt hög) 

rating innebär att många företag är begränsade till kortare löptider där 

efterfrågan är relativt liten. 

 
”Jag tror inte på en framtid för bolag som exempelvis Electrolux på grund av 

kreditrisken.” 

 

En låg rating anses även göra realränteobligationer till en dyr 

finansieringsform i jämförelse med andra alternativ då investerarna kräver 

ersättning för kreditrisken. Ratingen kan också innebära att företaget över 

huvud taget inte har möjlighet att emittera realränteobligationer. 
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”Kreditvärdigheten är troligtvis det som sätter gränsen. Är man under en viss nivå så 

finns det ingen marknad.” 

 

En av de tillfrågade tror även att företag i dagsläget är mer orienterade mot 

att säkerställa sin likviditet snarare än att försöka minimera sina 

räntekostnader. Detta skulle då tala emot realränteobligationer som 

finansieringsform på grund av den illikvida andrahandsmarknaden och de 

långa löptiderna.   

 

Redovisningsproblem framförs också som en begränsande faktor, speciellt 

vad det gäller tillämpningen av försiktighetsprincipen. Detta kan, i vissa 

fall, vara en komplicerande faktor som begränsar fördelarna med att kunna 

matcha kassaflödena. Redovisningsproblemet förklaras med följande citat:  

  
”Har du ett projekt med reala tillgångar och reala skulder så ställer 

försiktighetsprincipen till problem då det krävs mycket för att du ska få uppvärdera dina 

tillgångar. Samtidigt säger principen att om skulderna är KPI-indexerade så ökar ju 

kapitalskulden om du inte amorterar av den. Risken är då att du har en tillgångssida 

som ligger still eller krymper i och med avskrivningarna samtidigt som skuldsidan 

växer. Detta kan nagga på det egna kapitalet.” 

 

Detta kan bli än mer problematiskt om företaget är börsnoterat och det 

måste då kunna påvisa att det kan klara av sina finansiella åtaganden utan 

att dess framtid äventyras.  
 

Framtidsutsikter 

Generellt anser de tillfrågade att realränteobligationer har varit en bra 

finansieringsform. En av de tillfrågade uppger att de med största 

sannolikhet kommer att fortsätta att använda sig av realränteobligationer 

som finansieringsform. De övriga säger att de skulle kunna fortsätta 
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använda sig av realränteobligationer, men att det till stor del beror 

marknadsförutsättningarna och egenskaper hos framtida projekt. En av de 

tillfrågade menar att de i samband med framtida emissioner kommer att 

swappa lånet omedelbart och att storleken på swapspreaden är det som 

kommer att avgöra framtida emissioner. 

 
”Då slipper vi inflationsrisken, så om det är tillräckligt prisvärt med swappen inräknat 

har vi inget emot att ställa ut realränteobligationer.” 

En annan generell åsikt bland de tillfrågade är att realränteobligationer som 

finansieringsform troligtvis kommer att öka med tiden. Då främst bland de 

kategorier av företag som har reala kassainflöden som korrelerar med KPI. 

Troligtvis kommer det dock att dröja innan antalet privata emittenter ökar 

främst på grund av traditioner, vanor och okunskap. Det som talar för fler 

privata emittenter av realränteobligationer tros vara att kunskapen antas öka 

med tiden.  

 
”Styrelser ska övertygas och finansieringspolicyn ska skrivas om. De flesta företag har 

en relativt låg kunskapsnivå, speciellt vad det gäller finanssidan.” 

 
”Placeringsreglementen är troligtvis också ofta ganska rigida och styr deras 

beteende.” 

En annan faktor anses vara att efterfrågan från investerarhåll uppfattas som 

växande, vilket borde innebära en god grund för fler privata emissioner. En 

av de tillfrågade uppger att investerarna från deras emission inte var särskilt 

priskänsliga. Detta skulle då kunna innebära att realränteobligationer kan 

ge en möjlighet till billigare finansiering i jämförelse med andra alternativ 

(förutsatt att ratingen är tillräckligt hög)  
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”Eftersom det från placerarhåll verkar finnas ett stort intresse bör det finnas en god 

grund för fler emissioner eftersom många bolag troligtvis har ett visst behov av real 

finansiering.” 

 
”Vad det gäller investerarna inbillar jag mig att det finns ett relativt stort sug på 

realränteobligationer och min erfarenhet från vår emission säger att de inte var särskilt 

priskänsliga. En skillnad i pris på 5-10 punkter hade inte gjort någon skillnad. 

Marknaden är ju inte helt perfekt, vilket kanske är en tidsfråga.” 
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5 ANALYS 
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och utreda företags motiv till att 

välja realränteobligationer som finansieringsform. I det inledande kapitlet 

beskrevs realränteobligationsmarknaden, vilka aktörerna på marknaden 

är, uppkomsten av indexerade obligationer och den företagsemitterade 

realränteobligationsmarknaden. I referensramen målade vi sedan upp en 

bakgrund för en vidare förklaring av hur företagen kan resonera vid 

upplåningsbeslut. I empiriavsnittet beskrevs utifrån intervjumaterialet 

vidare hur företagen resonerade då beslutet togs att använda 

realränteobligationer för att tillgodose den långfristiga finansieringen. 

Dessa avsnitt kommer nu i analysen att vävas samman med de teorier vi 

beskrivit i kapitel 3 samt varvas med våra egna tolkningar. I många fall 

kan det vara komplicerat att avgöra vilken eller vilka faktorer som styrt 

företagets beslut att välja realränteobligationer som finansieringsform. I 

många fall är företagens resonemang något tvetydiga och motsägelsefulla. 

Helt klart står i alla fall att såväl externa som interna faktorer har influerat 

företagen då finansieringsbeslutet tagits.  

 

5.1 EXTERNA FAKTORER 

Precis som Donaldson och Fox (2000) påpekar kan både förmedlande 

institut som investmentbanker, men även ratinginstitut spela betydande 

roller när det gäller val av finansieringsform. I urvalet är det dock enbart en 

respondent som uppger att initiativet till att emittera realt kom externt, i 

detta fall från en bank. Donaldson och Fox (2000) menar däremot att 

upplåningsstrategin bör ta sin utgångspunkt i företagets interna 
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förhållanden och specifika förutsättningar. Förvisso såg banken i detta fall 

en möjlighet till förtjänst, men enligt vår mening förefaller det osannolikt 

att ett företag skulle acceptera ett externt förslag utan att noggrant ha 

övervägt det. Företaget har här troligtvis kommit med vissa önskemål varpå 

banken föreslagit en viss typ av upplåning. Vår åsikt är att detta alternativ 

med största sannolikhet togs fram på grund av att banken kände till att det 

fanns en viss efterfrågan på instrumentet. Att förslaget kom externt anser vi 

inte vara något negativt i sig, vilket är intrycket man kan få utifrån 

Donaldsons och Fox (2000) resonemang. Man skulle kunna se det som att 

banken fick företaget varse om ett nytt skuldinstrument vars egenskaper 

och fördelar det inte kände till innan. De övriga i urvalet menar emellertid 

att detta beslut kom ur interna diskussioner, men att såväl interna som 

externa faktorer påverkade beslutet i varierande grad.  
 

