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Abstract 
 

Title: Corporate bonds- the business financing of the future?  

Authors: Danny Tadaris & Alexander Tsimbidakis 

Supervisors: Marcus Box & Mikael Lönnborg 

 

Introduction: Historically, the Swedish companies' loan-based financing mostly consists of 

bank loans. After the 2008 financial crisis, banks have been forced to reduce lending as they 

now work along the new Basel III regulations. The Swedish Riksbank and the Swedish 

business community believe that this regulation will hit hardest towards smaller companies. 

Researches in the field believe that the Swedish corporate bond market did not receive the 

development it ought to have been. 

 

Aim: The purpose of this study is to seek an understanding of why the Swedish corporate 

bond market seems to be underdeveloped among small companies and also to examine the 

future suitability regarding a future entry on the Swedish corporate bond market, for the 

selection. To put the study results into perspective, the study will include a benchmark 

gathered from the Large Cap.  

 

Method: To meet the study objective, a method triangulation is applied. The empirical data 

has partly been collected through semi-structured interviews with actors listed on the Swedish 

Small Cap. An interview guide was designed on the basis of the study´s problematization and 

theoretical framework. The empirical data is also collected through a multiple regression 

analysis, in order to examine the sample suitability for future entry into the Swedish corporate 

bond market. 

 

Conclusion: The results we obtained from this study is that the Swedish corporate bond 

market is still underdeveloped. The study showed that the smaller companies knowledge of 

the market is insufficient and that the banks' new role as intermediate are creating information 

asymmetries and henceforth high transaction costs. The study may also conclude that the 

company's size, measured in total assets, could provide a firm-specific variable that can 

explain an inadequate credit rating for a possible entry into the corporate bond market. 

 

Keywords: Corporate Bonds, issuer, intermediate, Basel III, transaction costs, information 

asymmetries and credit rating.  
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Sammanfattning  
 

Titel: Företagsobligationer -framtidens företagsfinansiering i morgondagens samhälle?  

Författare: Danny Tadaris & Alexander Tsimbidakis 

Handledare: Marcus Box & Mikael Lönnborg 

 

 

Introduktion: Historiskt sett har de svenska företagens lånebaserade finansiering mestadels 

utgjorts av banklån. Efter finanskrisen 2008 har bankerna tvingats till att minska utlåningen 

när de numera jobbar utefter det nya regelverket Basel III. Rapporter från bland annat 

riksbanken och svenskt näringsliv menar att detta regelverk kommer att slå hårdast mot 

svenska små bolag. Forskning inom området menar att den svenska marknaden för 

företagsobligationer inte fått den utveckling den borde haft.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att söka en förståelse till varför den svenska marknaden för 

företagsobligationer förefaller att vara underutvecklad bland små bolag, samt att undersöka 

urvalets lämplighet för ett framtida inträde på den svenska företagsobligationsmarknaden. För 

att styrka uppsatsens resultat kommer studien även att inkludera ett jämförelseindex hämtat från 

Large Cap.    

 

Metod: För att infria studiens syfte har en metodtriangulering tillämpats. Empirin har delvis 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer med aktörer listade på svenska Small Cap.  En 

intervjuguide utformades på basis av studiens förda problematik och teoretiska referensram. 

Empirin har även samlats in genom en multipel regressions analys i syfte att undersöka urvalets 

lämplighet för ett framtida inträde på den svenska företagsobligationsmarknaden.   

 

Slutsats: Resultatet vi erhöll från studien är att den svenska marknaden för företagsobligationer 

fortfarande är underutvecklad. Studien visade att de mindre bolagens kunskap till marknaden 

är bristfällig och att bankernas nya roll som intermediär skapar informationsasymmetrier och 

således stora transaktionskostnader. Studien kan även konkludera att företags storlek, mätt i 

totala tillgångar, skulle kunna utgöra en företagsspecifik variabel som kan förklara en 

otillräcklig kreditvärdighet för ett eventuellt inträde på företagsobligationsmarknaden.  

 

Nyckelord: Företagsobligationer, emittent, intermediär, Basel III, transaktionskostnader, 

informationsasymmetri och kreditvärdighet.  
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Begreppsdefinitioner 
 

 

Basel III - Internationellt regelverk för finansiella institut som huvudsakligen reglerar 

bankernas kapitaltäckning, dvs hur mycket en bank måste hålla i förhållande till den risk den 

tar och deras sätt att hantera risk. Regelverket beslutades under 2010 och ska implementeras 

gradvis fram till 2019.  

 

EBITDA - Resultat före finansiella poster, skatt, avskrivningar och amorteringar.  

 

Emission - Utgivning av nya värdepapper (till exempel obligationer) till försäljning. 

 

Emittent - Den som ger ut nya värdepapper (till exempel obligationer) till försäljning. 

 

Investment Grade - Ett kreditbetyg från Fitch, Moody´s eller Standard & Poor´s som är som 

lägst BBB - / Baa3 / BBB-. Motsvarande begrepp på svenska är ungefärligen >>bolag med låg 

kreditrisk<<.  

 

 

High yield - Ett kreditbetyg från Fitch, Moody´s eller Standard & Poor´s som är som högst 

BB+/Ba1//BB+. Motsvarande begrepp på svenska är ungefärligen >>bolag med hög 

kreditrisk<<. Populärt uttryckt på engelska >>junk bonds<< eller >>speculative grade<< 

(dvs. >>skräpobligationer<< ). 

 

Kapitalmarknad - Den del av kreditmarknaden som omfattar långfristiga krediter (den långa 

marknaden). Hit kan också aktiemarknaden räknas.  

 

Kapitalstruktur - En rangordning av ett företags (eller banks) balansräkning fördelat på eget 

kapital och skulder (samt eventuellt hybrider som till exempel konvertibler, vilket är en mig 

av eget kapital och skulder). Begreppet skulder kan i sin tur brytas ner i räntebärande skulder 

(exempelvis obligationer och banklån) och icke räntebärande skulder (till exempel 

leverantörsskulder).  
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Kreditspread - Den avkastning en obligation ger utöver den underliggande referensräntan 

(som exempelvis kan definieras som avkastningen på statsobligationer med motsvarande 

löptid- är i Sverige vanligen swapräntan).  

 

Net Debt - Räntebärande skulder minus likvida medel.  

 

Obligation - Räntebärande löpande skuldförbindelse som kan ges ut av staten, kommuner, 

kreditmarknadsbolag, hypoteksinstitut eller företag. En obligation har lång löptid, minst ett år. 

Obligationens nominella belopp återbetalas när löptiden gått ut, och under tiden får 

innehavaren av obligationen periodiska utdelningar (så kallade kuponger).  

 

Primär marknad - Marknaden där obligationer ges ut (emitteras).  

 

Sekundärmarknad - Den marknad där obligationer köps och säljs vidare. 

 

Små bolag - Bolag listade på Small Cap 

 

Stora bolag - Bolag listade på Large Cap 
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1. Introduktion 

1.1 Företags kapital behov 
 

Företags kapitalbehov varierar idag och traditionellt sätt har upplåningsbehovet ofta varit 

knutet till ett visst investeringsändamål. Denna koppling har på senare dagar övergetts och det 

har blivit lika vanligt att företag lånar till mer generella investerings mål, vilket innebär att 

medlen fördelas utifrån en senare uppgjord plan (Sjögren, 1993).  

 

Företag kan idag huvudsakligen införskaffa nytt kapital på två sätt. Företag kan använda sig 

av antigen marknaden för räntebärande tillgångar eller aktiemarknaden. Den räntebärande 

marknaden kan i sin tur delas upp i två delmarknader, nämligen penning marknaden (där 

instrument med kortare löptid än ett år hanteras) eller marknaden för långfristiga lån, även 

kallat obligationsmarknaden. På aktiemarknaden kan företag genomföra nyemissioner och på 

så sätt öka det egna kapitalet genom att sälja ägarandelar. Den stora skillnaden mellan de 

ovannämnda metoderna för kapitalanskaffning, är att vid en aktieemission äger investeraren 

en del av företaget, medan finansiering via obligationsmarknaden innebär att investeraren 

istället har en fordran på företaget. Denna fordran kan säljas vidare till en annan investerare, 

givet att ett intresse för att förvärva skuldebrevet existerar (Sjögren, 1993). En aktie kan 

givetvis även den säljas vidare till en ny ägare. En obligation har på förhand ett förutbestämt 

värde till en given avkastningsränta med en förutbestämd löptid, till skillnad från en aktie, 

vars kurs kan stegra och minska i värde beroende på ett stort utbud av faktorer (Francis & 

Taylor, 2000). 

Företagens verksamhet kan idag huvudsakligen finansieras av två marknader. Den privata 

marknaden och den institutionella marknaden. På privatmarknaden sker handeln med 

hushållens olika sparformer. På den institutionella marknaden investerar istället företag, 

institutioner och övriga investerare (Landeman & Bergin, 2014).  
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1.2 Problemdiskussion 
 

Finansinspektionen (2014) uttrycker tydligt i en promemoria hur småbolag missgynnas av en 

icke fungerande svensk företagsobligationsmarknad:  

 

Ökad genomlysning skulle förbättra förutsättningarna för att använda obligationsmarknaden 

för finansiering, bland annat genom att emittenterna får bättre möjligheter att prissätta sina 

obligationer. Denna finansieringsform kan på sikt bli av stor betydelse för framför allt mindre 

och medelstora företag. Information om till exempel priser skulle kunna skapa bättre 

underlag för värdering av befintliga innehav, i exempelvis fonder, vilket kan gynna samtliga 

parter i en transaktion. En bristande öppenhet när det gäller priser och volymer leder 

däremot till så kallade informationsasymmetrier vilket ger vissa aktörer möjlighet att tillägna 

sig vinster på andras bekostnad. Främst mindre aktörer missgynnas av detta förhållande.” 

 

Kreditvärderingsinstitutet Standards & Poor i USA menar att den “långsamma”, men ändå 

framåtgående trenden för företagsobligationer i Sverige och Europa beror på de nya 

kärnkapitalkraven som Basel III innebär. I USA finansierar 80 % av alla företag delvis sin 

verksamhet med företagsobligationer, medan i Sverige så finansierar 20 % av alla företag delvis 

sin verksamhet med företagsobligationer. Det kan finnas olika förklaringar till varför 

framväxten av företagsobligationer som finansieringskälla inte accelererar hastigt i Sverige. 

Däremot förklarar ett fåtal punkter väldigt mycket. På den svenska marknaden har aktörer idag 

tillgång till olika mycket information. Stora aktörer, men framförallt intermediärerna (bankerna) 

som länkar samman köpare och säljare, har generellt sett ett informationsövertag över mindre 

aktörer. Bonthron (2014) hävdar att en större transparens på marknaden för företagsobligationer 

kan innebära att tillgången till information jämnas ut och sedermera dämpar den rådande 

informationsasymmetrin, aktörerna emellan. Vidare menar Bonthron att en utökad transparens 

mer precist skulle innebära, att aktörerna får tillgång till handlade priser och volymer, vilket 

också skulle innebära att aktörerna på ett bättre sätt skulle kunna prissätta risker och samtidigt 

värdera innehavet. En större transparens på både primär- och sekundärmarknaden skulle 

innebära att företag som ska emittera, lättare kan verifiera och jämföra utestående obligationers 

marknadspriser. En utökad transparens skulle alltså kunna bidra till ett bättre förtroende kring 

prissättningen för både emittenter och investerare, men även kunna bidra till att marknadens 

funktionssätt förbättras (Ibid).   
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Kanske är det den bristande transparensen och rådande informationsasymmetri som hämmar 

företags val att emittera företagsobligationer? Kanske råder det en tydlig okunskap hos många 

aktörer, som är ett resultat av den dåliga transparensen?  

 

Thorsell (2014) diskuterar vilka kostnader avsaknaden av transparensen på den svenska 

marknaden för företagsobligationer medför. Direkta kostnader som uppstår på den svenska 

marknaden, är enligt Thorsell att mellanhänderna erhåller alltför höga ersättningar vid 

transaktionernas genomförande. Detta beror ofta på en bristfällig delgivning av information 

kring transaktionerna som genomförs.  Något som Thorsell (2014) betonar är förekomsten av 

asymmetrisk information och konsekvenserna av detta i form av en illikvid marknad. Enligt 

Thorsell (2014) symboliserar detta en indirekt kostnad. I spåren av en dålig transparens uppstår 

en osäkerhet och ovisshet för aktörer kring exempelvis prissättning på lånat kapital. Detta 

försvårar aktörernas möjligheter till att med god säkerhet kunna genomföra välanalyserade 

transaktioner. För att få bukt med de problem som informationsasymmetrin medför, måste en 

reglerad transparens införas. Thorsell (2014) hänvisar till den amerikanska självregleringen, där 

han menar, att ett upprättande av en reglerad transparens, inte skulle medföra några avsevärda 

risker på den svenska marknaden. Istället menar han att det finns vinster att inkassera i fallet 

med dito. Bessembinder & Maxwell (2008) presenterar resultat från en studie utförd i USA, 

som visar att mellanhänderna på den amerikanska marknaden erhållit lägre ersättningar sedan 

införandet av en reglerad transparens. Studien visar att den nya reformen TRACE (Trade 

Reporting And Compliance Engine), som innebär att en regelbunden rapportering av varje 

transaktion ska ske vid en given tidpunkt varje dag, ger investerare en bättre grund att basera 

sina val av transaktioner på, vilket sedermera har visats att investerarna erhållit större 

ekonomisk nytta än vad fallet var innan reformen trädde i kraft. Likt Bessembiner & Maxwells 

studie, konkluderade även Edwards (2007) att transaktionskostnaderna sjunker när TRACE 

införs. Det finns en intressant skillnad mellan studierna. Edwards (2007) drar den slutsatsen att 

transaktionskostnaderna för små och medelstora investerare sjunker avsevärt (vid införandet av 

trace), samtidigt som Bessembinder & Maxwell konkluderar liknande utfall från sin studie, 

detta dock för stora investerare.    

 

Barr (2011) diskuterar hur regelverket Basel III gjort det svårt för små- och medelstora företag 

att finansiera sig via banklån. Detta är även något Aktiespararna (2014) styrker i en podcast, 

där man redogör för de finansieringsproblem som på senare dagar uppstått för mindre bolag i 
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samband med införandet av Basel III. Detta konkluderar Aktiespararna på basis av den 

information man tillskansat sig, i samband med att ett par personer från organisationen närvarat 

vid bolagsträffar, hos mindre bolag. 

 

Slutsatsen Edwards erhåller från sin studie, gör den kunskapslucka som vår studie ämnar fylla, 

än mer intressant i den bemärkelsen att Edwards studie inriktar sig på mindre investerare. Detta 

gör att det finns anledning att tro att utbudet av finansieringsalternativ för mindre bolag skulle 

kunna ha potentialen att öka om transparensen på den svenska marknaden var bättre. Detta i 

synnerhet om man relaterar resultaten från Edwards studie till regelverket Basel III, som fullt 

ut implementeras i Europa 2019 och de konsekvenser som detta medför mot mindre bolag. 

Givet dessa omständigheter (som de facto är realiteter), finner vi det väldigt intressant att 

undersöka mindre bolags preferenser vid val av extern finansiering och bolagens befintliga 

syner på företagsobligationsmarknaden. 

 

 

1.3 Problemformulering 
 

 

Gunnarsdottir och Lindh (2011) uttrycker vad som kan bli följden av det nya regelverket 

Basel III. De menar att en lånebaserad finansiering via banken varit svenska företags 

vanligaste form av företagsfinansiering. Vidare menar Gunnarsdottir och Lindh  att de nya 

regelverken tros slå hårdast mot mindre- och medelstora bolag utan kreditrating.  

Även Landeman & Bergin (2014) betonar att banklånefinansiering varit den vanligare 

formen av företagsfinansiering, och fortfarande är. De menar även, att det bland små och 

medelstora företag är betydligt mindre vanligt att emittera företagsobligationer.  

Basel III regelverket kan komma att medföra att bankerna kommer att dras med ökade 

kostnader och minskade ränteintäkter. Detta kan innebära att bankerna för över dessa 

kostnader på sina kunder i form av dyrare lån. Detta skulle kunna leda till att företag som inte 

är kreditvärdiga nog söker andra metoder att finansiera sin verksamhet, till exempel 

emittering av företagsobligationer.  

 

Vi anser att det är av samhällsrelevans kombinerat med starkt eget intresse att undersöka små 

företags preferenser för beslut gällande extern finansiering och deras syn och kunskap kring 

den svenska företagsobligationsmarknaden. Är transaktionskostnaderna för emissioner av 
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företagsobligationer för stora? Råder det en okunskap bland små företag som gör att 

emittering av företagsobligationer inte sker i större utsträckning än vad det skulle kunna göra? 

Har mindre företag en specifik kapitalstruktur att eftersträva vilket skulle kunna hämma, 

alternativt öppna upp möjligheterna för emissioner av företagsobligationer? Är den dåliga 

transparensen en bidragande orsak till okunskap som hämmar små bolags engagemang i att 

emittera företagsobligationer?  

Frågorna är många och svaren oklara. I sökandet att uppnå empirisk förklaring till den 

föreliggande problematiken väljer vi att undersöka små bolags syn på den svenska 

företagsobligationsmarknaden och deras förutsättningar för ett framtida inträde på dito.  

