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Sammanfattning  

Titel: Utvecklingen av den svenska företagsobligationsmarknaden – En institutionell 

analys av förändrade förutsättningar och dess påverkan på transaktionskostnader 

Författare: Jesper Nilemar, Daniel Petersson & Kristina Vikdahl 

Handledare: Göran Hägg 

Bakgrund: De svenska företagens lånebaserade finansiering har historiskt sett 

mestadels utgjorts av banklån framför företagsobligationer. Efter finanskrisens start 

2008, och fram till och med fjärde kvartalet år 2012, har den svenska 

företagsobligationsmarknaden vuxit med drygt 60 procent. I media framställs en bild 

där regelverket Basel III har gjort och kommer göra företagsobligationsmarknaden till 

en viktigare finansieringskälla för svenska företag. En studie om 

företagsobligationsmarknaden efterfrågas av Svenskt Näringsliv. 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera hur 

de ekonomiska förutsättningarna för den svenska företagsobligationsmarknaden har 

förändrats sedan år 2008. 

Genomförande: För att uppnå studiens syfte har ett kvalitativt tillvägagångssätt 

tillämpats. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med aktörer på 

företagsobligationsmarknaden. En intervjuguide utformades med grund i institutionell 

ekonomisk teori, med fokus på transaktionskostnader. Samma teoretiska referensram 

har sedan använts för att analysera den insamlade empirin. 

Slutsats: Tiden innan år 2008 kännetecknades av att företagen valde banklån. Detta 

för att bankerna kunde hantera banklån till låga transaktionskostnader. Institutionella 

förändringar sedan år 2008 har lett till att transaktionskostnaderna sänkts på företagsob-

ligationsmarknaden. Företagsobligationer har således blivit ett bättre alternativ för 

många företag, även fast små företag fortfarande är utestängda från marknaden. 

Nyckelord: Företagsobligationer, banklån, Basel III, transaktionskostnader, 

institutionell förändring, den svenska företagsobligationsmarknaden. 



 

 

 

 

 

Abstract 

Title: The Development of the Swedish Corporate Bond Market – An Institutional 

Analysis of changing Market Conditions and their Impact on Transaction Costs 

Authors: Jesper Nilemar, Daniel Petersson & Kristina Vikdahl 

Supervisor: Göran Hägg  

 

Background: Swedish corporates’ debt financing have historically mostly consisted 

of bank loans instead of corporate bonds. Since the beginning of the financial crisis of 

2008, leading up to the fourth quarter of 2012, the Swedish corporate bond market has 

grown by over 60 per cent. Media coverage of the market presents a picture where the 

corporate bond market has become an important source of financing as a result of the 

legal framework Basel III. A study of the corporate bond market has been requested by 

the Confederation of Swedish Enterprise.  

 

Aim: The purpose of the study is to identify and, by the use of institutional theory, ana-

lyse how the market conditions in the Swedish corporate bond market have changed 

since the year of 2008. 

Completion: To achieve the purpose of the study a qualitative research method has 

been applied. Empirical data have been collected through semi-structured interviews 

with stakeholders in the Swedish corporate bond market. An interview guide was de-

signed from an institutional theory perspective with a focus on transaction costs. The 

same theoretical framework has been used to analyze the empirical data. 

Conclusion: Before the year of 2008, debt financing was characterised by bank loans. 

This was the result of the banks’ ability to keep transaction costs low. Since the year of 

2008, institutional changes have decreased transaction costs on the Swedish corporate 

bond market. Corporate bonds have become a more attractive alternative for many 

companies, even though small companies are still excluded from the market. 

Key Words: Corporate bonds, bank loans, Basel III, transaction costs, institutional 

change, Swedish corporate bond market. 
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Ordlista 

Covenants – restriktioner som sätts på bolaget som emitterar. 

Dokumentation – avtalet som fastställer bestämmelser kring obligationer. 

Effektivitet – hög effektivitet innebär låga transaktionskostnader. 

Investment Grade – kreditbetyg som överstiger BBB på Standard and Poor’s skala där 

AAA är högsta möjliga betyg och D är lägsta. 

High Yield – kreditbetyg som understiger BBB på Standard and Poor’s skala där AAA 

är högsta möjliga betyg och D är lägsta. 

Market Maker – aktör som ställer köp- och säljpriser. 

MTN-Program – utgivning via ett MTN-program baseras på redan skriven dokumenta-

tion som går att återanvända. 

Skuggrating – ett inofficiellt kreditbetyg satt av en bank i samband med en emission. 

Stand Alone-emission – kräver ny dokumentation vid varje utgivning. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

De svenska företagens lånebaserade finansiering har historiskt mestadels utgjorts av 

banklån. Att använda sig av banklån som lånebaserad finansiering är dock inte självklart 

då alternativet att emittera obligationer finns. Enligt Riksbanken (2011) har fördelaktiga 

priser från banker och starka traditioner varit den huvudsakliga anledningen till att de 

svenska företagen i mycket stor utsträckning valt banklån framför företagsobligationer 

vid val av finansieringsalternativ. 

 

I en studie från år 2003 framhävde Boisen och Karlsson likt Riksbanken (2011) att de 

starka traditionerna mellan banker och företag har hämmat 

företagsobligationsmarknadens utveckling i Sverige. Vidare menade de även att 

bristande kunskaper om marknaden från både emittenter och investerare har haft en 

negativ effekt. Det kreditvärderingssystem som råder anses också ha påverkat negativt 

och dels stängt ute vissa företag från marknaden, dels gjort det svårt för företag med 

sämre kreditbetyg att ge ut obligationer. (Boisen & Karlsson, 2003) 

 

Sett till företagsobligationsmarknaden i Euroområdet finns det historiskt sett likheter 

med den svenska. De båda har varit outvecklade, dock med den skillnaden att 

Euroområdet har haft betydligt större volym och därmed bättre likviditet. (Riksbanken, 

2011) I USA däremot har företagsobligationsmarknaden sedan länge varit betydligt mer 

utvecklad och många amerikanska företag har sett företagsobligationer som sin primära 

lånefinansiering framför banklån (Europeiska centralbanken, 2010). På den amerikanska 

marknaden har bolagen därför haft möjligheten att, tack vare en fungerande 

företagsobligationsmarknad, undvika ett beroende av en enskild aktör i form av en bank 

(Riksbanken, 2011). 

 

Omkring år 2000 började dock företagsobligationsmarknaden i Sverige att växa. Enligt 

Andersson och Larsson (2005) berodde detta på minskat lånebehov för den svenska 

staten och en låg realränta vilket ledde till ett ökat intresse för företagsobligationer i 

Sverige, då dessa kunde erbjuda högre avkastning än statspapper. I samma studie 
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beskrev Andersson och Larsson att bra information om företagen fanns på marknaden 

men att det saknades en övergripande genomlysning och att prisupplysningar endast 

kunde ges via telefonkontakt med banker. Denna bristande transparens skapade 

asymmetrisk information och då många investerare på marknaden dessutom föredrog att 

behålla köpta företagsobligationer till förfallodatum ledde detta till ytterst dålig 

likviditet på andrahandsmarknaden. (Andersson & Larsson, 2005)  

 

Tillväxten på företagsobligationsmarknaden som Andersson och Larsson (2005) hade 

identifierat kom dock av sig år 2002 och först under år 2008 passerade den utestående 

volymen av emitterade företagsobligationer i svenska kronor utgivna av svenska företag 

den tidigare toppen från fjärde kvartalet år 2001 (Statistiska centralbyrån, 2013).   

 

 

Figur 1: Utestående belopp på den svenska obligationsmarknaden i SEK utgivna av icke finansiella företag 

Källa: Statistiska centralbyrån, 2013 Illustration: egen 

Sedan finanskrisen 2008, då en kreditsvacka drabbade bankerna vilket minskade deras 

utlåning, har en ökning återigen kunnat ses på företagsobligationsmarknaden. Den 

utestående volymen har ökat med 60 procent mellan första kvartalet år 2008 och sista 

kvartalet år 2012 (Statistiska centralbyrån, 2013). Ökningen har lett till en diskussion 

huruvida de svenska företagen är på väg att, i allt större utsträckning, övergå från 

banklån till företagsobligationer. I media beskrivs en situation där övergången redan har 

börjat med den enkla anledningen att hårdare lånevillkor från bankerna tvingar 

företagen att se sig om efter andra finansieringsalternativ och då är företagsobligationer 

det naturliga valet. (Affärsvärlden, 2011; Fastighetstidningen, 2013; Svenska 
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Dagbladet, 2012; Sveriges Radio, 2012) Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s 

(2012) ställer sig bakom denna förklaring och gör bedömningen att det är det nya 

regelverket Basel III
1
 som driver denna förändring på de nordiska marknaderna där de 

ser en växande företagsobligationsmarknad som resultat. Basel III-regelverket ställer 

högre kapitalkrav på bankerna och togs fram efter finanskrisen 2008 och skall 

successivt implementeras fram till år 2019. Kapitalkravet kan täckas med olika typer av 

kapital, exempelvis aktiekapital (Bank for International Settlements, 2011), och 

förutspås enligt Riksbanken (2011) leda till att bankernas avkastning blir lidande då 

måste binda upp större del av sitt kapital. Av denna anledning kan lånevillkoren bli 

hårdare och lånekostnaden högre för företag då bankerna försöker nå sina 

avkastningskrav.  Detta förväntas leda till en ökning av företagsobligationer då 

alternativet förväntas bli mer attraktivt för företagen och dessutom inte binder upp 

kapital hos bankerna. (Riksbanken, 2011) Riksbanken (2012) påpekar dock att banklån 

fortsatt kommer vara en viktig del för många företag då volymerna som krävs för att 

göra en emission på företagsobligationsmarknaden kan vara större än vad små bolag 

behöver. 

 

Från investerarnas perspektiv finns det även där ett nytt regelverk att förhålla sig till. 

Det rör sig om Solvens II
2
 som påverkar hur försäkringsbolagen prissätter risken i sina 

portföljer. Det är ännu oklart när Solvens II-reglerna skall börja implementeras och hur 

lång tid anpassningstiden till reglerna kommer ta vilket gör att det är svårt att spekulera 

i effekterna av reglerna till skillnad från Basel III där implementeringen redan påbörjats. 

(Finansinspektionen, 2013) Enligt Riksbanken (2011) kommer Solvens II leda till ett 

ökat intresse för företagsobligationer från försäkringsbolagen då företagsobligationer 

prissätts mer gynnsamt sett till vilken avkastning de ger jämfört med aktier eller 

statsobligationer. Även NASDAQ OMX ser att företagsobligationer är den snabbast 

växande marknaden för kapitalanskaffningen och har till följd av detta skapat First 

North Bond Market, en plattform för handel av företagsobligationer. Marknaden är 

skapad i första hand för medelstora företag, ett klientel som tidigare saknats på 

företagsobligationsmarknaden i Sverige. (NASDAQ OMX, 2013) 

                                                 

1
 Se kapitel 2 för utförligare beskrivning av Basel III. 

2
 Se kapitel 2 för utförligare beskrivning av Solvens II. 
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Från Finansinspektionen (2012) och Riksbanken (2011) framhålls däremot att ingen 

större övergång från banklån till företagsobligationer kunnat ses i marknadsstatistiken 

än så länge. Standard & Poor’s (2012) menar visserligen att en strukturell förändring är 

i full gång men de är också noga med att poängtera att de svenska bankerna är 

välkapitaliserade och likvida jämfört med deras europeiska konkurrenter, vilket skulle 

kunna leda till ett långsammare skifte mot företagsobligationer i Sverige.  

 

Det råder således en osäkerhet och förvirring kring vad för förändring som skett på 

marknaden för företagsobligationer, och huruvida det skett en förändring alls. Vi har 

inte hittat några akademiska studier inom området sedan år 2005 och bland annat 

Svenskt Näringsliv, har den senaste tiden uttryckligen efterfrågat studier av den svenska 

företagsobligationsmarknaden. (Barr, 2011) Om Basel III kommer leda till en ökad 

finansiering via företagsobligationsmarknaden är det av stor vikt för aktörerna på 

marknaden, framförallt företag, att det genomförs en studie om marknadens förändrade 

förutsättningar. Detta för att få klarhet i den nuvarande situationen och de framtida 

utsikterna då det handlar om företags långsiktiga finansieringsmöjligheter. 

 

För att undersöka marknaden för företagsobligationer kommer vi använda oss av 

institutionell teori vilken förklarar förutsättningar för en marknad och hur dessa 

förändras över tiden. Till stor del kommer uppsatsen bygga på arbeten av 

nobelpristagarna Douglas C. North och Oliver E. Williamson. North skriver om hur 

formella institutioner, så som regler, och informella institutioner, så som normer och 

traditioner, skapar förutsättningar och hinder för en marknad. Williamsons arbeten rör 

transaktionskostnader och den friktion dessa skapar för handel på en marknad. Genom 

att analysera marknaden utifrån dessa teorier kommer vi få klarhet i den nuvarande 

situationen. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera hur de 

ekonomiska förutsättningarna för den svenska företagsobligationsmarknaden har 

förändrats sedan år 2008. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur har Basel III förändrat bankernas utlåning? 

 Hur har förändrade förutsättningar på banklånemarknaden påverkat 

förutsättningarna för företagsobligationsmarknaden? 

 Vilka institutionella förändringar har skett på företagsobligationsmarknaden 

sedan år 2008?  

 Hur har transaktionskostnader förändrats på företagsobligationsmarknaden sedan 

år 2008? 

 Vilka vinnare och förlorare går att urskilja till följd av de förändringar som skett 

sedan år 2008? 

1.4 Genomförande 

För att uppnå studiens syfte har ett kvalitativt tillvägagångssätt tillämpats. Empirin har 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer med aktörer på 

företagsobligationsmarknaden. En intervjuguide utformades med grund i institutionell 

ekonomisk teori, med fokus på transaktionskostnader. Samma teoretiska referensram 

har sedan använts för att analysera den insamlade empirin. 

 

1.5 Avgränsningar 

För att göra studien genomförbar inom den uppsatta tidsramen och greppbar både för 

läsare och för författarna själva har vissa avgränsningar gjorts. En sådan är att studien 

endast avser att undersöka marknaden för företagsobligationer i SEK utgivna av icke-

finansiella företag. Vi kommer även bara undersöka den svenska marknaden och inte 

göra jämförelser med andra länders företagsobligationsmarknader. Studien undersöker 

utvecklingen på företagsobligationsmarknaden sedan år 2008. Vi har valt att göra denna 

avgränsning då perioden inkluderar den globala finanskris som startade år 2008 och 

som lett fram till införandet av Basel III. Vi anser även att avgränsningen behövs då det 

kan vara svårt att få fram information av den karaktär vi söker om 
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undersökningsperioden skulle sträckt sig längre bak i tiden. När det kommer till 

intermediärer
3
 har vi valt att endast intervjua banker, även fast andra finansiella företag 

agerar intermediär. Valet har gjorts då Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och 

Swedbank år 2012 hade en sammanlagd marknadsandel på drygt 86 procent av alla 

emissioner (Bloomberg, 2013). 

 

1.6 Målgrupp och kunskapsbidrag  

Denna studie riktar sig till aktörer och intressenter på den svenska 

företagsobligationsmarknaden. Studien kommer bidra till en större förståelse för 

marknadssituationen samt dess utveckling. Vi ämnar fylla en kunskapslucka som är 

vital för företagens långsiktiga finansiering. Studien kommer också vara applicerbar på 

andra länder med liknande problematik. 

 

  

                                                 

3
 Se kapitel 2 för beskrivning av intermediärens roll på företagsobligationsmarknaden. 
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1.7 Disposition 

Kapitel 2 – Utgivningsprocessen och aktuella regelverk 

Här presenteras en kort redogörelse för hur en emission av en företagsobligation går till, 

tillsammans med beskrivning av Basel III och Solvens II. 

 

Kapitel 3 – Metod 

Detta kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt och de val vi gjort vid utformningen. 

 

Kapitel 4 – Teori 

Här redogör vi för institutionell teori som fokuserar på ekonomiska förutsättningar och 

transaktionskostnader. 

 

Kapitel 5 – Empiri 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av information som erhållits från de 

intervjuer som genomförts. 

 

Kapitel 6 – Analys 

Vi applicerar här institutionell teori på den insamlade empirin och analyserar hur de 

ekonomiska förutsättningarna för den svenska företagsobligationsmarknaden har 

förändrats sedan år 2008. 

 

Kapitel 7 – Slutsats 

Avslutningsvis dras slutsatser om hur de ekonomiska förutsättningarna utvecklats på 

den svenska företagsobligationsmarknaden. Det presenteras även förslag till vidare 

studier.  
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2 Utgivningsprocessen och aktuella regelverk 

2.1 Utgivningsprocessen 

På företagsobligationsmarknaden har bankerna en roll som intermediär. Detta innebär 

att de förmedlar transaktionen mellan företag som vill emittera obligationer och 

investerare som vill köpa desamma. Hos bankerna är det avdelningen Debt Capital 

Markets som sköter kontakten med företagen medan Credit Sales sköter kontakten med 

investerarna. Antalet banker som är delaktiga i en emission kan variera beroende på 

emissionens storlek eller hur svårt det är att hitta investerare. (Intervju med Kristoffer 

Öhrn, Swedbank, 130403) 

 

 

Figur 2: Utgivningsprocessen 

Källa: Intervju med Kristoffer Öhrn, Swedbank, 130403 Illustration: egen 

Processen att emittera en företagsobligation skiljer sig mellan olika typer av företag. 

Företag kan antingen göra en emission via ett standardiserat MTN-program (Medium 

Term Note) eller göra en så kallad Stand Alone-emission. Vid emission via ett program 

har dokumentation
4
 utformats sedan tidigare och återanvänds på nytt. Vid en Stand 

Alone-emission utformas däremot dokumentationen specifikt till varje emission. 

(Intervju med Kristoffer Öhrn, Swedbank, 130403) För att kunna emittera 

företagsobligationer måste företaget först fatta beslut rörande kreditbetyg. Alternativen 

står mellan att ta upp ett officiellt kreditbetyg från ett kreditvärderingsinstitut eller att ge 

ut utan ett officiellt kreditbetyg. När ett företag med en rating över BBB, på Standard & 

Poor´s skala
5
, ger ut en obligation benämns den som en investment grade-obligation och 

om ratingen är under är det en high yield-obligation. (Intervju med Louis Landeman, 

Danske Bank, 130322) 

                                                 

4
 Dokumentationen är avtalet som fastställer bestämmelser kring obligationen (Intervju med Kristoffer 

Öhrn, Swedbank, 130403).  

5
 Skalan sträcker sig från AAA, vilket är det högsta möjliga kreditbetyget, till D, vilket innebär att företa-

get gått i konkurs (Standard & Poor´s, 2013). 
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En annan viktig del är utformningen av den dokumentation som används vid 

emissionen. Som nämnt ovan skiljer det sig om det rör sig om en emission via program 

eller om det är en Stand Alone-emisson. Gemensamt för båda är att det i 

dokumentationen innehåller så kallade covenants
6
 som det emitterande företaget måste 

förhålla sig till. Det kan till exempel röra sig om ägarklausuler som styr hur ett förändrat 

ägande påverkar obligationen eller konsekvenser av ett eventuellt försämrat kreditbetyg 

under löptiden. Dokumentationen utformas av banken och emittenten tillsammans och 

det är då bankens uppgift att ha kunskap om vilka krav investerarna ställer för att 

obligationen ska kunna emitteras.  (Intervju med Christian Guggenheim, Nordea, 

130403) 

 

För att ta reda på vilket pris som är rimligt och vilka covenants som krävs gör bankerna 

jämförelser med liknande emissioner och kan även komplettera detta med en så kallad 

pre-sounding. En pre-sounding innebär att bankerna tar kontakt med en mindre skara 

investerare för att skapa sig en bild av marknadsläget och för att få indikativa priser. 

(Intervju med Anton Alsö, If, 130425) När bankerna satt ett indikativt pris går de sedan 

ut till en större grupp investerare för att bygga en bok, vilket kan ses som en orderbok. 