Som Donaldson och Fox (2000) poängterar, har vi noterat att företags 

kapitalstruktur och finansieringsbeslut till stor del bestäms av externa 

faktorer, såsom hur andra företag gör eller på rekommendationer från 

långivarna. En av respondenterna uppger att diskussionerna kring 

realränteobligationer bidrog till att de valde att emittera realt, men samma 

respondent uppger också att de utgick från sina interna preferenser för att 

fastställa den optimala finansieringsformen. Detta tyckas innebära en 

motsägelse, men vi anser samtidigt att denna diskussion kan ha bidragit till 

att företaget i fråga blev medvetna om finansieringsformen. Det förefaller 

emellertid som att externa faktorer i företagets omgivning har spelat in i 

varierande grad på beslutet, vilket även beskrivs fortsättningsvis i 

nedanstående stycken.  
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Kostnad 

Ett argument som nämnts för att emittera realränteobligationer är att det 

skulle kunna innebära lägre upplåningskostnader för emittenten på olika 

vis. Enligt företagen i empirin så har dock inte upplåningskostnaden varit 

det avgörande för valet av finansieringsform, även om det har varit en 

påverkande faktor. I empirin gavs också exempel på att 

realränteobligationer inneburit lägre upplåningskostnader i jämförelse med 

andra alternativ. I denna del analyserar vi hur dessa besparingar skulle 

kunna göras samt hur troligt det är att realränteobligationer skulle kunna 

innebära lägre upplåningskostnader. 

 

Om ett företag skulle kunna nå en lägre upplåningskostnad med hjälp av 

realränteobligationer skulle detta bero på marknadsimperfektioner. Enligt 

Brealey och Myers (2000) finns inga, eller få, möjligheter till att göra 

arbitragevinster på grund av konkurrensen mellan aktörerna på en effektiv 

marknad. Detta resonemang förutsätter dock att aktörerna har rationella och 

homogena förväntningar. Levich (1998) hävdar vidare att den enda 

möjligheten till eventuella arbitragevinster är vid spekulation där ingen 

hänsyn tas till riskerna. Att aktörerna är helt riskneutrala, har rationella och 

homogena förväntningar är enligt vår mening inte särskilt realistiskt, 

speciellt inte på realränteobligationsmarknaden. I likhet med Lindgren 

(1989) anser vi det mer troligt att aktörerna har heterogena förväntningar 

vilket innebär att investerare tolkar information olika samtidigt som de inte 

alltid är rationella enligt den klassiska definitionen. För att prisbildningen 

ska vara effektiv på en marknad präglad av heterogena förväntningar krävs, 

enligt Lindgren, även spekulativa investerare som eliminerar möjligheterna 

till arbitragevinster. I inledningen definierades att investerarna på 

realränteobligationsmarknaden är långsiktiga med en ”buy and hold” 

strategi där målet med investeringen ofta är att trygga framtida åtaganden. 
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Detta medför att investerarna troligtvis är allt annat än spekulativa, vilket 

får till följd att marknaden blir imperfekt om vi förutsätter att de har 

heterogena förväntningar. Snarare än förväntningshypotesen anser vi därför 

att det är marknadssegmenteringsteorin och preferred habitat som 

bestämmer investerarnas beteende och förväntningar, något som innebär att 

marknaden inte kan vara effektiv utifrån Brealey och Myers (2000) 

definition. Att marknaden inte är perfekt får då till följd att 

kostnadsbesparingar skulle kunna uppnås för emittenterna. Vi anser även 

att det finns bra argument för att dessa teorier tjänar bäst för att förklara 

beteendet hos investerarna i realränteobligationer. De flesta investerarna 

har liten benägenhet att placera i löptider som inte överensstämmer med 

den individuella horisonten, vilken i sin tur ofta bestäms av deras skuldsida. 

Marknadssegmenteringsteorin säger också att utbud och efterfrågan är 

viktiga faktorer. Vi anser även att det på realränteobligationsmarknaden 

förefaller som att efterfrågan i stor utsträckning bestämmer investerarnas 

förväntningar på de långa löptiderna. Då utbudet är ytterst litet på 

marknaden för företagsemitterade realränteobligationer torde detta stämma 

i än högre grad, då efterfrågan på just dessa obligationer förefaller vara 

större än för de som emitterats av staten. Att utbudet är litet i förhållande 

till efterfrågan beror på att det är relativt få företag som ställt ut 

realränteobligationer, samtidigt som de som väl ställts ut är av relativt liten 

omfattning. Detta i kombination med att instrumentet tilltalar kapitalstarka 

grupper av investerare, som exempelvis pensionsfonder och 

försäkringsbolag skulle kunna göra att efterfrågan överstiger utbudet. 

 

Precis som Barclays Capital (2002) antyder menar vi att lägre 

upplåningskostnader på grund av en lägre likviditetspremie skulle kunna 

uppstå för företagsemittenterna av realränteobligationer. Detta kommer sig 

av att majoriteten av investerarna i realränteobligationer har en lång 



Kapitel 5 
Analys 

 83

placeringshorisont och en “buy and hold” strategi. Investerarna har inget 

behov av att omsätta instrumentet på andrahandsmarknaden då de i många 

fall har långa reala åtaganden de vill matcha med realränteobligationens 

reala kassaflöden. Detta talar intuitivt för att likviditetspremien som krävs 

kan vara lägre för realränteobligationer än för andra instrument, vilket 

skulle kunna innebära en något lägre upplåningskostnad. Det är dock svårt 

att isolera enbart likviditetspremien vilket gör det komplicerat att uppskatta 

dess storlek och jämföra den mellan olika instrument och marknader. 

Samtliga i urvalet menar att spreaden de fått betala gentemot staten till stor 

del utgörs av en likviditetspremie samtidigt som de uppfattar att de flesta 

investerare har en “buy and hold” strategi. Detta skulle kunna uppfattas 

som en motsägelse, men likviditetspremien tillkommer främst för att 

likviditeten på andrahandsmarknaden för företagsemitterade 

realränteobligationer är så pass låg. Investerarna kräver då en premie 

eftersom det är osäkert om det skulle kunna gå att avyttra instrumentet vid 

behov. Premien skulle emellertid troligtvis vara ännu större om 

investerarnas strategi varit att omsätta portföljen i högre utsträckning.  

 

Möjligheten till lägre kostnader på detta sätt är dock enbart öppen för 

emittenter med hög rating. Kreditrisken medför troligtvis att möjligheten 

till lägre kostnader genom en lägre likviditetspremie suddas ut om inte 

företagets rating är tillräckligt hög. Då realränteobligationer ofta ställs ut på 

långa löptider samtidigt som beloppet som ska återbetalas är okänt, krävs 

med största sannolikhet en relativt hög premie för kreditrisken om ratingen 

inte är tillfredsställande. Ratingen är således av än större betydelse för 

emittenter av realränteobligationer än för emittenter av andra instrument.  