 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

Huvudfråga  

 Varför upplevs den svenska marknaden för företagsobligationer att vara 

underutvecklad bland små bolag? 

 

Underfrågor  

 Vilka faktorer kan förklara små bolags beslut för hur de väljer att finansiera sina 

verksamheter? 

 Finns det företagsspecifika variabler som kan förklara att mindre bolag är sämre 

rustade för att emittera företagsobligationer än vad stora bolag är? 

 

 

 

1.5 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att söka en förståelse till varför den svenska marknaden för 

företagsobligationer förefaller att vara underutvecklad bland små bolag, samt att undersöka 

urvalets lämplighet för ett framtida inträde på den svenska företagsobligationsmarknaden. För 

att styrka uppsatsens resultat kommer studien även att inkludera ett jämförelseindex hämtat från 

Large Cap.    
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1.6 Avgränsning & forskningsbidrag 
 

En delvis explorativ studie ur ett kvantitativt perspektiv i kombination med en formativ studie 

ur ett kvalitativt perspektiv, kommer att kräva en metodtriangulering i form av intervjuer 

kombinerat med en multipel regressionsanalys. Diskussioner kring studiens problematik med 

en tydlig koppling till studiens forskningsfrågor och syfte, kommer att hållas med ett relevant 

urval av marknadsaktörer som är plockade ur Small Cap. Studiens syfte är till skillnad från 

tidigare studier inom området, att inte endast kartlägga den rådande marknaden och 

marknadens situation. Denna studie syftar till att undersöka den rådande 

marknadssituationens förutsättningar för urvalet och dess inverkan på urvalets preferenser vid 

val av extern finansiering, med utgångspunkt ur ett emittentperspektiv. Studiens analys 

kommer att bygga på kvalitativt inhämtad information och tolkas ur ett objektivt perspektiv, 

och en kvantitativ analys som undersöker urvalets kreditvärdighet, där vetenskapligt relevanta 

och motiverade förklaringsvariabler kommer att finnas med. De undersökningsobjekt som 

kommer att granskas är hämtade ur en population som vi själva valt ut på basis av inspiration 

från den förda problematiken. Populationen är utvald delvis för att studier inom landet inte 

tidigare har utförts med ett emittentperspektiv med liknande urval och forskningsfrågor. 

Tidigare studier har istället mestadels tagit sina avstamp i marknadsperspektiv alternativt 

investerarperspektiv. De studier som väl intagit ett emittentperspektiv har haft större bolag i 

fokus. Emittentperspektivet, som ligger i fokus för denna studie, är således en identifiering av 

en kunskapslucka som i vår mening behöver fyllas ut för att vidare öppna upp potentiella 

angreppssätt och kombinationer av perspektiv i vidare forskning.  
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1.7 Disposition 

 

Kapitel 1 

I uppsatsens första kapitel diskuteras studiens problematik, syfte, avgränsning och 

forskningsbidrag. Forskningsfrågorna lyfts också fram. 

 

Kapitel 2 

Uppsatsens andra kapitel utgör en beskrivning av den svenska kreditmarknadens utveckling 

med en sammanfattning av 1900-talet. Kapitlet avslutas med en diskussion kring marknaden 

idag. 

 

Kapitel 3 

Detta kapitel ger en beskrivning över den svenska marknaden för företagsobligationer. 

Kapitlet syftar till att ge läsaren en introduktion kring hur dagens svenska 

företagsobligationsmarknad ser ut och vilka kategorier av aktörer som opererar på dito. 

 

Kapitel 4 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse kring vilka vetenskapliga teorier som 

studien relaterar till den förda problematiken. Detta för att utöka förståelsen kring den förda 

problematiken. Avslutningsvis behandlas tidigare forskning inom området där studiens 

undersökningsvariabler för den multipla regressionen motiveras. 

 

Kapitel 5 

Detta kapitel ska ge läsaren en förståelse för valet av en metodtriangulering och mer specifikt 

vad denna metodik innebär för denna studie. Kapitlet beskriver de metodrelaterade parametrar 

som berör denna studie i termer av intervjuer och multipel regressionsanalys. Kapitlet 

innehåller även upprättade hypoteser för studiens regressionsanalys. 
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Kapitel 6 

Kapitlet erbjuder en tematisering av empirin som genererats från intervjuerna. Denna del av 

empirin är tematiserad efter de teorier som finns med i studien. Regressionens utfall för 

studiens urval presenteras. Detta regressionsutfall sätts i relation till jämförelseindexets utfall. 

 

Kapitel 7 

Detta kapitel innehåller en analys av empirin. Analysen är även den tematiserad i struktur 

efter studiens teorier. 

 

Kapitel 8 

I detta kapitel redogörs det för vad studiens slutsats är. 

 

Kapitel 9 

Kapitlet diskuterar hur framtida studier inom fältet kan utföras och vad de kan inkludera.  

 

Kapitel 10 

Studiens kvalité diskuteras med utgångspunkt från begreppen reliabilitet, validitet, 

överförbarhet och tillförlitlighet. 
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2. Kartläggning av den svenska kreditmarknaden 

 

Detta kapitel ämnar beskriva utvecklingen av den svenska kreditmarknaden från 1900-talets 

början till idag. Syftet med avsnittet är att ge läsaren en genomgång av marknadens 

historiska händelser. Avsnittet diskuterar händelser och utvecklingsfaser för marknaden som 

helhet, men även för grupper av aktörer som genom tiden vuxit sig till centrala och 

tongivande marknadsgrupper de är i dag. 

 

“ You have to know the past to understand the present.” Dr. Carl Sagan 

 

 

2.1 Framväxten av den svenska kreditmarknaden 

 

Försäkringsbolag, pensionsfonder, olika sparbanker och affärsbanker växte successivt fram 

som en ny investerarbas, under en i övrigt händelserik period i världen mellan 1913 och 1923. 

Den svenska statsskulden växte som bekant extremt mycket under krigsåren 1914-1918. En 

nästan fullständig fördubbling av den svenska statsskulden (från 623 miljoner kronor 1914 till 

1,1 miljarder kronor 1918) tvingade den svenska staten till då, stundande åtstramningar vars 

syfte skulle tjäna att få bukt med de stora budgetunderskotten som den svenska staten skaffat 

sig under krigsåren. Detta innebar vidare att Sverige drabbades av en deflationskris mellan 

åren 1920-1921. I takt med att kreditgivningen åtstramades utvecklades en alltmer intensiv 

industriell konkurrens, vilket resulterade i en klart överlägsen efterfrågan i förhållande till 

utbudet kring finansiella medel i det dåvarande svenska näringslivet. Utöver detta genomgick 

den svenska banksektorn en betydande koncentration från 53 stycken i antal affärsbanker år 

1917, till 28 stycken i antal 1927. Märk väl då att antalet affärsbanker år 1908 var 83 stycken i 

antalet (Landeman & Bergin, 2014).  

 

Inte helt ologiskt sökte sig flera företag till marknaden för obligationer under tidigt 1920-tal 

på grund av de tidigare nämnda nedskärningarna i antalet affärsbanker och den minskade 

kreditutgivningen. De svenska exportföretagens internationella konkurrenskraft växte 

betydligt tack vare Ivar Kreuger koncernens kraftiga expansion. Denna optimism varade hela 

vägen fram till 1920-talets slut. Den amerikanska börskraschen orsakade en internationell 
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depression som även slog hårt mot svenska kreditgivare, som tidigare bistått Kreuger 

koncernen under expansionsfasen (Ibid).  

 

Det svenska företagsrelaterade intresset för obligationsmarknaden under efterkrigstidens 

inledning och fram till 1970-talets slut, kom att variera väldigt mycket tack vare svängande 

ränteperioder och hårda regleringar. Den expansiva räntepolitik som inleddes i början på 

1940-talet, vars syfte var att stimulera konsumtion och investeringar, ifrågasattes tämligen 

omgående av den anledningen att denna räntepolitik ansågs uppmuntra till alltmer onödiga 

investeringar, och en alldeles för hög efterfrågan på konsumtionsvaror.  

 

Det samhälleliga behovet av nya bostäder ledde till att bostadssektorn kom att bli den sektor 

som exponerade sig allra mest på kapitalmarknaden. Den svenska kreditgivningen stramades 

således åt och majoriteten av de obligationer som emitterades tillhörde staten eller 

bostadsinstituten (Sjögren, 1993).  

 

1950-talets hårda reglering av kreditmarknaden utformades av Riksbanken som fick i uppgift 

att bestämma vem som fick anspråk till att låna på kapitalmarknaden och under vilka villkor 

som detta skulle ske.  

Dessa regleringar, i kombination med dalande räntenivåer (som bestämdes av regleringarna) 

kom att påverka företagens intresse att vilja emittera obligationer. När räntan för långa 

löptider var låg, såg företag en potentiell möjlighet att skaffa kapital till en kontrollerbar 

kostnad, och vice versa när räntan var hög. För att numeriskt exemplifiera den procentuella 

andelen av obligationsmarknaden för infrastrukturen under den tid då regleringen var som 

allra mest omfattande, kan nämnas att andelen låg på 5 % under 1960-talet, för att sedan öka 

till 10 % under sent 1970-tal och tidigt 1980-tal. Ökningen kunde i stor utsträckning förklaras 

av den kärnkraftsrelaterade utbyggnaden. En bransch som kom att prioriteras av Riksbanken 

och därmed använde sig av obligationsmarknaden som ett långsiktigt finansieringsalternativ, 

var massa- och pappersbranschen. Detta var fallet främst under perioden 1960- 1973 

(Landeman & Bergin, 2014).  
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2.2 Kapitalmarknaden avregleras på nytt 
 

En internationalisering av obligationshandeln uppstod för många svenska företag när 

tillståndet att låna pengar utomlands trädde i kraft, 1974. Denna internationalisering kom att 

påverka många företag som emitterat obligationspapper utomlands negativt ekonomiskt, i 

samband med de kraftiga devalveringarna av den svenska kronan, i mittskedet av 1980-talet. 

Under en period minskade därför flera företags vilja ett emittera obligationer i utländska 

valutor (Landeman & Bergin, 2014). 

 

Den statliga investeringsaktiviteten i infrastrukturen avtog väsentligt i samband med att nya 

besparingskrav upprättades inom den offentliga sektorn. Detta ledde till en bolagisering av de 

statliga verken vilket sedermera innebar att de på helt egen hand lånade upp pengar på 

kapitalmarknaden (Ibid).  

 

Generellt sätt utvecklades den svenska kredit- och penningmarknaden markant under 1980-

talet och för företagen i det svenska näringslivet uppstod flera alternativ till att finansiera sina 

verksamheter. Detta innebar vidare att, utöver förkortade löptider på företagsobligationerna, 

som i övrigt gick från 25 år på 1960-talet till cirka 5 år 1980- och 1990-talen, utvecklades 

även den svenska derivatmarknaden vilket innebar utökade möjligheter för företagen att 

hantera finansieringsriskerna i form av möjligheter till en diversifierad finansiering. En mer 

likvid och transparent svensk kapitalmarknad kunde även avspeglas i termer av 

mångdubblingar av omsättningen på Stockholms fondbörs (Sjögren, 1993).  

 

2.3 Vart är vi idag? 
 

I spåren av den globala finanskrisen, vars utbrott 2008 orsakade en minst sagt utpräglad oro 

på världens finansmarknader, återfinns en rad regleringar vars syfte till stor del ska tjäna till 

att förebygga att liknande tragedier inträffar igen. 2007 trädde Basel II i kraft. Detta regelverk 

syftade till att säkerställa stabiliteten i det finansiella banksystemet. Regelverket handlade om 

att ge företag som söker finansiering hos banker ett brett urval av metoder när dem beräknar 

storleken på den kapitalbas som krävs för att kunna täcka förluster relaterade till 

marknadsrisk, kreditrisker och operativa risker som företaget utsätter sig för. Det handlade 

kort om att företagen ska ha ett ordentligt riskhanteringssystem för att kunna blicka över 

riskerna i verksamheten.   
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Basel III, som inte implementeras fullt ut förrän 2019, är det regelverk som ställer höjda krav 

på bankernas kapitalkrav. Bankerna har givetvis redan börjat rusta för att möta de nya krav 

som ställs på dem. Detta innebär en minskad utlåningsförmåga till företag och även en dyrare 

(dyrare för låntagare) sådan. Detta leder till att mindre företag som är mindre kreditvärdiga än 

större och mogna företag, får begränsade möjligheter till att låna pengar från banken. Detta 

kan vara av olika skäl. Delvis för att stora och mogna aktörer tenderar att ha en bättre och mer 

etablerad relation till bankerna. De större företagen anses också vara mer kreditvärdiga i 

termer av större likvida reserver och en lägre marknadsrisk. 

Vidare innebär också ett minskat utbud av kapital för utlåning hos bankerna, att kostnaden 

(kostnaden för låntagare) för att låna ut kapital, det vill säga utlåningsräntan, höjs. Detta 

innebär att småbolag som inte är lika välutrustade som de större, inte heller klarar av att hålla 

en sund lönsamhet med en ökad kapitalkostnad, som det skulle innebära om kapital lånades 

från banken (Landeman & Bergin, 2014). 

 

Detta tvingar små- och medelstora företag att söka finansiering på alternativa vägar. Barr 

(2011) diskuterar små- och medelstora företags möjligheter att få tillgång till kapital till 

rimliga villkor och avtal, eftersom att dessa företag utgör grogrunden för svenskt näringsliv. 

Barr (2011) diskuterar även hur regelverket Basel III gjort det svårt för små- och medelstora 

företag att finansiera sig via banklån. Något som dock är positivt, är det rådande ränteläget i 

Sverige som riktar investerarnas blickar mot placeringar som ger högre avkastning än 

statsobligationer och bankavkastning. Detta skapar en efterfrågan som gagnar mindre bolag 

vars möjligheter till kapitalanskaffning via företagsobligationer ökar avsevärt (Landeman & 

Bergin, 2014) 
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3. Den Svenska marknaden för företagsobligationer 

 

Detta kapitel syftar till att ge en beskrivning över den svenska marknaden för 

företagsobligationer. Avsnittet kommer att innehålla information gällande marknadens 

storlek, tillväxt de senaste åren, vilka typer av företag som utgör den större delen av 

marknaden för emittenter, viktiga grupper av aktörer som opererar på 

företagsobligationsmarknaden, beskriva marknadens likviditet och avslutningsvis en 

diskussion kring orsakerna till mindre emittenters framväxt. 

 

3.1 Marknadens storlek och tillväxt 
 

De senaste decennierna har den svenska marknaden för obligationer såväl som marknaden för 

företagsobligationer upplevt en dramatisk utveckling.  

Den största enskilda kategorin av obligationer på den svenska marknaden utgörs av 

bolåneinstitutens säkerställda upplåning (45 %). Den näst största kategorin är 

statsobligationerna som är det mest likvida marknadssegmentet. Bankernas övriga 

finansiering och obligationer utställda av offentliga institutioner är två sektioner som 

tillsammans utgör en väsentlig del av obligationsmarknaden. Företagsobligationer står för 

ungefärligen en tiondel av marknaden med en utestående volym på mer än 340 miljarder 

kronor (Landeman & Bergin, 2014).  

 

Under tiden då den svenska kreditmarknaden började avregleras på 1970-talet var det 

huvudsakligen de stora svenska exportföretagen som nyttjade möjligheterna att finansiera sina 

verksamheter via kapitalmarknaden. Belåningen skedde dessutom i relativt stor utsträckning i 

andra valutor än i svenska kronor. Detta vittnar om en utpräglad internationell marknad med 

ett internationellt flöde av kapital som är väldigt viktigt för de svenska företagens 

finansiering. Enligt riksbanken (2014) är ungefär hälften av de svenska företagens upplåning 

utgiven i en annan valuta än den svenska kronan. Vad gäller marknaden för svenska 

företagsobligationer utställda i svenska kronor har den vuxit extremt som tillgångsslag under 

de senaste åren. Detta har orsak i att allt lägre räntenivåer på statsobligationer har inlett en 

alltmer utökad efterfrågan på andra räntebärande instrument med högre avkastning under 

2000-talet. Tillväxten avtog något i samband med finanskrisen 2008 men har därefter med 

tiden återhämtat sig. Trots den turbulens som finanskrisen orsakade på kreditmarknaden har 
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den i huvudsak varit positiv för tillväxten på den svenska företagsobligationsmarknaden. Det 

finns olika förklaringar till detta. Världens centralbanker har sedan finanskrisens utbrott 2008 

vidtagit penningpolitiska stimulansåtgärder som inneburit att den underliggande statsräntan 

kommit ned till en mycket låg nivå. Utöver detta har även bankernas egna 

finansieringskostnader stigit i samband med krisen. Detta i kombination med införandet av de 

nya regleringar som tvingat bankerna att höja marginalerna på sina utlåningar till företagen, 

förklarar i stor utsträckning framväxten av alternativa vägar att finansiera sina verksamheter, 

för företag (Landeman & Bergin, 2014).  