När boken är fylld har investerare tecknat sig för hela emissionen varvid transaktionen 

sker. Efter att företagsobligationerna sålts till investerarna kan obligationerna handlas på 

andrahandsmarknaden. Investerare får då kontakta bankerna som agerar som market 

makers
7
. (Intervju med Helena Doglia Colling, SEB, 130411) 

 

För att granska att dokumentationen följs under en obligations löptid används i vissa fall 

en agent för att övervaka företaget och fungera som en gemensam kontaktpunkt för 

investerarna. (Intervju med Arthur Klintred, Swedish Trustee, 130403) 

  

                                                 

6
 Covenants är restriktioner som sätts på bolaget i dokumentationen (Intervju med Christian Guggenheim, 

Nordea, 130403). 

7
 En market maker ställer köp- och säljpriser (Nationalencyklopedin, 2013).  
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2.2 Basel III 

Basel III skapades i efterdyningarna av den kreditkris som skakade den globala 

finansmarknaden år 2008. Basel III är ett regelverk utformat av Basel Committee on 

Banking Supervision som är frivilligt för länder att efterfölja. Sverige är ett av många 

länder som valt göra detta. Implementeringen av regelverket har påbörjats och kommer 

att fortsätta successivt fram till januari år 2019. Syftet med regelverket är att skapa ett 

robustare finansiellt system med mindre systemrisk. Systemrisk syftar på risken att en 

enskild aktör kan få ett helt system på fall, och i detta fall handlar det om bankernas 

position som intermediärer och motparter på den finansiella marknaden. Regelverkets 

kommitté trycker på att den höga belåningen i banker förvärrat situationen efter 

Lehmans krasch och ämnar därför höja kravet på bankernas kapital i förhållande till 

tillgångar. Syftet med regelverket är att göra banksektorn till en chockabsorberande 

buffert för ekonomin, istället för att som under finanskrisen vara en destabiliserande 

faktor. (Bank for International Settlements, 2011) 

 

2.3 Solvens II 

I maj år 2009 beslutade EU om ett införande av nya solvensregler för försäkringsbolag. 

Regelverket kommer att implementeras under de kommande åren men det står ännu ej 

klart exakt när detta kommer ske eller hur lång implementationsperioden kommer att 

vara. (Finansinspektionen, Om Solvens 2, 2013) Solvens II bygger på tre grundpelare. 

Den första är kvantitativa krav på beräkning av försäkringsbolagens kapital, den andra 

är kvalitativa krav på riskhanteringen tillsammans med den interna kontrollen och den 

tredje är ett krav på publik information till marknaden. (Finansinspektionen, Nya 

solvensregler, 2013) Syftet med solvens II är att minska risken för konsumenten 

(Finansinspektionen, Om Solvens 2, 2013) och det kommer innebära att 

försäkringsbolagen blir mer styrda åt att investera i vissa tillgångsformer (Barr, 2011). 
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3 Metod 

Följande kapitel handlar om valet av tillvägagångssätt för att genomföra studien. En 

redogörelse av valet av ämne följs upp av en genomgång av hur intervjuer har använts 

för att samla in data till studien. Slutligen redogörs det för diverse efterreflektioner och 

källkritik rörande metodval och genomförandet som applicerats på studien. 

 

3.1 Val av ämnesområde 

Efter att ha läst artiklar i media och varit på föreläsningar med bland andra 

Länsförsäkringar år 2012 och Standard & Poor’s år 2013 på Linköpings Universitet 

väcktes vårt intresse för den svenska företagsobligationsmarknaden. En av författarna 

har också genom sitt arbete på bank fått upp intresset för företagsobligationer då dessa 

diskuterades på arbetsplatsen. Vidare efterforskningar visade på att det inte finns 

mycket skrivet om ämnet på akademisk nivå i Sverige men att experter inom området i 

dagsläget upplever att den svenska företagsobligationsmarknaden är mer aktuell än 

någonsin. Efter dessa efterforskningar diskuterades studien med handledare och utifrån 

detta slogs studiens upplägg fast. Då vi anser att företagsobligationsmarknaden är 

understuderad i dagsläget kommer studien kunna fylla befintliga kunskapsluckor om 

vad som egentligen skett på företagsobligationsmarknaden sedan år 2008.  

 

3.2 Forskningsansats 

En kvalitativ metodansats har varit att föredra för studien då vi har avsett att samla in 

djupgående information om företagsobligationsmarknadens utveckling i Sverige 

(Bryman & Bell, 2005). Detta har gjorts genom intervjuer, vilka utgör primärkällor i 

studien, och artiklar och böcker som utgör sekundärkällor. Vid intervjuerna har stor vikt 

lagts vid respondentens uppfattning, erfarenhet och kunskaper om 

företagsobligationsmarknaden i Sverige, vilket har krävt att respondenten var mycket 

väl insatt i ämnet. Diskussioner har förts med respondenterna angående spelregler och 

transaktionskostnader på den svenska företagsobligationsmarknaden, samt om de 

förhållanden på banklånemarknaden som påverkar företagsobligationsmarknaden. På 

detta sätt ämnar vi få svar på hur marknaden ser ut idag och vilken utveckling som skett. 

Detta är en ansats som i grunden har något kvantitativa egenskaper, så som konkreta 



 

 

12 

 

kostnader, men då studien ämnar undersöka transaktionskostnader i dess vida 

benämning
8
 hade detta varit svårt att undersöka i form av kvantifierbara data, vilket är 

grunden i en kvantitativ metod enligt Bryman och Bell (2005). Det finns också ett 

problem med att erhålla information rörande kostnaderna för ett företags banklån. 

Jämfört med information om kostnaderna vid emission av företagsobligationer, vilken 

till stor del är publik, så är informationen om banklån betydligt mer känslig. På grund av 

detta lämpar sig de djupgående intervjuerna bättre än en kvantitativ undersökning. 

Vidare har det varit vår avsikt att försöka uppnå utförliga svar från respondenterna med 

möjlighet till följdfrågor vilket styrker valet av kvalitativ metod. Genom den kvalitativa 

ansatsen, baserad på semistrukturerade intervjuer, har vi även kunna ta hänsyn till 

aspekter och problem vid emissioner av obligationer eller upptagande av banklån som 

vi på förhand inte kunnat förutse. (Bryman & Bell, 2005)  

 

3.3 Genomförande av studien 

3.3.1 Primärkällor 

Studiens emipridel grundar sig i intervjuer gjorda med olika intressenter på 

företagsobligationsmarknaden som har inblick och kunskap kring marknadens 

utveckling i Sverige. Samtliga intervjuer har gjorts i form av semistrukturerade 

intervjuer, även kallade kvalitativa forskningsintervjuer, där intervjun följt en 

intervjuguide (finns i Bilaga 1). En tydlig redogörelse över vilka intervjuer som gjorts 

presenteras under 2.3.2 Val av intervjusamarbeten. 

 

Intervjuguiden har utgått från grundfrågor, som förberetts innan intervjun, vilket även 

gett möjlighet till följdfrågor och diskussioner. Då studiens urval är uppdelat i tre 

infallsvinklar har en intervjuguide gjorts för varje intressentgrupp. Huvudpunkterna i 

intervjuguiderna har varit desamma men på grund av att intressentgrupperna har olika 

positioner på företagsobligationsmarknaden har intervjuguiderna anpassats till varje 

grupp. Detta med undantag från Swedish Trustee som har en speciell roll som agent 

utifrån investerarperspektivet och har fått en egen intervjuguide.  

 

                                                 

8
 Se kapitel 4 för beskrivning av transaktionskostnader. 
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Under en semistrukturerad intervju produceras informationen rörande ämnet från ett 

socialt samspel mellan intervjuaren och respondenten (Kvale & Brinkman, 2009) och vi 

som intervjuare har därför hållit oss aktiva och delaktiga under intervjuns gång. Detta 

för att se till att alla frågor i intervjuguiden blev besvarade och för att lämna ämnet 

öppet så att nya infallsvinklar inte begränsades. Den semistrukturerade typen av intervju 

kännetecknas som flexibel och följsam vilket vi anser är att föredra för samtliga 

intressentgrupper. Vi har inte på förhand kunnat veta alla faktorer och aspekter som 

påverkar transaktionskostnaderna på företagsobligationsmarknaden. Vi motiverar detta 

med att det råder meningsskiljaktigheter i så väl media som inom marknadsaktörer 

kring orsakerna och effekterna av marknadens utveckling och vi vill då ge respondenten 

möjlighet att själva ta ställning. Upplägget med semistrukturerade intervjuer medför 

krav på oss som intervjuare att vi på förhand har förberett oss inför intervjuerna för att 

kunna ställa de frågor som krävs för att säkerställa en hög kvalitet. (Kvale & 

Brinkmann, 2009) 

 

För att ytterligare säkerställa kvalitén på intervjuerna har vi följt de kvalitetskriterier 

som Kvale och Brinkmann (2009) redogör för. Dessa kriterier ställer krav på en tydlig 

röd tråd, säkerställning av begreppstolkningar och tydliggörande av respondentens 

ståndpunkt. Detta har åstadkommits genom följd- och kontrollfrågor för att undvika 

missuppfattningar. Då dessa kriterier är uppfyllda kommer målet med en hög 

intervjukvalitet att uppnås (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuernas upplägg bygger i 

grunden på vår intervjuguide. Detta för att underlätta jämförelse och sammanställning 

av intervjuerna inom de olika intressentgrupperna.  

 

3.3.2 Sekundärkällor 

Enligt Bryman and Bells (2005) definition på sekundärkällor ses alla data och 

information som samlats in och sammanställts av någon annan än författarna själva som 

sekundärkällor. I studien har vi således använt oss av sekundärkällor när det kommer till 

insamling av teori samt till uppbyggandet av uppsatsen i inledningskapitlet. Teorin som 

baseras på litteratur huvudsakligen skriven av nobelpristagarna Oliver E. Williamson 

och Douglas C. North ger studien en utförlig referensram. Sekundärkällorna i 

inledningskapitlet skall endast bygga upp problematiken samt förståelse för ämnet men 

vi baserar vår empiridel uteslutande på primärkällor.  
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3.3.3 Val av intervjusamarbeten  

Urvalet har skett genom ett målinriktat urval där målet är att välja ut relevanta 

respondenter på ett metodiskt sätt för att kunna få svar på studiens forskningsfrågor 

(Bryman, 2011). Målet vid valen av intressenter har varit att, inom studiens 

begränsningar av tid och resurser, täcka en så stor del av företagsobligationsmarknaden 

som möjligt. Det målinriktade urvalet ger oss möjligheten att välja intressenter med 

aggregerad kunskap om marknaden samt att säkerställa en bra variation bland 

respondenterna.  

De olika intressentgrupperna är: 

 Intermediärer (banker) 

 Investerare (tillsammans med en agent) 

 Emittenter (företag)  

Utgångspunkten i urvalet har varit ett fokus på intermediärerna då dessa är involverade i 

stora delar av företagsobligationsmarknaden och sköter kontakten med både emittenter 

och investerare. Genom att även intervjua företag och investerare anser vi att 

informationen om marknaden kompletteras vilket gör att vi kan presentera en rättvis 

bild av marknaden . På detta sätt undviks alltså risken att presentera en vinklad bild med 

enbart intermediärer som respondenter.  

 

Vi har kontaktat de olika intressenterna genom antingen e-post eller telefon där vi 

presenterat syftet med studien och vilka typer av frågor vi önskar få svar på. Vi har från 

denna första kontakt blivit hänvisade till personer som är insatta i ämnet och aktivt 

arbetar på företagsobligationsmarknaden hos intressenten. På så vis ger det en hög grad 

av förtroende för respondenten, då intressenterna själva valt vem som passar bäst för att 

kunna besvara våra frågor. Nedan följer en uppdelning och beskrivning av de olika 

intressentgrupperna samt hur urvalet gjorts inom varje intressentgrupp. Det presenteras 

även en kort sammanfattning av detaljer runt intervjuerna med information om 

respondenterna samt när och hur intervjuerna genomfördes. 
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Intermediärer 

De intermediärer vi har valt att intervjua är de fem storbankerna Danske Bank, 

Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken. Enligt Bloomberg (2013) var dessa 

ungefär lika stora på företagsobligationsmarknaden år 2012 och hade en sammanlagd 

marknadsandel bland intermediärerna på drygt 86 % av alla utgivna företagsobligationer 

i SEK på den svenska marknaden samma år. Intervjuerna med bankerna ger därför en 

tydlig bild av marknaden och dess funktioner och genom att intervjua de fem största 

aktörerna ges studien hög trovärdighet och relevans. Respondenterna kommer inte 

uteslutande från samma del av banken, något vi ser som positivt. Då de intervjuade 

personerna ger en aggregerad bild av marknaden får vi, genom att ha diskuterat med 

olika delar av banken, en bredare bild utan att nämnvärt försämra jämförbarheten. 

 

Alla respondenter på bankerna arbetar dagligen på företagsobligationsmarknaden vilket 

resulterar i aktuell information som grundar sig i hur marknaden ser ut idag. 

Intervjuerna med bankerna har tillfört mycket information och ytterligare kunskap vilket 

ger empirin både djup och bredd. Vi även kunnat se om alla banker uppfattar situationer 

likadant eller om det finns meningsskiljaktigheter vilket även detta stärker valet att 

intervjua samtliga storbanker. 

  

Intressent Respondent Befattning Datum 

Danske Bank 
Louis Landeman 

Gabriel Bergin 

Chef Kreditanalys 

Kreditanalytiker 
2013-03-22 

Swedbank Kristoffer Öhrn Debt Capital Markets 2013-04-03 

Nordea 
Christian 

Guggenheim 

Chief Origination 

Manager 
2013-04-03 

SEB 
Helena Doglia 

Colling 

Syndicate, Fixed 

Income & DCM 
2013-04-11 

Handelsbanken Roger Sandgren Fixed Income - Sales 2013-04-24 

Tabell 1: Sammanställning av respondenter inom intressentgruppen Intermediärer Illustration: egen 
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Investerare 

Intressent Respondent Befattning Datum 

Swedish Trustee 

(agent) 

Jo Forfang 

Arthur Klintred 

Chefsjurist 

Jurist 
2013-04-03 

Lannebo Fonder Karin Haraldsson Förvaltare 2013-04-11 

Länsförsäkringar 

Östergötland 
Per Erlandsson Förvaltare 2013-04-12 

If Anton Alsö Förvaltare 2013-04-25 

Tabell 2: Sammanställning av respondenter inom intressentgruppen Investerare Illustration: egen 

Inom intressentgruppen Investerare har vi intervjuat tre investerare och Swedish 

Trustee, vilket är en agent. Länsförsäkringar Östergötland och If förvaltar 

försäkringskapital genom att placera kapital i bland annat företagsobligationer medan 

Lannebo Fonder investerar i företagsobligationer i olika fonder i deras sortiment. År 

2012 lanserade Lannebo Fonder en ny fond helt inriktad på företagsobligationer och det 

är Karin Haraldsson som är ansvarig förvaltare för den.  

 

Swedish Trustee anses, i sin funktion som agent, kunna delge en bild av riskerna på 

marknaden för investerarna samt hur kommunikationen mellan investerare och 

emittenter ser ut. Swedish Trustee är en utav två agenter aktiva på den svenska 

företagsobligationsmarknaden och anses därför kunna representera en stor del av 

agentfunktionen på marknaden. Genom dessa fyra intressenter anser vi att investerarens 

perspektiv på marknaden i stora drag är täckta och att det ger en tydlig bild av 

investerarnas vardag då IF är en stor aktör, Länsförsäkringar Östgöta en mellanstor, 

Lannebo Fonder en mindre aktör och Swedish Trustee en aktör med andra intressen än 

för en direkt investerare. 
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Emittenter 

Intressent Respondent Befattning Datum 

Tekniska verken Christina Wiktorsson Finansansvarig 2013-04-05 

Stångåstaden Sofie Moosberg Finansförvaltare 2013-04-08 

Swedish Orphan  

Biovitrum 
Annika Muskantor Finanschef 2013-04-10 

Arise Windpower Linus Hägg Finanschef 2013-04-12 

Toyota Industries  

Financial 

International 

Rikard Sagent 

Jonas Persson 

Frank Åberg 

Treasury 2013-04-25 

Tabell 3: Sammanställning av respondenter inom intressentgruppen Emittenter Illustration: egen 

Den sista intressentgruppen är emittenterna, vilka består av fem företag av olika 

karaktär i vårt urval. Vi har valt att intervjua både större företag med starka kreditbetyg 

från officiella kreditinstitut och mindre företag utan officiella kreditbetyg. Som tidigare 

nämnts presenterar intermediärerna en aggregerad nivå av 

företagsobligationsmarknaden varvid det är intressant att intervjua företagen med olika 

erfarenheter för att komplettera bilden vi erhållit från intermediärerna. Tekniska Verken, 

Stångåstaden och Toyota har alla en lokal anknytning till Östergötland och vi har fått 

information från bankerna om att dessa företag har emitterat obligationer. För att även 

nå emittenter som är nya på obligationsmarknaden tog vi kontakt med företag som, 

enligt en lista som Danske Bank tillhandahöll under intervjun, emitterade sina första 

obligationer år 2012. Utifrån denna lista tog vi via e-post kontakt med fem av företagen 

där finanschefer från Swedish Orphan Biovitrum och Arise Windpower återkom med att 

de gärna ställde upp. Dessa emittenter saknar båda officiella kreditbetyg och emitterade 

sina första obligationer år 2012. De övriga företagen svarade aldrig. 

 

Till skillnad mot Swedish Orphan Biovtirum och Arise Windpower har Tekniska 

Verken och Toyota givit ut obligationer i många år vilket ger oss en bild av hur de 

uppfattar att marknaden har förändrats under en längre period. Båda företagen har en 
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officiell kreditrating från Standard & Poor’s. Stångåstaden emitterade däremot sin första 

obligation efter finanskrisen 2008. 

 

3.3.3 Beskrivning av intervjuer 

Intervjuerna har genomförts genom personliga möten mellan intervjuarna och 

respondenterna i samtliga fall utom två där telefonintervjuer har genomförsts. Att 

genomföra intervjuer vid personliga möten har varit av stor vikt i studien för att 

förbättra möjligheterna till att få till så bra intervjuer som möjligt. Som nämnts tidigare 

är det sociala samspelet av avgörande betydelse vid semistrukturerade intervjuer och vi 

anser att det är lättare att åstadkomma vid personliga möten. (Kvale & Brinkman, 2009) 

De två telefonintervjuer som är gjorda var med Swedish Orphan Biovitrum och Arise 

Windpower. Anledningen till valet av telefonintervju berodde på geografiska avstånd. 

Att ha alla intervjuer genom personliga möten hade varit att föredra. Vi anser dock inte 

att telefonintervjuerna påverkat studien negativt i någon större utsträckning. Detta tack 

vare att intervjuerna med företagen var av kortare karaktär och syftade till att ge 

kompletterande information till den stora kvantitet av information erhållen från 

intermediärerna. 

 

När en semistrukturerad intervju skall genomföras är det viktigt, som tidigare nämnts, 

att intervjuaren är kunnig rörande ämnet för att kunna följa respondenten i utvecklade 

resonemang. En intervjuguide och tematisering gjordes där syftet med intervjun 

förklarades och forskningsfrågor samt teoretisk ståndpunkt klargjordes för att ge 

intervjun en tydlig riktning. (Kvale & Brinkman, 2009) Innan vi skapade intervjuguiden 

förberedde vi oss genom att studera teorier (vilka presenteras i kapitel 4), undersöka den 

information som fanns tillgänglig i media och i rapporter utgivna av aktörer på 

marknaden. Vi diskuterade sedan informationen utifrån teorier för att skapa en lämplig 

intervjuguide och för att vara föreberedda inför intervjuerna. 