 

Ett sätt att nå kostnadsbesparingar som inte har sin grund i 

marknadsimperfektioner är om företagen och investerarna har olika 
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uppfattning om den framtida inflationen. Som vi visade i inledningen kan 

ett företag sänka sina lånekostnader om de emitterar en realränteobligation 

och den faktiska inflationsutvecklingen blir lägre än förväntat. Att 

företagen i urvalet skulle vara bättre på att uppskatta inflationen än 

investerarna tror vi inte är fallet, snarare tvärtom. Ett bevis på det är att ett 

av företagen i urvalet har valt att swappa sin reala exponering eftersom 

inflationen steg mer än förväntat. I ett annat fall har detta dock inte spelat 

någon roll då intäkterna korrelerat perfekt med KPI, något vi återkommer 

till när vi diskuterar matchning. Ur denna synvinkel anser vi följaktligen 

inte att företagen systematiskt bör kunna nå billigare upplåningskostnader. 

 

5.2 INTERNA FAKTORER 

Donaldson och Fox tillskriver företagsledningen och styrelsen stor roll när 

det gäller beslut om upplåning. Ur empirimaterialet kan vi dra slutsatsen att 

denna fråga inte har varit en särskilt het potatis för företagsledningen. Detta 

beror troligtvis på att tre av de fyra respondenterna lånar inom MTN-

programmet, där realränteobligationer är ett av alternativen. I dessa fall har 

hela programmet och dess möjligheter redan diskuterats och antagits av 

styrelsen. Att ledningen och styrelsen tillskrivs stor betydelse tror vi även 

kan bero på att litteraturen till stor del är amerikansk och att det finns stora 

skillnader mellan hur verksamheten sköts i Sverige och USA. Precis som 

en av de tillfrågade påpekar har styrelsen till stor del sitt fokus på 

verksamheten snarare än finansieringen av den, då detta ansvar är delegerat 

till finansfunktionen inom företaget.  

 

Donaldson och Fox (2000) menar emellertid att upplåningsbeslut ofta är 

subjektiva och att såväl erfarenheter som attityder är faktorer som i stor 

utsträckning påverkar företagets upplåningsstrategi. Även om detta kanske 
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inte var fallet bland företagen i vårt urval, så anser respondenterna att 

denna typ av faktorer i många fall kan vara avgörande för beslutet om en 

emission av ett nytt instrument. Här anses att de normer och riktlinjer för 

hur man brukar finansiera sig spelar en stor roll. Detta medför att styrelsen 

i många fall måste övertygas samtidigt som finansieringspolicyn kanske 

måste omformuleras. Slutsatsen blir då, enligt vår mening, att det troligtvis 

är lättare att emittera realt inom företag som antagit MTN-programmet, då 

detta inte innebär att policyn måste revideras. Samtidigt bör även friktionen 

vara mindre i företag där styrelsen är mer öppen för nya alternativ och inte 

styrs av hur man gjort tidigare.  

 

Samtliga respondenter i urvalet utom en uppger att kassaflödesmatchningen 

var det primära skälet att företaget valde att finansiera sig med 

realränteobligationer. Det var även dessa företag som ansåg att de hade 

intäkter som korrelerade hyggligt eller i ett fall, perfekt, med KPI och 

därmed också med realränteobligationens reala utflöden. Dessa åsikter 

stämmer även väl överens med Donaldsons och Fox (2000) tankar om 

kontroll av och balans i företagets kassaflöden. Vi har dock svårt att se att 

matchningen skulle ha varit det helt avgörande skälet för fler än en av 

respondenterna, nämligen den som har intäkter anpassade efter 

utformningen av realränteobligationen. I empirin nämndes även att en av de 

tillfrågades intäkter indexeras mot prisutvecklingen. Ur 

matchningssynpunkt rättfärdigar detta en andel realränteobligationer i 

låneportföljen som motsvarar denna andel av de totala intäkterna.  

 

För de som i någon mån har reala intäkter kan man undra hur väl dessa 

överensstämmer med KPI, hur ofta de räknas upp samt när dessa flöden 

beräknas komma in? Frågor vi anser är viktiga att ställa sig eftersom de 

kommer att avgöra hur väl flödena kan matchas, vilket även påverkar 
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företagets risk. I ett av fallen finns som tidigare nämnts en perfekt 

korrelation mellan obligationen och intäkterna, vilka båda räknas upp mot 

KPI med samma intervall. Ur empirimaterialet framgår att de övriga tre 

inte har en perfekt korrelation mellan obligationens utflöden och 

intäktsflödena, varken vad det gäller det underliggandet indexet de räknas 

upp mot, dess storlek eller tidpunkt. I ett fall fanns ingen korrelation över 

huvud taget. Utifrån Donaldson och Fox (2000) resonemang innebär detta 

en stor riskexponering för företaget då risken i skuldsättningen ligger i 

problemet att balansera storleken och tidpunkten på inflödena med 

desamma på utflödena. Ur denna synvinkel tjänar inte emissioner av 

realränteobligationer som riskminimering för dessa tre företag, utan snarare 

till att risken ökas utifrån Donaldson och Fox (2000) resonemang. Detta 

styrks också av de respondenter som anser att den största risken i 

realränteobligationer ligger i att de som emittenter inte med säkerhet vet 

storleken på beloppet som ska betalas tillbaka vid förfall. Finns ingen 

matchning med intäkterna förlorar snarare företag kontroll och balans då 

realränteobligationer emitteras än tvärtom, något som går stick i stäv med 

Donaldson och Fox tankar om kontroll och balans i företaget. Detta måste 

då givetvis åtgärdas för att minimera riskerna, genom exempelvis en swap. 

Oavsett om matchningen bidragit till att sänka företagens risknivå, så har 

de i alla fall utgått från sina (upplevda) interna förutsättningar, i enlighet 

med Donaldson och Fox (2000) uppfattning.  

 

Realränteobligationer medför mindre flexibilitet i utflödena i och med att 

emittenten är lagligt bunden att betala ut kuponger på lånet, vars ränta och 

tidpunkt finns givet i kontraktet. Oavsett om intäkterna som kommer in 

matchar utbetalningarna under obligationslånet, så kan inte utbetalningarna 

skjutas på. Samtidigt så urholkar realränteobligationerna företagens 

framtida lånekapacitet på grund av de låneramar som emittenterna måste 
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hålla sig inom. Detta är dock inget specifikt för realränteobligationer, utan 

det skulle vara detsamma oavsett vilket instrument som emitterades.  

 

Vad det gäller för- och nackdelar med upplåning så har de tillfrågade i vårt 

urval egentligen inga andra alternativ än att skuldsätta sig i olika former för 

att attrahera kapital. En del av företagen är inte aktiebolag, medan de som 

är det, med ett undantag, är onoterade. Detta innebär att emissioner av 

aktier inte är ett alternativ när det gäller att attrahera kapital. Som vi 

tidigare nämnt krävs även en relativt hög rating för ett ens ha möjligheten 

att finansiera sig genom emissioner av realränteobligationer. Detta får till 

följd att upplåning via realränteobligationer kan vara mycket begränsad till 

större företag med god rating, som Hallgren (1996) påpekar. 