 

Även räntemarginalen på företagsobligationsmarknaden har sjunkit som ett resultat av en 

ökad efterfrågan hos investerarna. Detta har gjort att allt fler företag har sökt sig till 

marknaden. De stora etablerade företagen, som sedan länge varit aktiva på den svenska 

företagsobligationsmarknaden har också fortsatt att vara aktiva. Räknat i både antal företag 

och i mängden utgiven utestående volym har den svenska företagsobligationsmarknaden 

expanderat markant de senaste åren. Den del av företagsobligationsmarknaden som vuxit allra 

mest är marknaden för företag med högre risk, så kallade high yield obligationer. Dessa typer 

av obligationer saknar ofta ett officiellt kreditbetyg, varför en högre avkastning i jämförelse 

mot obligationer som har ett officiellt kreditbetyg, tillkommer. Det är delvis av denna 

anledning som vi finner det intressant att utföra denna studie med fokus på mindre 

företag.  Den andra typen av företagsobligationer är Investment Grade obligationer som i 

övrigt utgör den största delen av marknaden för svenska företagsobligationer. Nedan i figur 1 

kan man tydligt se skillnaden i volym av investment grade- och high yield obligationer.  
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Figur 1 

  

(Landeman & Bergin, 2014). 

 

 

3.2 Företagsobligationsmarknadens likviditet i förhållande till 

statsobligationsmarknaden och den svenska aktiemarknaden 
 

Den genomsnittliga månatliga omsättningen för företagsobligationer under 2013 uppgick till 

cirka 10 miljarder kronor. Detta motsvarar 4 % av den hela utestående stocken på marknaden. 

För att lättare kunna bedöma huruvida denna information ska tolkas kring hur den svenska 

marknaden för företagsobligationer är likvid eller inte, kan det vara intressant att jämföra 

motsvarande siffror mot den svenska marknaden för statsobligationer och även omsättningen 

på den svenska aktiemarknaden. Vad gäller den svenska marknaden för statsobligationer var 

den genomsnittliga månatliga omsättningen under motsvarande år, knappt 50 % av den 

utestående stocken. Samma år omsattes i genomsnitt per månad cirka 6 % av det totala 

börsvärdet på den svenska aktiemarknaden. Med allt detta taget i beaktande, är det fullt 

rimligt att kunna konstatera att den svenska marknaden för företagsobligationer är betydligt 

mindre likvid än marknaden för svenska statsobligationer, och något mindre likvid än den 

svenska aktiemarknaden (Landeman & Bergin, 2014).  

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan ett företagscertifikat och en företagsobligation är att 

löptiden på den sistnämnda överstiger ett år, vilket inte är fallet för den föregående. Detta 
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innebär att innehavaren (investeraren) av obligationen, allt annat lika, har en längre 

investeringshorisont än innehavaren av företagscertifikatet. Detta kan vidare innebära att den 

faktiska variationen mellan köp- och säljpriser, som idag är väldigt framträdande på den 

svenska marknaden för företagsobligationer, inte spelar någon alltför stor roll för den 

investerare som har för avsikt att behålla sin obligation under en längre tidsperiod. Däremot 

kan detta medföra hinder för den individ som någon gång under löptiden vill avyttra 

obligationen. Är behovet av att få loss likvida medel akut för obligationsinnehavaren kan 

situationen leda till att denne måste realisera en förlust i samband med sin försäljning.  

Storleken på differensen mellan köp- och säljkurs kan variera kraftigt mellan bolagen 

eftersom det kan bero på en mängd olika faktorer. Dessa kan vara bolagets kreditkvalitet, 

antalet utestående obligationer, hur många prissättare det finns på obligationen (underlättar 

möjligheten att prisjämföra), om det finns något officiellt kreditbetyg att tillgå eller ej, etc. 

Företagens kreditkvalité i termer av kreditvärdighet mäts oftast i Netdebt genom Ebitda. I 

figur 2 nedan ser vi att företag med hög kreditvärdighet, till skillnad från företag med lägre 

kreditvärdighet, använder sig mer av obligationsmarknaden som finansieringskälla. Däremot 

kan vi även se att företag med lägre kreditvärdighet börjat använda sig av 

obligationsmarknaden för finansiering (Riksbanken, 2014).  

 

Figur 2 

 

(Riksbanken, 2014). 
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3.3 Allt fler företag utan kreditbetyg träder in 
 

Under de senaste åren har bland annat många statligt ägda fastighetsbolag som exempelvis 

Jernhusen och Swedavia valt att emittera företagsobligationer. Orsaken till detta är de 

förmånliga finansieringsvillkor de erhåller. Många investerare finner en god trygghet i det 

statliga ägandet och kan därför också acceptera en lägre avkastning på det kapital man satsar. 

Detta innebär att många företag med statligt ägande kan finansiera sin verksamhet billigare än 

vad exempelvis många av bankerna gör.  

 

Sedan den globala finanskrisen 2008 har även fler privatägda företag valt att ta klivet in i 

marknaden för företagsobligationer för att diversifiera sin finansiering. En del av de stora och 

välkända börsnoterade fastighetsbolagen som Klövern, FastPartner och Castellum är numera 

etablerade på företagsobligationsmarknaden.    

 

En starkt bidragande faktor till att även allt fler mindre företag på senare tid börjat ge ut 

obligationer är att allt fler investerare alltmer kan tänka sig att förvärva obligationer som 

saknar kreditbetyg. Detta innebär att företagen enklare kan fatta beslutet att ge sig ut på 

marknaden för företagsobligationer i vetskapen om en stigande efterfrågan hos investerarna. 

Denna betydande förändring i kraven på placeringsreglementena hos investerarna, där det 

tidigare var ett krav att ett officiellt kreditbetyg skulle finnas med på den företagsobligation 

man planerade att förvärva, har också underlättat inträdet på marknaden för 

företagsobligationer för de mindre företagen. Detta framförallt i termer av minskade 

transaktionskostnader. Att skaffa sig ett kreditbetyg kostar både tid och pengar. Av den 

anledningen väljer allt fler bolag att ge ut obligationer utan kreditbetyg. Åren 2012 och 2013 

saknade ungefär hälften av alla företagsobligationer som gavs ut ett officiellt kreditbetyg. 

Onekligen är det fortfarande många små företag som inte kan välja emittering av 

företagsobligationer som finansieringsmetod. Den minsta handelsposten på en 

standardobligation är en miljon kronor och detta förutsätter en viss storlek på bolaget för att 

en investerare ska kunna förvänta sig och åtnjuta en rimlig likviditet på andrahandsmarknaden 

(Landeman & Bergin, 2014).  
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3.4 Marknadsaktörerna på företagsobligationsmarknaden 

3.4.1 Ratinginstituten 

 

Ett väldigt viktigt grundelement att ta i beaktande för en investerare vid beslut kring förvärv 

av en företagsobligation, är analysen av företagets kreditkvalitet. En grund förutsättning för 

att en investerare ska fatta beslutet att förvärva en obligation, är att denne anser att företaget 

besitter förmågan att kunna fullgöra sina betalningsåtaganden, det vill säga att kunna betala 

investeraren de årliga kuponger som går inom ramen för det tecknade avtalet och vid 

löptidens slut, det vill säga det nominella beloppet.  

Moody´s och Standard & Poor´s (S&P) är båda amerikanska ratinginstitut medan Fitch, är till 

hälften ägt av det franska företaget Fimalac och till hälften ägt av det amerikanska förtaget 

Hearst. Det som gör dessa tre ratinginstitut slagkraftiga på marknaden är deras långa 

erfarenhet av att utföra kreditanalyser. De har även en god global närvaro vilket resulterar i att 

de besitter mycket goda förutsättningar och möjligheter att kunna jämföra olika branscher och 

länder med varandra. Arbetsstyrkan utgörs även delvis av specialiserade kreditanalytiker i 

flera regioner vilket gör att man har en bra kontroll på branschers särskilda risker, styrkor och 

utmaningar. Enligt den amerikanska myndigheten SEC innehar dessa tre ratinginstitut en total 

global marknadsandel på 95 %. (Landeman & Bergin, 2014).     

 

3.4.2 Emittenter 

 

På den svenska företagsobligationsmarknaden finns det i stora drag två olika typer av 

emittenter. Den första är “Investment Grade” bolag som oftast refereras till kategorierna som 

stora och kända emittenter vars kreditbetyg ligger inom intervallet AAA-BBB- och Aaa till 

Baa3 (Standars and Poor, Fitch & Mood´s). Dessa obligationer ger oftast en högre avkastning 

på satsat kapital jämfört med statsobligationer, men då till en given högre risk (Sjögren, 

1993). Den andra kategorin av emittenter på företagsobligationsmarknaden kallas för “High 

Yield” bolag. Dessa bolag är oftast sådana med sämre eller inte något kreditbetyg alls, vilket 

då gör att betyget är sämre än BBB- eller Baa3 (Standars And Poor, Fitch & Mood´s, 2014). 
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Dessa företagsobligationer, allt annat lika, ger dock en högre avkastning på satsat kapital 

jämfört med investment grade bolag.  

 

Drygt 130 bolag har emitterat företagsobligationer på den svenska marknaden mellan åren 

2001 och 2014. Stora svenska bolag med högre kreditbetyg står i skrivande stund för 

huvuddelen av emissionsvolymen. Det 10 största emittenterna och de 10 minsta emittenterna 

stod för omkring 53 % respektive 3 % av den totala emissionsvolymen. Bland det stora 

emittenterna återfinns bland annat Vasakronan, Volvo Treasury och Sandvik. Bland de minsta 

återfinns Billerud & Korsnäs, Magnolia Bostad och Sagax. Värt att nämna är att utländska 

företag står för 25 % av emissionerna (Riksbanken, 2014). Nedan i figur 3 presenteras 

emittenterna på den svenska obligationsmarknaden för 2014. 

Figur 3 

  

(Riksbanken, 2014).  
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3.4.3 Intermediärerna 

 

Handelsbanken, Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank är i stor utsträckning de företag 

som företräder emittenterna på den svenska marknaden. Enligt en studie av Riksbanken 

(2014) täcker ovannämnda banker tillsammans omkring 83 procent av de totala volymerna 

som emitterats. Dessa bankers fokus ligger främst på stora bolag med högre kreditbetyg, där 

emissionsbeloppet vanligtvis ligger mellan 1 till 5 Miljarder kronor. Bolag med lägre 

kreditbetyg har främst Pareto och Danske Bank som emissions- företrädare. Där ligger 

emissionsbeloppen oftast omkring 250 till 500 miljoner kronor (Riksbanken, 2014). Dessa 

aktörer agerar mellanhänder för emittenter och investerare. Intermediärens roll handlar i korta 

drag om att presentera ett prospekt från emittentens sida innehållande lånets löptid, räntesats, 

ränteförfallodag samt eventuella räntejusteringsklausuler (detta gäller dock inte statens 

papper). Dessutom innehåller prospektet en beskrivning av det emitterande bolaget och dess 

kreditbetyg (Sjögren, 1993). Bankernas medverkan i obligationsutfärdandet som intermediär 

spelar en viktig och stor roll för företagsobligationsmarknadens utveckling. Delvis för att 

dessa banker länkar samman köpare och säljare, men även för att bankerna till viss del också 

köper obligationerna (Ibid).  

 

 

 

3.4.4 Investerarna 

 

Investerare på den svenska företagsobligationsmarknaden domineras enligt statistik framtagen 

av Riksbanken och SCB, av utländska aktörer. Procentuellt står de utländska placerarna för 61 

procent av investeringarna i företagsobligationer emitterade av svenska företag. Det utländska 

ägandet kommer bland annat från länder som Luxemburg, USA och Tyskland. Bland svenska 

investerare dominerar pensions- och försäkringsbolag, andra finansinstitut, samt företag- och 

kommuninstitut. De svenska hushållen står för en liten del av investeringarna, närmare 

bestämt 1 procent. Då handelsposterna i företagsobligationer oftast är för stora, investerar 

hushållen således via fonder med fokus på företagsobligationer. Den expansiva 

penningpolitiken som Sverige bedrivit de senaste åren, har lett till ett historiskt lågt ränteläge. 

Detta har resulterat i en starkare efterfrågan på högre avkastning än vad den “riskfria” räntan 

kan erbjuda, vilket följaktligen kan förklara ökningen i antalet fonder med fokus på 
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företagsobligationer i slutet av 2013. Antalet fonder med företagsobligationsfokus har ökat 

från 14 stycken 2011 till 28 stycken 2013. Det totala värdet på fonderna har också ökat från 

28 miljarder 2011 till 76 miljarder kronor 2013 (Riksbanken, 2014). Nedan i figur 4 

presenteras investerarna på den svenska obligationsmarknaden för 2014. 

 

 

Figur 4 

 

(Riksbanken, 2014). 

 

 

3.4.5 Marknadsaktörernas roller- hur det fungerar i praktiken 
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värde. Att utfärda företagsobligationer är ett sätt för företag att låna pengar från marknaden. 
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Företag och 
kommuner

36%

Försäkringsbol
ag

30%

Andra 
Finansinstitut

14%

Offentlig 
sektor
10%

Banker
9%

Hushåll
1%

Investerare på den svenska 
obligationsmarknaden



 30 

gengäld erhåller avkastning. En företagsobligation är till skillnad från exempelvis aktier inte 

en börshandlad produkt, vilket innebär att man som investerare inte kan lägga in en order i ett 

börssystem och vänta på att en säljare matchar den upplagda ordern. Med andra ord sker 

handeln med företagsobligationer via en intermediär. Intermediärerna är oftast banker- och 

fondkommissionärsfirmor vars roll är att länka samman köpare (investerare) och säljare 

(emittent). Är man som investerare intresserad av att placera sitt kapital i företagsobligationer 

tar man då kontakt med exempelvis en bank. Givet att banken har obligationer på lagret blir 

affären således enkel i bemärkelsen att investeraren betalar en överenskommen summa pengar 

och i gengäld erhåller obligationer. En mer komplicerad och frekvent affär är när banken inte 

har några obligationer på lager. Intermediärerna försöker förmedla affären ändå genom att 

kontakta de investerare man tror äger obligationen för att se om någon är intresserad att sälja 

den. Om så är fallet kan intermediären köpa obligationen för att sedermera sälja vidare den till 

den intresserade investeraren. Denna typ av handel sker oftast via telefon och inte via en börs. 

Denna ovan beskrivna marknad är en så kallad OTC- marknad, “over-the-counter” eller 

“handel över disk” (Landeman & Bergin, 2014). 

 

3.4.6 Handel på primär- och sekundärmarknaden 

 

Handeln på obligationsmarknaden kan indelas i en primärmarknad, där nya obligationer 

emitteras, och en sekundärmarknad, där befintliga obligationer byter ägare. Vid en försäljning 

på primärmarknaden tillförs kapital direkt till företaget som valt att emittera obligationer. 

Investeraren blir långivaren i detta fall medan emittenten förblir låntagaren. En transaktion 

eller försäljning på sekundärmarknaden tillför inte något nytt kapital till företaget, utan det 

sker endast ett ägarbyte på obligationen. Vidare sköts transaktionerna på sekundärmarknaden 

primärt av intermediärerna genom att koppla samman köparen och säljaren. Skillnaden i köp- 

och säljkurs blir sedermera intermediärens vinst även kallat köp- och sälj spread (Landeman 

& Bergin 2014). 
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4. Teoretisk referensram 

 

Kapitlet syftar till att ge läsaren en beskrivning utav det teoretiska kunskapsläge som råder 

idag och som enligt studiens författare, kan kopplas till den problematik som förts i studien. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om tidigare forskning inom området som vi anser vara 

intressant och relevant för vår studies multipla regressionsanalys. 

 

4.1 Institutionell teori 

4.1.1 Basel III 

 

Som en följdåtgärd av den globala finanskrisen 2008-2009 beslutade Baselkommittén att 

arbeta fram ett nytt omfattande regelverk som fick namnet Basel III. Det nya regelverket fick 

vid skapandet ett övergripande syfte som innebar att bankerna skulle rustas på ett sätt som 

gav upphov till en starkare motståndskraft i dåliga tider samt att minska sannolikheten för 

finansiella kriser. Gunnarsdottir och Lindh (2011) menar att följden av de nya 

kapitaltäckningskraven för bankerna är att det blir dyrare för företag att låna hos bankerna 

och att kreditutbudet minskar. 

Hårdare lånevillkor hos bankerna har gjort att många företag måste se sig om efter alternativa 

tillvägagångssätt att finansiera sin verksamhet. Bland annat innebär Basel III att bankerna 

måste ha ett kärnprimärkapital på minst 7 %. Detta regelverk innefattar ett par olika krav för 

bankerna att efterleva. Det finns ett likviditetskrav och ett riskvägt kapitalkrav. Utöver detta 

finns även planer på ett införande av ett icke-riskvägt kapitalkrav. Det riskvägda 

kapitalkravet, som trädde i kraft i EU den 1 januari 2014 innebär att bankerna ska finansiera 

sig med ett kärnprimärkapitalkrav på 7 %. Tanken med denna reglering är att bankerna ska 

täcka eventuella förluster med en förutbestämd andel av eget kapital. Det finns även ett 

kortfristigt likviditetskrav, LCR (Liquidity Coverage Ratio), som reglerar bankernas reserver 

av likvida tillgångar med hänsyn tagen till möjliga utflöden. Vad gäller likviditetskraven är 

tanken att de ska implementeras i EU 2015. Sverige har dock valt att implementera dem 

tidigare, nämligen 2013. Likviditetskravet som ska verka för bankernas likviditet på lång sikt, 

NSFR (Net Stable Funding Ratio), syftar till att reglera bankernas löptidsmatchning på så sätt 

att tillgångar som är av längre löptider delvis täcks med finansiering med någorlunda 

motsvarande längd på löptider. Detta likviditetskrav är tänkt att implementeras i EU 2018. 