 

För att kunna ge ett representativt utfall av empirin från intervjuerna hade det varit 

önskavärt att alla tre författare deltog på samtliga intervjuer, för att minska risken för 

missförstånd och olika uppfattningar. (Bryman & Bell, 2010) Tyvärr var det inte möjligt 

för alla författare att delta vid intervjun av Swedish Orphan Biovitrum. Vi anser dock 

inte att detta påverkade intervjun negativt då den spelades in vilket gav möjlighet att ta 
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del av intervjun. Även under intervjun med Stångåstaden var endast två av författarna 

med då den tredje var borta till följd av sjukdom. Det har även vid några tillfällen varit 

mer än en respondent under intervjun detta redovisas i dokumentationsdelen av kapitlet 

som följer nedan.  

 

Den intervjuguide som arbetats fram distribuerades till respondenterna innan 

intervjuerna för att ge varje respondent god tid att förbereda givande och pålästa svar. 

Det gav respondenten möjligheten att på förhand ställa frågor om det rådde oklarheter i 

intervjuguiden. Då intervjuerna inte har för avsikt att undersöka känslig information 

rörande någon intressentgrupp utan är ute efter en helhetsbild av marknaden vill vi 

mena att det inte anses finnas någon anledning för respondenterna att undanhålla 

information. På detta sätt är det ingen nackdel att respondenterna har haft möjlighet att 

på förhand förbereda sig och således kunna presentera förberedda svar. Detta har varit 

positivt för vår studie då vi märkt att flera av respondenterna förberett sig inför 

intervjuerna genom att diskutera ämnet med kollegor 

 

Frågorna i intervjuguiderna tar hänsyn till syftet med studien och dess frågeställningar. 

Den institutionella teorin som applicerats på empirin har också funnits med i 

utformandet av guiden för att underlätta fortsatt analys. Frågorna har även utformats 

med avsikt att ge tydliga och utvecklande svar för att på så vis ge intervjun djup och 

bredd. Det var även av största vikt att inte svaren begränsades av eventuella förutfattade 

uppfattningar av företagsobligationsmarknaden och att objektivitet applicerades på både 

frågor och svar. (Kvale & Brinkman, 2009) Vi uppnådde detta genom att låta 

grundfrågorna i intervjun vara öppna för att låta respondenten belysa det som denne 

anser vara mest relevant. Från den positionen ställde vi sedan mer specifika och 

ingående frågor. 

 

3.3.4 Dokumentation av intervjuer 

Alla intervjuer utom en har efter respondentens medgivande spelats in och sedan 

transkriberats. I det fall en inspelning inte medgavs hjälpte respondenten själv till och 

stämma av anteckningarna under intervjuns gång för att undvika missförstånd. Vi har 

sedan sammanställt transkriberingarna efter intressentgrupp. Dessa sammanställningar 

har utgjort grunden till empirikapitlet och en blandning av text och citat har använts för 
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att presentera den erhållna informationen. Utkastet av empirin har skickats till alla 

respondenter för att ge dem möjlighet att ta del av materialet. Många av respondenterna 

har återkommit med förtydliganden som sedan förts in i empirin. 

 

3.3.5 Etiska ståndpunkter vid intervjuerna 

Under studien och intervjuerna anser vi att det till stor utsträckning inte finns tydliga 

etiska eller moraliska dilemman. Alla intervjuade i studien har tillfrågats om inspelning 

under intervjun är okej. En aspekt rör huruvida respondenterna känner sig oroliga över 

hur deras kommentarer och medverkan i studien kommer att användas och påverka 

dem. Vi har mildrat denna oro genom att låta varje respondent godkänna hur vi 

använder deras citat och den information vi erhållit från dem innan studien färdigställts. 

Vi har även sett till att radera inspelningarna av intervjuerna samt valt att inte publicera 

de fullständiga transkriberingarna för att ge respondenterna ytterligare kontroll över 

deras deltagande i studien. 

 

3.3.6 Empiribeskrivning 

Vi har valt att presentera den erhållna empirin utifrån ämnesområden istället för att göra 

detta utifrån varje enskild respondent. Vi är medvetna om att detta tillvägagångssätt kan 

ge empirikapitlet en analytisk karaktär då vi samlat vad varje enskild respondent sagt 

om respektive område. Detta till trots anser vi att valda utformande ger den, för studien, 

mest lämpliga och relevanta sammanställning av empiri. På detta sätt kan vi presentera 

den stora informationsmängden både pedagogiskt och sammanhängande. 

 

3.4 Metodval 

För att säkerställa studiens applicerbarhet är det viktigt att ställa sig kritisk till metod 

och källor. Det är framförallt två begrepp som återkommer i bedömningen av källornas 

riktighet, det är reliabilitet och validitet, som beskrivs närmare nedan. Begreppen är 

mått på hur trovärdigt resultatet av den insamlade empirin är beroende på hur 

informationen insamlats samt vilka källor som använts. (Bryman & Bell, 2005)Validitet 

och reliabilitet appliceras något annorlunda på kvalitativ forskning jämfört med 

kvantitativ forskning. Vi har valt att kombinera Kvale och Brinkmanns (2009) och 

Bryman and Bells (2005) definition på validitet och reliabilitet för att på så vis grundligt 

kunna redovisa för studiens underlag. 
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3.4.1 Reliabilitet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är reliabilitet en indikation på i vilken utsträckning 

en studie och dess resultat kan reproduceras vid annan tidpunkt och av andra forskare. 

En hög reliabilitet visar i vårt fall på att intervjun kan replikeras vid annat tillfälle, med 

andra respondenter och intervjuare där utfallet ändå blir detsamma. Reliabiliteten 

påverkas även av den sociala miljön under intervjun, hur frågorna ställs, hur många som 

medverkar och i vilken miljö som intervjun äger rum. (Kvale & Brinkmann, 2009) Vi 

har därför vid varje personlig intervju låtit alla respondenter förbereda sig med samma 

underlag, uppdelat enligt intressentgrupp, och vi har även låtit respondenten välja plats 

för intervjun för att den skall känna sig bekväm, vilket i samtliga fall blev på deras 

arbetsplats.  

 

Bryman och Bell (2005) väljer att dela in reliabiliteten i intern och extern reliabilitet. 

Där den externa reliabiliteten visar på samma utgångspunkt som Kvale och Brinkmann 

(2009), nämligen om undersökningen kan replikeras vid annat tillfälle. När det kommer 

till kvalitativ undersökning är det något som är speciellt svårt eftersom den sociala 

miljön hela tiden förändras. (Bryman & Bell, 2005) Vi anser att svaren skulle kunna 

förändras något i framtiden beroende på företagsobligationsmarknadens utveckling. 

Detta beror på att respondenternas engagemang för ämnet har varit stort vilket har 

bidragit till omfattande svar något som kan påverkas om marknaden inte är lika aktuell i 

framtiden.  

 

Den interna reliabiliteten definieras som hur vi som intervjuare tar emot informationen 

vid intervjun och sedan tillsammans tolkar denna information, något som kallas 

internbedömarreliabilitet. (Bryman and Bell, 2005) Vi har vid alla intervjuer bortsett 

från två varit alla tre närvarande för att på så vis säkerställa att vi alla kan tolka svar, 

information, samt ställa frågor på plats för att forma en gemensam empirigrund. Under 

intern reliabilitet hamnar också de intervjuguider vi tidigare nämnt. Intervjuguiderna är 

viktiga för att alla respondenter skall ha haft liknande förutsättningar inför intervjun. 

Vidare gjordes detta för att säkerställa att samma frågor behandlades i alla intervjuer, 

inom respektive intressentgrupp, för att ge jämförbar empiri. Slutligen är vi medvetna 

om att våra egna åsikter och tolkningar kan påverka hur svaren uppfattas och 

presenteras. 
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Ett begreppsproblem som uppstått är definitionen av storleken på företag. Varken vi 

eller respondenterna har en klar distinktion mellan små, medelstora och stora företag. 

För att underlätta förståelsen av resonemang samt empirin har vi valt att låta ”små 

företag” representera de bolag som på grund av sin storlek stängts ute från 

företagsobligationsmarknaden. ”Mindre företag” är de bolag som kan ge ut 

företagsobligationer men som är bland de mindre av denna skara. 

 

Reliabilitet omfattar också sekundärinformation. Vi har använt oss av sekundärkällor 

under insamlingen av teori som baseras huvudsakligen på litteratur skriven av 

nobelpristagare, Oliver E. Williamson och Douglas C. North, vilket resulterar i hög 

reliabilitet.  

 

3.4.2 Validitet 

Validitet kan förklaras med orden giltighet och riktighet i studien. Kvale och Brinkmann 

skriver att ”en giltig slutsats är direkt härledd från sina premisser” (2009: 364) vilket 

betyder att slutsatsen från en studie direkt kan återspeglas i de utgångspunkter som 

studien började i. Hög grad av validitet betyder att studien undersöker det den påstår sig 

att undersöka. Det ska alltså finnas en röd tråd mellan syftet, frågeställning och utfall.  

 

Syfte och frågeställningar arbetades igenom flera gånger under studiens inledande fas 

med hjälp av handledaren för att säkerställa utformningen innan insamlingen av empirin 

påbörjades. Vi kunde på så vis säkerställa att syfte och frågeställningar stämde överens 

med vårt mål och att empirin som samlades in skulle resultera i besvarande av studiens 

frågor. Detta är enligt Kvale och Brinkmann det viktigaste för en kvalitativ studie, att 

den skall kunna resultera i giltig vetenskaplig kunskap. (Kvale & Brinkman, 2009) 

 

Även validitet delar Bryman och Bell (2005) upp i extern och intern validitet. Extern 

validitet förklarar de som möjligheten att härleda en övergripande teori från studien som 

sedan kan användas i andra sociala miljöer. Detta är dock ett problem för de flesta 

kvalitativa studier då det är ett begränsat urval som undersöks vilket gör att det är svårt 

att generalisera. Vi strävar efter att kunna uppnå ett generaliserbart resultat för den 

aktuella marknaden genom att intervjua flertalet aktörer och intressenter, samt inom 

varje intressentgrupp intervjua flera olika intressenter.  Även fast antalet aktörer på 
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företagsobligationsmarknaden är betydligt fler än de 14 vi intervjuat lyckas vi täcka upp 

86 procent av alla emissioner (Bloomberg, 2013). Tillsammans med kompletterande 

information från olika aktörer på marknaden ger detta oss möjlighet att göra 

generaliseringar.  

 

Den interna validiteten syftar på hur väl forskarens observationer överensstämmer med 

de teoretiska idéer och slutsatser som kommer från undersökningen. Det är viktigt att 

säkerställa samhörighet mellan de begrepp som utformas samt de observationer och 

slutsatser som dras. (Bryman & Bell, 2005) Vi som författare har kritiskt kunnat 

granska varandras uppfattning av intervjuerna och diskutera kopplingen mellan teori 

och empiri och har på så vis kunnat minska felaktiga slutsatser och missuppfattningar. 

Vi anser därmed att vi haft en fördel med att vara tre författare. Inspelning av 

intervjuerna har också varit att föredra ur ett validitets perspektiv där alla utom en 

respondent godkände inspelning vilket ökar omfattningen och riktigheten i empirin. Då 

alla respondenter fått möjlighet att komplettera och förtydliga empiridelen minskar detta 

risken för missuppfattningar. 

 

3.5 Efterreflektioner 

En viktig aspekt i uppbyggnaden av en studie där slutsatser skall dras utifrån insamlad 

empiri är att vi som författare skall förhålla oss kritiska till allt från teori, empiri och 

genomförande. Det finns idag luckor i informationen kring 

företagsobligationsmarknaden vilket gör att avgränsningarna varit viktiga för att ge 

studien en tydlig riktning. Vårt fokus på bankerna gav oss den övergripande bild vi hade 

som förhoppning vid utformningen av metoden. Vi är medvetna om att tyngden på 

bankerna idag kan ge en empiri med bankperspektiv vilket skulle kunna ge en något 

vinklad bild av marknaden. Detta anser vi dock inte vara något problem i uppsatsen då 

vi även intervjuat andra aktörer. För att ytterligare säkerställa resultatet skulle det varit 

att föredra att inkludera fler företag och investerare i studien, för att på så vis kunna se 

ännu tydligare skillnader mellan olika aktörer. 

 

Det framgick också under intervjuerna att definitionen av transaktionskostnader ibland 

skiljde sig åt mellan oss som intervjuare och respondenten. Detta gjorde att vi vid dessa 
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tillfällen fick förklara mer utförligt vad vi menade med transaktionskostnader. Under 

intervjuerna följde vi inte heller helt och hållet strukturen från intervjuguiderna.  Vi lät 

istället respondenten berätta fritt och såg samtidigt till att intervjun innehöll de frågor vi 

hade med i intervjuguiden.  Detta tillvägagångssätt anser vi gav mer utförlig empiri till 

studien.  

 

3.6 Källkritik 

Intervjuerna har till största del skett under liknande förutsättningar vilket ger 

respondenterna jämförbara förhållanden för att minska diskrepansen mellan svaren till 

följd av olika sociala miljöer. Dock så skedde två av intervjuerna över telefon vilket gör 

att underlaget från dessa intervjuer är något mer begränsat. Det skall också poängteras 

att de två intervjuer då inte alla författare var närvarande kan begränsa omfattningen av 

dessa intervjuer något. En av dessa två var dessutom en telefonintervju vilket författarna 

dock kan se som positivt då det kan vara svårt att förhålla sig till tre intervjuare över 

telefon. Något vi också reflekterat över efter intervjuerna är hur respondenterna har 

utnyttjat möjligheten till att förbereda sig på olika sätt, där några kom välförberedda och 

vissa helt utan underlag. Mängden information skiljde sig därför mellan respondenterna 

där de förberedda fått mer utrymme i empiriinsamlingen. 
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4 Teori 

Den teoretiska referensram vi har använt under studien bygger till stor del på arbeten av 

Douglas C. North och Oliver E. Williamson. Dessa nobelpristagare har varit framståen-

de inom institutionell teori, där den första fokuserat på institutionell förändring och den 

andra på transaktionskostnader. 

 

4.1 Institutioner 

Institutionell teori handlar om hur institutioner uppkommer och utvecklas, och hur de 

underlättar eller försvårar transaktioner. Begreppet institution tar en vidare betydelse 

inom institutionell teori jämfört med ett mer allmänt användande av ordet, där 

exempelvis en bank är en finansiell institution. Inom institutionell teori inkluderar 

begreppet också bland annat regleringar, normer och sedvänja. (Groenewegen, 

Spithoven & Van den Berg, 2010) I Groenewegen et al (2010:24) definieras 

institutioner som ”systems of hierarchical man-made rules that structure behavior and 

social interactions”. Institutioner är alltså ett system av regler skapade av människor för 

att strukturera hur vi agerar och interagerar. Institutioner påverkar det ekonomiska 

beteendet och förklarar om transaktioner sker till låga eller höga kostnader (North, 

1990). 

 

En uppdelning brukar göras mellan formella och informella institutioner. När en stats 

beslutsfattande organ gör bestämmelse kommer denna bestämmelse vara en formell 

institution. De formella institutionerna är det som man i första hand tänker på när man 

hör regler, och de upprätthålls ofta via lag. Groenewegen et al definerar formella 

institutioner enligt följande: ”Formal institutions are public rules of behavior that are 

designed by a public authority with legislative power and inforced by a public authority 

with executive power” (Groenewegen et al, 2010:25). Ett exempel på en formell 

institution är regelverket Basel III som ställer krav på bankernas kapital. Då de formella 

institutionerna endast kräver att ett beslut tas av ett beslutsfattande organ kan de således 

förändras över en natt. De informella institutionerna å andra sidan kan vara ett gradvis 

framvuxet agerande av marknadsaktörer eller en implicit vana inom en bransch. 

Informella regler och institutioner som vi förhåller oss till kommer även från socialt 

överförbar information som är en del av det sociala arvet som kallas kultur. (North, 
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1990) Informella institutioner är traditioner, värderingar och normer. Dessa upprätthålls 

inte på samma sätt som de formella, utan är self-regulatory och self-enforcing. Self-

regulatory betyder att parterna själva bestämmer vilka sanktioner som kommer 

genomföras om ett kontrakt inte uppfylls medan self-enforcing betyder att regler 

kommer följas spontant. Det kan ske exempelvis genom att parterna riskerar att förlora 

sitt rykte om de bryter mot kontrakt. (Groenewegen et al, 2010) 

 

4.2 Institutionell förändring 

Institutionernas uppgift är som ovan nämnt att skapa förutsättningar för att effektivt 

genomföra transaktioner, det vill säga till så låga kostnader som möjligt. Om detta inte 

uppfylls borde institutionerna förändras. När det kommer till hur institutioner förändras 

finns det olika perspektiv. (Groenewegen et al, 2010) Adam Ferguson beskriver 

institutioner som ”establishments, which are indeed the result of human action, but not 

the execution of any human design.” (Ferguson, 1767:187) Han menar att institutioner 

kan skapas och förändras utan att det finns någon bakomliggande avsikt att uppnå just 

en förändring. North (1990) förklarar att institutionell förändring kan vara konsekvenser 

av förändringar i regler, informella begränsningar och effektiviteten i upprätthållande av 

bestämmelser. Andra faktorer som förändrar institutioner är teknologiska och kulturella 

förändringar. Institutioner har anpassats efter teknologiska faktorer och kulturella 

aspekter som delas av i stort sett alla. När teknologi eller kultur förändras skapas 

påfrestningar mellan verkligheten och institutioner vilket leder till att institutioner 

pressas att anpassa sig, vilket leder till förändring. 

 

North fortsätter med att förklara att ibland drivs förändringar, eller icke-förändringar, av 

egenintressen, så kallade vested interests. ”Only when it is in the interest of those with 

sufficient bargaining strength to alter the formal rules will there be major changes in the 

formal institutional framework.” (North, 1990:68) Han menar här att starka aktörer kan 

hindra eller påskynda förändringar och att detta enbart görs om de har en egen vinning 

av förändringen. Han påpekar dock att en vanlig anledning till förändring är 

fundamentala förändringar i relativa priser. Dessa förändringar skapar ett behov att 

effektivisera transaktioner vilket i sin tur kan kräva förändringar av institutioner. (North, 

1990)  
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North (2005) skapade fem påståenden om hur institutioner kan förändras. 

 

Om institutioner är spelreglerna så ska organisationer här ses som spelarna (North 

2005). När organisationer får nya förutsättningar kommer de driva på en förändring, 

avsiktlig såväl som slumpartad, av institutionerna för att kunna ta tillvara de nya 

möjligheterna som skapas. Spelarna agerar förändringsagenter vilka driver på 

utvecklingen av institutionerna. North (1990) säger att denna process är beroende av 

relationen mellan institutioner och spelarna, men också av feedback mellan dessa två. 

För att effektiva institutioner ska uppstå krävs att spelarna och feedback är rationell och 

vinstmaximerande, något som dessvärre inte alltid uppfylls.  

 

Förändringarna leder till att ny kunskap och skicklighet utvecklas vilket i sin tur 

ytterligare driver förändringen som beskrivs i påstående 1. 

 

 

 

De institutionella förändringarna kommer vara inkrementella då en för stor förändring 

kommer möta för stort motstånd för att kunna gå igenom. Path-dependence betyder att 

val och handlingar i dåtid påverkar valmöjligheterna i nutid som i sin tur påverkar 

valmöjligheterna i framtiden. ”[I]t is the constraints on the choice set in the present that 

are derived from the historical experiences of the past” (North, 1990:52). North menar 

Påstående 5: Förändringar är inkrementella och path dependent. 

 

Påstående 4: På grund av olika uppfattningar och tolkning av information kan det 

skapas multipla jämvikter för institutionell förändring. 

 

Påstående 3: Sammansättningen av institutioner får en specifik 

incitamentsstruktur vilket skapar förutsättningar för vilken kunskap 

och skicklighet som utvecklas. 

 

Påstående 2: Nya eller förändrade förutsättningar eller möjligheter kan skapas av 

exogena förändringar så som relativa prisförändringar eller 

endogena förändringar i form av ny konkurrenssituation. 