 

Som en av respondenterna framför, faller matchningsprincipen något då 

redovisningen i Sverige är nominell. Denna aspekt är inte något som 

Donaldson och Fox (2000) behandlar, men åsikten är intressant och vi 

håller med om att detta troligtvis är en variabel som spelar in i beslutet att 

emittera eller ej. Som nämndes i empirin är det försiktighetsprincipen som 

ställer till problem när det gäller matchningen. Som en av de tillfrågade 

påpekar så finns det en risk att företaget får en tillgångssida som ligger still 

eller krymper i och med avskrivningarna, samtidigt som skuldsidan växer 

med inflationen. Detta kan i sin tur nagga på det egna kapitalet, vilket kan 

leda till att företaget uppfattas som problemfyllt, speciellt om det är 

börsnoterat. Även om matchningen i praktiken sker, gör den inte det 

redovisningsmässigt. För en investerare kan då företaget och dess 

skuldinstrument förefalla medföra ett stort risktagande, vilket utmynnar i 

att en väl tilltagen riskpremie krävs. Eftersom redovisningen är nominell 

får man titta på det specifika företagets förutsättningar för att se om det 

klarar att leva upp till sina finansiella åtaganden. Eventuellt kanske även en 
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kontrollbalansräkning behöver upprättas vilket inte är något negativt i sig, 

men ändå något som sänder ut oroväckande signaler till investerarna. För 

att matchningen då ska ge den riskminimerande effekt som önskas, krävs 

att investerarna måste vara väl insatta i bolagets verksamhet och dess 

kassaflödens natur för att det inte ska ge motsatt effekt. Detta är dock inte 

en komplicerande faktor på perfekta marknader, för som Brealey och 

Myers (2000) påpekar så är investerarna där rationella och främst 

intresserade av företagets kassaflöden. Det behöver inte heller spela någon 

roll om företaget tar sin utgångspunkt i sina interna specifika 

förutsättningar i enlighet med Donaldsons och Fox (2000) resonemang. 

Målet blir då principiellt att genom matchning öka kontrollen och balansen 

i företaget trots att redovisningen kanske inte ger ett sken av detta. 

Fördelarna med matchning anser vi således vara som störst då företaget till 

stor del är lånefinansierat och inte figurerar på börsen då det, i enlighet med 

Donaldsons och Fox (2000) resonemang, kan påverka företagets finansiella 

status, attraktivitet och framtida lånekapacitet. Detta är också frågor som 

företaget och dess ledning måste ta ställning till när det väljer 

finansieringsform.  

 

Donaldson och Fox (2000) påpekar också att många företag har en något 

fragmenterad hållning gentemot upplåning, vilket innebär att man skiljer på 

investeringar av olika riskklass och då även finansieringen av desamma. 

Donaldson och Fox (2000) menar dock att denna fragmenterade hållning 

innebär att risken i ett projekt avgör hur stor del av det som bör vara 

lånefinansierat. Ju högre risk, desto mindre bör vara finansierat via lån. 

Med fragmenterad hållning avser vi snarare att risken och karaktären på 

projektet avgör vilken finansieringsform som väljs och att företag är mer 

villiga att finansiera vissa projekt på vissa sätt än andra. Utifrån det 

empiriska materialet förefaller detta överensstämma relativt bra med 
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verkligheten. Mellan samtliga utom en av de tillfrågade kan vissa 

paralleller dras. Dessa tre har alla lånat till specifika reala projekt som i 

varierande grad inbringar reala kassaflöden. Av detta skulle man kunna dra 

slutsatsen att realränteobligationer som finansieringsform är mer lämpat för 

olika projekt av en viss natur. Detta är troligtvis en relativt stor del av 

förklaringen till varför just realränteobligationer har valts, men det finns 

med största sannolikhet fler pusselbitar som behöver läggas för att få en 

mer heltäckande bild över de bakomliggande variablerna. 

 

Riskhantering  

En av de tillfrågade har minimerat sina risker genom att upprätta 

obligationen som en direkt spegling av intäktsstrukturen. På så sätt har man 

eliminerat ränterisken och flödena är kända samtidigt som de räknas upp på 

exakt samma sätt. Risken, det vill säga att riksbanken tappar kontrollen 

över inflationen, uppkommer på grund av att man inte har reala 

kassainflöden att matcha inflationsökningen med eller att kassainflödena 

inte räknas upp i samma takt eller med exakt samma storlek som KPI. 

Detta medför då en ökning av kassautflödena som inte är hedgade eller kan 

matchas av kassainflöden av samma storlek. De tre övriga har emellertid 

valt att handskas med risken realränteobligationer medför på ett snarlikt 

sätt, nämligen genom att enbart ha en mindre del realränteobligationer i 

låneportföljen. Detta kommer sig av att realränteobligationer har låg 

korrelationseffekt med andra instrument i enlighet med Brynjolfsson och 

Fabozzis (1999) resonemang. Detta ger låneportföljen stabilitet och 

minskar dess volatilitet. Anledningen till en mindre andel 

realränteobligationer i låneportföljen har dock troligtvis också sin grund i 

matchningsskäl. Detta beror på att dessa företag har en mindre del av 

intäkterna som korrelerar med KPI eller att korrelationen med KPI inte är 

perfekt. En mindre andel ger då vissa matchningseffekter samtidigt som 
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riskerna begränsas då inte hela portföljen består av realränteobligationer. 

Detta kan illustreras genom den av de tillfrågade som hade en andel av 

intäkterna som indexeras mot prisutvecklingen och den vars intäkter 

snarare korrelerade med NPI. Denna risk verkar vara den som emittenterna 

ser som störst och den uppkommer ju egentligen enbart på grund av att 

matchningen inte är perfekt. Därmed kan man dra slutsatsen att egentligen 

enbart en av de tillfrågade bör ha emitterat ur enbart matchningssynpunkt. 

Det är dock komplicerat att fastställa den exakta andelen 

realränteobligationer som ska figurera i låneportföljen och i vissa fall 

förefaller denna process ha varit relativt osofistikerad. Då företagets 

riskexponering påverkas allvarligt av hur stor denna andel är anser vi att en 

grundlig analys bör göras för att fastställa densamma. Samtidigt bör man 

undersöka hur stor del av intäkterna som verkligen korrelerar med KPI 

samt hur väl de egentligen korrelerar. Intrycket från en del av intervjuerna 

var att dessa frågor enbart hade behandlats översiktligt. Vi kan missta oss, 

men Donaldsons och Fox (2000) resonemang om att upplåningsbeslut ofta 

inte har sin grund i strikt rationella och ekonomiska överväganden har 

troligtvis en viss relevans. 
 