Effekterna av dessa regleringar innebär att bankerna måste upprätta finansieringar med längre 
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löptider, hålla en viss andel av de likvida tillgångarna i reserv och finansiera verksamheten 

med en större mängd av eget kapital (Riksbanken, 2014).  

 

4.2 Transaktionskostnader 
 

Williamson (1979) lyfter fram transaktionskostnader som ett grundläggande element för att 

studera ekonomi. Området transaktionskostnader länkar samman ekonomi med inslag av fast 

teori. Detta överlappar i stort sett med avtalsrätt. Finansiella mellanhänder, t.ex. banker, spelar 

en viktig roll i den finansiella strukturen genom att minska transaktionskostnaderna. Detta gör 

det därmed möjligt för småsparare och låntagare att utnyttja de finansiella marknaderna. 

Williamson säger att transaktionskostnadens strategi fokuserar på effektivitet där målet är att 

hushålla med summan av produktions- och transaktionskostnader. Ett alternativ för bankerna 

att minska transaktionskostnaderna är att samla ihop medel från många investerare 

tillsammans och därmed utnyttja stordriftsfördelar. Genom att upprätta stora inköp av aktier i 

lager, minskas därmed kostnaden för varje konsument i transaktionen. Att relatera denna 

metodik i finansiell rådgivning innebär att rådgivare skulle föreslå likartade investeringar till 

ett stort utbud av kunder i syfte att reducera transaktionskostnaderna. 

 

                         
Inom den akademiska teorin återfinns en rad olika definitioner kring vad en 

transaktionskostnad är och hur den kan uppdagas. Eftersom att begreppet är en relevant aspekt 

för vår studie har vi valt att presentera en redogörelse för de definitioner som vi anser passar 

väl in för denna studie. 

 

Vi inleder med att presentera hur Eggertson (1990) preciserar de olika aspekterna kring vad 

transaktionskostnader är: 

 

1. Arbete som krävs för att hitta köparens och säljarens positioner vid olika 

förhandlingstyper. Detta skulle exempelvis kunna handla om priset. 

2. Kostnaden för upprättande av ett kontrakt. 

3. Sökandet efter den information som krävs kring en produkts pris och kvalitet. Det kan 

även röra sig om sökandet efter möjliga köpare, säljare och deras positioner och 

förutsättningar inför exempelvis ett förhandlingsförfarande.  
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Sammantaget kan man konstatera (utifrån de tre ovanstående punkterna) att det rör sig om 

ansträngningar en aktör måste prestera alternativt utföra för att lyckas åstadkomma en 

affärsuppgörelse av något slag.  

 

En definition som är förenlig med Eggertsons ovanstående definition(er), eller åtminstone 

överensstämmande i viss bemärkelse, är Ashadi och Karels (1997) definition, där de menar att 

transaktionskostnader kan betraktas som kostnaden för att söka information, kostnaden för 

incitamentsproblem mellan köpare och säljare av varor och tjänster, samt kostnaden för att 

skriva och övervaka kontrakt. 

 

 

4.3 Informationsasymmetri 
 

I sitt Nobelprisbankettal beskrev George Akerlof asymmetrisk information som: 

 

“Asymmetric information occurs where buyers and sellers have different information. It has 

been present since the dawn of trade.” 

 

Teorin kring asymmetrisk information grundade George Akerlof med sin studie “The Market 

for Lemons” (1970). I denna studie gjorde Akerlof en analys av marknader där så kallad 

“adverse selection” har uppstått. Adverse selection relaterar till när en part gör affärer med en 

motpart som den sistnämnde skulle tjäna på att inte göra affärer med. Argumentationen i 

analysen gick ut på att om producenterna besitter ett kraftigt informationsövertag i förhållande 

till konsumenterna, kan resultatet bli att en marknad kollapsar helt. 

 

Ett välkänt exempel är begagnatmarknaden för bilar. Exemplet går ut på att bra produkter kan 

driva bort dåliga produkter, givet att bilarna handlas under perfekt information. Perfekt 

information i detta fall innebär att köparna kan skilja de bra från de dåliga bilarna och därmed 

identifiera kvalitéts skillnader dem emellan och sedermera betala rättvisa priser på dem.  

Om antagandet att informationsasymmetri råder kommer konsumenterna på marknaden inte 

att kunna avgöra om det tillgängliga utbudet av bilar är av en bra eller dålig kvalité. Teorin 

menar då att en köpare, givet att denne är riskneutral, kommer att lägga sitt bud på ett 

genomsnittsvärde som ligger mellan priset på en bra och en dålig bil. Ägarna av de bra bilarna 

kommer då att avstå försäljning eftersom att det genomsnittliga priset som erbjuds, 
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understiger det pris som motsvarar värdet på deras bilar. Detta kommer köparna till slut att 

upptäcka vilket leder till att priset på de bilarna till slut sjunker till priserna som motsvarar 

värdena på de dåliga bilarna. I detta fall har “skräpprodukterna” pressat bort de bra 

produkterna på grund av informationsasymmetri (Akerlof, 1970). 

 

Akerlofs slutsatser modifieras av Ashadi och Karel (1997) som applicerar dem direkt på 

finansiella marknader. De menar att det är nödvändigt att blanda in en tredje part just på 

grund av den asymmetriska information som ofta råder på finansiella marknader. Ashadi och 

Karel menar att detta är nödvändigt för att få någorlunda bukt med den osäkerhet som 

existerar mellan två parter.     

 

“In market-oriented economies there is an economic rationale for the existence of each and 

every institution and instrument. The surviving institutions and instruments are those that 

have the lowest transaction costs”. (Ashadi & Karels, 1997)    

 

                  

I fallet mellan en investerare och en låntagare kan det ofta vara svårt för investeraren att 

erhålla ett fundamentalt analysunderlag kring låntagarens kreditvärdighet. I fall som dessa är 

det inte ovanligt att en intermediär, i detta fall en bank, träder in och bistår investeraren med 

information kring kreditvärdigheten hos låntagaren och därmed minskar osäkerheten som 

annars uppstår på grund av informationsasymmetrin. Denna mellanhand utgör en viktig roll 

för marknadens flöde eftersom att den sannolikt ger upphov till minskade 

transaktionskostnader för både långivaren och låntagaren (Ashadi & Karels, 1997). 

 

På en finansiell marknad kan effekten av asymmetrisk information presenteras av Rajan och 

Zingales (2000). Vad de menar är att om en asymmetrisk information på en marknad blir för 

stor kommer det att sluta med att de aktörer med sämre information, upphör att handla. Om de 

sämre informerade aktörerna vet att de riskerar att handla med en motpart som är bättre 

informerad, och således endast skulle genomföra en affärstransaktion om tillgången i fråga 

var felprissatt, skulle de sämre informerade aktörerna ständigt löpa risken att alltid genomföra 

en förlustaffär. Givet att aktörer är rationella och sämre informerade, skulle de slutligen 
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upphöra med sin handel. Därför är det viktigt att det finns aktörer på marknaden som på ett 

trovärdigt sätt har andra motiv för handel än att de är bättre informerade.  

 

Enligt en rapport ifrån Federal Trade Commission som publicerades 1978 (Carlton och 

Perloff, 1994) finns de fem huvudorsaker till uppståndelsen av informationsasymmetri. 

                     

                                                     

 Tillförlitlighet: All tillgänglig information som finns att tillgå är inte tillförlitlig. Det 

finns information som är jävig, exempelvis reklam. 

                                                     

 Information kostar: Marginalkostnaden som uppstår för informationssökande 

överstiger efter en tid den möjliga vinsten.                                                 

 Individuella begränsningar: På grund av begränsningar i vår hjärnkapacitet kan inte all 

tillgänglig information alltid bearbetas.                                                 

 Förenklande tumregler: Av effektivitetsskäl använder sig aktörer av enkla regler för 

att bearbeta information. Denna rationalisering beror på att en fullständig genomgång 

är för kostsam.                                                 

 Förkunskap: Vissa aktörer saknar adekvat utbildning eller besitter en otillräcklig 

kunskap för att kunna göra en rationell bedömning.  

 

 

 

 

4.4 Pecking Order Theory 
 

När informationsasymmetri råder mellan ledningen för ett företag och externa investerare, 

existerar en risk att den externa finansieringen blir kostsam för bolaget. Denna 

informationsasymmetri grundar sig i att företagsledningen gentemot externa finansiärer har 

mer intern information om företaget. Detta innebär att investeraren befinner sig i en sits där 

denne riskerar att inte erhålla all nödvändig information som skulle kunna påverka sitt beslut 

kring att vara en extern finansiär för företaget, eller ej. Från en företagslednings perspektiv, 

kan denna informationsasymmetri driva upp kostnaden för extern kapitalanskaffning (Myers 

& Majluf, 1984).  
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Myers & Majluf (1984) menar att en stor andel företag upprättar en strategisk modell för 

kapitalanskaffning. De menar att företag först och främst använder sig av internt genererade 

medel för verksamhets finansiering. Detta av den anledningen att internt genererade 

vinstmedel är det minst kostsamma alternativet. Pecking order teorin säger att efter 

balanserade vinstmedel kommer skuld kapital och avslutningsvis nyemissioner. 

Skuldkapitalet kan utgöras av både banklån och obligationsutfärdande.  

 

 

      

    

1. Företag föredrar internt genererat kapital 

2. Utdelningar anpassas till investeringsbehov och investeringsmöjligheter, även om 

utdelningsförändringar är trögrörliga. 

3. Då nivån på utdelningar är trögrörliga, allokeras en stor del av kassaflödet dit. 

Företaget väljer att sälja likvida tillgångar. 

4. Vid behov av externt kapital föredrar företag balanserat vinstmedel, därefter banklån 

och obligationer och till sist nyemissioner.   

       

     

       

Rangordningen ovan bygger på antagandet om asymmetrisk information. Företagsledare 

väljer att hellre finansiera verksamheten via lån än eget kapital av den anledningen att 

investerarens begränsade kunskap om företagets kreditvärdighet driver upp dennes 

avkastningskrav, och orsakar därmed en högre kapitalkostnad för företaget (Myers & Majluf, 

1984). Det kan även antas att företagsledare, vid ett nyemissionsförfarande, agerar utifrån de 

befintliga aktieägarnas intressen, vilket kan innebära att de försöker att erhålla priser som kan 

verka ligga i överkant för aktiens faktiska värde. Informationsasymmetrin gör att många 

företag ser upplåning via bank eller obligationsmarknaden som en mer ekonomiskt gynnsam 

metod för kapitalanskaffning (Ibid).  
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4.5 Default Risk 
 

Ett företags defaultrisk relateras till den risk som en investerare löper vid förvärv av en 

obligation. Om en defaultrisk under en obligations löptid uppdagas och blir en realitet för 

investeraren, innebär det mer specifikt att utgivaren av obligationen bryter mot någon eller 

några av de angivna åtaganden som finns i obligationskontraktet. Mer specifikt innebär det till 

exempel att utgivaren inte betalar de kuponger som obligationen innefattar, alternativt att 

utgivarens betalning av det nominella beloppet uteblir (Landeman & Bergin, 2014). Ett 

företags förmåga att fullgöra sina betalningsåtaganden avgörs i stor utsträckning av de 

inneboende värdena som finns i företagsspecifika variabler. Beroende på vilken bransch och 

vilken verksamhet ett företag verkar inom respektive utövar, kan vissa variabler vara mer 

relevanta än andra att beakta om exempelvis en investerare vill undersöka defaultrisken på ett 

potentiellt investeringsobjekt. Om någon prestationsbaserad variabel av relevans för 

kreditvärdigheten (default risk) hos ett företag visar sig vara svag, kan detta påverka bolagets 

kreditvärdighet och vidare även en investerares beslut att förvärva obligationen.    

Eftersom defaultrisken utgör en betydande del av den aggregerade kreditspreaden, kommer 

investeraren alltid att kräva en högre kompensation när defaultrisken ökar. (Schmida, 

Baumgartnet, Tagliaferro, Wackert, & Mueller, 2008).  

 

För att mäta en del av ett företags aggregerade kreditvärdighet, ekonomiska hälsa och 

likviditet, ses nyckeltalet Net Debt i förhållande till EBITDA som en adekvat faktor. Vidare 

kan även detta kopplas till teorier om defaultrisk, där bland annat Collin-Dufresne, Goldstein 

och Martin (2001) har konstaterat ett starkt positivt samband mellan defaultrisken och 

kreditspreaden.  
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4.6 Tidigare forskning inom området 

 

4.6.1 Finansiella variabler 

 

De faktorer som påverkar ett företags kreditvärdighet har studerats med hjälp av olika 

finansiella variabler. De finansiella variabler som tidigare studier primärt undersökt i 

förhållande till kreditvärdigheten är företagets storlek, skuldsättningsgrad och lönsamhet. 

 

4.6.2 Företagets storlek 

 

Horrigan (1966), Pogue & Soldofsky (1960) West (1970), Pinches & Mingo (1973), Kaplan 

& Urwitz (1970), Huang (2004) och Kim (2005) konkluderar att det råder ett positivt 

signifikant samband mellan företagets storlek och dess kreditvärdighet. Enligt Horrigan 

(1966) kan det positiva sambandet förklaras av den enkla anledningen att de negativa effekter 

som kan uppstå vid oförutsedda händelser, kan tacklas bättre av större företag, eftersom att 

större företag har möjligheten att utnyttja sina stordriftsfördelar. Detta är något Bhojraj & 

Sengupta (2003) understryker i sin studie genom att lyfta fram nyttan av stordriftsfördelar. 

Större företag är bättre rustade mot icke kalkylerbara händelser (Ibid). Vidare menar Bhojraj 

& Sengupta (2003) att de negativt oväntade händelserna kan slå hårt mot mindre bolag som 

inte är lika välrustade, och samtidigt påverka det mindre bolagens förmåga att fullgöra sina 

betalningsåtaganden. Att ett större företag besitter en bättre förmåga till att kunna fullgöra 

sina betalningsåtaganden innebär att företagets kreditvärdighet ökar vilket därmed förklarar 

det positiva sambandet mellan företagets storlek och dess kreditvärdighet. 

 

4.6.3 Lönsamhet 

 

Horrigan (1966), Pogue och Soldofsky (1969), West (1970), Pinches & Mingo (1973), Kaplan 

& Urwitz (1979), Dutta & Shekhar (1988), Huang (2004), Kim (2005) och Gray (2006), 

konkluderar att lönsamhet har ett positivt signifikant samband med företagets kreditvärdighet. 

Detta beror på att bättre presterande företag förväntas ha högre framtida kassaflöden i 

jämförelse med ett sämre presterande företag, då företag med sämre lönsamhet anses bära en 

större risk, vilket samtidigt ökar sannolikheten till insolvens (Bhojraj & Sengupta, 2003; Gray 

et al, 2006). Detta innebär att om företag kan påvisa positiva lönsamhetsvärden kommer 
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företaget i fråga att minska risken med att ställa in sina betalningar. Därför anses sambandet 

mellan företagets lönsamhet och dess kreditvärdighet att vara positivt. 

 

 

4.6.4 Skuldsättningsgrad 

 

Ytterligare en finansiell variabel som förklarar ett företags kreditvärdighet är företagets 

skuldsättningsgrad.  Pogue & Soldofsky (1969), Pinches & Mingo (1973), Kaplan & Urwitz 

(1979), Dutta & Shekhar (1988), Huang (2004), Kim (2005) och Gray (2006) konkluderar ett 

negativt samband mellan företagets kreditvärdighet och dess skuldsättningsgrad. Det negativa 

sambandet kommer av att företag med högre skuldsättningsgrad kan få svårigheter med att 

uppfylla sina betalningsåtaganden om en negativ oförutsedd händelse inträffar (Bhojraj & 

Sengupta, 2003; Gray et al, 2006). En hög skuldsättningsgrad anses bidra till en lägre 

kreditvärdighet, eftersom defaultrisken för företaget ökar. Detta bekräftas av både Kisgen 

(2006) och Anderson (2000), i sina respektive studier. Samma konklusion bekräftas även av 

Collin-Dufresne, Goldstein och Martin (2001).  
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5. METOD 

 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse för de vetenskapliga utgångspunkter som 

vi tillämpat i genomförandet av denna studie, och även leverera en genomgång av studiens 

kvantitativa såväl som kvalitativa metodik. Kapitlet ska även ge läsaren en förståelse för hur 

vi har tänkt kring valet av en metodtriangulering och de parametrar som denna metodik 

innefattar. Vidare återfinns även tidigare studiers tillvägagångssätt, upprättade hypoteser 

och vetenskapligt motiverade tolkningar av modeller vi erhållit inspiration av.    

 

5.1.0 Vetenskapligt arbete 
 

En undersökning är vetenskaplig om den inriktas på att leverera teoretiska bidrag samtidigt 

som den är upplagd och genomförd med vetenskapliga metoder (Lundal & Skärvad, 1999). 