 

Påstående 1:  Interaktionen mellan institutioner och organisationer kan leda till 

institutionella förändringar, om nya eller förändrade förutsättningar 

eller möjligheter för organisationerna skapas. 
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också att det kan vara kostsamt att byta väg på grund av de val som gjorts historiskt. Det 

är smidigare att följa en upptrampad stig än att avsätta resurser för att skapa en ny. Detta 

kan leda till att ineffektiva institutioner överlever och att det skapas en path dependence 

som, ur ett effektivitetsperspektiv, leder förändringen åt fel håll.  (Groenewegen et al, 

2010).  

 

Utöver problemen som kan uppstå till följd av path dependence har North (2005) 

identifierat ytterligare två problem för att uppnå effektiva institutioner vid en 

förändring. Den första har att göra med att varje enskild institution är beroende av andra 

institutioner. En förändring av en institution för att få lägre transaktionskostnader kan 

därför vara ofullständig och i vissa fall till och med kontraproduktiv. Det betyder alltså 

att förändringar måste ske på flera plan för att nå effektiva institutioner. Det andra 

problemet handlar om att de informella institutionerna förändras långsamt och att 

förändringen kan vara svår att styra över. Informella institutioner kan, som ovan 

beskrivits, vara traditioner, värderingar eller normer och till skillnad från de formella 

institutionerna kan dessa inte förändras genom ett beslutsfattande organ. (North 2005) 

 

4.3 Transaktionskostnader 

Den ovan beskrivna delen av institutionell teori har handlat om institutioner och hur 

dessa förändras. Nedan beskrivs den andra halvan av institutionell teori, vilken handlar 

om hur institutioner påverkar hur individer och organisationer koordinerar transaktioner 

(Groenewegen et al, 2010). Institutioner är alltså spelregler som bestämmer 

förutsättningarna för spelarna på marknaden (North, 1990). På 

företagsobligationsmarknaden är spelarna köparna och säljarna, men det är också de 

stödaktörer som finns under transaktionen, bland annat intermediärer. Benston & Smith 

(1976) menar att intermediärer involveras vid transaktioner då de kan sänka 

transaktionskostnaderna. De utvecklar att intermediärer kan göra detta då de har 

komparativa fördelar. Benston & Smith gör ett exempel där en bank agerar intermediär 

vid en transaktion av en finansiell tillgång. De påpekar att transaktionskostnaderna kan 

sänkas då banken kan få stordriftsfördelar genom att specialisera sig på en viss tillgång 

och att de genom specialiseringen också får lägre sökkostnader. Bankerna har även en 
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fördel då de anses vara vana att hantera information diskret vilket borde underlätta 

sökandet efter information. (Benston & Smith, 1976).  

 

Precis som begreppet institution har begreppet transaktionskostnader en bred betydelse. 

Williamson (1996) definierar transaktionskostnader som kostnader för att underhålla ett 

ekonomiskt system. Transaktionskostnader kan delas upp i ex-ante, vilket är kostnader 

före transaktionen, och ex-post, vilket är kostnader efter transaktionen.  Till ex-ante hör 

kostnader för att söka produkt eller motpart, men även kostnader för att skaffa 

information om de båda. (Bjuggren & Skogh, 1989) På en perfekt marknad med 

likvärdiga produkter och utan motpartsrisk existerar inte denna kostnad, men när man 

går ifrån det teoretiskt perfekta tillståndet tvingas aktörer hantera denna kostnad. Vid 

köp av en företagsobligation behöver en köpare till exempel båda söka information om 

vilken företagsobligation som denne ska köpa, men också söka upp en säljare. 

(Groenewegen et al, 2010) Ett problem vid transaktioner kan vara att informationen är 

asymmetriskt fördelad mellan köparen och säljaren (Akerlof, 1970). En entreprenör har 

exempelvis bättre information om sitt företags framtida utsikter och potentiella vinster 

än en investerare, och borde således ha en bättre förståelse för företagets värde (Leland 

& Pyle, 1977). Akerlof (1970) menar i sin studie att om problematiken med 

asymmetrisk information inte kan hanteras så kommer det leda till att endast 

underordnade tillgångar säljs då de överordnade ej kan erhålla ett rättvisande pris. 

 

Den andra ex-ante kostnaden uppstår vid skapandet av det bindande kontraktet. 

Kostnader uppstår av förhandlingar och rådgivning vid formuleringen av avtalet. Ex-

post kostnader rör upprätthållandet av kontraktet och övervakningen att transaktionen 

genomförs enligt avtalets bestämmelser. (Bjuggren & Skogh, 1989) Uppdelningen av 

transaktionskostnader är på intet sätt exklusiv. Ex- ante kostnader kan leda till lägre ex-

post kostnader, och vice versa. Till exempel kan ett rigoröst arbete med att hitta 

information om potentiella säljare och dess tillförlitlighet minska behovet av 

övervakning. (Groenewegen et al, 2010) 

 

Williamson (1998) identifierar två mänskliga faktorer, opportunism och bounded 

rationality, som påverkar en transaktion. Opportunism innebär risken att aktörer i en 

transaktion kommer agera efter egen vinning på den andres bekostnad om möjligheten 



 

 

30 

 

finns att slippa undan straff eller konsekvenser. Detta påverkar både ex-ante och ex-post 

kostnader då osäkerhet skapas. Jensen & Meckling (1975) menar att denna 

intressekonflikt och osäkerhet kan minskas vid ett avtal om kredit genom att inkludera 

så kallade covenants i avtalet. Dessa restriktioner på gäldenären ger borgenären 

möjlighet att kräva en lägre ränta då denne känner sig säkrare (Jensen & Meckling, 

1975). Den andra mänskliga faktorn, bounded rationality, sätter dock en gräns för hur 

mycket restriktioner kan underlätta. Bounded rationality innebär att även om aktörerna 

agerar rationellt så gör de enbart detta utifrån den kunskap de har. Den kunskap 

säkerställer inte vad som kommer hända i framtiden och innefattar kanske inte ens all 

den kunskap som finns tillgänglig. Detta skapar också en osäkerhet som kan bidra till 

högre kostnader exempelvis vid utformandet av avtalet. Avtalet kan behöva skapas med 

open-ends, vilket betyder att det ej inkluderar alla möjliga situationer och utfall. Open-

end-avtal är vanliga på grund av två anledningar. Den första är att bounded rationality 

hindrar aktörer från att se alla möjliga utfall, och den andra är att avtal som är 

fullständiga skulle skapa transaktionskostnader för stora att bära. (Williamson, 1998) 

Till slut överväger kostnaderna för att söka ytterligare information fördelarna av 

informationen (Ricketts, 1987). 

 

Det finns tre dimensioner som påverkar transaktionerna och dessa tre har en stark 

koppling till bounded rationality och opportunism. Den första är asset specificy. En 

tillgång har asset specificy om investeringar gjorts, i exempelvis kunskap, för en 

specifik transaktion. (Groenewegen et al, 2010) Att lära sig engelska för att kunna 

genomföra ett jobb är en investering som inte är tillgångsspecifik då personen kommer 

ha nytta av investeringen även vid andra jobb. Att däremot lära sig Taushiro, för att 

arbeta som tolk i floddeltan i Peru, är en tillgångsspecifik investering då personen mest 

sannolikt inte kommer ha nytta av kunskapen vid ett annat jobb. (Bjuggren & Skogh, 

1989) Investeringar kan också göras i relationen mellan två parter vilket kan sänka sök- 

och informationskostnaderna eftersom parterna redan känner till varandra väl, vilket 

också minskar problemet med asymmetrisk information. Detta finns dock en baksida av 

tillgångsspecifika investeringar om en part gör större investeringar än den andra. Det 

kan då skapa opportunistiskt beteende och så kallade hold-up problem där den ena 

parten har ett förhandlingsövertag över den andra. (Bjuggren & Skogh, 1989)  
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Den andra dimensionen är uncertainty vilken beskriver osäkerheten kring både 

motpartens agerande men även hur marknaden utvecklar sig. Denna punkt är starkt 

knuten till bounded rationality och opportunism. Osäkerhet är ett av grundproblemen 

samhället måste förhålla sig till när det kommer till en ekonomisk organisation och dess 

struktur (Williamson, 1996). Ett exempel på osäkerhet som måste beaktas är open-end 

kontrakt och att dessa kan utnyttjas av opportunistiska motparter. Institutioner skapar 

förutsägbarhet vid transaktioner vilket sänker kostnaderna eftersom osäkerheten blir 

mindre. (Groenewegen et al, 2010) 

 

Den sista dimensionen är frequency. Som namnet anspelar på handlar denna om hur ofta 

transaktioner genomförs. En hög frekvens av transaktioner skapar rutin och en implicit 

förståelse vilket reducerar behovet av formella upprätthållande mekanismer. Hög 

frekvens kan dock leda till en högre grad av asset specificy. Om ett företag vinner ett 

långsiktigt kontrakt ger det aktören möjlighet att utveckla know-how vilket kan leda till 

en i stort sett monopolistiskt position för att fortsätta leverera tjänsten eller produkten. 

(Groenewegen et al, 2010) En hög frekvens av transaktioner som genomförs rättvist, det 

vill säga utan opportunism och avtalsöverträdande, kan underlätta problematiken med 

asymmetrisk information. Säljaren av tillgången kan på detta sätt bygga upp ett rykte 

och goodwill hos köparna vilket ger dem större säkerhet och lägre 

informationskostnader vid transaktionen. (Ricketts, 1987) 
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5 Empiri 

5.1 Förändrat intresse för företagsobligationer 

Enligt samtliga banker vi intervjuat har den svenska företagsobligationsmarknaden 

länge präglats av att det har varit de stora företagen med officiellt kreditbetyg, som till 

exempel Ericsson, TeliaSonera, Electrolux och Volvo med flera, som gett ut 

obligationer. Louis Landeman på Danske Bank berättar att dessa större företag även 

emitterat obligationer utomlands på framför allt Euromarknaden men även delvis på den 

betydligt mer utvecklade amerikanska företagsobligationsmarknaden. Detta till skillnad 

mot små- och mellanstora företag som har haft banklån som sin primära 

lånefinansiering. Sedan finanskrisen är trenden dock tydlig att fler nya företag kommit 

till företagsobligationsmarknaden. (Danske Bank) 

 

Samtliga banker menar att finanskrisen 2008 gjorde det betydligt svårare för företagen 

att låna pengar av bankerna då bankerna stötte på problem och inte kunde låna ut pengar 

till samma förmånliga villkor som tidigare. ”Företagen hamnade då i en situation där 

man tidigare hade gått till banken för att låna pengar och det hade fungerat bra medan 

nu så kunde företagen i bästa fall fortfarande låna av bankerna men till en högre 

kostnad.” (Christian Guggenheim, Nordea, 130403) 

 

Christian Guggenheim på Nordea berättar vidare att när företag får höra att banken inte 

kan låna ut lika mycket som tidigare eller till högre kostnad leder det naturligt till att 

företagen börjar se sig om efter andra finansieringslösningar och då är 

obligationsmarknaden ett alternativ. Samtliga banker bekräftar att företagens intresse för 

företagsobligationsmarknaden har ökat betydligt på grund av detta och bankerna menar 

också att företagen även insett betydelsen av att diversifiera sin finansiering. Företagen 

använder sig nu i större utsträckning av företagsobligationer som komplement till 

banklån. Enligt Kristoffer Öhrn på Swedbank har många företag efter finanskrisen 2008 

arbetat för att skaffa sig fler finansieringskällor. Han berättar att om ett företag endast 

har banklån som finansieringskällor och banken inte vill fortsätta låna ut kan företaget 

få problem att refinansiera sig. Att använda företagsobligationsmarknaden för att 

diversifiera sin finansiering är dock inte ett alternativ för alla då en obligation sällan är 

mindre än 200 miljoner kronor. Detta leder till att små bolag idag inte kan se 
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företagsobligationer som ett alternativ. Bortsett från de små företagen, menar Öhrn att 

intresset för företagsobligationer har ökat betydligt och Swedbanks främsta 

säljargument för företagsobligationer är just diversifiering av finansieringen.  

 

Företagen vi intervjuat bekräftar till stor del bankernas syn på det förändrade intresset. 

Christina Wiktorsson på Tekniska Verken berättar att företaget använde sig av både 

banklån och företagsobligationer även innan finanskrisen 2008 men att det från 2009 

och framåt var svårt att ta banklån med önskad löptid. Detta ledde till en ökad 

emittering av företagsobligationer istället där den önskade löptiden gick att få. Vidare 

säger Wiktorsson att Tekniska Verken har en tydlig strategi att sprida riskerna i sin 

finansiering genom att ha både företagsobligationer och banklån men ser att de 

förmodligen kommer fortsätta gå mot mer företagsobligationer även i framtiden. 

Stångåstaden däremot saknade erfarenhet av företagsobligationer när finanskrisen slog 

till och bolaget ändrade om sin finansieringsstrategi under de följande åren efter år 

2008. Sofie Moosberg på Stångåstaden (130408) berättar: ”Vi är ganska nya på 

obligationer, vi började denna resa efter finanskrisen 2008-2009 när det inte gick att få 

tag i banklån, när bankerna inte ville låna ut.” Vidare säger hon att Stångåstaden numera 

har företagsobligationer som sin primära lånefinansiering och att deras användning av 

banklån ständigt minskar. Moosberg menar att det helt enkelt inte kommer vara lönsamt 

för dem i framtiden att använda sig av banklån jämfört med företagsobligationer. Linus 

Hägg på Arise Windpower och Annika Muskantor på Swedish Orphan Biovitrum 

berättar att båda företagen emitterade företagsobligationer för första gången år 2012. Då 

båda bolagen hade behov att finansiera tillväxt samt refinansiera verksamheten år 2012 

gjordes en utvärdering av de alternativ som fanns. Enligt Hägg kunde Arise Windpower 

inte få den finansiering de sökte på banklånemarknaden. De hade sedan en tid tillbaka 

sneglat på företagsobligationer och då både det egna bolaget och 

företagsobligationsmarknaden hade utvecklats möjliggjordes utgivandet av obligationer. 

Vidare säger Hägg att de även i framtiden troligtvis kommer försöka ge ut fler 

företagsobligationer, efter att de satt ihop ett program för moderbolaget för att på så vis 

underlätta en ökning av obligationsmarknaden som finansieringskälla. Muskantor på 

Swedish Orphan Biovitrum berättar att företagsobligationer år 2012 utgjorde ett bättre 

alternativ än banklån då obligationer bedömdes som mer lönsamma och mer flexibla än 

banklån. Enligt Muskantor är det helt enkelt det som är billigt som är aktuellt för dem 
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och det går hela tiden i cykler vilket gör det svårt att säga hur en framtida användning 

kommer se ut. Rikard Sagent, Jonas Persson och Frank Åberg berättar att Toyota 

använder sig av företagsobligationer och har gjort det även innan år 2008. Företaget 

satte vid sin första obligation upp ett MTN-program och har gett ut genom detta 

program sedan dess. De har inte sett någon större förändring rörande möjligheten att ge 

ut företagsobligationer.  

 

Den allt svårare situationen för företag att ta banklån har skapats dels av finanskrisen 

2008 och dels av införandet av regelverket Basel III (Intressentgrupp Intermediärer). 

Öhrn på Swedbank berättar att Basel III ställer högre krav på bankernas 

kapitaltäckningskrav och buffertkapital vilket därmed leder till att bankerna måste ta ut 

högre marginaler. Denna omprissättning har enligt Öhrn börjat och han bedömer att den 

kommer fortsätta den närmaste framtiden. Från Nordeas perspektiv har Guggenheim en 

liknande uppfattning och menar att det ökade buffertkravet får konsekvenser hos 

bankerna. Guggenheim beskriver att om bankerna inte kan låna ut lika mycket som 

tidigare kommer banken få sämre avkastning på eget kapital givet allt annat lika, vilket 

kan leda till minskat intresse från aktieägarna. ”Detta har fått till följd att vi fått se över 

vår låneportfölj. Vi vill kanske inte låna ut till alla så då får vi strypa utlåningen till 

vissa företag där vi känner att vi inte får tillräckligt betalt eller om det innebär för stor 

risk.” (Christian Guggenheim, Nordea, 130403)  

 

Samtliga banker har under intervjuerna förklarat att Basel III lett till att bankerna 

anstränger sig för att göra affärer som inte belastar deras balansräkning. Ett exempel på 

en sådan affär är emittering av en företagsobligation. Helena Doglia Colling på SEB 

(130411) berättar att ”…det är precis den här typen av business som bankerna vill göra, 

affärer utan att använda balance sheet vilket är perfekt givet alla Basel III-regler.” 

Doglia Colling menar också att detta incitament kommer att kvarstå i framtiden vilket 

gör att marknaden således kommer att fortsätta utvecklas. Öhrn på Swedbank menar att 

banklånen i en del fall är en ”plus minus noll-affär” där bankerna istället vill tjäna 

pengar på kunden på annat sätt, som till exempel kontohantering, valutaaffärer och 

företagsobligationer. Detta är ett synsätt som bekräftas av Nordea där Guggenheim likt 

Öhrn menar att om banken inte tjänar så mycket pengar på bankutlåning kan till 

exempel ett obligationsarvode motivera utlåningen till företaget. 
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Samtidigt som företagen har fått det svårare att låna och gärna diversifierar sin 

finansiering och bankerna har fått ett ökat intresse att göra affärer utan att belasta sina 

balansräkningar har även investerarnas intresse för företagsobligationer ökat. Samtliga 

banker menar att den låga räntan på statsobligationer har lett till att en del större 

investerare, som till exempel försäkringsbolag och pensionsfonder, inte når sina 

avkastningsmål och då är företagsobligationer ett intressant alternativ. Detta gör att 

marknaden troligtvis kan fortsätta utvecklas då det hela tiden tillkommer nya high yield-

bolag som ger hög avkastning, något som troligtvis lockar till sig nya investerare även i 

framtiden (SEB, Swedbank). Enligt Landeman på Danske Bank har även många 

investerare velat minska sin risk och kan göra detta genom att bland annat flytta över 

pengar från aktiemarknaden till företagsobligationsmarknaden. Landeman berättar 

vidare att placeringsreglementena hos flera investerare blivit mer flexibla. ”De har 

börjat se på att man vill göra sin egen riskbedömning och inte bara lita på ett 

kreditbetyg. Många har börjat göra undantag och säger att man kan börja köpa även 

obligationer som inte har en officiell rating från ett kreditinstitut.” (Louis Landeman, 

130322) 

 

Per Erlandsson på Länsförsäkringar Östgöta berättar att de inte handlade 

företagsobligationer innan finanskrisen 2008 av den anledningen att marknaden som 

fanns då var mer inriktad på de stora investerarna som exempelvis AP-fonderna. Vidare 

beskriver han att ”spreadarna”
9

 gick isär så mycket i januari år 2009 att 

Länsförsäkringar Östgöta gjorde bedömningen att det var lockande att investera i 

företagsobligationer. Erlandsson (130412) säger även: ”Det är nästan som att man får ett 

nytt tillgångsslag” och syftar på att företagsobligationer är ett mellanting mellan aktier 

och traditionella räntepapper, såsom bostadshypotek, som blivit mycket mer tillgängligt 

att handla i. Han menar att det skett en långsiktig förflyttning in på 

företagsobligationsmarknaden och ser det som en stabil allokering för framtiden. 

Erlandsson fortsätter att berätta att alla aktörer har fått incitament att vilja ha en större 

företagsobligationsmarknad. ”Bankerna vill ha det för att kunna avlasta sina 

                                                 

9
 Skillnaden i ränta mellan statsobligationer och företagsobligationer (Intervju med Louis Landeman och 

Gabriel Bergin, Danske Bank, 130322). 
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balansräkningar lite, företagen vill ha det för att sprida sättet att ta in kapitalet och 

försäkringsbolagen vill ha det för att komma åt avkastningen.” (Per Erlandsson, 

Länsförsäkringar Östgöta, 130412) 

 

Lannebo Fonder handlade däremot i företagsobligationer även innan finanskrisen. 