Risken påverkas enligt Donaldson och Fox (2000) av om man lånar 

kontinuerligt eller enbart vid ett specifikt tillfälle. Kontinuerligt lånande 

kan göras om de fundamentala övervägandena inte förändras. De 

fundamentala övervägandena vid ett upplåningsbeslut består i de 

förväntade belöningarna och straffen, sannolikheten för att de ska inträffa 

samt företagets riskaversion. Av detta resonemang drar vi slutsatsen att 

samtliga emittenter borde vara villiga att låna upp sig realt igen om deras 

intäkter har en god korrelation med KPI. De fundamentala övervägandena i 

form av de förväntade belöningarna och straffen förblir desamma och det 

enda som skulle kunna tala emot nya lån är då om företagets riskaversion 
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ändrats. Det är egentligen enbart en av de tillfrågade som uppger att de 

kommer att göra det fortsättningsvis, medan resterande anser att detta 

främst beror på marknaden och egenskaper hos framtida projekt. Detta 

skulle kunna tolkas som att det finns en del motsägelser i respondenternas 

resonemang, då samtliga förutom en uppger att de främst utgått från interna 

preferenser och behov. Samtidigt uppger man att yttre omständigheter är av 

stor vikt. Förklaringen ligger nog i att tre av de fyra respondenterna lånat 

till specifika projekt snarare än till verksamheten. Detta leder till att det inte 

finns samma behov för kontinuerliga lån samtidigt som varje enskilt 

projekts egenskaper avgör dess finansiering.  
 

I samband med diskussionen om riskhantering kan det vara på sin plats 

med ett kort resonemang om den swap som en av de tillfrågade gjort. 

Denna respondent motiverade sitt reallån med att denna finansieringsform 

ansågs attraktiv då realräntan var låg vid tillfället samtidigt som de uppgav 

att de vid behov kan swappa bort flödena. Ur den synvinkeln kan företag 

som emitterar realt sägas ha en option på att swappa bort de reala flödena. 

Den tillfrågade uppgav emellertid inte att de betraktat denna möjlighet som 

en option. En rationell emittent skulle emellertid kunna swappa flöden fram 

och tillbaka beroende på det ekonomiska läget, men detta förutsätter en 

likvid och konkurrensutsatt swapmarknad, vilket vi inte har idag. Endast ett 

fåtal banker utför denna typ av transaktioner, vilket innebär att de är dyra 

att genomföra. Det grundläggande problemet vid swaptransaktioner är att 

den förmedlande banken måste hitta en naturlig motpart för att inte själva 

sitta med en ohedgad position. Banken står även som garant för 

transaktionen vilket innebär att denna marknad är begränsad till de banker 

som har den finansiella styrkan att agera som garant. 
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5.3 UTFORMNING 

Samtliga i urvalet uppger att deras utestående realränteobligationer är 

speglingar på någon av de statligt emitterade realränteobligationerna. Detta 

bekräftas också av en jämförelse mellan tabellerna ett och två i det 

inledande kapitlet. Skälet till detta är främst att investerarna känner väl till 

de statliga realränteobligationerna. En spegling innebär att investerarna kan 

byta från en företagsemitterad realränteobligation till en statlig och då få en 

tillgång i samma riskklass och med samma löptid om de exempelvis vill ha 

bättre likviditet. En investerare skulle exempelvis kunna byta en av 

Stockholmsleders realränteobligationer som förfaller 2008 mot den statliga 

3101. Detta kan tyckas gå stick i stäv med Donaldsons och Fox (2000) 

tankar om att företaget bör utgå från sina interna preferenser och 

förutsättningar då skuldinstrumentet utformas. Speglingen innebär att 

möjligheterna till anpassning efter företagets behov begränsas, då de flesta 

variablerna är givna på förhand. Detta förefaller dock inte ha upplevts som 

ett problem av de tillfrågade då staten i dagsläget emitterat ett flertal 

obligationer, vilket ger företaget vissa valmöjligheter. Vi har däremot svårt 

att se att företagens behov exakt överensstämmer med statens och någon av 

dess sex utestående realränteobligationer. Detta innebär att matchningen 

kan bli lidande då det är troligt att företagen kan ha andra preferenser vad 

det gäller exempelvis löptid och utformning. Å andra sidan kan en spegling 

vara det enda alternativet om företaget vill finansiera sig med 

realränteobligationer, då detta kan vara avgörande för instrumentets 

attraktivitet. Ur denna synvinkel kan det konstateras att externa faktorer, 

som investerarnas efterfrågan kan ha relativt stor betydelse när det gäller 

utformningen av instrumentet.  
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Utformningen av obligationens konstruktion kan påverka företagets risk. 

Risken ökar enligt Donaldson och Fox (2000) om en stor framtida 

återbetalning ska ske snarare än flera mindre regelbundna återbetalningar. 

Detta argument talar för kupongobligationer snarare än nollkupongare då 

instrumentet ska utformas. Ur denna synvinkel har företagen sänkt sin risk 

då samtliga utställda obligationer är kupongobligationer, vilket också 

framgår av tabell tre. Löptiderna på respondenternas realränteobligationer 

varierar mellan 5-25 år, men generellt ställs realränteobligationer ut på 

längre löptider än andra instrument. Som Donaldson och Fox (2000) 

påpekar så innebär en så lång löptid som möjligt att den årliga skuldbördan 

reduceras, samtidigt som vissa företag förespråkar en så kort löptid som 

möjligt för minska dess risk. Den lägre risken associerad med en kortare 

löptid förklaras av samma författare genom att företaget bättre kan förutse 

de kortsiktiga kassainflödena än de långsiktiga. I detta fall har 

respondenterna således minskat den årliga skuldbördan då 

realränteobligationerna har förhållandevis långa löptider. Risken i företaget 

har dock inte ökat, utan snarare minskat då i alla fall två av de tillfrågade 

har säkra långsiktiga intäkter. I de två fall där intäkterna kan karakteriseras 

som något mer osäkra är även löptiderna något kortare, vilket 

överensstämmer med Donaldson och Fox resonemang. 

 

Samtliga tillfrågade har emitterat sina realränteobligationer via publika 

emissioner. Donaldson och Fox (2000) menar emellertid att privata 

emissioner skulle kunna göra det lättare att omförhandla lånets villkor då 

det i dessa fall kanske existerar en relation mellan låntagare och långivare. 

Ur den synvinkeln skulle företaget ha kunnat minska sin risk genom en 

privat emission. Donaldsons och Fox (2000) resonemang är troligtvis inte 

helt orimligt, men privata emissioner är troligtvis mer omständliga att 

arrangera praktiskt. Beroende på lånebehovet måste företaget även hitta 
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investerare som är villiga att göra relativt stora investeringar. Vi menar att 

publika emissioner också kan sänka företagets risk, då denna typ av 

emission troligtvis medför att det finns en andrahandsmarknad där 

instrumentet handlas. Detta ger företaget möjligheten att vid behov köpa 

tillbaka delar av lånet om dess förutsättningar skulle ändras. Om 

exempelvis intäktsstrukturen skulle ändras skulle företaget ta en stor risk 

med ett utestående realt lån. I sådana fall skulle en publik emission och 

framför allt förekomsten av en andrahandsmarknad ge företaget möjlighet 

att korrigera denna riskexponering. Likviditeten på andrahandsmarknaden 

för företagsemitterade realränteobligationer är som tidigare nämnts låg, 

vilket får till följd att detta ändå inte är helt okomplicerat. Möjligheten 

finns dock, vilket troligtvis har ett värde i sig.  