Syftet med en vetenskaplig undersökning är att generera ett kunskapsbidrag. Paulsson (1999) 

menar att man som forskare ska ta avstamp i tidigare forskning om syftet är att generera ny 

kunskap. Vår studie syftar inte till att generera ett teoretiskt kunskapsbidrag. Däremot 

använder vi oss av vetenskapliga metoder och befintliga vetenskapliga teoretiska 

utgångspunkter, för att på så sätt kunna generera ny kunskap om ett urval som inte tidigare 

studerats i Sverige. Det vi gör i denna studie är att vi väljer att applicera en redan vedertagen 

och existerande teori i syfte att generera ny kunskap på ett outforskat empiriskt område. Såvitt 

vi vet, har teorier om informationsasymmetrier, transaktionskostnader och kapitalstruktur inte 

applicerats på denna studies urval av undersökningsobjekt. Det är således här vi hittar 

studiens kunskapsbidrag. 

 

5.1.1 Metodologisk Ansats  
 

Enligt Bryman (2011) finns det två stycken inriktningar som besvarar vilken relation som ska 

finnas mellan kunskap och erfarenhet. Rationalismen är den ena inriktningen och den 

förespråkar det teoretiska resonemanget. Denna inriktnings metodiska ideal är deduktion, som 

innebär att fakta och kunskap härleds ur befintliga teorier.  

 

Rationalismens antagonister är empiristerna, som istället anser att kunskap helt och hållet ska 

byggas efter erfarenhet. Empiristerna menar att enskilda iakttagelser kan generera 

generaliseringar och således därigenom skapa nya teorier. Detta kallas induktion. Ur detta 
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förhållningssätt till vetenskaplig forskning dyker induktionsproblemet upp. Problemet med 

det induktiva förhållningssättet är att det inte går att studera samtliga enskilda fall.  

I vår studie vill vi undersöka företags befintliga kunskap, inställning, befintliga uppfattning 

och framtidstro kring den problematik som studien lyfter fram. Utöver detta vill vi undersöka 

urvalets kreditvärdighet i form av en multipel regressionsanalys. Den empiri som dessa 

metoder kommer att generera, kommer att analyseras utifrån de teorier som studiens 

problematik motiverat, men även lämna utrymme för identifiering av förklaringsfaktorer som 

kan vara av betydelse för att besvara studiens syfte. Detta kan vara faktorer som varken finns 

med i studiens frågeställning eller i regressionsanalysen. Vår studie intar således, på basis av 

det nyligen förda resonemanget, en kombination av en deduktiv och en induktiv ansats. 

 

5.1.2 Undersökningsmetod 
 

Beroende på studiens syfte kan man använda sig av en kvantitativ eller kvalitativ metod. En 

likhet med metodernas syfte är att öka förståelsen för den problematik som ska belysas. 

Skillnaden är att de kvantitativa metoderna konverterar den insamlade informationen till siffror, 

som sedermera ligger till grund för statistiska analyser. Om studien är av kvalitativ karaktär är 

det forskarens objektivitet, tolkning och uppfattning av den insamlade informationen som 

genomsyras. Detta gör att vissa studier inte lämpar sig för endast en av metoderna samtidigt 

som det kan vara en stor fördel att kombinera dessa två metoder, då metodernas styrkor 

respektive svagheter kan komplettera varandra (Denscombe, 2000).  

 

 

 

5.1.3 Metodtriangulering  
 

Studiens insamling av empiri kommer att utgöras av en kvantitativ del såväl som en 

kvalitativ. Enligt Bryman (2011) är det en studies syfte som motiverar valet av metod. Vår 

studies syfte motiverar en metodik som innefattar en kvalitativ del såväl som en kvantitativ. 

Den kvalitativa empiriska insamlingen består utav intervjuer med respondenter. Den 

insamlade empirin kommer att, tillsammans med utfallet från de multipla 

regressionsanalyserna, analyseras med utgångspunkt från studiens teorier och tidigare 

forskning.  
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För oss är syftet med att utföra en metodtriangulering, att fånga in kvalitativt motiverade 

variabler som uppfattningar, attityder och erfarenheter som är relaterade till studiens 

problematik och teori. Vi ämnar även att undersöka vetenskapligt motiverade 

förklaringsvariabler. Det senare utförs i syfte att undersöka urvalets lämplighet för ett 

framtida inträde på den svenska företagsobligationsmarknaden.      

 

5.1.4 En kvalitativ studie 
 

Epistemologi  

 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är kvalitativ metodteori inriktad mot förståelse och 

tolkning. Den rådande vetenskapsteorin för den kvalitativa metodteorin är i grunden 

hermeneutisk. Denna hermeneutiska vetenskapsteori handlar om hur förståelse kan nås kring 

hur människor upplever sig själva och sin situation. Den hermeneutiska ansatsen är mest 

förekommande i kvalitativa studier vilket stämmer bra överens med hur vi har valt att betrakta 

företagsobligationsmarknaden. Vad gäller vår studies kvalitativa del har vi valt att undersöka 

hur aktörerna (emittenterna) ser på sig själva och marknaden, vilket således är förenligt med 

den hermeneutiska vetenskapsteorin. 

 

Vi har i denna studie försökt att minimera risken att vår förförståelse kring 

företagsobligationsmarknaden och studiens problematik ska influera studiens genomförande i 

syfte att erhålla en så objektiv bild som möjligt av studien. För att hantera denna problematik 

har vi försökt att vara så värderingsfria som vi anser möjligt, i de frågor vi ställt till 

respondenterna. Frågorna som ställts är även styrda av studiens syfte och forskningsfrågor. 

Detta innebär att respondenterna besvarar frågor som speglar studiens syfte och därmed den 

problematik som är framtagen från opartiska källor (exempelvis Riksbanken & 

Finansinspektionen). Vi anser även att vi har låtit frågorna som ställts till respondenterna varit 

relativt öppna. Detta för att ge respondenterna möjligheten till att utveckla sina resonemang 

kring sina uppfattningar på ämnet som diskuteras. Detta har även gett oss möjligheten att 

fånga in aspekter som vi på förhand inte visste existerade. 

 

Vi vill dock inte bestämt hävda att förförståelse, per definition, behöver vara något negativt. 

Vår förförståelse kring studiens problematik skapades i samband med att vi närvarade på det 

årliga evenemanget Finansdagen, som i övrigt ägde rum på Grand Hotell i Stockholm den 9 
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september 2014. Temat för evenemanget var Finansmarknadens roll i morgondagens 

samhälle. Det var alltså här som vår förförståelse kring denna studies problematik tog sitt 

avstamp. För varje aktivitet eller moment relaterat till ämnet vi tagit del av sedan dess, för 

varje intervju vi genomfört och för varje elektronisk och litterär källa vars innehåll vi 

tillskansat oss under resans gång, har gjort att vår förförståelse kring ämnet, stegvis ökat. 

Detta ser vi som positivt, då vi som författare till studien, med tiden införskaffat oss mer 

kunskap om ämnet samtidigt som vi får ta del av andra individers och företags perspektiv i 

ämnet. Detta har vidare inneburit att vi med tiden, erhållit ett bredare spektrum av kunskap. 

Detta anser vi har gagnat studiens kvalité. Thurén (2007) kallar detta växelspel mellan 

förförståelse och erfarenhet för “hermeneutisk cirkel”.    

 

5.1.5 Intervjuerna 
 

Syftet med att utföra intervjuer kan variera. Detta innebär att graden av standardisering 

varierar. Standardiserade intervjuer lämpar sig bäst om planen är att kvantifiera bedömningen 

av den insamlade empirin. Ett alternativ till denna typ av intervjuer, är ostandardiserade 

intervjuer, där karaktären på frågorna är mer öppen. Denna metod är att föredra om syftet med 

intervjuerna är att inhämta mjuk data. Mjuk data kan exempelvis vara individers attityder och 

uppfattningar till andra aktörers strategiska beteendemönster (Lundahl & Skärvad, 1999).  

 

Denna studie ämnar studera små bolag listade på Small Cap. Detta innebär att samtliga 

respondenter i studien erhåller identiska frågor. Eftersom att vi vill hålla en öppen dialog 

under intervjuernas gång och ge respondenterna en känsla av att ordet är fritt, samtidigt som 

frågorna innehar en stark teoretisk förankring, har vi beslutat att upprätta semi-strukturerade 

intervjuer. Detta öppnar upp möjligheten för oss att erhålla svar som sträcker sig utanför vår 

förförståelse och vår teoretiska referensram. Detta är en möjlighet som vi välkomnar för att 

ytterligare bredda förståelsen för studiens problematik och därmed ta ytterligare ett steg mot 

att besvara studiens syfte. En annan fördel med att upprätta frågor av den semi-strukturerade 

karaktären, är att vi som intervjuare får möjligheten att ställa följd- och kontrollfrågor i de fall 

oklarheter uppstår.  
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5.1.6 Val av respondenter 
 

Denna studies fokus tar sin utgångspunkt i små bolags perspektiv i förhållande till den 

problematik som finns redogjord för i tidigare avsnitt. Urvalet, som består av alla Small Cap-

bolag, med undantag för de bolag vars bransch tillhörighet som enligt Avanza är Finans & 

Fastighet, utgörs av olika företag där varje företags befintliga kunskapsläge, nuvarande behov 

och allmänna uppfattning om den svenska företagsobligationsmarknaden, kan vara unik. En 

förklaring till det kan enligt oss vara, förutom att marknaden förefaller tämligen primitiv för 

urvalet i fråga, att företagen opererar i olika branscher. Det är vidare därigenom vi finner 

studiens urval extra intressant. Vi anser det både väldigt viktigt och intressant, att oberoende 

av bransch tillhörighet studera företagens uppfattningar, kunskaper och allmänna inställning 

till den svenska företagsobligationsmarknaden. Detta eftersom att emittering av obligationer 

är en möjlighet som de alla är berättigade till. Det ligger i både vårt och det 

samhällsekonomiska intresset att undersöka urvalets befintliga inställning till marknaden. 

Utöver detta, kan även denna studie, oberoende av det empiriska utfallet, lägga grunden för 

vidare studier där urvalen kan vara mer branschinriktade.  

 

Vi började med att maila nästan samtliga företag som fanns listade på Small Cap. Ungefär en 

fjärdedel av de företagen vi mailade svarade. Hälften av alla svar visade intresse för att delta i 

studien. En fördel med denna urvalsmetod var att vi inte behövde inrikta oss på att maila 

företag från en specifik bransch, vilket hade inneburit att vår möjlighet att få in ett tillräckligt 

stort antal respondenter för att kunna leverera en tillräcklig empirisk bredd i studien, hade 

minskat. En potentiell nackdel med detta tillvägagångssätt, är att antalet respondenter i 

studien som inte emitterar obligationer i dagsläget, tydligt överstiger antalet respondenter som 

emitterar obligationer. Det hade kunnat vara väldigt intressant att i studien inkludera ett 

förutbestämt antal respondenter som inte emitterar obligationer, och ställa det empiriska 

utfallet av dessa undersökningsobjekt i förhållande till ett lika stort antal utav respondenter, 

som de facto emitterar obligationer. Det har emellertid visat sig att företag som i dagsläget 

inte emitterar obligationer, från olika typer av branscher, varit väldigt intresserade av att delta 

i studien och vidare även framfört önskemål att bli delgivna studiens resultat, vilket i vår 

mening indikerar på att det bestämda urvalet för studien är väldigt passande för ämnets 

natur.    
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5.1.7 Motivering för tematisering av empirin  
 

I studiens kvalitativa empiriinsamling är tanken att respondenterna ska hjälpa oss att besvara 

de frågeställningar som har gallrats fram på basis av den förda problematiken och de utvalda 

teorierna för studien. Detta förutsätter ett förarbete av oss där vi, med hänsyn taget till en rad 

parametrar (problemrelaterade, teorirelaterade och syftesrelaterade), skapar goda 

förutsättningar för respondenterna och framförallt för oss själva, att infria studiens syfte.  

 

De genomförda intervjufrågorna som respondenterna besvarat, har varit noggrant systematiskt 

uppbyggda utefter den förda problematiken i studien. Studiens problematik har mynnat ut i en 

rad forskningsfrågor som vidare har avspeglats i ett övergripande syfte för studien. Eftersom 

att vi har strävat efter att infria studiens syfte, har vi identifierat relevanta vetenskapliga 

teorier som i vårt tycke, till en hög utsträckning, kan betraktas som ytterst relevanta för 

studiens problematik. De utvalda teorierna har utgjort basen för de frågor som ställts till 

respondenterna. Av den anledningen har vi valt att redovisa det empiriska materialet i en 

strukturerad tematisering av teorierna. Med andra ord har vi delat upp den empiriska 

redovisningen av intervjuerna med teori för teori. Utöver att denna empiriska framställning 

känns mest logisk och tydlig med hänsyn tagen till studiens uppbyggnad, öppnar metoden 

även upp för möjligheten för oss såväl som för läsaren, att kunna urskilja vilken del av den 

teoretiska referensramen som väger tyngst i det empiriska utfallet av intervjuerna. Vidare, 

anser vi även att detta upplägg tydligt kommer att strukturera analysarbetet av det empiriska 

utfallet och därmed underlätta för läsaren att tillskansa sig studiens problematik utifrån ett 

teoretiskt (tematiseringen) såväl som ett realitetsperspektiv (utfallet). Nylén (2005) menar att 

empiriredovisningen ska bädda för en kommande analys. Vidare menar Nylén att själva 

formen av empirimaterialet ska vara strategiskt genomtänkt så att läsbarheten och 

attraktionskraften hos läsaren stiger. Detta ligger i linje med våra preferenser kring 

presentation och utformning av det empiriska utfallet.     

 

Samtliga intervjuer har spelats in på Iphones ljudinspelningsfunktion (röstmemo) och lyssnats 

på i efterhand flertalet gånger. Under denna del av processen har vi försökt att gallra ut den 

information av intervjuerna som bäst kan kopplas till studiens syfte och de teoretiska 

utgångspunkterna. Detta har varit nödvändigt i syfte att undvika att inkludera förekomsten av 

för studiens syfte och forskningsfrågor, mindre relevant information.  
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5.1.8 En kvantitativ studie 
 

 

Då studiens metodologiska ansats är en växelverkan mellan deduktion och induktion ter det 

sig naturligt att använda en kvantitativ undersökningsmetod (Bryman, 2002). Studien 

deduktiva ansats utgår från existerande teori och tidigare forskning. Undersökningen ämnar 

förklara i vilken utsträckning variablerna förklarar urvalets kreditvärdighet.  

 

Enligt Bryman (2002) anses en kvantitativ undersökning lämplig då studien syftar till att 

förklara samband mellan variabler och hur dessa samband kan se ut. Det som vidare talar för 

en kvantitativ undersökning enligt Bryman (2002), är att man i större utsträckning kan 

generalisera resultaten då den kvantitativa undersökningen tillåter ett större urval. Även 

Lundahl & Skärvad (1999) hävdar att studiens syfte ska motivera val av metod och eftersom 

att denna studie bygger på mätningar av en stor mängd data med avsikten att genomföra 

regressionsanalyser, är således en kvantitativ metod en lämplig arbetsgång.   

 

 

5.1.9 Datainsamling 
 

Bryman (2002) hävdar att insamling av sekundärdata är bäst lämpad vid kvantitativa 

undersökningar. Vi har använt oss av sekundärdata, det vill säga redan framställd information. 

De program som vi använt för att samla in all väsentlig finansiell information är från 

databasen Thomson Reuters DataStream. Bryman (2002) menar att insamling av 

sekundärdata är bäst lämpad under förutsättning att informationen är pålitlig. Thomson 

Reuters DataStream anser vi är en pålitlig databas, dels för att programmet används av 

professionella investerare världen över, men även för att databasen, i stor utsträckning, 

använts och fortfarande används i forskning med primärt fokus på den finansiella 

marknaden.    

 

Studiens utvalda variabler är inhämtade via inspiration från tidigare forskning. De utvalda 

variablerna är Netdebt/Ebitda, lönsamhetsmåttet Ebtida- marginalen, skuldsättningsgrad och 

företags storlek mätt i totala tillgångar. Insamlingen har hämtats från de icke finansiella 

företagen på Small Cap. Data har även samlats in från de icke finansiella företagen på Large 

Cap, som vidare representerar studiens jämförelseindex. Den insamlade data till den 
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kvantitativa undersökningen är mellan tidsperioden 2009 till 2013. Valet av 

undersökningsperioden grundar sig i att bankerna, redan år 2009, börjat anpassa sig efter det 

nya regelverket Basel III. Då databasen Thomson Reuters Datastream inte hade tillgång till all 

finansiell data för bolagen 2014, valde vi att endast undersöka perioden fram till 2013.  

 

 

5.2.0 Tidigare forsknings tillvägagångsätt 
 

De studier som har undersökt sambandet mellan finansiella variabler och företags 

kreditvärdighet har i stora drag använt sig av 3 olika metoder. De äldre studierna av Horrigan, 

(1966), Pogue & Soldofsky (1960), West (1970), Kaplan & Urwitz (1979), Dutta & Shekhar 

(1988) samt Gray (2006) har främst använt sig av statistiska metoder såsom 

regressionsanalyser. De 6 ovannämnda studiernas oberoende variabler har till 50 % och 79 % 

förklarat variationen i den beroende variabeln (kreditvärdighet). 