Enligt Karin Haraldsson, som är förvaltare på bolaget, var dock 

företagsobligationsmarknaden så liten innan finanskrisen 2008 vilket gjorde att Lannebo 

Fonder snabbt blev en stor ägare då det fanns få obligationer att köpa. När marknaden 

sedan vuxit till sig och betydligt fler företag har kommit till marknaden har de sett fler 

investeringsmöjligheter och startade så sent som år 2012 en ny fond som enbart är 

inriktad på företagsobligationer. Haraldsson menar att Lannebo Fonder helst inte hakar 

på trender men då företagsobligationsmarknaden blivit större och bedömningen gjordes 

att det fanns många goda investeringsmöjligheter på lång sikt lanserades fonden. 

 

If har varit någorlunda aktiva på företagsobligationsmarknaden och handlar både high 

yield- och investment grade-obligationer. Enligt Anton Alsö ökade If sin allokering mot 

företagsobligationer efter år 2009. Detta berodde på att kreditrisken var väldigt 

förmånligt prissatt och de kunde få high yield-avkastning på investment grade-

obligationer. Det har dock successivt blivit svårare att investera och man har börjat 

lägga mer tid på att undersöka vem som ställer ut obligationerna, då det idag är ganska 

många riskfylla företag som kommit in på marknaden. Detta har bidragit till en ökad 

risk på marknaden men har även resulterat i en ökning av emissioner på marknaden de 

senaste åren, allteftersom fler emittenter tillkommit. (If) 

 

Investerarsidan anser att införandet av Basel III inte har fått sin fulla effekt på 

marknaden i dagsläget och att det kommer bidra till att marknaden fortsätter att växa när 

regelverket införs allt eftersom (Lannebo Fonder, If, Swedish Trustee). Landeman på 

Danske Bank menar dock att aktörerna på den svenska marknaden redan har ställt om 

sig mot kraven och på så vis kommer det inte påverka de kommande årens utveckling 

nämnvärt. Bank- och investerarsidan är dock överens om att det är investerarna som till 

stor del sätter begränsningar för hur stor marknaden kan bli. Det finns underlag från 

företag att ge ut obligationer men det går endast att tillmötesgå de affärer som 

investerarna är beredda att gå in i. (Nordea, SEB, Lannebo Fonder, If) Enligt Erlandsson 
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på Länsförsäkringar och Haraldsson på Lannebo Fonder är marknadens utveckling de 

kommande åren en direkt avspegling i hur öppna stora investerare är gentemot nya 

riskfyllda obligationer och hur deras interna investeringsbegränsningar ser ut. 

Guggenheim på Nordea menar dock att risken finns att marknaden kan komma att bli 

för avslappnad gentemot high yield-obligationer, vilket skulle kunna leda till att företag 

som inte klarar av sina betalningar kommer ut på marknaden. Detta skulle kunna skada 

marknaden som helhet, och på så vis dämpa tillväxten av marknaden.  

 

När det kommer till Solvens II berättar Alsö på If att detta regelverk inte kommer ha 

någon påverkan på deras investeringar då deras internkrav är hårdare än vad 

solvensreglerna är. Han ser dock att det kan vara möjligt att andra investerare kommer 

öppna upp mer för företagsobligationsmarknaden till följd av reglerna Solvens II 

medför. Erlandsson på Länsförsäkringar Östgöta säger att försäkringsbolagen redan har 

anpassat sig eller har internkrav som är hårdare vilket gör att marknaden inte kommer 

påverkas nämnvärt av införandet. Båda påpekar också att det inte ser att Solvens II 

kommer att införas förrän alla försäkringsbolag har möjlighet att uppnå kraven vilket 

gör att själva införandet troligtvis inte får så stor effekt.  

 

5.2 Före transaktionen 

I en undersökning gjord av Danske Bank, som Landeman och Gabriel Bergin 

redogjorde för under intervjun, visade det sig att allt fler företag hade övervägt 

företagsobligationer som finansieringskälla och att det är fler personer på företagen som 

känner till den typen av finansieringen nu. Muskantor på Swedish Orphan Biovitrum 

menar att många företag har anställda med kunskaper om företagsobligationsmarknaden 

och att den pågående konversationen med banker om finansiering gör att kunskapen i 

företagen är god. Om ett företag ej har en upparbetad relation med en bank uppstår det 

stora kostnader för att kunna ge ut företagsobligationer, men detta gäller även för att ta 

upp ett banklån (Swedish Orphan Biovitrum). Moosberg på Stångåstaden säger att de 

fått lära sig om företagsobligationsmarknaden allt eftersom och att de vid sin första 

emission, 2009, blev rekommenderade av banken att ge ut en obligation. Från bankernas 

håll är det viktigt att ha en tät dialog med företagen för att få möjlighet att genomföra 

emissionen när det väl blir dags. (Swedbank) 
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Från bankernas sida ser de gärna att företagen håller sig till samma bank som de 

använder vid andra affärer. När ett företag tar upp ett banklån kanske inte banken tjänar 

speciellt mycket på den affären, utan banken förväntar sig att de kommer få göra andra 

affärer med företaget, exempelvis emission av obligationer, i gengäld för att de ställer 

upp med sin egen balansräkning (Swedbank). Om en bank varit med länge och stöttat 

företaget förväntar de sig också att få vara med och arrangera emissionen (Nordea). 

Huruvida företagen följer detta implicita krav är lite mer tvetydigt. Vissa företag har 

bankerna inte möjlighet att göra affärer med för att de har en för nära relation med en 

annan bank (SEB, Swedbank). Av de intervjuade företagen är det ett enda som från 

början valt att göra emissionen med två banker de länge haft relationer med, medan de 

andra valt att gå ut till alla banker för att få ett indikativt pris. Moosberg på 

Stångåstaden påpekar att de kan vara ganska tuffa i förhandlingarna då de ser sig som 

en jämbördig part med bankerna, och låter bankerna konkurrera utifrån pris och väljer 

sedan en eller flera banker att samarbeta med. Även Sagent på Toyota för ett liknande 

resonemang och berättar att de har möjlighet att samarbeta med vilka banker de önskar.  

Wiktorsson på Tekniska Verken (130405) säger att: ”När vi ger ut obligationer är det 

bara banken som ger bäst förutsättningar som gäller, inte tidigare relationer.” Roger 

Sandgren på Handelsbanken kommenterar att företag kan ha ett behov av att hålla igång 

en relation med flertal banker för att i nödfall kunna söka finansiering hos mer än en 

aktör. 

 

Även från investerarsidan finns det en relationsaspekt. Haraldsson på Lannebo Fonder 

berättar att om en investerare saknar kontakt med de banker som arrangerar emissionen 

eller om de är för små kanske inte investeraren får erbjudande om att vara delaktiga. 

Erlandsson på Länsförsäkringar Östgöta och Alsö på If håller med om denna 

uppfattning och menar att storleken på deras investeringar underlättar för dem att dels 

bli kontaktade och dels att få önskad volym av emissionen. Alsö berättar att If är så pass 

stora som investerare och att de alltid blir kontaktade av bankerna vid större emissioner. 

 

Efter att företagen valt vilka banker som ska få arrangera emissionen gäller det att få 

investerarna intresserade. Öhrn på Swedbank berättar att det är viktigt för företag att 

bygga sig ett namn på obligationsmarknaden för att investerarna ska känna sig 

komfortabla med att köpa obligationen. Detta gäller speciellt för nya mindre företag, 
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high yield-bolag och/ eller företag utan officiell kreditrating (Danske Bank, Swedbank, 

SEB). För välkända bolag går processen med att skaffa investerare oftast snabbt. 

Beroende på vilket namn som gör emission kan det ibland räcka med att vända sig till 

en enskild investerare (Danske Bank). För andra företag kan det krävas mer jobb. I 

dessa fall kan det krävas en Road Show
10

  där företaget och emissionen blir presenterad. 

(Swedbank) De företag som redan gör equity-road shows
11

 kan ha en fördel av att de 

sprider information via dessa som kan underlätta en emission av obligationer (Swedish 

Orphan Biovitrum). Hur lång tid som krävs för att genomföra en road show är dock helt 

beroende av vilket företag som emitterar och hur komplicerad obligationen är 

(Swedbank). Öhrn på Swedbank bedömer att arbetet som krävs av företagen för att ge ut 

sin första emission kan hindra vissa från att välja företagsobligationer som 

finansieringskälla, men att många företag också ser det som en möjlighet att 

marknadsföra företaget något som Sandgren på Handelsbanken håller med om. Öhrn 

och Sandgren berättar vidare att en emission av en företagsobligation visar för 

aktieinvesterare att företaget har tillgång till flera finansieringskällor, vilket således kan 

påverka aktiekursen positivt. 

 

Sedan finns det också företag som inte lämpar sig för företagsobligationsmarknaden. 

Om ett bolag är för litet kanske inte investerarna vill avsätta resurser för att följa 

företaget eller om bolaget är privatägt kan det uppstå problem med rapporteringen. 

(SEB) Erlandsson på Länsförsäkringar Östgöta pekar på att det kan vara svårt för 

företag i specifika branscher som investerarna inte riktigt förstår eller för företag som 

inte har en historia av stabilitet.  

 

Efter att företaget gjort sin road show ska det också ofta till ett internt investeringsbeslut 

hos investerarna. För både Länsförsäkringar Östgöta och Lannebo Fonder finns det 

antingen en kommitté, styrelse eller revisor som måste tas i åtanke, även fast det slutliga 

beslutet ligger hos förvaltaren. Förvaltarna trycker på att det kan vara lättare att köpa 

företag som man redan känner till genom aktieanalyser. 

                                                 

10
 En eller flera presentationer för investerare som förklarar bolaget och emissionen (Intervju med 

Kristoffer Öhrn, Swedbank, 130403). 

11
 En road show för ett bolags aktie (Annika Muskantor, Swedish Orphan Biovitrum, 130410). 
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Innan affären går in i själva transaktionsskedet sker ofta en så kallad pre-sounding, där 

bankerna går ut med ett förslag till vissa investerare för att få en indikativ prisnivå och 

undersöka intresset på marknaden (Lannebo Fonder). Bankerna måste också ha den 

ekonomiska miljön i åtanke. De psykologiska aspekterna av nyliga positiva eller 

negativa händelser i omvärlden kan påverka möjligheterna att ge ut 

företagsobligationer. (Länsförsäkringar Östgöta) 

 

5.2.1 Kreditbetyg 

Som tidigare nämnt har företagen valet att antingen ta upp en officiell rating från ett 

kreditinstitut eller att göra emissionen utan ett betyg. Om företaget väljer att inte ta upp 

ett officiellt kreditbetyg får de nöja sig med den skuggrating som bankerna sätter på 

dem. Av de intervjuade företagen är det blandat med officiell och skuggrating. En 

förändring som skett på marknaden är att det blir mer och mer emissioner utan en 

officiell rating (Danske Bank, Swedbank). Skuggrating håller till viss del på att ersätta 

den officiella ratingen även fast en skuggrating inte kan likställas med en officiell, då 

kreditinstituten har tillgång till privat information och bankerna endast publik 

information. Skuggratingen ger dock en fingervisning för investerarna. (Danske Bank) 

Kristoffer Öhrn på Swedbank (130403) berättar: ”Det vi sett på svensk marknad är att 

skuggrating har fungerat väldigt bra. Många investerare är komfortabla med det.” 

 

Från intervjuerna har det identifierats ett antal fördelar med att ta upp en officiell rating. 

En rating från ett av kreditinstituten ger ett intryck av stabilitet och att företaget blir 

bättre genomlyst, vilket resulterar i lägre räntekostnader (Swedbank). För ett företag 

som planerar att vara en frekvent utgivare av företagsobligationer överväger fördelarna 

oftast kostnaderna med ett officiellt kreditbetyg, enligt Guggenheim på Nordea. Vad 

gäller investment grade-bolag ser han att dessa bolag får betala ganska mycket högre 

räntor för att inte ta upp en officiell rating. Investerare känner sig dessutom mer 

komfortabla med rating från kreditinstituten och då en del investerare, framförallt större 

institutionella, kan ha inskrivna krav på rating i sina investeringspolicys vilket ökar 

investerarskaran som har möjlighet att köpa obligationen (Swedbank, Nordea). 
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En annan aspekt rör huruvida det är lämpligt för bankerna att sätta betyg på sina egna 

produkter utan att det uppstår en intressekonflikt (Swedish Trustee). För att komma till 

rätta med detta problem har det på senare tid blivit strängare regler för att särskilja de 

som sätter kreditbetyg från de som sköter emissionen (Nordea). Från företagens sida 

finns ytterligare en fördel med att ta upp en officiell rating. Wiktorsson på Tekniska 

Verken ser positivt på att en extern part granskar företaget och gör en bedömning med 

utomstående ögon. Det innebär visserligen en del arbete att ha en officiell kreditrating 

med ökade krav på rapportering samt möten med kreditinstitutet men enligt Wiktorsson 

väger fördelarna upp nackdelarna i Tekniska Verkens fall. Angående kreditbetyg 

berättar Landeman på Danske Bank att en del större företag med officiellt kreditbetyg 

emitterar under exempelvis ett företags treasuryavdelnings namn vilket gör att 

investerare behöver informeras om förhållandet mellan emittenten och koncernen de 

tillhör. Sagent, Persson och Åberg på Toyota för ett liknande resonemang och berättar 

att de emitterar företagsobligationer under namnet Toyota Industries Financial 

International och använder sig av kreditbetyget från dess japanska moderbolag. 

Förhållanden mellan bolagen inom Toyotakoncernen kan då behöva klargöras för att 

investerare ska känna sig bekväma. 

 

Det som talar för skuggrating är att företaget inte behöver dra på sig kostnaderna för en 

officiell rating. För mindre bolag som ger ut en eller ett fåtal obligationer är det 

vanligare att nöjda sig med bankens skuggrating. (Swedbank) Doglia Colling på SEB 

menar att officiella kreditbetyg oftast används då företag ger ut ofta eller om de känner 

att kreditinstituten förstår deras situation bättre än investerarna och bankerna. Det 

omvända är dock inte helt ovanligt på marknaden. Vissa företag har gjort aktiva val att 

inte publicera sin officiella rating då de anser att de inte fått den rating företaget 

förtjänar. Vissa företag ser på sina konkurrenters officiella betyg och tar utifrån detta ett 

beslut om de anser betyget vara rättvist för det egna bolaget. (Swedbank) Hägg på Arise 

Windpower säger att om ett företag tar upp en officiell rating är det för att nå en större 

grupp investment grade-investerare. Om en officiell kreditrating tas upp utan att 

företaget når investment grade drar företaget på sig kostnader utan att det görs någon 

signifikant skillnad i antalet investerare som kan nås. Hägg bedömer därför att ett 

företag tar upp en officiell rating först när de har möjlighet att nå investment grade då 

detta öppnar upp för fler investerare. Han säger också att de och andra mindre företag 
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förmodligen kommer att gå mot att ha ett officiellt kreditbetyg i framtiden när de blivit 

tillräckligt stora för att ta del av de fördelar som det medför. Detta resulterar i, enligt 

Hägg, att även investment grade-marknaden kommer att växa.  

 

En viktig del som möjliggör tillväxt av skuggratade emittenter är ett förändrat synsätt 

hos investerare (Swedbank). Många investerare har regler över hur stor proportion av 

portföljen de får ha i skuggratade bolag (SEB), men dessa regler har blivit mer flexibla 

för att tillåta investerare att köpa fler skuggratade bolag (Danske Bank, Handelsbanken). 

Investerare har i större utsträckning än tidigare börjat använda no name-limiter som 

tillåter dem att investera i nya företagsobligationer utan att behöva bearbeta varje ny 

emittent i interna kommittér (Swedbank). Något som drivit denna utveckling är 

investerares sökande efter avkastning (SEB). Öhrn på Swedbank menar att vissa 

investerare nästintill bara köper skuggratade obligationer för att få den extra 

räntepremien detta innebär. 

 

Investerare gör också egna kreditanalyser som följer de officiella kreditinstitutens 

metoder (Swedish Trustee, Länsförsäkringar Östgöta). Erlandsson på Länsförsäkringar 

Östgöta menar att de håller sig till att investera i vad de själva kan analysera och om de 

anser det vara ett stabilt bolag behövs ingen kreditrating. Lannebo Fonder använder ett 

eget poängsystem för att undersöka bolagen som ger ut obligationer berättar 

Haraldsson, och påpekar att de inte helt kan förlita sig på den officiella kreditratingen då 

den snabbt kan bli inaktuell. Haraldsson menar dock att nya mindre bolag är intressanta 

för marknadens utveckling där det endast funnits samma bolag under en lång tid vilket 

betyder att de som investerare ställer sig positiva till en tillströmning av nya bolag i 

framtiden.  

 

Förutom de interna reglerna över portföljens fördelning finns det även 

skuldtäckningsregler för försäkringsbolagen och fondlagstiftning för fonderna som 

påverkar möjligheten att köpa skuggratade bolag (Länsförsäkringar Östgöta, Lannebo 

Fonder). Något som talar för en fortsatt ökning på företagsobligationsmarknaden är att 

marknaden har blivit mer öppen gentemot high yield-bolag och private equity-ägda 

bolag med högre risk. Den typen av bolag har börjat ta sig in på marknaden allt mer 

vilket kan göra att tillväxten troligen inte avstannar trots att många bolag på marknaden 
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redan nu är finansierad för några år framåt, något som skulle kunna bidra till en nedgång 

på marknaden på kort sikt. (Swedbank, Danskebank)  

 

5.3 Under transaktionen 

Som tidigare beskrivits finns de två typer av företagsobligationer; MTN-program och 

Stand Alone-emissioner. MTN-programmen är de mest standardiserade, medan 

dokumentationen kan skilja sig litet mer för Stand Alone (Danske Bank). Wiktorsson på 

Tekniska Verken påpekar att även fast de inte har ett program har de använt sig av 

samma dokumentation för deras emissioner, med undantag för justeringar av småsaker.  

Representanterna från Nordea och Danske Bank trycker även på att det är en skillnad 

mellan investment grade och high yield, där den tidigare är relativt standardiserad 

medan det är större skillnader mellan olika emittenter inom high yield-segmentet. 

 

Det som påverkar standardiseringen av dokumentationen är vilka covenants som ställs 

på företagen. Desto högre risk ett bolag har desto mer omfattande blir covenants, vilket 

ger en mer komplex dokumentation. (Nordea) Bankerna ser att det är mest 

standardiserade covenants hos investment grade-bolag med ett MTN-program. Stora 

bolag har sällan restriktioner som styr dem, medan mindre bolag får ökade krav från 

investerarna. Att de mindre bolagen med högre risk får mer omfattande covenants är 

enligt Öhrn på Swedbank en anledning till att high yield-segmentet inte passar sig för 

MTN-program. Öhrn berättare vidare att det skapar en högre kostnad för företagen att 

behöva upprätta en separat dokumentation vid varje emission. Företag med investment 

grade kan dock få fler covenants än andra om de befinner sig på gränsen mellan 

investment grade och high yield. Det brukar då röra sig om klausuler som ger 

investerarna en högre kupong om kreditbetyget skulle falla under gränsen för investment 

grade. (Nordea) Wiktorsson på Tekniska Verken föredrar klausuler som de själva kan 

kontrollera. Klausuler om kreditbetyg är därför ibland inte önskvärt eftersom företag 

inte kontrollera hur dessa bedöms utan är beroende av kreditinstituten. 

 

Guggenheim på Nordea menar att dokumentationens utformande och vilka restriktioner 

som sätts går i vågor. ”Efter en period med en stark marknad tenderar villkoren i 

dokumentationen blir allt mer relaxerade.” (Christian Guggenheim, Nordea, 130403). 
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Från Lannebo Fonders sida, enligt Haraldsson, skulle de gärna se att dokumentationen 

skulle förenklas för att underlätta investeringsprocessen. Trots att en agent oftast finns 

till hjälp i samband med obligationen måste de själva först förstå dokumentationen för 

att göra ett investeringsbeslut.  De har exempelvis tackat nej till allt för komplexa 

emissioner där de varken har tiden eller juridikkunskapen att kunna sätta sig in i allt. 

(Lannebo Fonder) Dokumentationens utformning arbetas fram av företaget och banken 

och presenteras sedan för investerare (Nordea, Swedish Trustee). Alltför komplex 

dokumentation är inget problem för investment grade-företag med ett program, men 

med high yield kan ibland investerarna kräva andra restriktioner än vad som finns med. 