 

Ratingen är av stor betydelse för ett företags möjligheter att ställa ut 

realränteobligationer. Vi anser därför att  en möjlighet för företag att 

komma in på denna marknad skulle kunna vara genom att emittera 

realränteobligationer utformade med någon typ av underliggande säkerhet. 

Som diskuterades i kapitel tre är så kallade asset backed securities en typ av 

skuldinstrument som kan öka emittentens kreditvärdighet. Detta skulle 

kunna öppna möjligheter för finansiering via realränteobligationer för 

exempelvis fastighetsbolag. En risk kan däremot vara att investerarna 

kanske skulle uppfatta detta som ett krångligt och svårvärderat instrument.  

 

5.4 UPPLEVDA PROBLEM OCH FRAMTIDSUTSIKTER 

Som tidigare berörts är det svårt för många företag att låna på långa 

löptider på grund av dess rating. Detta leder till problem då investerarna 

ofta har en lång placeringshorisont och efterfrågar realränteobligationer 

med långa löptider. Det anses således att kreditvärdigheten är det som 
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begränsar en expansion av denna marknad då, en ej tillräckligt hög rating 

innebär att många företag är begränsade till kortare löptider där efterfrågan 

är mindre. Detta argument styrks också när man tittar på ratingen på de 

som har emitterat. En gemensam nämnare för de tillfrågade i urvalet är 

deras goda kreditvärdighet, vilken avspeglar sig i deras rating. Detta leder 

också till att lånekostnaden för dessa kan bli något lägre än för andra 

företag då ingen eller enbart en mindre premie måste betalas för 

kreditrisken. Som Hässel, Norman och Andersson (2001) påpekar är 

ratingen nära korrelerad med upplåningskostnaderna. Då ratingen är av så 

pass stor vikt är det inte märkligt att det enbart är en viss typ av företag 

som emitterat realränteobligationer. Då de största obligationsköparna på 

realränteobligationsmarknaden i stor utsträckning består av pensionsfonder 

måste de emitterade obligationerna vara säkra papper då de ska trygga 

framtida åtaganden. Som Hallgren (1996) påpekar kräver dessa investerare 

att emittenten har hög rating och ett gott rykte då de efterfrågar säkra 

instrument med lång löptid. Detta får till följd att enbart ett fåtal företag 

lever upp till kriterierna för att emittera realränteobligationer. 

 

En annan faktor som begränsar expansionen av flera företagsemittenter är 

att instrumentet är relativt ungt och att kunskapen om detsamma är 

begränsat. Många företag har troligtvis inte insikt i vilka fördelar denna 

finansieringsform kan medföra samtidigt som de inte heller uppfattar de 

risker det kan innebära. Samtliga respondenter i urvalet uppger att de tror 

att användandet av realränteobligationer kommer att öka i takt med att 

kunskapen om instrumentet växer. Vi instämmer i denna uppfattning och 

det var även ett konstaterande vi gjorde i vår C-uppsats. Precis som när det 

gäller investerarsidan så är dock realränteobligationer troligtvis ett mer 

lämpat instrument för vissa aktörer än andra.  
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6 SLUTSATS 
 

Som visats i inledningen innebär en realränteobligation att företaget 

förbinder sig att betala en kupong indexerad till ett inflationsindex. Vilka 

motiv har då ett företag till att välja realränteobligationer som 

finansieringsform och därmed ta den associerade inflationsrisken? Av vår 

undersökning har framkommit att såväl interna som externa faktorer 

påverkar beslutet. Donaldson och Fox (2000) hävdar att företag bör ta sin 

utgångspunkt ur sina interna behov och förutsättningar när det gäller val av 

finansieringsform. Detta förefaller stämma med företagen vi undersökt 

även om deras resonemang emellanåt är tvetydiga och något 

motsägelsefulla. Att en intern utgångspunkt tagits betonas av att enbart en 

av respondenterna uppgett att en extern faktor som ränteläget var 

avgörande för tidpunkten då obligationen emitterades. Övriga har 

visserligen haft en maxgräns för räntan, men här har andra fördelar 

observerats vilket lett till att ”market timing” varit av underordnad 

betydelse. Den främsta fördelen för dessa företag var att en finansiering via 

realränteobligationer ger matchningsfördelar. Detta kommer sig av att de 

har en lång horisont med kända intäkter som korrelerar med 

realränteobligationens underliggande prisindex. Kassaflödesmatchning 

bidrar till att sänka företagets risk genom att storleken och tidpunkten på 

inflödena balanseras med utflödena. En annan internt påverkande faktor vi 

noterat är att realränteobligationer kan ge diversifieringsfördelar genom att 

de minskar låneportföljens volatilitet, i enlighet med Brynjolfsson och 

Fabozzis (1999) resonemang. Detta styrks av att majoriteten av företagen i 

urvalet har en mindre andel realränteobligationer av den totala 

låneportföljen. Att avgöra hur stor denna andel ska vara har vi inte tagit 



Kapitel 6 
Slutsats 

 98

ställning till i denna uppsats varför detta kan vara en idé för framtida 

forskning.  

 

Donaldson och Fox (2000) menar vidare att externa faktorer många gånger 

påverkar företags upplåningsbeslut samtidigt som dessa beslut ofta är 

mindre rationella, subjektiva och erfarenhetsgrundade. Vi har kommit fram 

till att, av de externa faktorerna, är det främst kostnaden för upplåningen 

som är av intresse. De kostnadsbesparingar som kan uppnås via 

finansiering genom realränteobligationer anser vi beror på 

marknadsimperfektioner och investerarnas karaktär. Då marknaden 

fortfarande är ung samtidigt som investerarna har en “buy and hold” 

strategi kan detta rendera i att den begärda likviditetspremien är något lägre 

för realränteobligationer än för exempelvis nominella obligationer. Detta 

resonemang förutsätter dock att emittenterna har en hög rating. De långa 

löptiderna gör att ett företag med låg rating skulle behöva betala en hög 

premie för kreditrisken. Denna premie skulle troligtvis eliminera de 

besparingar som skulle ha kunnat göras genom den lägre 

likviditetspremien. 