Huang et al (2004) & Dutta & Shekhar (1988) har i sina studier använt sig av en metod som 

kallas för neural networks. Denna metod är en typ av machine learning techniques vilket i 

korta drag innebär att modeller utformas i syfte att förklara en specifik uppsättning av 

data.  Denna typ av metod har förklarat ungefär 80 % av förhållandet mellan de finansiella 

variablerna och dess kreditvärdighet. 

 

Pinches & Mingo (1973) använde sig av en metod som kallas multiple discriminant analysis 

(MDA) i syfte att förklara sambandet mellan finansiella variabler och dess kreditvärdighet. 

Pinches & Mingo (1973) lyckades med hjälp av finansiella variabler förklara 70 % av 

variationen på företags kreditvärdighet. 

 

5.2.1 Operationalisering 
 

För att infria studiens syfte, utifrån en studie med delvis kvantitativ karaktär, fordras det att 

studiens begrepp görs mätbara. Detta förutsätter att begreppen vikarieras av mätbara 

indikatorer som kvantifierar den information som finns i begreppen. Indikatorerna antar då 

formen av beroende eller oberoende variabler (Bryman 2002).     
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5.2.2 Beroende variabel 
 

Den beroende variabeln är den variabel som påverkas av en eller flera variabler som är 

oberoende (Allison, 1999). I denna studie är kreditvärdighet, mätt som Net Debt genom 

Ebitda, den beroende variabeln.  

 

Företags kreditvärdighet operationaliseras som Net Debt genom Ebitda och detta mått 

behandlas som en kontinuerlig variabel. 

 

5.2.3 Oberoende variabler 
 

Med inspiration från tidigare forskning kommer denna studie att undersöka 3 stycken 

oberoende variabler, nämligen EBITDA-marginalen (lönsamhetsmått), skuldsättningsgrad 

och totala tillgångar (företags storlek). Det är dessa 3 variabler vars förklaringsgrad i den 

beroende variabeln, som ska mätas.  

Då majoriteten av tidigare studier har använt totala tillgångar som indikator på företags 

storlek, kommer även vi att operationalisera bolagens storlek på liknande vis.  

 

 

Företags storlek operationaliseras som totala tillgångar och behandlas som en kontinuerlig 

variabel. De värden vi samlar in kommer att logaritmeras i syfte att undvika snedfördelning, 

vilket vidare optimerar underlaget för vår regressionsanalys (Allison, 1999). Genom att 

logaritmera variabeln (företags storlek) innebär det i praktiken att vi ändrar avståndet mellan 

värdena. Vidare känns detta som rätt tillvägagångsätt eftersom att denna variabel (företags 

storlek) oftast har värden som avviker från våra andra variabler i studien.  

 

Företags skuldsättningsgrad har inget vedertaget mått som företags storlek. Pinches & Mingo 

(1973), Kaplan & Urwitz (1979) och Kim (2005) har i sina studier gällande företags 

kreditvärdighet operationaliserat skuldsättningsgrad som långfristiga skulder genom totala 

tillgångar. Vi kommer att operationalisera företags skuldsättningsgrad på liknande vis.  

 

 

Företags skuldsättningsgrad operationaliseras som långfristiga skulder genom totala 

tillgångar och detta mått kommer att behandlas som en kontinuerlig variabel.  
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Hur lönsamhet har operationaliserats, skiljer sig mellan tidigare studier. Några studier har 

använt den finansiella variabeln ROA (return on assets), men vår studie kommer att 

operationalisera lönsamhet som EBITDA-marginalen. EBITDA marginalen erhålls genom att 

dividera EBITDA med Sales.  Kisgen (2006) använde detta mått när han påvisade att 

lönsammare bolag föredrar att ta in externt kapital istället för att späda ut aktiekapitalet. 

 

Företags lönsamhet operationaliseras som EBITDA genom Sales och detta mått kommer att 

behandlas som en kontinuerlig variabel.  

 

 

5.2.4 Val av statistisk metod 
 

Tidigare studier av Horrigan (1966), West (1970), Kaplan och Urwitz (1979) och Dutta och 

Shekhar (1988) har studerat kreditvärdighet. Dessa forskare har utfört undersökningar med 

hjälp av statistisk analys. Den multipla regressionsmodellen har då använts. Med hjälp av 

denna modell har även höga förklaringsgrader genererats. Tidigare studier har även utfört 

andra analysmetoder, såsom logistisk regression och neural networks. De undersökta 

variablerna i studien har då bland annat varit av dikotom karaktär, vilket således inte ligger i 

linje med denna studies variabler. Vi kommer att utföra en multipel regressions analys 

eftersom att tidigare forskning påvisat att en sådan metod är mer relevant när man väljer att 

studera flera variablers påverkan på en variabel.  

 

 

5.2.5 Multipel linjär regressions analys 
 

Multipel regressionsanalys är ett statistiskt verktyg som används för att undersöka sambandet 

mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler. I en multipel regression kan man 

inkludera flera oberoende variabler i regressionen för att förklara hur dessa variabler påverkar 

den beroende variabeln. Denna modell ger också information om de oberoende variablernas 

förklaringsgrader (Allison, 1999). Genom att undersöka mer än en oberoende variabel, alltså 

storlek, lönsamhet och skuldsättningsgrad ämnar vi genomföra en studie med hög reliabilitet 

och validitet (Bryman 2011). Detta uppnås genom att inte negligera det faktum att fler 

företagsspecifika variabler kan komma att påverka bolagens kreditvärdighet. Vi kommer att 
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utföra två multipla regressionsanalyser. Regressionsanalysen på Small Cap består av 97 

observationer. Regressionsanalysen på studiens jämförelseindex, Large Cap, består av 57 

observationer.  

 

Den multipla regressionsmodellen definieras som; 

𝛄 = 𝛃𝐨 + 𝛃𝟏𝐱𝟏 + ⋯ 𝛃𝐧𝐗𝐧 + 𝛜 

där; 

𝜸 =  beroende variabel 

𝜷𝒐 = interceptet 

𝜷𝟏 = koefficienten  

𝒙𝟏 = obereoende variabel 

𝝐 = residualen 

 

 

Den multipla regressionsmodellen operationaliseras i denna studie enligt följande; 

 

Netdebt/ebitda = 𝛃𝐨 + 𝜷𝟏 𝐱 Lev/TT + 𝜷𝟐 𝐱 (EbitdaMarginalen) + 𝜷𝟑 𝐱 TT + 𝝐 

 

Där;  

Netdebt/Ebtida = Företags kreditvärdighet 

Lev/TT= Företags skuldsättningsgrad 

EbtidaMarginalen = Företags lönsamhet  

TT= Företags storlek mätt i totala tillgångar 
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5.2.6 Test av normalfördelning 
 

En förutsättning för att kunna använda en multipel regression är, enligt Hair et al. (1998), att 

den beroende variabeln är normalfördelad. Det finns olika metoder att använda sig av för att 

på bästa möjliga sätt kunna avgöra om den beroende variabeln (Netdebt/Ebitda) är 

normalfördelad eller inte.  

 

Histogram 

Ett enkelt sätt att illustrera fördelningen i den beroende variabeln är att upprätta ett histogram 

och på så sätt identifiera huruvida observationerna är spridda eller koncentrerade runt 

medelvärdet (Hair et al., 1998). Vi upprättade totalt 2 stycken histogram. Ett för SmallCap 

och ett för LargeCap. Vi fann att fördelningarna av kreditvärdigheten (Netdebt/Ebitda) på 

Small Cap och på Large Cap (Benchmark) var tämligen normala (se figur 5 och 6).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 5: Small Cap 

Standardavikelse: 23,07 

Medelvärde: 0,70 

N: 97 
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Normal Probability Plot  

 

Chambers et al (1983) hävdar att en mer tillförlitlig metod att använda för att testa om den 

beroende variabeln är normalfördelad, är att utföra en normal probability plot.  I denna metod 

jämför man observationerna mot en rak 45 grads linje. Chambers et al (1983) menar att 

observationerna är normalt fördelade om punkterna följer linjen på en någorlunda jämn eller 

god samvariation. Vi fann även här att kreditvärdigheten på de urvalet och studiens 

jämförelseindex var tämligen normalt fördelade. Detta innebär att den beroende variabeln i 

studien uppfyller kriteriet om att vara normalfördelad (se figur 7 och 8).  

 

Figur 7 
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Figur 8 

 

 

 

5.2.7 Härledning och tolkning av utfallen i de multipla regressionsanalyserna 
 

Vid genomförande av en regressionsanalys erhålls ett värde för determinationskoefficienten 

(R2), det vill säga förklaringsvärdet. Detta värde kan vara ett värde mellan 0 och 1 (1 = 100 

%). Värdet syftar till att förklara hur stor del av variationen i den beroende variabeln som kan 

förklaras av regressionsanalysens oberoende variabler (Allison, 1999). Denna studie kommer 

att använda sig av den justerade determinationskoefficienten. Den justerade 

determinationskoefficienten är mer lämplig att använda än R2 i denna. Detta av den 

anledningen att den justerade determinationskoefficienten är en modifiering av R2 och vidare 

anpassar sig till antalet involverade oberoende variabler (Allison, 1999). Genom att analysera 

den justerade determinationskoefficienten erhåller vi en förståelse kring nivån av signifikant 

effekt som studiens utvalda oberoende variabler har på den beroende variabeln. 
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5.2.8 Hypoteser 
 

Den kvantitativa undersökningen av studien utförs av en multipel regressionsanalys. Vi har 

identifierat tre stycken vetenskapligt motiverade förklaringsvariabler. Till var och en av dessa 

har vi upprättat hypoteser. Vi har formulerat en noll hypotes såväl som en alternativ hypotes 

till varje kontrollvariabel.   

Noll hypotesen (H0) kommer att förkastas i de fall där alternativhypotesen (Hx) visar sig vara 

statistiskt signifikant. 

Allison (1999) menar att en signifikans nivå på 95 % (p<0,05) är den mest förekommande 

konfidensnivån inom samhällsforskning. Det är också denna signifikansnivå som kommer att 

användas i denna studie. 

 

 

Hypotes 1, Företagsstorlek. Företagets storlek förväntas att ha ett positivt samband mellan 

dess storlek och kreditvärdighet (Horrigan, 1966).  

  𝑯𝒙  ∶  𝜷1   >  𝟎;  𝑯𝟎  ∶  𝜷1   =  𝟎 

 

Hypotes 2, Lönsamhet. Företagets lönsamhet förväntas att ha ett positivt samband med dess 

kreditvärdighet (Horrigan, 1966).  

  𝑯𝒙  ∶  𝜷2   >  𝟎;  𝑯𝟎  ∶  𝜷2   =  𝟎 

 

Hypotes 3, Skuldsättningsgrad. Företagets skuldsättningsgrad förväntas att ha ett negativt 

samband med dess kreditvärdighet (Pogue & Soldofsky, 1969).  

 

𝑯𝒙  ∶  𝜷3   <  𝟎;  𝑯𝟎  ∶  𝜷3   =  𝟎  
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5.2.9 Slutledningsmetodik 
 

Enligt Thurén (2007) finns det två olika metoder att använda när man drar slutsatser i 

vetenskaplig forskning, nämligen deduktion och induktion. Inom samhällsvetenskapen 

företräder deduktiv teori den vanligaste uppfattningen kring förhållandet mellan teori och 

praktik, vilket delvis också är det slutledningsredskap vi använder i vår studie (Bryman, 

2002). 

Vår studie kommer huvudsakligen använda den deduktiva teorin som slutledningsredskap, 

men den induktiva teorin utelämnas inte. Med hänsyn taget till studiens problematik, har vi 

under resans gång valt ut ett antal relevanta teorier som vi sedan applicerat på verkligheten. 

Den teoretiska referensramen har under studiens gång frekvent reviderats, då vår kunskap 

inom området har uppdaterats. Detta har lett till att vi tagit bort och lagt till nya teorier. 

 

Under processens gång har vi empiriskt undersökt olika faktorer som kan komma att påverka 

småbolags attityder till den svenska företagsobligationsmarknaden. Den information vi 

tillskansat oss under den empiriska insamlingen har även öppnat upp möjligheten för oss att 

identifiera ytterligare förklaringsfaktorer som har visat sig påverka småbolags attityder och 

inställning kring emittering av företagsobligationer, och extern finansiering i övrigt. Vår 

metodologiska ansats är således en växelverkan mellan deduktion och induktion.  
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6. Empiri 

I detta avsnitt kommer vi att inledningsvis redogöra för svaren från studiens intervjuer och 

följaktligen avsluta med att presentera utfallen av studiens regressioner och upprättade 

hypoteser. Som tidigare nämnt, i avsnitt 5.1.7, kommer vi att tematisera upp intervjusvaren 

med hänsyn tagen till studiens teoriavsnitt. Då en respondent hade som önskemål att vara 

anonym, kommer vi således att döpa vederbörande till respondent 1. Övriga respondenter 

kommer att benämnas utifrån respektive företag. En kort presentation om företagen och de 

intervjuade personerna återfinns i appendix 12.1. Intervjuguiden återfinns i appendix 12.1.1. 

 

6.1 Basel III  
 

Respondent 1, upplever att banken som långivare gärna erhåller konkreta säkerheter vid 

utlåning av kapital. Respondent 1 menar att en ren balansräkning i kombination med belåning 

av rörelsekapital är två kriterier, som för banken fungerar som säkerheter vid utlåning av 

kapital. Respondent 1 menar vidare att en låntagare kan tvingas att söka sig till andra 

finansieringskällor om det belånade kapitalet ska användas till investeringsändamål som 

exempelvis förvärv och expansion. På denna front har det enligt respondent 1, blivit mer 

försiktigt från bankens sida. Respondent 1 upplever att affärsbankerna börjar anpassa sig till 

Basel III i form av förändrade prismodeller, där man bland annat tar allt högre fasta avgifter. 

Respondent 1 hävdar även att banken i allt större utsträckning vill få bättre inblick i 

verksamheten. Detta i syfte att minimera risken för utlåning.    

 

Rejlers har som respondent 1 också upplevt att det idag är svårare att införskaffa kapital från 

banken. Rejlers menar att riskbedömningen har blivit strängare och att kostnaden för att låna 

blivit dyrare, i form av högre räntekostnader. Dock poängterar Rejlers att bransch 

tillhörigheten har en stor inverkan i den bemärkelsen att bolag som exempelvis tillhör den 

industriella sektorn har materiella anläggningstillgångar som säkerhet och innehar då även 

goda förutsättningar för att införskaffa lånekapital från banken. 

 

Besqab upplevde svårigheter med att införskaffa finansiering via affärsbankerna 2008. Men 

dessa svårigheter har med tiden tynat bort. Besqab upplever att företaget har ett grönt “track 

record” och en stabil balansräkning, vilket sedermera har gagnat företaget i dess 

kapitalanskaffningar via bankerna under åren. Besqab hänvisar också till företagets 

projektfinansiering och menar att detta har varit en finansieringsform som underlättat bolagets 
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förmåga att erhålla lånekapital från bankerna. Däremot menar Besqab att bankerna upprättat 

högre marginaler i sina utlåningsvillkor de senaste åren. 

 

Besqab menar att finansieringsviljan hos bankerna är större om bolaget presenterar projekt 

som innefattar avkastande fastigheter. En avgörande faktor för vilken bank som blir finansiär 

för ett projekt är enligt Besqab vilken fas som de olika bankerna befinner sig i. En fas kan, 

enligt Besqab, innebära att en specifik bank befinner sig i ett tillstånd där tillväxt och erövring 

av marknadsandelar inom en viss industri är på agendan. Detta kan vidare, enligt Besqab, 

innebära att bolaget erhåller olika finansieringsvillkor från affärsbankerna, varför valet 

självfallet landar på det mest ekonomiskt gynnsamma alternativet.  

 

Elanders har upplevt svårigheter med att låna kapital från banken sen 2008. Elanders upplever 

främst att marginalerna har blivit tuffare, men även att diskussionerna med banken blivit 

hårdare. Vidare menar Elanders att dessa hårdföra diskussioner är väldigt branschrelaterade i 

den bemärkelsen att Elanders befinner sig i ett kapitalintensivt verksamhetsområde som 

genomgår ständiga förändringar, som i sin tur motiverar finansieringsbehov. Detta är en orsak 

till att bolaget börjat odla ett intresse för företagsobligationsmarknaden. De emissionsförslag 

man erhållit från engagerade intressenter har innefattat riskpremier som hållit bolaget borta 

från att gå hela vägen.  

 

DGC One upplever inte att förutsättningarna för att införskaffa kapital från banken har 

förändrats. DGC One menar att bolagets kassaflöde är starkt, vilket gör att behovet av extern 

finansiering är litet. Vidare menar DGC One att om ett behov av extern finansiering 

uppdagas, tror företaget att man kommer att kunna förhandla till sig goda lånevillkor. 

 

Poolia hävdar att bolaget inte har ett behov av extern finansiering eller företagsobligationer. 

Vidare menar Poolia att man endast använder sig av en checkräkning. Poolia poängterar även 

att man opererar i en bransch vars nuvarande fas inte möjliggör, i lika stor utsträckning som 

andra branschers befintliga faser, extern finansiering via banken eller emission av 

företagsobligationer.  