Detta kan innebära att banken får ta tillbaka emissionen och göra om dokumentationen 

(Nordea, SEB). 

 

En covenant som kommer mer och mer, till följd av ökade LBO
12

-affärer, är en 

ägarklausul. Denna uppger att om ägarskiften sker så kan investerarna få tillbaka 

pengarna. (SEB) Haraldsson på Lannebo Fonder anser denna restriktion vara en av de 

viktigaste då vem som äger bolaget som emitterar utgör en viktig del i 

investeringsbeslutet för investerare. En ägarklausul är framförallt vanlig för statliga 

emittenter där den ger en extra säkerhet för investerarna att staten ger stöd om något 

skulle gå fel i företaget (Danske Bank). 

 

Bolag som inte redovisar enligt IFRS
13

 har ingen möjlighet att lista sina obligationer på 

en börs, något som krävs för att sätta upp ett MTN-program. Många investerare kräver 

att obligationerna ska vara listade på en börs vilket skapar en marknad med en liten 

skara investerare för de som inte har möjlighet att lista sig, något som får en negativ 

effekt på räntekostnaden för företagen. (Stångåstaden) Om ett företag ska ändra 

redovisningsstandard drar självklart emissionen ut på tiden. Detta är även fallet för 

företag som ej är publika. (Swedish Trustee) 

 

                                                 

12
 Leverage Buy Out (LBO) innebär att ett företags köps ut från börsen (Rosenbaum & Pearl, 2009). 

13
 IFRS, International Financial Reporting Standards, är en internationell redovisningsstandard för 

börsnoterade bolag  (IFRS, 2013). 
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Om covenants på en företagsobligation jämförs med de vid banklån så ger 

företagsobligationer större handlingsfrihet för företaget. Detta gäller framförallt vid 

jämförelse av bilaterala banklån, det vill säga där en enskild bank ger hela lånet. 

(Swedbank) Hägg på Arise Windpower instämmer och ser att flexibiliteten är helt 

annorlunda med företagsobligationer. För Tekniska Verken påpekar dock Wiktorsson 

att det inte finns något i dokumentationen som avgör valet mellan företagsobligationer 

eller banklån. De ser att det har blivit mer omfattande avtal inom både finansiering via 

företagsobligationer och banklån. (Tekniska Verken) Såvida ett MTN-program inte sätts 

upp finns det inte heller någon skillnad i tidsåtgången för att finansiera sig med det ena 

eller andra (Stångastaden) 

 

Bankernas avgifter kan dock förändras över tid, beroende på hur de prissätter risk, hur 

marknadsläget ser ut och hur de förhåller sig till nya regelverk. Priset kan således 

variera mellan bankerna och över tid beroende på hur de väger in dessa faktorer 

(Tekniska Verken). Moosberg på Stångåstaden tycker sig inte se någon förändring av 

konkurrens på marknaden utan istället att avgifterna har ökat. Detta är ett synsätt som 

delas av Roger Sandgren på Handelsbanken som ser att bankerna blivit bättre på att ta 

betalt i samband med emissioner av företagsobligationer. Avgiften består av en årlig 

kostnad som företaget betalar banken, men bankerna har också möjlighet att ta ut en 

spread mellan vad investerarna betalar och vad företaget får (Stångåstaden, Lannebo 

Fonder). 

 

Under själva transaktionen har bankerna stor makt. Vissa emissioner är mycket populära 

och då kan intresset vara större än volymen, vilket gör att bankerna får bestämma vem 

som får ta del av obligationen och i vilken utsträckning. (Lannebo Fonder) Vissa stora 

investerare kan kräva en viss volym för att vara med (Danske Bank) men det kan också 

avgöras av vilken relation investerarna har till banken (Lannebo Fonder). Erlandsson på 

Länsförsäkringar Östgöta menar att bankerna oftast är bra på att stänga orderböckerna 

så att de inte övertecknas även om det händer. Både Länsförsäkringar Östgöta och 

Lannebo Fonder vet att vissa lockas att teckna sig för mer än vad de önskar för att 

bankerna kan komma att skriva ner investerarnas belopp i slutändan. Det är ingenting 

som Länsförsäkringar Östgöta gör då de hellre tar en mindre summa än att riskera att få 

ett för stort belopp. Lannebo Fonder har i ett fåtal fall valt att överteckna sig men endast 
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i undantagsfall om de bedömer att det är en ytterst populär emission som de bedömer 

kommer övertecknas. Större investerare, så som If, ser inte detta som ett problem utan 

får önskad volym berättar Alsö. 

 

Prissättningen är lättare då det finns liknande bolag som gett ut obligationer nyligen 

(Swedbank) men ibland kan bankerna ha missbedömt marknadssituationen och det 

indikativa priset på obligationen som först bedömdes kan komma att ändras (Lannebo 

Fonder). Moosberg på Stångåstaden utvecklar detta genom att förklara att om banken 

indikerar ett pris och sedan inte kan leverera uppstår svårigheter att byta till en ny bank 

även om denna skulle ha ett lägre pris än vad som blev av med den tidigare banken. 

Detta för att det skapar irritation hos investerarna om flera banker kommer med samma 

emission (Stångåstaden). Om prissättningen ändras för ofta åt andra hållet, alltså för 

investerarna, kan irritation uppstå även då (Lannebo Fonder). När en sådan situation 

uppstår och priser på obligationen ändras är Moosberg på Stångåstaden noggrann med 

att banken tar på sig ansvaret då bankerna upprätthåller företagets rykte gentemot 

investerarna (Stångåstaden). Ofta förstår dock investerarna att det är banken som satt 

prisnivån fel, och inte företaget (Lannebo Fonder, IF). 

 

5.3.1 Externa parter 

En skillnad mellan de båda finansieringskällorna, obligationer och banklån, är att 

företagsobligationer involverar fler externa parter. Detta stämmer dock oftast bara vid 

jämförelse med bilaterala banklån, medan det vid syndikerade lån
14

 är en liknande 

situation. (Swedbank) Vilka externa parter som tas in beror på situationen. Från bankens 

sida säger Doglia Colling på SEB att de vid vanliga MTN-program gör hela 

dokumentationen inom banken, men att trenden går mot att lägga ut det på externa 

byråer, då bankerna skär ned på personal. Under intervjun med Swedbank påpekar Öhrn 

att det är vanligare att det tas in en extern juristbyrå vid high yield-emissioner än vid 

investment grade-emissioner. 

 

                                                 

14
 Syndikerade lån innebär att en grupp av banker går tillsammans för att ge ett företag ett lån (Intervju 

med Kristoffer Öhrn, Swedbank, 130403). 
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Doglia Colling på SEB ser en tydlig trend bland mindre bolag att de tar in extern hjälp. 

Arise Winpower tog in juridisk rådgivning för utformningen av dokumentationen och 

Tekniska Verken tog in konsulter för att få hjälp med prissättning och att analysera 

risker (Arise Windpower, Tekniska Verken).  Wiktorsson på Tekniska Verken bedömer 

att detta är något som de kommer fortsätta med för att få en intern säkerhet. 

Stångåstaden har tidigare använt sig av en konsultfirma och en advokatbyrå då de gett ut 

obligationer enligt Moosberg. Detta blir dock en fördyrande process och vid senare 

emissioner valde de att själva ta hand om alla delar då det var ett enkelt avtal. 

 

Som tidigare nämnt finns det på den svenska företagsobligationsmarknaden ibland en 

agent involverad vid emissionen av obligationen och under dess löptid. Arthur Klintred 

på Swedish Trustee berättar att agentens roll är att representera investerarnas intressen 

genom att exempelvis samla till investerarmöte om emittenten överskridit någon del i 

obligationens dokumentation. Användandet av agent har vuxit starkt i Sverige på senare 

tid och Haraldsson på Lannebo Fonder välkomnar denna förändring. Hon ser positivt på 

att en agent kan se till investerarnas gemensamma intressen snarare än att varje 

investerare på egen hand eller bankerna själva ska övervaka så att alla covenants följs. 

Enligt Haraldsson saknar investerarna i många fall juridisk kunskap för att kunna göra 

detta på ett effektivt sätt och menar även att bankerna redan är delaktiga i så många 

delar på företagsobligationsmarknaden vilket kan skapa intressekonflikter. Bankerna 

lånar till exempel ut pengar till företagen, arbetar fram restriktionerna och är de som 

hanterar andrahandsmarknaden. (Lannebo Fonder) Alsö på If säger att de endast kan ha 

en åsikt om emittenten skall ha en agent eller inte, men sedan bestämmer emittenten om 

så blir utfallet. Han säger också att de föredrar att det finns en agent med i bilden och 

anser att deras funktion är viktig för en välfungerande marknad. Vidare berättar Jo 

Forfang på Swedish Trustee att agentfunktionen i Norge ligger i framkant jämfört med 

Sverige och ser gärna att utvecklingen går åt det hållet där man har agenter med i alla 

emissioner. Investerarna får då en agent som agerar som gemensam kontaktpunkt, 

istället för att var och en av investerarna i en obligation skall framföra sin egen åsikt och 

på så vis kan kostnaderna sänkas (Swedish Trustee).  

 

Klintred på Swedish Trustee anser även att de som agent tas in tidigare i processen än 

vad som tidigare skett. Ofta får investerarna reda på huruvida det kommer vara med en 
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agent vid emissionen redan vid en pre-sounding, även om de kanske inte vet exakt 

vilken agent (Lannebo Fonder). Enligt Haraldsson spelar det mindre roll att de inte 

direkt får veta vilken agent som är aktuell då det på den svenska marknaden i dagsläget 

endast finns två aktiva. Vad gäller tillsättandet av en agent är det emissionsinstituten 

som tar kontakt med agenten för att de vill kunna meddela investerarna att det kommer 

finnas en agent med i emissionen, vilket är något som många investerare har som krav 

(Swedish Trustee). Det är dock mestadels vid high yield-emissioner som investerare 

kräver en agent (Danske Bank). För Länsförsäkringar Östgöta spelar det exempelvis 

mindre roll och Erlandsson berättar att agenten ses som något positivt men är inte något 

de kräver då de ytterst sällan investerar i high yield-obligationer. Haraldsson på 

Lannebo Fonder framhäver däremot en större betydelse av agentfunktionen när de 

investerar i bolag utan investment grade. Haraldsson påpekar också att det ofta är 

onödiga misstag från företagens sida som gör att de överskrider dokumentationen, och 

då är det bra att ha en agent som ser över detta då det kan vara svårt att upptäcka det 

själv. Anledningen till att agenterna framförallt används vid high yield-obligationer har 

att göra med att det finns en högre risk att något går fel. Då behövs en oberoende part 

som kan samla obligationsägarnas intressen och se till att de legala dokumenten 

efterföljs. (Danske Bank) Klintred på Swedish Trutee anser dock att det i framtiden inte 

helt säkert kommer att vara en svensk marknad utan ser att utvecklingen snarare går mot 

en internationell, nordisk marknad något som skulle medföra en större marknad för 

agentfunktionen.  

 

5.4 Efter transaktionen 

Efter att emissionen av företagsobligationen slutförts har emittenterna en årlig avgift till 

banken och till Euroclear
15

 men det rör sig om små pengar i relation till emissionen 

(Stångåstaden). Enligt Haraldsson på Lannebo Fonder så följer de kontinuerligt sina 

investeringar med fokus på kreditrisken och Klintred på Swedish Trustee berättar att 

agentens arbete med att kontrollera eventuella överträdelser i dokumentationen sker 

löpande. 

 

                                                 

15
 Euroclear underlättar handeln genom att se till att säljaren har tillgången och att köparen har 

tillräckliga finansiella medel på kontot (Euroclear, 2013). 
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Från investerarnas perspektiv måste de räkna på probability of default, det vill säga hur 

stor sannolikheten är att bolaget går i konkurs, och recovery rate, hur stor del av den 

investerade summan de kan få tillbaka vid en eventuell konkurs (Swedbank, Danske 

Bank). Ytterligare en aspekt rör hur lång perioden är från default till någon form av 

betalning (Swedbank). Klintred på Swedish Trustee menar att agentens riktiga arbete 

börjar när ett företag ställer in betalningarna eller bryter mot dokumentationen. De har 

då en formell roll att hålla möten med investerarna och koordinera deras intressen, 

vilket är en process som kan ta lång tid. I och med att high yield-bolag har mer 

omfattande restriktioner kan det vara lättare att hantera en negativ situation eller en 

konkurs med ett sådant bolag jämfört med ett investment grade-bolag då det finns färre 

åtgärder som investerarna och agenten kan ta till (Danske Bank, Swedbank, Swedish 

Trustee). 

 

5.5 Andrahandsmarknaden 

Samtliga banker vi intervjuat är överrens om att intresset för andrahandsmarknaden har 

vuxit och att det har blivit en större mängd transaktioner på marknaden de senaste åren. 

Investerarsidan uppfattar också att marknaden har blivit mer likvid då trycket på 

företagsobligationer överlag har vuxit (Lannebo Fonder). Enligt Erlandsson på 

Länsförsäkringar Östgöta är det dock vanligt att priserna stiger när en obligation når 

andrahandsmarknaden i jämförelse med priset vid emissionstillfället. Detta medför att 

investerarna vill vara så involverade i primärmarknaden som möjligt. Han påpekar även 

att det är essentiellt att det finns en fungerande andrahandsmarknad för att skapa bra 

handelsförutsättningar för investerare. 

  

Både bank- och investerarsidan anser emellertid att det än idag finns problem med 

transparensen på andrahandsmarknaden (Lannebo, Länsförsäkringar, Handelsbanken 

Nordea, SEB, Swedbank). Enligt Sandgren på Handelsbanken hämmar 

dokumentationens utformning en likvid marknad på grund av att posterna som 

obligationerna handlas i är för stora för många privatpersoner och mindre investerare. 

Marknaden präglas också av att vara en buy and hold-marknad där investerarna ofta har 

som strategi att sitta med obligationen till förfallodatum (Länsförsäkringar Östgöta, 

Swedbank). Bergin på Danske Bank är inne på samma spår och berättar att trots att 

andrahandsmarknaden utvecklats är företagsobligationer inget frekvent handlat 
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instrument utan kännetecknas av att investerare håller obligationen löptiden ut. 

Landeman tar vid under samma intervju och berättar att handeln på 

andrahandsmarknaden ofta sker på grund av att en investerare exempelvis har ett år kvar 

av löptiden på en obligation när samma företag emitterar en ny obligation på fem år 

kanske investeraren vill investera i den. På grund av den exponering som skulle uppstå 

med två obligationer från samma emittent väljer troligtvis investeraren att i detta fall 

köpa den femåriga vid emission och sälja den ettåriga obligationen till banken, som 

säljer den vidare på andrahandsmarknaden. 

 

Erlandsson på Länsförsäkringar Östgöta anser inte att det finns några större problem 

med likviditeten på andrahandsmarknaden utan menar att det är relativt lätt att köpa och 

sälja. Han ser dock en viss skillnad i likviditet mellan high yield-obligationer och 

investment grade-obligationer där det kan vara svårt att sälja lägre ratade bolag på 

andrahandsmarknaden, en mening som delas av Guggenheim på Nordea och Öhrn på 

Swedbank. Guggenheim på Nordea menar också att det är mycket lättare att omsätta en 

etablerad emittent på andrahandsmarknaden än en förstagångsemittent oberoende av 

kreditranking. Sandgren på Handelsbanken påpekar att likviditeten kan bli lidande om 

det är en enskild eller ett fåtal investerare som köper hela emissionen. Klintred på 

Swedish Trustee säger att dokumentation med mer omfattande och utarbetade covenants 

och större säkerhet är en nyckel för att andrahandsmarknaden skall kunna fortsätta växa 

och då främst på high yield-sidan för att investerarna skall känna sig trygga nog att 

investera där. Alsö på If menar att andrahandsmarknaden inte är något som de lägger 

stor vikt vid då de inte vill sälja obligationerna under löptiden, han påpekar dock att han 

förstår att mindre investerare har ett stort behov av en väl fungerande 

andrahandsmarknad ur trygghetssynpunkt.  

 

Bankerna fungerar som market makers för att underlätta marknadens handel och detta 

drivs av interna incitament då inget avtal finns på att de ska fylla den funktionen (SEB). 

Sandgren på Handelsbanken menar att det är en anseendefråga att kunna ställa priser på 

företagsobligationer. Bankerna tjänar även på handeln på andrahandsmarknaden vilket 

ger bankerna ytterligare en drivkraft till att få till en väl fungerande marknad 

(Swedbank). Men trots att bankerna arbetar för en mer likvid marknad menar Doglia 

Colling på SEB att bankerna har fått mindre riskmandat de senaste åren vilket gör att de 
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själva inte kan ta upp lika mycket på sina böcker. Detta betyder att bankerna har en 

minskad kapacitet att bistå med som market maker, om de inte har en direkt motpart vid 

köp och försäljning av en obligation (SEB). 

  

Ett återkommande problem på företagsobligationsmarknadens andrahandsmarknad är 

den bristande transparensen (Nordea, Swedbank, Lannebo Fonder). Det kan finnas 

situationer där investeraren kan ha svårt att hitta priser (Nordea). Enligt Erlandsson på 

Länsförsäkringar Östgöta kanske bankerna inte alltid vill visa upp sin prissättning men 

det drivs åt att marknaden blir mer transparent. Bankerna ställer i allmänhet priser på 

många olika obligationer, även utanför deras emittentgrupp, för att de försöker möta 

investerarnas behov när de vill ha information rörande en transaktion (SEB, 

Handelsbanken). På denna punkt har bankerna blivit bättre och ställer nu priser i högre 

utsträckning än tidigare (Handelsbanken). Under intervjuerna med bankerna har det 

framkommit att de sätter stor vikt vid att prissätta både sina egna transaktioner, något 

som de anser är en viktig del när man tar på sig att emitterar obligationen, men också att 

prissätta andra obligationer om det efterfrågas för att främja en fungerande 

andrahandsmarknad. (Intressentgrupp Intermediärer) 

 

Idag har de mindre investerarna en begränsad tillgång till information rörande både 

primär- och andrahandstransaktioner enligt Erlandsson på Länsförsäkringar Östgöta. 

Han berättar vidare att myndigheterna i framtiden dock kan komma att ställa krav på att 

det skall bli mer som en fungerande börs på andrahandsmarknaden. Enligt Haraldsson 

på Lannebo Fonder finns det på den svenska marknaden en inställning att bankerna inte 

vill att andra skall veta vad man har i böckerna. Det finns dock krav på att man ska 

rapportera in priser men det görs inte alltid och transparensen är överlag dålig på 

marknaden menar Haraldsson. Haraldsson berättar också om börsen First North Bond 

Market som lanserades av NASDAQ OMX under år 2012 med inriktning på 

företagsobligationer. Börsen är idag i uppstartsfasen och det finns endast ett noterat 

företag och Haraldsson menar att mycket jobb återstår innan den kan ses som en väl 

fungerande börs.  
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6 Analys 

Nedan presenteras först en övergripande analys av de huvudsakliga förändringar som 

skett på företagsobligationsmarknaden sedan år 2008. Sedan förs ett resonemang kring 

vad som kännetecknade banklån och företagsobligationer tiden innan år 2008. Detta 

följs upp av en djupgående analys av vilka förändringar som skett och hur 

förutsättningarna för den svenska företagsobligationsmarknaden har förändrats. 

 

Huvudsakliga förändringar 

Från vår empiri kan vi konstatera att intresset för företagsobligationsmarknaden i 

Sverige har vuxit. Det gäller för alla parter på marknaden; banker såväl som investerare 

och företag. För två av dessa parter ser vi klara institutionella förändringar, medan den 

tredje parten är mer svårtydd. En faktor som tydligt påverkat 

företagsobligationsmarknaden är införandet av regelverket Basel III. Regelverket har 

medfört en förändring av de formella institutioner som bankerna måste förhålla sig till 

och har lett till en dyrare och mer restriktiv utlåning från bankerna. Resultatet av 

förändringen har varit ett ökat behov hos bankerna att hitta finansieringslösningar för 

företag, och i därigenom intäktsmöjligheter, som inte belastar bankernas egen 

balansräkning. Vår empiri visar att de största förändringarna till följd av Basel III har 

genomförts, även fast regelverket kommer att fortsätta implementeras de kommande 

åren. Basel III påverkar i andra led även företagen genom att tillgången till kapital från 

bankerna minskat. Detta har tvingat dem att se över andra finansieringskällor så som 

företagsobligationer, men det har också lett till en förändring av normen hos företagen. 