  

Emissioner av realränteobligationer förefaller således främst ske ur ett 

perspektiv där företaget strävar efter att minimera sin risk. Har företaget 

inga reala intäkter faller matchningen, vilket vi anser snarare leder till att 

risken i företaget ökar. Ett problem som vi anser kan påverka fördelarna 

med realränteobligationer ur matchningssynpunkt är de 

redovisningsproblem som framkom under intervjuerna. Fördelarna med 

matchning anser vi därför vara som störst då företaget till stor del är 

lånefinansierat och inte figurerar på börsen eftersom en, i balansräkningen, 

växande skuldsida och minskande tillgångssida kan påverka företagets 

finansiella status, attraktivitet och framtida lånekapacitet.  
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Vår åsikt är att andelen aktiva företagsemitterade realränteobligationer 

kommer att öka med tiden eftersom det finns ett flertal företag som 

teoretiskt kan sänka sin risk med hjälp utav realränteobligationer. Den 

statliga marknaden har kontinuerligt växt, och i tider av låg börsavkastning 

som de senaste två åren har även intresset kring instrumentet ökat markant. 

Ett stigande intresse och en ökad kunskap möjliggör enligt vår mening en 

ökning av antalet emittenter. Troligtvis kommer det däremot inte att röra 

sig om en större ökning. Detta beror dels på redovisningsaspekten, men 

även på instrumentets karaktär. Det beror även på företagets eller projektets 

karaktär och den höga rating som krävs, något som gör att 

realränteobligationer troligtvis passar bättre som finansieringsform för en 

viss typ av företag.  
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Reala och nominella tillgångar 
En real tillgång är en tillgång vars värde justeras med inflationen. En 

nominell tillgångs värde däremot sjunker då inflationen ökar. Tabell 4 och 

förklarande text visar exempel på reala placeringar som i viss mån kan 

fungera som substitut till realränteobligationer. Detta för att läsaren ska få 

en uppfattning om vad realt respektive nominellt innebär. Beskattningen på 

de reala alternativen är en generell skillnad, vilken vi inte ämnar vidare 

utveckla.  
 
 

 

 

 

 

1. En väldiversifierad aktieportfölj ger en avkastning vars värde delvis 

på lång sikt kommer att följa inflationsökningen. Aktiens utdelning 

och värdeökning är i likhet med realränteobligationens 

”kassaflödesstruktur”. Några olikheter mellan aktier och 

realränteobligationer är exempelvis att aktievärdet är mer volatilt och 

påverkas lättare av faktorer som t.ex. företagets specifika karaktär och 

börsrörelser. Aktiemarknaden kännetecknas även av en högre 

likviditet och är i regel lättare att omsätta än realränteobligationer. 

Slutligen erbjuder realränteobligationer en förutbestämd och nästintill 

säker avkastning, förutsatt att man håller den till förfall vilket en väl 

diversifierad aktieportfölj inte alltid gör. (Deacon & Derry, 1998) 
 

2. Även fastigheter betraktas normalt som tillgångar vars värde ökar 

med inflationstakten. Fastigheters låga korrelation med andra 

tillgångar har tidigare gjort dem till ett bra hedgingalternativ. Hyran 

Exempel på "reala" tillgångar Exempel på nominella tillgångar 
1 Aktier Obligationer 
2 Fastigheter Kontanter
3 "Sale/lease back" 
4 3 mån/30 dagars statsskuldsväxlar

Realränteobligationer

Tabell 4 Reala och nominella tillgångar         
Källa: Strandberg och Magnusson 2002 
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hos kommersiella fastigheter kan jämföras med 

kupongutbetalningarna för en realränteobligation. (Deacon & Derry, 

1998)  

 

3. Med ”sale and lease back” menas att innehavaren av en real tillgång 

säljer tillgången med en option om att få köpa tillbaka den. Under 

optionens löptid hyrs sedan tillgången av köparen. Normalt är den 

reala tillgången t.ex. fastighet, skog eller kraftverk. Verksamheter där 

intäkterna korrelerar med inflationen. Om exempelvis ett skogsbolag 

säljer skogen och genom ett leasingkontrakt får tillgång till den reala 

avkastning skogen ger. Om sedan leasingkostnaden eller hyran för 

skogen knyts till inflationen ger detta en real skuldsida. (Lindh & 

Ohlsson, 1992)  
 

4. Genom att placera i 3-månaders eller 30 dagars statsskuldväxlar och 

kontinuerligt återinvestera dessa vid varje förfall skapas ett alternativ 

till realränteobligationer. Eftersom den nominella yielden justeras till 

marknadsränta vid varje återinvestering, skapas ett slags realt 

alternativ. Vid denna typ av investering får man till skillnad från en 

realränteobligation en ränterisk eftersom det inte med säkerhet går att 

fastställa den nya yielden. Andra problem är att räntan på de korta 

statsskuldväxlarna historiskt varit lägre än realräntan och att denna 

strategi blir mer komplicerad och kostsam då den består av 

kontinuerliga återinvesteringar. (Shen, 1995) 
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Realränteobligationsmarknaderna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1 Samtliga länder som har emitterat realränteobligationer                              
Källa: Bloomberg sida ILB (2002-12-27) 
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Företagsemittenternas rating 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

- Ratingen för Stora gäller för hela koncernen Stora Enso 

- Stockholmsleder ägs till 80 % av Vägverket och till 20 % av 

Stockholms stad 

Tabell 6: Förteckning över samtliga företagsemittenters rating               
Källa: www.moodys.com, www.standardandpoors.com/nordic/ratings samt 
årsredovisningar

Moody´s
Standard 
& Poor´s

Aaa AAA
Aa1 AA+
Aa2 AA
Aa3 AA-
A1 A+
A2 A
A3 A-
Baa1 BBB+
Baa2 BBB
Baa3 BBB-

Moody´s Standard & Poor´s
Emittent
SBAB A1 AA-
Electrolux Baa1
Industrivärden A+
Investor A2 AA-
Statliga Akademiska Hus AB - AA
Stora Treasury AB Baa1 BBB+
Swedish Match Baa1 A-
Sydkraft A+
Venantius Aaa AAA
Öresundskonsortiet AAA
Stockholmsleder AB
Fysikcentrum AAA

Ratinginstitut

Garanteras av staten

Tabell 5 Förteckning över Moody´s och Standard & Poor´s betygskalor 

Källa: www.rgk.se 
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Begrepp och definitioner 
 

Begrepp Definition 

Arbitragevinster 
Kombinationer av finansiella instrument som 
tillsammans utgör en riskfri kombination som ger en 
högre avkastning än motsvarande riskfri ränta 
(www.stockholmsbörsen.se) 

Andrahandsmarknad Sekundärmarknad, marknaden där obligationer 
handlas efter en emission. (www.rgk.se) 

Benchmarkobligation 
De mest omsatta statsobligationerna som tjänar 
som riktmärke för prissättning av andra obligationer 
med samma löptid.    (Hässel, Norman & 
Andersson, 2001)  

Break-even inflation 

Break-even inflationen är den inflationsnivå då 
realränteobligationens yield är ”break-even”, d.v.s. 
ger samma avkastning som yielden för en nominell 
obligation med samma riskklass och löptid. 
(Brynjolfsson & Fabozzi, 1999) 