 

 

 



 59 

6.1.1 Informationsasymmetri 
 

Respondent 1s upplevelser och iakttagelser av rådande informationsasymmetri på 

företagsobligationsmarknaden var inte speciellt utpräglade. Däremot upplevde vi under 

samtalets gång att det förekom en intern okunskap kring företagsobligationer inom företaget, 

vilket försvårar bolagets möjligheter att övertyga ägare om samtycke till 

obligationsfinansiering. Vidare menar respondent 1 att bankerna besitter ett 

informationsövertag kring historiska obligationspriser, volymer och likviditet. Detta 

informationsövertag är problematiskt menar respondent 1 eftersom företaget får det svårt att 

erhålla pålitlig och trovärdig information kring rådande prissättning och volymomsättning. 

Respondent 1 menar att detta orsakar ett trovärdighetsproblem när ägare i bolaget ska 

övertygas till att samtycka till emission av lån som finansieringsmetod. Respondent 1 hävdar 

att bolaget blivit alltmer “approachat” vad gäller emission av lån som finansieringsmetod, och 

att känslan är att företagsobligationer generellt som finansieringsmetod alltmer hamnar på 

tapeten för Small Cap bolag. Med andra ord menar respondent 1 att kunskapsläget går framåt.  

 

Den rådande okunskapen som råder inom bolaget, är enligt Rejlers en starkt bidragande orsak 

till varför företaget hellre väljer att införskaffa nytt kapital via banklån eller aktieemissioner. 

Okunskapen beror i sin tur delvis på att ett obligationsutfärdande inte tidigare varit aktuellt för 

bolaget. Rejlers menar vidare att ett obligationsutfärdande behöver vara väldigt stort i termer 

av volymstorlek, för att obligationslånet ska vara lönsamt över tid. Rejlers pratade om 

potentiella företagsobligationslån på 500 miljoner kronor och menade att denna summa är 

något av ett minimumlån för att utfärdandet ska vara lönsamt. Då just denna summa, enligt 

Rejlers, motsvarade cirka en fjärdedel av bolagets omsättning kunde man, med hänsyn tagen 

till just denna aspekt, konkludera att företagets behov av att emittera obligationslån idag inte 

ligger på agendan. 

Rejlers talade även i mångt och mycket om den bristfälliga kunskapen kring att praktiskt 

genomföra en obligationsprocess. Avslutningsvis poängterade Rejlers att företaget är redo att 

lämna trygghetszonen om allt fler mindre bolag börjar emittera företagsobligationer.  

 

Besqab upplever det befintliga kunskapsläget inom bolaget som väldigt begränsat. Denna 

okunskap grundas i att bolaget under lång tid haft bankfinansiering som metod för 

kapitalanskaffning. Besqab har däremot en uppfattning om att kapitalkostnaden för 

företagsobligationer är högre än bankräntan, men också lägre än avkastningskravet hos 
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aktieägarna, varför Besqab vill hålla dörren öppen för en framtida finansiering via 

företagsobligationer.   

 

Elanders hävdar att kunskapsläget för företagsobligationer är okej, men att det samtidigt kan 

förbättras. Företaget har blivit kontaktat av finansiella institutioner gällande erbjudanden av 

obligationspaket. Även företagets befintliga långivare, det vill säga två av de fyra stora 

affärsbankerna, har också börjat föra diskussioner med företaget om företagsobligationer som 

en alternativ finansieringsform. Elanders passar på att betona att man upplever att fler 

intressenter, det vill säga investerare såväl som mellanhänder på sistone börjat engagera sig i 

bolaget beträffande finansieringsförslag. Elanders tror att det beror på bolagets prestationer. 

Man upplever alltså ett förtroende, menar man. I övrigt menar Elanders att kunskapsläget 

kring företagsobligationer kan bli bättre, främst i termer av detaljkunskap. Man vet idag hur 

det fungerar på det stora hela, men saknar ingående detaljkunskap.  

 

6.1.2 Transaktionskostnader 

 

 

I och med att det enligt respondent 1 är svårt att som låntagare att erhålla lån från banken för 

förvärv och expansion, tvingas man då istället till att söka alternativa finansieringsmetoder för 

att förverkliga sina ambitioner. De eventuella transaktionskostnader som uppstår vid emission 

av företagsobligationer, verkade enligt vår tolkning av vad respondent 1 sa, inte vara något 

hinder för att genomföra emission av företagsobligationslån. Respondent 1 pratade 

återkommande om att marknaden erbjöd intermediärer vars roll gick ut på att erbjuda 

paketeringar av företagsobligationslån, för att få bukt med de rådande 

transaktionskostnaderna. Respondent 1 menar att dessa intermediärer har kunskapen och 

kontakterna för att kunna erbjuda dessa lösningar.  

 

Rejlers berättade även om sin syn på potentiella transaktionskostnader som kan uppstå i 

samband med emittering av företagsobligationer. Rejlers jämförde företagsobligationer med 

aktieemissioner ur ett transaktionskostnadsperspektiv och fastslog att det var en klar skillnad, 

där aktieemissioner medför betydligt mindre transaktionskostnader. Rejlers menar bland annat 

att bolaget måste tillkalla en extra bolagsstämma i syfte att få med majoriteten av bolagets 

ägare till att emittera företagsobligationer, vilket enligt Rejlers inte verkade vara det 

smidigaste momentet att genomföra. Rejlers återkom till just ägarstrukturen som ett 

bekymmer vid beslut kring obligationsutfärdande och menade att större bolag besitter en god 



 61 

fördel. Rejlers menar att större publika bolag lättare kan fatta stora finansieringsbeslut av den 

anledningen att de största ägarna i många fall endast äger exempelvis 5-10 % av bolaget. 

Mindre bolag kan exempelvis vara familjeägda, varför det lättare kan uppstå en viss 

motvillighet till utspädning av aktiekapital såväl som obligationsutfärdande, menar 

respondenten. 

 

Elanders upplever att transaktionskostnader är en faktor som idag håller bolaget borta från att 

emittera företagsobligationer. Elanders lägger där mycket tyngd på att företaget blir utdömt 

för att man kommer från tryckeribranschen. Utdömt i termer av att företagets 

verksamhetsrelaterade risk anses hög, vilket motiverar en hög riskpremie för bolaget vid ett 

eventuellt obligationsutfärdande. Vidare menar Elanders att den primitiva marknaden för 

företagsobligationer ger upphov till transaktionskostnader.  

 

DGC One hävdar att företaget har sonderat möjligheterna att ge ut företagsobligationer, men 

att utfallet resulterat i att företaget måste emittera relativt stora belopp för att ett 

obligationsalternativ ska vara ett mer lönsamt alternativt än ett vanligt banklån. DGC One 

menar att det måste röra sig om summor kring 100-200 miljoner kronor. I dagsläget har 

företaget inget sådant kreditbehov.  

 

 

6.1.3 Pecking order theory 

 

Respondent 1 poängterar tydligt i intervjun att det är extern finansiering från antigen 

företagsobligationsmarknaden eller aktieemission, som är det mest relevanta 

finansieringsalternativet vid expansion. Respondent 1 menar vidare att den svenska 

företagsobligationsmarknaden är undan skyltad och att det hämmar bolagets utveckling. 

Respondent 1 föredrar inte att använda internt kassaflöde som finansieringskälla, vilket 

klargörs väldigt tydligt när det poängteras att extern finansiering är den enda vägen man kan 

gå om man vill expandera eller växa.  

 

Rejlers menar att företagets kapital primärt införskaffas från banken. Vidare menar Rejlers att 

man strävar efter att uppnå ett så bra kassaflöde som möjligt, bland annat i syfte att kunna 

förhandla till sig goda lånevillkor hos banken men även för att hålla nere amortering- och 

räntekostnaderna. Även om banken är företagets primära finansieringskälla är företaget väl 
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medvetet om refinansieringsrisken och jobbar därför aktivt med att upprätthålla ett stabilt 

kassaflöde, samtidigt som man aktivt uppdaterar sig kring marknadens utveckling och andra 

finansieringskällor. Vidare hävdar Rejlers att en emission av företagsobligationer inte ligger 

på tapeten för närvarande. Inte heller en aktieemission. Rejlers menar att en utspädning av 

aktierna kan vara problematiskt i mindre bolag eftersom att ägarstrukturen oftast ser 

annorlunda ut, i jämförelse med de större bolagen, där det i mindre bolag finns ägare som äger 

60 % av bolaget medan i större bolag besitter majoritetsägarna en procentuell ägarandel på 

ungefär 1-5% av bolaget.  

 

Besqab menar att företagets kapital primärt införskaffas från banken. Vidare menar Besqab att 

företaget är väl medvetet om refinansieringsrisken, vilket klart framgår då bolaget finansierar 

verksamheten via olika banker och inte från andra finansieringskällor. Företagets primära 

finansieringsmetod är för närvarande banklån, men Besqab poängterar samtidigt att detta kan 

komma att förändras, förutsatt att effekter från exempelvis Basel III regelverket avspeglas i 

försämrade framtida kovenanter för företaget. Givet en märkbar effekt från Basel III 

regelverket i termer av försämrade lånevillkor från affärsbankerna, menar Besqab att den 

nuvarande rangordningen för införskaffning av externt kapital kan komma att justeras.  

 

Elanders kapital införskaffas primärt från banken. Elanders poängterar dock att vid en 

expansionsfas i form av förvärv, införskaffas kapital via nyemissioner. Intresset för 

alternativa finansieringskällor såsom företagsobligationer har enligt Elanders, ökat. Delvis på 

grund av att bankerna på senare år upprättat strängare kovenanter, men även för att ett 

innehavande av kapital från företagsobligationer skulle öka flexibiliteten. Vidare menar 

Elanders att intresset även ökat mycket på grund av att lånepaketen som Elanders tillsammans 

med banken utformar, och sedan erhåller, oftast har en förfallotid på 1 år. Elanders menar 

vidare att man skulle gynnas av att inneha lånepaket vars förfallotid sträcker sig längre än ett 

år.  

 

DGC One hävdar att verksamhetens behov av extern finansiering är litet. Idag används 

företagets starka kassaflöde till åtgärder för tillväxt. Vidare menar DGC One att man tittat på 

möjligheten att ge ut egna obligationer, men bedömer att det måste röra sig om relativt stora 

belopp för att den lösningen ska vara billigare än vanligt banklån. Dock poängterar DGC One 

att en emittering av företagsobligationer kan komma att bli mer aktuell om bolaget skulle 

planera ett större förvärv. 
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6.1.4 Default risk  
 

Respondent 1 upplever inte de faktiska transaktionskostnaderna som uppstår vid ett 

emissionsförfarande som hinder, utan talar mer om företagsspecifika prestationsmått som 

lönsamhet, storlek och stabilitet som primära bekymmer. Bekymmer i den bemärkelsen att 

dessa prestationsmått i dagsläget inte tenderar att vara tillräckliga för att kunna utnyttja 

möjligheten till att emittera företagsobligationer till goda och rimliga villkor. 

 

Rejlers diskuterar innebörden och relevansen av ett bra netdebt/ebitda värde. Rejlers betonar 

mer precist att värdet på netdebt/ebitda, inte bör överstiga 2. Vidare menar vederbörande att 

detta mått kontinuerligt används av banken som ett mått på ett företags kreditvärdighet vilket 

sedermera är en avgörande aspekt banken beaktar, innan kapital lånas ut.  

 

Rejlers menar att långivare idag alltmer beaktar periodiseringseffekter som kan uppstå när 

företag emellanåt söker att försköna siffrorna i syfte att uppnå en god kreditvärdighet. Rejlers 

menar vidare att skuldsättningsgraden går upp och ner beroende på hur det går för företaget. 

Rejlers talar om att periodiseringseffekter skapas och formas utifrån rådande konjunkturläge. 

Omstruktureringar i ett företag kan även det sänka ett resultat. Rejlers menar att det är 

negativt för bolaget i termer av kreditvärdighet. Detta menar Rejlers, kan fungera som en 

motivationsfaktor för företag i syfte att periodisera siffrorna till gagn för kreditvärdigheten.   

 

Besqab menar att företagsobligationer som finansieringsmetod, möjligtvis i dagsläget kan 

vara mer aktuellt för företag vars verksamhet innefattar rörelsekapital. Besqab menar att 

finansieringsbehoven för dessa företag, skiljer sig mot Besqabs egna finansieringsbehov, som 

mer består av lagerfinansiering och projektfinansiering. 
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6.1.5 Resultat Modell 1 – Small Cap  

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,660a ,435 ,417 13,13443 

a. Predictors: (Constant), Företags Storlek(log), Lönsamhet, 

Skuldsättningsgrad 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4,395 7,706  -,570 ,570 

Lönsamhet 3,996 1,199 ,362 3,332 ,001 

Skuldsättningsgrad -24,463 7,521 -,354 -3,253 ,002 

Företags Storlek(log) ,300 2,760 ,008 ,109 ,914 

a. Dependent Variable: Kreditvärdighet 

 

 

Resultatet från denna regression ger en justerad förklaringsgrad på 0,417. Detta innebär att de 

oberoende variablerna kan till 41,7 % förklara variationen i den beroende variabeln, 

kreditvärdighet.   

 

Med en statistisk signifikansnivå på 95 %, visar regressionen att skuldsättningsgraden 

påverkar variationen i kreditvärdigheten negativt. Regressionen visar även att variabeln 

lönsamhet, med en statistisk signifikans nivå på 95%, påverkar variationen i kreditvärdigheten 

positivt. Företagsstorlek påverkar variationen i kreditvärdigheten positivt. Vi kan inte dra 

några statistiska slutsatser på företagsstorlek eftersom att variabeln inte är statistiskt 

signifikant. Regressionens resultat i termer av riktningskoefficient ligger i linje med tidigare 

forskning och därmed våra upprättade hypoteser.  

 

I denna regression kan vi bekräfta studiens hypotes 2 och 3. Denna slutsats kan vi dra 

eftersom att (∶  𝜷2   >  𝟎 ), ( 𝑯𝒙  ∶  𝜷3   <  𝟎 ). Noll hypotesen för hypotes 1 kan inte förkastas 

då resultatet inte är statistiskt signifikant.  
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6.1.6 Resultat Modell 2 – Large Cap (Jämförelseindex) 
 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,915a ,838 ,829 5,32503 

a. Predictors: (Constant), Företags Storlek(log), Lönsamhet, 

Skuldsättningsgrad 

 

 

Resultatet från denna regression ger en justerad förklaringsgrad på 0,829. Detta innebär att de 

oberoende variablerna kan med 82,9 % förklara variationen i den beroende variabeln, 

kreditvärdighet.   

 

Med en statistisk signifikansnivå på 95 % visar regressionsanalysen att de oberoende 

variablerna lönsamhet, skuldsättningsgrad och företags storlek statistiskt signifikant påverkar 

variationen i kreditvärdigheten. Regressionsanalysen visar att skuldsättningsgraden påverkar 

variationen i kreditvärdigheten negativt medan storlek och lönsamhet påverkar variationen 

positivt. Således kan vi dra statistiska slutsatser på studiens alla oberoende variabler, eftersom 

att alla variabler är statistiskt signifikanta.   

 

I denna regression kan vi bekräfta studiens hypotes 1,2 och 3. Dessa slutsatser kan vi dra, 

eftersom att 𝑯𝒙  ∶  𝜷1   >  𝟎, 𝑯𝒙  ∶  𝜷2   >  𝟎 ,𝑯𝒙  ∶  𝜷3   <  𝟎.  

 

  

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -146,830 34,054  -4,312 ,000 

Lönsamhet 111,171 10,263 1,363 10,832 ,000 

Skuldsättningsgrad -58,846 22,074 -,729 -2,666 ,010 

Företags Storlek(log) 32,155 8,502 1,230 3,782 ,000 

a. Dependent Variable: Kreditvärdighet 
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7. Analys 

 

7.1 Inledning 
 

I detta avsnitt kommer vi att genomföra en analys som tar sina utgångspunkter från studiens 

teoretiska referensram och tidigare forskning. 

 

För att infria studiens syfte, på bästa möjliga sätt, har en metodtriangulering tillämpats. Det är 

studiens kvalitativa metod (intervjuer) som till största del kommer att analyseras med 

utgångspunkt från studiens teoretiska referensram, medan uppsatsens kvantitativa metod 

(multipel regression) huvudsakligen kommer att analyseras med utgångspunkt från tidigare 

forskning. Detta innebär följaktligen att respektive metod i detta avsnitt kommer att bearbetas 

och analyseras utifrån sin respektive utgångspunkt. Avslutningsvis kommer vi att väva ihop 

analyserna av de båda metoderna i syfte att söka och bredda en förståelse kring empirins 

utfall.       

 

Studiens metodtriangulering har tagit sina utgångspunkter i två stycken underfrågor som 

tillsammans tjänar för att besvara studiens huvudfråga. 

 

Studiens huvudfråga 

 Varför upplevs den svenska marknaden för företagsobligationer att vara 

underutvecklad bland små bolag? 

Studiens underfrågor 

 Vilka faktorer kan förklara små bolags beslut för hur de väljer att finansiera sina 

verksamheter? 

 Finns det företagsspecifika variabler som kan förklara att mindre bolag är sämre 

rustade för att emittera företagsobligationer än vad stora bolag är? 