Företagen har genomgått en informell institutionell förändring där de inte längre nöjer 

sig med att ha tillgång till banklån, utan försöker att diversifiera sina finansieringskällor 

och därigenom skapa fler möjligheter i kristider. Med stöd i våra intervjuer med 

marknadsexperter påstår vi att dessa förändringar är av en permanent och långvarig 

karaktär.  

 

Situationen hos investerarna är desto mer komplex. Vi menar att expansionen av 

företagsobligationsmarknaden i Sverige i första hand drivits av förändrade 

förutsättningar och intresse hos bankerna och företagen. Att investerarna, vilka 

representerar köpsidan, måste fått ett ökat intresse har självklart varit en förutsättning 



 

 

53 

 

för att marknaden ska ha kunnat växa, men vi menar att detta intresse kan vara mer 

flyktigt än för banker och företag. Investerarna söker avkastning i förhållande till risk, 

och de intervjuade investerarna påpekar att företagsobligationer erbjudit en fördelaktig 

avkastning sett till sin risk efter år 2008. Det är fullt möjligt att detta förhållande mellan 

avkastning och risk kommer att förändras i framtiden. Vi vill dock visa på tre faktorer 

som talar för ett fortsatt intresse för företagsobligationsmarknaden hos investerare. De 

tre faktorerna är en förbättrad andrahandsmarknad, minskade transaktionskostnader 

genom agentens roll samt att investerarna redan har gjort tillgångsspecifika 

investeringar.  

 

Tiden innan år 2008 

Finansieringen under tiden innan år 2008 karaktäriserades till största del av banklån och 

endast i en mindre utsträckning företagsobligationer. Detta förhållande berodde på ett 

antal faktorer. Det fanns i Sverige en tradition av att företagen sökte banklån. 

Tillgångsspecifika investeringar hade gjorts i relationen mellan företag och deras banker 

vilket underlättade utgivandet av banklån. Vi ser att den långvariga relationen minskade 

risken för opportunism genom att binda parterna närmare varandra, och den gav 

företaget möjlighet att bygga upp ett rykte och goodwill hos banken vilket minskade 

problemet med asymmetrisk information. Enligt Bjuggren och Skogh kan dock hold up-

problem uppstå när en part har ett förhandlingsöverläge gentemot den andra. I detta fall 

behövde företagen göra större investeringar i relationen än banken vilket medförde att 

företagen var i ett förhandlingsunderläge. Detta hold up-problem verkar däremot inte ha 

påverkat företagens beslut av finansiering märkvärt. Förutom den långvariga relationen 

kunde bankerna specialisera sig i att hantera riskerna förknippade med lånen då det var 

en hög frekvens av lån. Resultatet av detta var låga transaktionskostnader vid 

upptagande av ett banklån. På företagsobligationsmarknaden var däremot 

transaktionskostnaderna höga relativt banklån. Kunskapen om företagsobligationer var 

låg hos företagen och bankerna hade inget incitament att informera och erbjuda 

emissionstjänsten eftersom det var billigare för bankerna med banklån. Att företag i 

första hand använde banklån, tillsammans med de låga transaktionskostnaderna för 

banklån och de höga transaktionskostnaderna för företagsobligationer, resulterade i det 

som North beskriver som path dependence. Valen som hade gjorts i dåtid påverkade 

även valen framöver vilket höll kvar företagen i banklån. Vi ser att skillnaden i 
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transaktionskostnader skapade en situation där inte bara bankerna saknade incitament att 

göra en förändring, utan även företagen saknade incitament. Ett företag som önskade 

komplettera finansieringen med företagsobligationer skulle behöva göra 

tillgångsspecifika investeringar och övertyga en bank att agera som intermediär för 

emissionen. Om detta jämförs med banklånen där investeringarna redan gjorts hos 

företaget och bankerna är det inte svårt att se att den path dependence som startades 

fanns kvar fram till år 2008.  

 

Vi har dock kunnat se skillnader i hur tillgänglig företagsobligationsmarknaden har varit 

för olika företag innan år 2008. De små och mellanstora företagen har inte haft som 

alternativ att emittera obligationer medan flera av de allra största bolagen har kunnat 

göra det även innan år 2008. Vi ser här ett samband med den förhandlingsstyrka ett 

företag har gentemot banken. Under intervjuer med både banker och företag har det 

framkommit att de största bolagen har en stor förhandlingsstyrka och att bankerna 

värderar dessa bolag så högt som kund att de går långt för att gå dessa företag till mötes. 

De större bolagen har alltså inte varit lika beroende av en enskild bank och därför har 

hold up-problemet varit mindre påtagligt. Detta har gett företagen möjlighet att ställa 

krav på bankerna och bryta den tidigare nämnda path dependence. Både bankerna och 

företagen har varit villiga att dra på sig de ytterligare transaktionskostnaderna 

förknippade med att göra en emission av företagsobligationer. Något som kan förklaras 

av att transaktionskostnaderna blir små relativt volymen på emissionen för större 

företag.  

 

Det har däremot varit svårt att säga huruvida de företag som inte kunnat emittera 

obligationer innan år 2008 haft ett intresse att utveckla företagsobligationer till ett 

lättillgängligt alternativ jämte banklån. Vår empiri tyder på att önskan att diversifiera 

sin finansiering var låg för flertalet företag innan år 2008. När företagen inte lade stor 

vikt vid hold up-problemet avgjordes valet genom att jämföra priserna, och med tanke 

på de dåliga möjligheterna till prisjämförelse på företagsobligationsmarknaden som 

gällde innan år 2008 har vi svårt att se att företag i en större skara övervägt och 

efterfrågat företagsobligationer. 
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Tiden efter år 2008 

I och med finanskrisen 2008 blev det svårare för företagen att ta banklån. Denna 

förändring drevs fram av bankerna som blev tvungna att minska sina risker och se över 

sin totala utlåning. För att göra bankerna mer robusta fattades beslut om att införa Basel 

III vilket gjorde förändringen permanent. Här ser vi det hold up-problem som uppstått 

då bankerna har större förhandlingsstyrka jämfört med företagen. Detta ser vi då 

företagen fått dyrare och mer restriktiv utlåning medan bankerna inte förändrat sina 

avkastningskrav för att hantera den nya marknadssituationen. I och med den formella 

institutionen Basel III har spelreglerna förändrats på banklånemarknaden och vilket har 

fått konsekvenser på företagsobligationsmarknaden. Enligt North är en anledning till en 

institutionell förändring en förändring av relativa priser.  I detta fall har priserna på 

banklån stigit efter år 2008 och sedermera följts av Basel III som drivit på 

prisförändringen. North menar att när de fundamentala priserna förändras uppstår behov 

av att effektivisera transaktioner. Utifrån intervjuerna med bankerna och företagen har 

ingen nämnt möjligheter att kunna effektivisera företagens banklånetransaktioner vilket 

har lett till att företagen börjat söka efter andra alternativ till banklån. 

 

Enligt North skapas påfrestningar mellan verkligheten och institutioner när teknologi 

eller kultur förändras vilket leder till att institutioner pressas att anpassa sig vilket leder 

till förändring. Den historiska teknologiska utvecklingen har visserligen förbättrat 

förutsättningarna och underlättat för utvecklingen av företagsobligationsmarknaden 

genom åren men sett till den utveckling som skett sedan år 2008 finner vi inga tydliga 

tecken på dess påverkan. Ingen respondent har under intervjuerna angivit teknologisk 

utveckling som en förklaring till företagsobligationsmarknaden utveckling. Det som 

däremot framkommit från både företag och banker är att företagens syn på diversifiering 

av finansieringsmöjligheter har förändrats sedan år 2008, vilket tyder på en förändring 

av kultur. Fler företag har alltså velat bryta den path dependence som tidigare lett till en 

lånefinansiering enbart baserad på banklån till att nu i större utsträckning önskat sprida 

sin lånefinansiering till att även använda sig av obligationer. Vår studie visar på att 

många företag ser företagsobligationer som en typ av diversifiering och komplement till 

banklån och inte som en övergång från banklån till obligationer.  
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Det råder således ingen tvekan om att företagen haft incitament att åstadkomma en 

institutionell förändring på företagsobligationsmarknaden. Enligt North är möjligheten 

för en aktör att driva igenom förändringar beroende av dess förhandlingsstyrka. En stark 

aktör kan påskynda en förändring men kommer enbart göra detta om det ligger i 

aktörens egenintresse, så kallat vested interest. Företagens direkta förhandlingsstyrka är 

svår att bedöma men klart är att även bankerna fått ett ökat intresse av en växande 

företagsobligationsmarknad. Bankerna har efter år 2008 och införandet av Basel III sett 

ökade behov av att göra affärer utanför sin balansräkning och ett sådant exempel är 

företagsobligationer. Som intermediär på företagsobligationsmarknaden kan bankerna få 

intäkter utan att ta risk, vilket Dogliga Colling på SEB (130411) uttryckte som ”perfekt 

givet alla Basel III-regler”. Utifrån detta gör vi bedömningen att även bankerna haft ett 

egenintresse i att driva fram en förändring på företagsobligationsmarknaden. 

 

Sammantaget ser vi att förändrade relativpriser mellan banklån och företagsobligationer 

till följd av förändringen av den formella institutionen Basel III tillsammans med 

företagens förändrade syn på vikten av diversifiering och bankernas intresse av att göra 

affärer utan att belasta sina balansräkningar lett till att både företagen och bankerna haft 

intresse av att förändra företagsobligationsmarknaden. 

 

Vad gäller transaktionskostnader på företagsobligationsmarknaden har dessa blivit 

lägre. Något som underlättat speciellt för mindre aktörer är det lättare kravet på ett 

officiellt kreditbetyg. Större företag påverkas inte i samma utsträckning då de oftare ger 

ut företagsobligationer och kan sprida kostnaderna för ett kreditbetyg över flera 

emissioner. De lättare kraven på kreditbetyg har således öppnat upp 

företagsobligationsmarknaden för fler aktörer. Sök- och informationskostnader mellan 

företagen och bankerna har också minskat. De höga kostnaderna som rådde tidigare var 

delvis på grund av att bankerna inte presenterade företagsobligationer som ett alternativ 

och företagen fick då söka information på egen hand.  Detta är dock någonting som 

håller på att förändras på marknaden. Danske Banks undersökning som pekar på att allt 

fler företag har kunskap om företagsobligationer, vilket också styrks i vår empiri. 

Muskantor från Swedish Orphan Biovitrum poängterar till exempel att deras ökade 

kunskap kommer från en pågående diskussionen med bankerna. Att banken är mer aktiv 

att informera och sälja in företagsobligationer gör att informationskostnaderna förflyttas 
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från företagen till bankerna. Kostnaderna för att söka information om 

företagsobligationer hamnar till större del på bankerna som hanterar detta till en lägre 

kostnad. Bankerna kan således uppnå stordriftsfördelar genom att information skapad 

för ett företag delvis kan användas för att informera andra företag. Tröskeln för att ta sig 

in på företagsobligationsmarknaden har således blivit lägre för företagen. En annan 

underlättande faktor för företagen har varit det ökade antalet företag som gett ut 

företagsobligationer. Det är lättare för ett företag att göra en emission när ett liknande 

företag gjort en tidigare, eftersom både bankerna och investerarna vet hur de ska hantera 

och analysera emissionen. När det gäller sökkostnader har det i empirin framkommit att 

bankerna gärna ser att företagen använder sig av samma bank vid emission som de gör 

vid exempelvis banklån. Detta borde sänka transaktionskostnaderna för företaget då 

banken redan samlat in information och analyserat företag, och kan troligen på så vis 

genomföra emissionen till ett lägre pris. Vad som dock har visat sig är att företagen i 

många fall vänder sig till alla banker för att be om offerter och sedan väljer den med 

bäst pris, oberoende av vilken relation de tidigare haft.  Det verkar således som att 

aktörerna på företagsobligationsmarknaden är mer jämställda i förhandlingskraft, 

jämfört med på banklånemarknaden. Under våra intervjuer har det dock framkommit att 

vissa företag har så nära relation till banken att de endast använder sig av denna vid 

emissioner. 

 

Det är värt att påpeka att företagsobligationen inte passar för alla företag. Yngre och 

små bolag har inte samma rykte på marknaden och har inte byggt upp goodwill hos 

investerarna vilket leder till att den asymmetriska informationsfördelningen blir för 

kraftig. Investerarna känner sig då inte tillräckligt bekväma med att ta del av 

emissionen. Företagen försöker minska detta problem genom att göra road shows och 

genom att inkludera mer specificerade covenants i dokumentationen, men bounded 

rationality sätter en gräns för hur långt företaget kan nå genom dessa åtgärder. Om 

investerarna skulle kräva en för uttömmande och komplicerad dokumentation skulle 

tiden och kostnaderna för emissionen bli för höga för både företaget och investerarna. 

Som påpekats i intervjuerna med investerare finns risken att investerare tackar nej till 

alltför komplexa emissioner. På grund av de ovanstående anledningarna kan 

osäkerheten i ett företag vara så hög att en transaktion inte är genomförbar. Dessa 

företag är fortfarande beroende av finansiering från annat håll, så som banklån. 
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Bankerna och företagens ökade intresse för att göra emissioner på 

företagsobligationsmarknaden har resulterat i goda avkastningsmöjligheter för 

investerare. Alsö på If pratar om det år 2009 gick att erhålla high yield-avkastning på 

investment grade-obligationer. Hög avkastning i förhållande till risk har attraherat 

investerare till marknaden, vilket möjliggjort marknadens expansion. Från investerarnas 

sida går det alltså inte att förklara det ökade intresset av förändrade institutionella 

förhållanden, så som införandet av Basel III för bankerna eller företagens önskan att 

diversifiera sin finansiering. Från våra intervjuer har vi inte kunnat se att Solvens II 

varit en bakomliggande faktor för investerarnas intresse för 

företagsobligationsmarknaden. Försäkringsbolagen vi intervjuat har sagt att de ej 

påverkas av Solvens II i sina investeringsbeslut och ingen av bankerna har påpekat att 

regelverket haft en pådrivande effekt på marknaden.  

 

För att kunna ta tillvara på de investeringsmöjligheter som företagsobligations-

marknaden presenterar har vi dock kunna se en institutionell förändring hos 

investerarna. Det har från våra intervjuer framkommit att investerare har börjat förändra 

sina interna investeringsregler och därigenom underlättat investering i bolag utan ett 

officiellt kreditbetyg. När bankerna sätter en skuggrating eller när investerarna gör egna 

kreditanalyser har de endast tillgång till offentlig information, till skillnad från de 

officiella kreditratinginstituten. Att inte ta upp en officiell rating borde således leda till 

en ökad asymmetrisk information till investerarnas nackdel. Förändringen i 

investerarnas regelverk leder alltså till att transaktionskostnaderna går ner för företagen 

och företagsobligationsmarknaden öppnas upp för fler företag, men det borde också 

skapa en större osäkerhet för investerarna. 

 

Marknadskrafter borde till slut leda till att förhållandet mellan avkastning och risk på 

företagsobligationsmarknader när samma nivåer som andra finansiella tillgångar. 

Eftersom investerare dragits till marknaden tack vare den goda avkastningen, och inte 

av en mer permanent förändring, finns risken att intresset från investerarnas sida 

kommer att svalna av. Vi har dock identifierat tre faktorer som talar för att investerare 

kan komma att ha ett fortsatt intresse för företagsobligationsmarknaden. Den första 

faktorn handlar om agenternas roll. Sedan år 2008 har det blivit allt vanligare med en 
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agent när företag gör emissioner av obligationer. Agenten bevakar företaget så att de 

inte bryter mot bestämmelser i dokumentationen, och om en överträdelse skulle ske 

samlar de investerarnas intressen och representerar dem. Agenten har således en stor 

påverkan på investerarnas transaktionskostnader. Istället för att varje enskild investerare 

måste bekosta övervakning av dokumentationen kan nu kostnaderna spridas över alla 

investerare genom att en agent representerar dem gemensamt och är något som bland 

annat Alsö på If ser som en positiv utveckling för att underlätta handel på marknaden. 

Investerare måste dock fortfarande övervaka kreditrisken och förändringar i 

makroekonomin. Den andra faktorn rör de tillgångsspecifika investeringarna som gjorts 

under de senaste åren. Vi menar att de investeringar som redan gjorts i kunskap om att 

hantera och analysera företagsobligationer kommer vara applicerbara på framtida 

företagsobligationer. Agenten och de redan gjorda investeringar sänker alltså 

transaktionskostnaderna på marknaden vilket borde göra den mer attraktiv. 

Transaktionskostnaderna sänks också av den sista faktorn, vilket är förbättrade 

förhållanden på andrahandsmarknaden.  

 

Andrahandsmarknaden 

En effektivare andrahandsmarknad sänker transaktionskostnaderna genom att 

osäkerheten minskas för investerare. Om investerare vet att de kan sälja obligationen 

innan dess förfall kommer de känna sig mer bekväma med att investera i 

företagsobligationer. Detta gäller framförallt investerare som kan komma att behöva ha 

kapital och därför inte med säkerhet kan veta att de kan sitta på obligationen till dess 

förfallodatum. Det som drivit utvecklingen av andrahandsmarknaden är därför 

investerarnas vested interests av en effektiv marknad. Investerarna använder sin 

förhandlingsstyrka för att sätta press på bankerna att sätta priser på obligationer, vilket 

ökar transparensen, och att agera som market maker, vilket ökar likviditeten. Bankerna 

ser här en möjlighet att differentiera sig och konkurrera med varandra. Om en bank har 

kontakt med många investerare, både på primär- och andrahandsmarknaden, förbättras 

deras förmåga att genomföra emissioner vilket kommer göra att de får mer intäkter från 

att agera som intermediär. Bankerna tjänar även pengar på den skillnad som finns 

mellan köp- och säljpriser på andrahandsmarknaden. Om en bank däremot skulle låta bli 

att ställa priser på de företagsobligationer som de hjälpt till att emittera finns risken att 

investerare slutar handla hos dem, både på primär- och andrahandsmarknaden. Det är 
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alltså inte bara investerarna som har ett vested interest av en bättre andrahandsmarknad, 

utan även bankerna. Som North beskriver har en förändring skett för att aktörer med 

tillräcklig förhandlingsstyrka haft nytta av förändringen. Även om de investerare vi 

intervjuat anser att andrahandsmarknaden blivit bättre finns det fortfarande problem. 

 

Groenewegen et al tar upp tre aspekter som påverkar transaktionen i en marknad.  De 

två sista, uncertainty och frequency, är viktiga på andrahandsmarknaden. Osäkerheten 

är ett är ett stort problem på marknaden då transparensen fortfarande är bristfällig. Den 

bristande transparensen gör att investerare inte är beredda att handla instrumentet då det 

kan finnas få motparter vid en eventuell försäljning. Detta gör att vissa mindre bolag 

som vill emittera kan komma att diskrimineras på marknaden då investerare inte anser 

att obligationen kommer vara likvid på andrahandsmarknaden.  

 

Den andra aspekten, frequency, det vill säga med vilken frekvens ett instrument handlas, 

är en viktig del för att en marknad skall vara effektiv sett till transaktionskostnader. 