Duration 

Riskmått som tar hänsyn till obligationens löptid 
och kupongränta. Kortare löptid och högre 
kupongränta ger lägre duration. Duration kan också 
ses som en obligations genomsnittliga återstående 
löptid. (www.rgk.se) 

Finansiering 

Medelsbehov för att finansiera större utgifter för 
exempelvis löpande verksamhet, expansion, F&U 
och större engångsutgifter. Finansiering kan 
antingen ske genom sparande eller lån 
(www.ne.se) 

FRN-lån 
"Floating Rate Note" obligation som betalar en 
kupong som ständigt varierar beroende på den 
korta räntan samtidigt som löptden kan vara upp till 
tio år. (Hässel, Norman & Andersson, 2001)  

Hedging Strategi med syfte att skydda en portfölj.  
(www.stockholmsbörsen.se) 

Inflation 
Allmänna prisökningar som gör att pengar får lägre 
köpkraft; mäts vanligen med hjälp av 
konsumentprisindex. (www.rgk.se) 

KPI 

Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda 
måttet för prisutveckling och används bl.a. som 
inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI visar hur 
konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för 
hela den privata inhemska konsumtionen, de priser 
konsumenterna faktiskt betalar. Urvalen utgörs av 
vardera ca 400 specificerade produkter vilka valts 
slumpmässigt med urvalssannolikheter 
proportionella mot försäljningsvärdena. Idag täcker 
KPI ca 95 procent av den privata konsumtionen 
enligt Nationalräkenskaperna. Den delen som ej 
ingår i KPI består av barn- och äldretjänster samt 
hälften av diverse andra tjänster (www.scb.se) 
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Begrepp Definition 

Lån 
Innehav av annans egendom för eget bruk med 
skyldighet för låntagaren att återställa det lånade 
föremålet. (penninglån, kredit) (www.ne.se) 

MTN 

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 (Asgermyr, 2000) 

Obligation 

Förpliktelse, löpande skuldförbindelse som oftast 
har en förbestämd löptid och ger en garanterad 
avkastning. Lyder på ett visst nominellt belopp som 
utges (emitteras av stat, kommun, 
kreditmarknadsbolag, hypoteksinstitut eller större 
företag) (www.ne.se) 

Obligation, kupongobligation Obligation som löper med ränta 

Obligation, nollkupongsobligation 

Obligation som löper utan ränta och som därför 
emitteras under pari, (avser det belopp låntagaren 
skall betala på inlösendagen (dvs. nominellt värde)) 
och ökar i värde under löptidens gång. Inköpspriset 
bestäms av löptidens längd, det aktuella ränteläget 
och risken. (www.ne.se) 

Obligationsstock Utestående mängd obligationer (Egen tolkning) 

OTC 
Over the counter, d.v.s. marknaden utanför 
fondbörsen avsedd för mindre och medelstora 
bolag som vill ha tillgång till en bredare 
riskkapitalmarknad. (www.stockholmsbörsen.se) 

Primärmarknad 
Marknaden där obligationer ges ut (emitteras). 
Endast ett antal återförsäljare har rätt att verka på 
primärmarknaden. (www.rgk.se) 

Rating Utvärdering av ett företags kreditvärdighet (Hässel, 
Norman & Andersson, 2001)  

Realränteobligation 

Obligation, där man redan vid köpet vet hur stor 
avkastningen blir i reala termer. Den som köper en 
realränteobligation får dels en ränta, dels en 
kompensation för inflationen under löptiden. Det 
betyder att avkastningen och det insatta beloppet 
är värdesäkrade, så att eventuell inflation inte kan 
urholka pengarnas värde under sparperioden. 
(www.rgk.se) 

RGK 
Riksgäldskontoret      

Räntepunkter En hundradels procent. 50 punkter är 0,5 
procentenhet. (www.rgk.se) 

Skuld 
Åtagande att i framtiden betala eller på annat sätt 
fullgöra en ekonomisk förpliktelse till någon 
utestående.  

Spread ( bid/ask) 
Skillnad mellan köpkursen och säljkursen i ett 
papper. På obligationsmarknaden mäts spreaden i 
räntepunkter. (www.rgk.se) 
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STIBOR 
Förkortning för Stockholm Inter Bank Offered Rate. 
Är den ränta som Stockholmsbankerna tar för att 
låna ut till andra50 
 banker.  (www.rgk.se) 

Swap 
Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett 
byte av räntebetalningar under en given löptid, t.ex. 
byte av fast ränta mot rörlig ränta. (Hässel, Norman 
& Andersson, 2001)   

Yield (Current) 
Den årliga kupongräntan dividerad med det slutpris 
obligationen handlas till samma dag. Mäter alltså 
hur mycket man tjänar på kupongutbetalningarna. 
(Finnerty & Emery, 2001) 

Yield (to maturity) 
Marknadsränta, d.v.s. den ränta till vilka svenska 
obligationer handlas på andrahandsmarknaden. 
(Hässel, Norman & Andersson, 2001)   
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Frågeformulär 
 

Företaget/projektets förutsättningar 

1. Korrelerar intäkterna och kostnaderna i ert företag med 

inflationen?  

2. Vilka alternativ fanns det, vid detta tillfälle, till att emittera 

realränteobligationer? 

3. Hur stor del utgör era emitterade realränteobligationer av 

företagets totala upplåning? 

 

Inför beslutet 

1. När och hur beslöt ni er för att emittera realränteobligationer? 

2. Varför togs diskussionen upp vid just denna tidpunkt? Var det en 

eller flera specifika investeringar som lånet skulle finansiera eller var 

medlen ämnade för generella, översiktliga mål?   

3. Vilka externa faktorer påverkade ert resonemang att finansiera er 

verksamhet realt?  

4. Vilka (företags) interna faktorer påverkade ert resonemang att 

finansiera er verksamhet realt?  

5. Vilka specifika externa samt interna risker anser ni vara förknippade 

med real finansiering?  

6. Har ni vidtagit några åtgärder för att minimera och undvika dessa 

risker?  I så fall, vilka? 

7. Hur mottogs förslaget att emittera realränteobligationer hos 

företagsledningen samt styrelsen?  
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Utformning av realränteobligationen 

1. Var det en publik eller en privat emission? Vad låg till grund för val 

av emissionssätt? 

2. Vilka faktorer tog ni hänsyn till när ni utformade 

realränteobligationen? 

3. Hur bestämdes räntesättningen och löptiden samt vilka faktorer tog 

ni i beaktande när dessa bestämdes? 

4. Köper ni tillbaka delar av lånet under löptiden eller står hela 

emitterade beloppet ute tills förfall? Vad anser ni är att föredra? 

5. Med några års erfarenhet är ni nöjda med ert beslut att låna realt? 

Hur står sig realränteobligationerna gentemot övriga 

finansieringsformer? 

 

 

Framtiden 

1. Diskuterar ni eventuella nya emissioner av realränteobligationer som 

ett led i er totala upplåning? 

2. Vad tror ni om framtiden för realränteobligationer som 

finansieringsform för privata företag?
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