Handlas instrumentet ofta går transaktionskostnaderna generellt ned. På 

andrahandsmarknaden för företagsobligationer är dock detta ett problem då frekvensen 

är låg. Detta förklaras till viss del av att varje handelspost är stor, vilket minskar 

investerarskaran som har möjlighet att köpa tillgången. Vår empiri visar också att 

företagsobligationer är ett instrument som ofta handlas för att hållas till dess 

förfallodatum, vilket gör att frekvensen på andrahandsmarknaden blir låg. Doglia 

Colling på SEB påpekar också att bankerna har fått mindre riskmandat vilket hämmar 

deras förmåga att vara market maker, såvida de inte kan bli av med obligationen från 

sina böcker snabbt. Dessa faktorer gör att marknaden till viss del är begränsad till 

investerare som kan hålla sina positioner länge och mest sannolikt inte kommer behöva 

omsätta obligationen utom vid gynnsamma tillfällen.  
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7 Slutsats 

Syftet med studien är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera hur de 

ekonomiska förutsättningarna för den svenska företagsobligationsmarknaden har 

förändrats sedan år 2008. 

 

 Hur har Basel III förändrat bankernas utlåning? 

 Hur har förändrade förutsättningar på banklånemarknaden påverkat 

förutsättningarna för företagsobligationsmarknaden? 

 Vilka institutionella förändringar har skett på företagsobligationsmarknaden 

sedan år 2008?  

 Hur har transaktionskostnader förändrats på företagsobligationsmarknaden sedan 

år 2008? 

 Vilka vinnare och förlorare går att urskilja till följd av de förändringar som skett 

sedan år 2008? 

Innan år 2008 skedde företagens lånebaserade finansiering mestadels med banklån. 

Bankerna hade specialiserat sig på att hantera riskerna till låga kostnader. Detta, 

tillsammans med att båda parterna gjort investeringar i relation med varandra, ledde till 

att transaktionskostnaderna hölls nere, men det ledde också till ett hold up-problem där 

företagen hade mindre förhandlingsstyrka då de gjort större tillgångsspecifika 

investeringar. Transaktionskostnaderna på marknaden för företagsobligationer var höga 

och intresset för marknaden var låg då företagen i en mindre utsträckning önskade 

diversifiera sin finansiering. Detta ledde till en path dependence där företag hölls kvar i 

banklån. 

 

Sedan år 2008 har de ekonomiska förutsättningarna förbättrats på företagsobligations-

marknaden och marknaden kan nu hantera riskerna till låga kostnader. Detta har skett 

genom institutionella förändringar och sänkta transaktionskostnader, vilket till viss del 

har brutit företagens path dependence och hold up-problematik. Finanskrisen som 

startade år 2008 har skapat en osäkerhet bland företagen. De kan inte längre ta upp 

banklån i samma utsträckning som tidigare och har därför sökt att diversifiera sina 

finansieringskällor, vilket lett dem till företagsobligationer. Genom Basel III fick 

bankerna svårare att ge ut banklån vilket lett dem till att söka intäkter som inte belastar 
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den egna balansräkningen. Bankerna har således blivit mer intresserade av att agera som 

intermediär på företagsobligationsmarknaden vilket resulterat i att de blivit mer aktiva 

med att informera företagen om denna finansieringsmöjlighet. Sök- och 

informationskostnader som tidigare till stor del belastat företagen har omfördelats till 

bankerna, vilka kan hantera dessa mer effektivt. Bankerna har möjlighet att uppnå 

stordriftsfördelar då de kan skapa information för flera företag samtidigt, och de har 

även möjlighet att specialisera sig på att informera företag. På 

företagsobligationsmarknaden har det också blivit allt vanligare att en agent är delaktig 

vid en emission. Agenten sänker kostnaderna för investerarna genom att fungera som 

gemensam kontaktpunkt och representera dem, men också genom att övervaka att 

dokumentationen efterföljs. Även förhållanden på andrahandsmarknaden har blivit 

bättre vilket sänker osäkerheten hos investerarna. En mer likvid och transparent 

andrahandsmarknad ökar möjligheten att omsätta en obligation. 

 

Vår empiri visar att företag ofta har möjlighet att vända sig till ett flertal banker när de 

ska göra en emission, och behöver således inte göra lika stora investeringar i relationen 

till banken. Detta sänker risken för hold up-problem eftersom aktörerna är mer jämlika i 

förhandlingsstyrka jämfört med på banklånemarknaden. 

 

De förändringar som skett har skapat vinnare och förlorare på företagsobligations-

marknaden. En mer effektiv och aktiv marknad underlättar för bankerna att hantera de 

förutsättningar som skapats av Basel III. De har möjlighet att få intäkter utan att behöva 

belasta sin balansräkning. De företagen som har möjlighet att emittera på 

företagsobligationsmarknaden har också vunnit på utvecklingen, eftersom de kunnat 

diversifiera sin finansiering vilket ger en säkerhet. Tack vare intresset från företagen 

och banker har investerarna kunnat köpa företagsobligationer som ger en god 

avkastning i förhållande till risk. De som kan räknas som förlorare på förändringarna är 

de små företagen. Basel III gör det svårare för dem att ta banklån och de ekonomiska 

förutsättningarna håller dem utestängda från företagsobligationsmarknaden. Marknaden 

passar inte för företag som investerare inte känner till eller känner sig bekväma med, 

och inte heller om företaget endast har behov av en mindre summa kapital. 

 



 

 

63 

 

7.1 Förslag till vidare studier 

Att företagsobligationsmarknaden är aktuell märks på en positiv respons kring studien 

från de marknadsaktörer vi intervjuat. Trots att vi känner att vår studie bidrar till ökad 

förståelse kring marknadens utveckling finns ytterligare aspekter värda att studera. 

 

Det vore intressant att studera skillnader i ränte- och transaktionskostnader mellan 

banklån och företagsobligationer, men det skulle kunna uppstå svårigheter att erhålla 

tillräcklig information för att genomföra en sådan studie. Det vore även intressant att 

göra en större undersökning om anledningarna till varför vissa inte företag väljer att gå 

ut på företagsobligationsmarknaden. Vi har förstått att en effektivare 

andrahandsmarknad har efterfrågats och att det genomförs försök att skapa en börs för 

företagsobligationer. Det vore därför intressant att undersöka vilka åtgärder som skulle 

kunna leda fram till en effektivare handel. Svenska marknaden är fortfarande relativ ung 

och det vore därför också givande att jämföra den svenska marknaden med utvecklingen 

på den norska och amerikanska företagsobligationsmarknaden. Detta skulle kunna ge en 

bild av hur marknaden kan komma att utvecklas och vad krävs för att nå dit. 
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9 Bilaga 1 

Intervjuguide – Banker 

Introduktion och syfte med studien 

Syftet med studien är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera hur de 

ekonomiska förutsättningarna för den svenska företagsobligationsmarknaden har 

förändrats sedan år 2008. 

 

Detta kommer främst ske genom en jämförelse av utvecklingen på 

företagsobligationsmarknaden och Banklånemarknaden. 

Vårt huvudintresse under intervjun rör transaktionskostnader vid emission av 

företagsobligationer samt vid upptagandet av banklån. Vi är speciellt intresserade av hur 

dessa förändrats sedan finanskrisen 2008. Transaktionskostnader definierar vi som 

kostnader före (sök- och informationskostnader inklusive kreditvärdering), under 

(skapandet av kontrakt) och efter transaktionen (upprätthållande av kontrakt). Utöver 

transaktionskostnader är vi intresserade av förändrade spelregler och dess effekt på 

marknaden. Slutligen önskar vi under intervjun diskutera de framtida utsikterna för 

bankkrediter och företagsobligationer. Frågorna nedan kommer utgöra grunden och 

huvudpunkterna i vår intervju. Det kommer att lämnas utrymme för följdfrågor och 

diskussioner. 

 Vad har Ni för befattning på banken? 

o Andra erfarenheter inom kreditgivning? 

Övergripande frågor om företagsobligationsmarknaden 

 Vem tar initiativ till en emission av företagsobligationer istället för banklån? 

 Kan Ni kort beskriva hur en standardemission av företagsobligationer går till? 

 Vad finns det för branschpraxis vid emission av företagsobligationer? 

 Kan Ni kort beskriva hur handeln sker på andrahandsmarknaden? 

 Hur stor del av emissionen av företagsobligationer står Ni för? 

o I relation till marknaden? Andra banker? 

 Vad kännetecknar de företag som ger ut företagsobligationer? 

 Vad kännetecknar de företag som endast använder sig av banklån vid lånefinansiering? 

 Hur har intresset för företagsobligationsmarknaden förändrats sedan finanskrisen 2008? 
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Banklånemarknaden och Basel III 

 Hur påverkar Basel III era banklån? 

 Hur bedömer Ni att marknaden för banklån i Sverige förändrats sedan finanskrisen 

2008? 

o Hur påverkar införandet av Basel III? 

 Går det att redan nu se en förändring på företagsobligationsmarknaden till följd av 

Basel III? 

 Hur kommer Basel III enligt er mening påverka företagsobligationsmarknaden? 

Transaktionskostnader 

Före 

 Hur skulle Ni karaktärisera de sök- och informationskostnader som finns för att ge ut 

obligationer respektive ta banklån? 

o För företag 

o För intermediär 

 Hur ser dessa kostnader ut för obligationer och banklån relativt varandra? 

o Har denna relation förändrats sedan finanskrisen 2008? 

 Hur ser kreditbedömningen ut för banklån respektive företagsobligationer? 

 Hur bedömer ni att kunskapen rörande företagsobligationer är hos företagen? 

Under 

 Hur skulle Ni karaktärisera de kostnader som finns vid skapandet av de bindande 

kontrakten vid obligationer respektive banklån? 

o För företag 

o För intermediär 

 Hur ser dessa kostnader ut för obligationer och banklån relativt varandra? 

o  Har denna relation förändrats sedan finanskrisen 2008? 

 För bankens egen del, hur skiljer sig administrationskostnaderna vid utgivandet av 

företagsobligationer från upptagandet av ett banklån?  

 Sett till de andra kostnader företag drar på sig vid emission, hur rankar ni er avgift för 

att stå som underwriter/ intermediär? 
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Efter 

 Hur skulle Ni karaktärisera de kostnader som finns för att upprätthålla kontraktet vid 

obligationer respektive banklån? 

o För företag 

o För intermediär 

 Hur ser dessa kostnader ut för obligationer och banklån relativt varandra? 

o Har denna relation förändrats sedan finanskrisen 2008? 

 Om ett företag inte fullgör sina förpliktelser, vem bär risken? 

Framtiden 

 Hur bedömer Ni att en framtida fördelning mellan lån och företagsobligationer kan 

komma att se ut? 

 Hur ser Ni på företagsobligationsmarknadens framtida utveckling?  

 Vad skulle kunna skapa en större marknad för företagsobligationer? 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide – Företag 

Introduktion, syfte med studien 

Syftet med studien är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera hur de 

ekonomiska förutsättningarna för den svenska företagsobligationsmarknaden har 

förändrats sedan år 2008. 

 

Detta kommer främst ske genom en jämförelse av utvecklingen på 

företagsobligationsmarknaden och Banklånemarknaden. 

Vårt huvudintresse under intervjun rör transaktionskostnader vid emission av 

företagsobligationer samt vid upptagandet av banklån. Vi är speciellt intresserade av hur 

dessa förändrats sedan finanskrisen 2008. Transaktionskostnader definierar vi som 

kostnader före (sök- och informationskostnader inklusive kreditvärdering), under 

(skapandet av kontrakt) och efter transaktionen (upprätthållande av kontrakt). Utöver 

transaktionskostnader är vi intresserade av förändrade spelregler och dess effekt på 

marknaden. Slutligen önskar vi under intervjun diskutera de framtida utsikterna för 

bankkrediter och företagsobligationer. Frågorna nedan kommer utgöra grunden och 

huvudpunkterna i vår intervju. Det kommer att lämnas utrymme för följdfrågor och 

diskussioner. 

 Vad har Ni för befattning på företaget? 

o Andra erfarenheter inom finansiering? 

Övergripande frågor 

 Vem tar initiativ till en emission av företagsobligationer istället för banklån? 

 Kan Ni kort beskriva hur en emission av företagsobligationer går till för er? 

 Vad ser ni för fördelar och nackdelar med företagsobligationer jämfört med banklån? 

 Hur stor utestående volym företagsobligationer har ni?  

o I relation till banklån? 

o Hur länge har ni gett ut obligationer? 

o Varför valde Ni att börja då? 

o Varför hade Ni inte gjort det tidigare? 

 Hur har ert intresse för företagsobligationsmarknaden förändrats sedan finanskrisen 

2008? 

 Har Ni märkt av någon skillnad i tillgänglighet av banklån sedan finanskrisen 2008? 
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Transaktionskostnader 
Före 

 Hur skulle Ni karaktärisera de sök- och informationskostnader Ni har för att ge ut 

obligationer respektive ta banklån? 

 Hur ser dessa kostnader ut för obligationer och banklån relativt varandra? 

o Har denna relation förändrats sedan finanskrisen 2008? 

 Använder Ni er av en officiell kreditrating eller skuggrating? 

o Varför? Vilken effekt får valet på möjligheten att ge ut obligationer? 

Under 

 Hur skulle Ni karaktärisera de kostnader Ni har vid skapandet av de bindande 

kontrakten vid obligationer respektive banklån? 

 Hur ser dessa kostnader ut för obligationer och banklån relativt varandra? 

o  Har denna relation förändrats sedan finanskrisen 2008? 

Efter 

 Hur skulle Ni karaktärisera de kostnader Ni har för att upprätthålla kontraktet vid 

obligationer respektive banklån? 

o Finns det andra krav på exempelvis rapportering efter utgivandet av 

företagsobligationer? 

 Hur ser dessa kostnader ut för obligationer och banklån relativt varandra? 

o Har denna relation förändrats sedan finanskrisen 2008? 

 

Framtiden 

 Hur bedömer Ni att er framtida fördelning mellan lån och företagsobligationer kan 

komma att se ut? 

 Hur ser Ni på företagsobligationsmarknadens framtida utveckling?  

 

Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide – Investerare 

Introduktion, syfte med studien 

Syftet med studien är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera hur de 

ekonomiska förutsättningarna för den svenska företagsobligationsmarknaden har 

förändrats sedan år 2008. 

 

Detta kommer främst ske genom en jämförelse av utvecklingen på 

företagsobligationsmarknaden och Banklånemarknaden. 

Vårt huvudintresse under intervjun är att identifiera de transaktionskostnader som 

uppstår vid emission och investering i företagsobligationer. Vi är speciellt intresserade 

av hur dessa förändrats sedan finanskrisen 2008. Transaktionskostnader definierar vi 

som kostnader före (sök- och informationskostnader inklusive kreditvärdering), under 

(skapandet av kontrakt) och efter transaktionen (upprätthållande av kontrakt). Utöver 

transaktionskostnader är vi intresserade av förändrade spelregler och dess effekt på 

marknaden. Slutligen önskar vi under intervjun diskutera de framtida utsikterna för 

företagsobligationer. Frågorna nedan kommer utgöra grunden och huvudpunkterna i vår 

intervju. Det kommer att lämnas utrymme för följdfrågor och diskussioner. 

 Vad har Ni för befattning? 

o Andra erfarenheter? 

Övergripande frågor om företagsobligationsmarknaden 

 Kan Ni kort beskriva processen att investera på den svenska 

företagsobligationsmarknaden? 

 Vad finns det för branschpraxis vid emission av företagsobligationer? 

 Använder Ni er av en agent? 

 Hur ser er konkurrenssituation ut? 

o Kan Ni alltid teckna i de obligationer Ni är intresserade av? 

 Vad kännetecknar de företag som ger ut företagsobligationer? 

o Vad kännetecknar de företag Ni investerar i? 

 Hur har Ert intresse för företagsobligationsmarknaden förändrats sedan finanskrisen 

2008? 

o Hur har Solvens II påverkat? 
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Transaktionskostnader 

Före 

 Hur skulle Ni karaktärisera de sök- och informationskostnader som finns för att 

investera i företagsobligationer? 

o Har det skett någon förändring sedan finanskrisen 2008? 

 Vad har Ni för syn på officiell kreditrating respektive skuggrating? 

o Vilka regler har Ni för investeringar? 

o Har detta förändrats sedan finanskrisen 2008? 

Under 

 Hur skulle Ni karaktärisera de kostnader som finns vid skapandet av de bindande 

kontrakten vid företagsobligationer? 

o Har det skett någon förändring sedan finanskrisen 2008? 

 Vilka krav ställer Ni på företagen som Ni investerar i? 

o Skiljer sig detta åt mellan förstagångsutgivare och etablerade utgivare? 

o Har detta förändrats sedan finanskrisen 2008? 

Efter 

 Hur skulle Ni karaktärisera de kostnader som finns för att upprätthålla kontrakten vid 

företagsobligationer? 

o Har det skett någon förändring sedan finanskrisen 2008? 

 Hur går Ni tillväga om ett företag inte fullgör sina förpliktelser? 

Andrahandsmarknaden 

 Hur bedömer Ni att andrahandsmarknaden fungerar? 

o Pristransparens? Likviditet? 

Framtiden 

 Hur ser Ni på företagsobligationsmarknadens framtida utveckling?  

 Vad skulle kunna skapa en större marknad för företagsobligationer? 

 

Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide – Swedish Trustee 

Introduktion, syfte med studien 

Syftet med studien är att kartlägga och utifrån institutionell teori analysera hur de 

ekonomiska förutsättningarna för den svenska företagsobligationsmarknaden har 

förändrats sedan år 2008. 

 

Detta kommer främst ske genom en jämförelse av utvecklingen på 

företagsobligationsmarknaden och Banklånemarknaden. 

Vårt huvudintresse under intervjun är att identifiera de transaktionskostnader som 

uppstår vid emission av företagsobligationer. Vi är speciellt intresserade av hur dessa 

förändrats sedan finanskrisen 2008. Transaktionskostnader definierar vi som kostnader 

före (sök- och informationskostnader inklusive kreditvärdering), under (skapandet av 

kontrakt) och efter transaktionen (upprätthållande av kontrakt). Utöver 

transaktionskostnader är vi intresserade av förändrade spelregler och dess effekt på 

marknaden. Slutligen önskar vi under intervjun diskutera de framtida utsikterna för 

företagsobligationer. Frågorna nedan kommer utgöra grunden och huvudpunkterna i vår 

intervju. Det kommer att lämnas utrymme för följdfrågor och diskussioner. 

 Vad har Ni för befattning på Swedish Trustee? 

o Andra erfarenheter? 

Övergripande frågor om företagsobligationsmarknaden 

 Kan Ni kort beskriva Swedish Trustee och er roll på den svenska 

företagsobligationsmarknaden? 

 Utifrån er roll, hur går det till vid en standardemission av företagsobligationer? 

 Vad finns det för branschpraxis vid emission av företagsobligationer? 

 Hur delaktiga är Ni på andrahandsmarknaden? 

 Hur många investerare representerar ni? 

 Hur gör investerare som inte använder en trustee? 

 Hur ser er konkurrenssituation ut? 

 Vad kännetecknar de investerare som investerar i företagsobligationer? 

 Hur har intresset för företagsobligationsmarknaden förändrats sedan finanskrisen 2008? 
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Transaktionskostnader 

 Var i transaktionen kommer Ni in? 

Före 

 Hur skulle Ni karaktärisera de sök- och informationskostnader som finns för att 

investera i företagsobligationer? 

o Har det skett någon förändring sedan finanskrisen 2008? 

 Hur bedömer ni att kunskapen rörande företagsobligationer är hos investerare? 

Under 

 Hur skulle Ni karaktärisera de kostnader som finns vid skapandet av de bindande 

kontrakten vid företagsobligationer? 

o Har det skett någon förändring sedan finanskrisen 2008? 

 Sett till de andra kostnaderna investerare drar på sig för att investera i 

företagsobligationer, hur rankar Ni er avgift för att vara trustee? 

Efter 

 Hur skulle Ni karaktärisera de kostnader som finns för att upprätthålla kontrakten vid 

företagsobligationer? 

o Har det skett någon förändring sedan finanskrisen 2008? 

 Om ett företag inte fullgör sina förpliktelser, vem bär risken? 

Framtiden 

 Hur ser Ni på företagsobligationsmarknadens framtida utveckling?  

 Vad skulle kunna skapa en större marknad för företagsobligationer? 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 