 

 

 
 

 



 67 

7.1.1 Basel III 
 

En gemensam nämnare för Respondent 1, Rejlers och Elanders, som alla opererar med 

belånat kapital från banker och varit i kontakt med dem sedan ett antal år tillbaka, upplever 

likartade förändringar i termer av hårdare riskbedömningar, strängare kovenanter, dyrare 

lånekostnader och krav på en utökad insikt från bankerna, i företagens verksamheter. Vi tror 

att orsaken till att dessa gemensamma nämnare upplevs bland respondenterna, är att bankerna 

sedan en tid tillbaka, inlett arbetet med att efterleva och uppfylla de stundande kraven som 

Basel III innebär. Detta har alltså renderat ut i gemensamma effekter som de aktörer som 

lånar kapital från bankerna upplever. Vi tror att bankerna successivt höjt premien för att låna 

och skärpt lånekovenanterna för att kompensera för de uteblivna ränteintäkter som de förlorar 

då en mindre andel av kapital lånas ut. Alternativet skulle kunna vara att en tydlig om 

allokering av kapital införts, där utlåning riktas mestadels mot större bolag.   

 

Rejlers, Besqab, Elanders och Poolia talar även om vikten av branschtillhörighet. Vi finner 

dock att detta begrepp i sammanhanget kan, på basis av vår egen tolkning, fördelas i två 

perspektiv. Det första, som är gemensamt för vederbörande respondenter (Rejlers, Besqab, 

Elanders & Poolia), är det företagsrelaterade perspektivet.  

I takt med att bankerna rustar för Basel III verkar det som att kraven på låntagare generellt har 

ökat. I detta sammanhang pratar respondenterna i termer av ett ökat intresse från bankernas 

sida i de verksamhetsrelaterade aktiviteterna.  

 

Det andra perspektivet som vi upplever, är bankperspektivet. Besqab, som i vårt tycke 

utmärker sig specifikt för detta perspektiv, menar att bankerna väger in sina interna 

strategiska parametrar i sina beslut kring utlåning. Mer specifikt menar Besqab att beslut 

kring utlåning till aktörer delvis kan fattas på basis av vilken fas banken i fråga befinner sig i. 

I vår tolkning menar Besqab att bankerna kan planera expansion och tillväxt i olika branscher 

och områden som kan tänkas ge avkastning. Vi tror att detta kan bero på att bankerna, mycket 

på grund av den stundande implementeringen av Basel III-regelverket, ställt hårdare krav på 

sig själva i syfte att prestera en så högt avkastande utlåning som möjligt, vilket då resulterar i 

att de allokerar sin utlåning på mer avkastningsrelaterade parametrar.  

 

För att fortsätta på det inslagna spåret, vill vi diskutera vad Besqab och DGC One upplever 

kring bankfinansiering. Trots det stundande Basel III -regelverket, upplever inte Besqab och 

DGC One några svårigheter med extern finansiering via banken. Fastighetsmarknadens 
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utveckling och bostadsbristen i Sverige, tror vi, ligger till grund för Besqabs uppfattning. 

DGC One tycker inte att förutsättningarna har förändrats sedan 2008, och vi tror att det beror 

delvis på att företaget i fråga befinner sig i “rätt” bransch, men även delvis för att företaget 

besitter ett starkt kassaflöde vilket sedermera gör att behovet av extern finansiering via 

banken blir tämligen begränsat.  

 

7.1.2 Informationsasymmeteri  
 

Respondent 1 upplever att informationsövertaget som bankerna besitter gör att bolaget, trots 

behov av kapital, drar sig för att upprätta obligationsfinansieringar. Detta scenario kan 

kopplas till vad Rajan & Zingales (2000) diskuterar i sina teoretiska resonemang kring 

asymmetrisk information på finansiella marknader. Det viktiga att lyfta fram här i Respondent 

1:s perspektiv, är att man väljer att avstå ett deltagande i obligationstransaktioner av den 

anledningen att motparten upplevs vara bättre informerad, och att man således vid ett 

deltagande i en affärstransaktion, skulle löpa en stor risk att göra en mindre bra affär. 

Företaget har med andra ord svårigheter att bedöma om prissättningen är lönsam alternativt 

förkastlig, på de potentiella obligationstransaktionerna som finns att tillgå.  

 

Den interna okunskapen är även den problematisk, menar Respondent 1. 

Informationsasymmetrin bidrar i stor utsträckning till den rådande interna okunskapen inom 

företaget, vilket skapar vidare problem för bolaget att övertyga befintliga aktieinnehavare att 

samtycka till en obligationsfinansiering. Carlton & Perloff (1978) publicerade i en rapport 

från Federal Trade Commission, fem huvudorsaker till uppståndelsen av 

informationsasymmetri. En av dessa fem orsaker kan utan vidare identifieras i Respondent 1s 

fall om intern okunskap. Den vetenskapliga teorin menar att vissa aktörer antingen saknar 

adekvat utbildning eller besitter en otillräcklig kunskap för att kunna göra en rationell 

bedömning. Vi tror att, med hänsyn tagen till ägarstrukturen som råder i bolaget (Respondent 

1) och därmed till hur processen för hur beslut av denna art fattas, bolaget befinner sig i en 

sådan situation där okunskapen helt enkelt inte kan tillgodose kraven som beslutsprocessen 

kräver.  

 

Rejlers, Besqab, Elanders och DGC One lägger även dem en stor vikt vid sina okunskaper om 

företagsobligationer. Skillnaden i graden av okunskap verkar dock variera. Exempelvis talar 

Rejlers och DGC One i termer av potentiella minimumbelopp för obligationspaket, för att en 
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affärstransaktion ska vara lönsam. Rejlers jämför obligationspaketens storlek i förhållande till 

bolagets omsättning när man avgör huruvida ett obligationspaket ska vara lönsamt eller ej. 

DGC One däremot, jämför potentiella obligationspaket mot befintliga/potentiella banklån när 

man avgör obligationspaketets ekonomiska nytta. Respondent 1, Besqab och Elanders 

resonerar inte på samma sätt kring varför man inte emitterar företagsobligationer. Detta 

innebär således, att okunskapen mellan respondenterna verkar variera och att deras 

preferenser i beaktandet av problematiken, även dem varierar.  Rejlers, Besqab, Elanders och 

DGC Ones situation kan, likt Respondent 1, således också kopplas till Carlton & Perloff 

(1978) punkt 5 gällande bristen på tillräcklig kunskap. 

 

7.1.3 Transaktionskostnader 
 

Likheterna kring vad transaktionskostnader är och hur de uppstår är inte särskilt slående som 

vi på förhand trodde, mellan studiens respondenter. Vi tror att detta beror på att förkunskapen 

kring vad ett engagemang som obligationsemittent skulle innebära och medföra, skiljer sig 

markant mellan respondenterna. Förkunskapen om företagsobligationer och dess innebörd 

avgör alltså synen på vad som är och blir en transaktionskostnad för bolaget. Detta 

resonemang bekräftas när vi jämför synen som Respondent 1 har på intermediärernas 

paketlösningar för finansiering, med övriga respondenters syner på dito. Respondent 1 hävdar 

att intermediärernas engagemang i transaktionsförfarandet minskar transaktionskostnaderna. 

Övriga respondenter (Rejljers, Elanders och DGC One) hävdar att den primitiva marknaden 

för företagsobligationer ger upphov till intermediärernas paketlösningar, som i sin tur medför 

utökade kostnader för att utfärda obligationer.  

 

Ovanstående resonemang finner, enligt vår syn på det hela, sin teoretiska förankring i 

Eggertsons teori punkt 1. Dock inte rakt av. Eggertson (1990) menar att en av aspekterna som 

till stor del definierar transaktionskostnader är arbete som krävs för att hitta köparens och 

säljarens positioner vid olika förhandlingstyper. Efter att ha reviderat empirin kring 

transaktionskostnadernas existens i ämnet, tror vi att respondenternas syn, med hänsyn taget 

till Eggertson (1990) punkt 1, skiljer sig på så sätt att de definierar värde och pris på olika sätt. 

Respondent 1 upplever det faktiska arbetet som krävs för att upprätta och genomföra en affär, 

som den största transaktionskostnaden. Detta innebär, enligt vår tolkning, att Respondent 1 

ser värdet i att anlita en intermediär för att få bukt med dessa transaktionskostnader. Övriga 

respondenter, enligt vår tolkning, väljer att beakta transaktionskostnader som det faktiska 
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utflödet av pengar, som uppstår vid anlitandet av en mellanhand. Vi upplever att Rejlers, 

Elanders och DGC One bevisligen inte värderar värdet som genereras av att anlita en 

mellanhand, utan att de enbart ser detta i sig som en transaktionskostnad. Detta kan tolkas 

som att Rejlers, Elanders och DGC One ser mellanhanden i transaktionen som en motpart, 

vilket vidare kan kopplas till vad Rajan & Zingales (2000), i avsnittet om 

informationsasymmetri, menar kan vara en orsak till att handel slutligen upphör.  

 

7.1.4 Pecking Order Theory  
 

Med hänsyn tagen till teorins rangordning för företagsfinansiering, ska bolag först och främst 

välja internt genererat vinstmedel som finansieringskälla. Denna rangordning kan endast 

relateras till DGC One. Rejlers, Besqab och Elanders införskaffar externt kapital först och 

främst via bank. Det är en gemensam nämnare för dem. Ytterligare en gemensam nämnare 

mellan Besqab och Elanders, är att de båda har ett intresse för obligationsfinansiering. De 

bådas intressen för obligationsfinansiering grundar sig på liknande faktorer. Besqab har idag 

väldigt förmånliga lånevillkor, men är samtidigt medvetna om att framtiden kan innebära 

negativa förändringar för lånevillkoren. Elanders söker mer långsiktiga finansieringspaket än 

de som används idag. Dagens finansieringspaket sträcker sig till ett år. Respondent 1 föredrar 

inte internt kassaflöde eller banklån, utan ser istället ett utfärdande av företagsobligationer 

eller aktieemissioner som bättre alternativ.  

 

Vi tror att respondenternas preferenser kring anskaffning av externt kapital delvis avviker från 

teorins rangordning på grund av att de befinner sig i olika faser av utveckling. Vidare tror vi 

att respondenternas syn på utveckling och expansion även den avviker mellan varandra. 

Exempelvis talar Elanders och DGC om expansion i termer av förvärv, och hänvisar då till 

lämpliga metoder för kapitalanskaffning. Respondent 1 bidrar med en intressant synpunkt 

gällande expansion och tillväxt, där vederbörande menar att extern finansiering är den enda 

vägen att gå. Respondent 1 utelämnar alltså internt kassaflöde. Vi tror att en gemensam 

nämnare för de respondenter som utelämnar internt kassaflöde som finansieringsmetod vid 

expansion och tillväxt, är för att det inte räcker till. Detta resonemang för oss även vidare i 

tankar gällande att Pecking order teorin möjligtvis lämpar sig bättre för företag som befinner 

sig i en mognads fas, det vill säga större företag. En annan aspekt som vi tror kan ha betydelse 

för företagens preferenser kring kapitalanskaffning, är branschtillhörigheten. Olika branscher 
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kräver helt enkelt olika stora mängder kapital, vilket resulterar i att varje bolag upprättar en 

egen “rangordning” för kapitalanskaffning.   

 

 

7.1.5 Default Risk 
 

Värt att poängtera i denna del av analysen är att studiens teoretiska avsnitt om default risk 

antar utgångspunkter för aktörer som de facto emitterar obligationer. Detta innebär således 

inte, att vi inte kan analysera studiens respondenter (som de facto inte emitterar obligationer) 

med samma utgångspunkter som default risk teorin gör. Detta för att default risk avsnittet, i 

vår tolkning, inte endast framhäver företagsspecifika prestationsmått för aktörer som emitterar 

obligationer, utan lägger även en viss betoning på att måtten är viktiga parametrar att beakta 

för potentiella emittenter.  

 

Teorin säger bland annat att ett företags förmåga att fullgöra sina betalningsåtaganden, avgörs 

i stor utsträckning av de inneboende värdena som finns i företagsspecifika variabler. Detta 

innebär en påverkan på befintliga emittenter, men kan även påverka företag som i framtiden 

vill emittera företagsobligationer. Respondent 1 talade just om att det är de företagsspecifika 

prestationsmåtten som sätter käppar i hjulet för ett framtida utfärdande av 

företagsobligationer. Det som respondent 1 betonade var prestationsmåtten lönsamhet, 

stabilitet och storlek. Vi tror att respondent 1:s syn grundar sig i en god medvetenhet kring 

vilken ungefärlig nivå som bör redovisas i prestationsmåtten. Detta för att vidare erhålla goda 

villkor i en framtida obligationstransaktion. 

 

En gemensam nämnare för en rad forskare inom det teoretiska fältet för default risk är att de 

konkluderar att nyckeltalet NetDebt i förhållande till EBITDA, utgör en adekvat faktor för att 

mäta ett företags kreditvärdighet. Rejlers talade relativt ingående kring vikten av att besitta ett 

stabilt NetDebt/EBITDA värde, vilket ligger fullständigt i linje med vad teorin hävdar.  

 

Sammantaget kan vi hävda att den relativt tunna empiri vi erhöll från studiens respondenter 

kring default risk och företagsspecifika prestationsmått, var överensstämmande med 

teoriavsnittets innehåll. Speciellt för studiens urval är att, trots att respondenterna inte 

emitterar obligationer, var vederbörandes kunskaper kring (till viss mån) vilka variabler som 

är av relevans vid mätning av kreditvärdighet, samstämmiga med forskares kunskaper. Vi tror 

att detta kan vara en indikation på att den svenska marknaden för företagsobligationer blir mer 
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och mer på tapeten för mindre aktörer. Detta för oss dock vidare i tankarna om att den 

svenska marknaden för företagsobligationer är tämligen primitiv och möjligen inte ännu nog 

anpassad för mindre aktörer.   

 

7.1.6 Regressions Analys 

 

Med hänsyn tagen till den förda problematiken i studien, har vi upprättat tre st hypoteser som 

är utformade i enlighet med tidigare forskning. Hypoteserna har i det empiriska utfallet blivit 

testade i en multipel regressionsanalys.   

 

Två av tre hypoteser i den multipla regressionsanalysen för studiens urval (Small Cap), 

uppvisar statistiskt signifikanta resultat. Nollhypoteserna för variablerna lönsamhet och 

skuldsättningsgrad kan förkastas. Detta för att alternativhypoteserna är signifikanta. 

 

Nollhypotesen för variabeln Företagsstorlek kan inte förkastas. Detta för att 

alternativhypotesen inte är statistiskt signifikant. Urvalets resultat, gällande variablerna 

lönsamhet och skuldsättningsgrad, styrks av studiens jämförelseindex. Detta för att dessa 

hypoteser i den multipla regressionen för studiens jämförelseindex uppvisar statistiskt 

signifikanta alternativhypoteser. 

 

Lönsamhet 

Utfallet för variabeln lönsamhet ligger i linje med vad tidigare forskning uppvisat. Detta 

innebär att studiens resultat för denna variabel indikerar på att urvalet idag har förmågan att 

uppvisa en god lönsamhet. Detta innebär att kreditvärdigheten för urvalet ur denna aspekt är 

god. Utfallet för lönsamhetsvariabeln i studiens jämförelseindex uppvisade även den ett 

positivt signifikant samband. Denna variabel kan således inte, i denna studie, förklara någon 

skillnad mellan de mindre och större bolagen. En förklaring till varför värdena inte skiljer sig 

markant, tror vi kan bero på att den svenska ekonomin, rent generellt, haft en god 

återhämtning sedan 2009. Värt att nämna är att bolagen från Small Cap, som representerar 

studiens urval och Large Cap, har i börsvärde sedan 2009 stigit 108% och 176%, respektive.   

 

Skuldsättningsgrad 

Utfallet för variabeln skuldsättningsgrad ligger i linje med vad tidigare forskning uppvisat. 

Detta innebär att studiens urval, ur denna aspekt uppfyller en god kreditvärdighet. Detta kan 
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vi hävda genom att relatera till tidigare forskning som finns redogjord för i denna studie. 

Tidigare forskning menar att företag med hög skuldsättningsgrad kan få svårigheter att 

fullgöra sina betalningsåtaganden. En hög skuldsättningsgrad anses därför bidra till en låg 

kreditvärdighet. Studiens resultat för Small Cap uppvisar, ur ett statistiskt perspektiv, ett 

liknande utfall som för studiens jämförelseindex (Large Cap). Vi kan alltså inte hävda att 

skuldsättningsgraden i denna studie, kan utgöra en förklaring till att Small Cap bolag är sämre 

rustade kreditvärderingsmässigt, än vad Large Cap bolag idag är. Vi tror att detta kan bero på 

att företagen som finns inom ramen för urvalet, opererar inom en utpräglad och modern 

finansiell miljö där extern finansiering inte enbart erhålls från banker. Detta gör att bolagen 

kan erhålla extern finansiering från andra håll och kanter, och använda dessa medel till att 

växa och generera vinster, utan att nödvändigtvis öka skuldsättningsgraden markant.  

 

Företags Storlek 

Resultatet för variabeln Företags Storlek uppvisar ett positivt samband med kreditvärdigheten, 

både för urvalet och studiens jämförelseindex. Dock kan vi inte dra några slutsatser kring 

urvalets utfall, eftersom att resultatet inte är statistiskt signifikant. Detta innebär att vi inte 

med en statistisk signifikans kan hävda att utfallet för Företags Storlek ligger i linje med vad 

tidigare forskning uppvisat. Däremot uppvisar utfallet från studiens jämförelseindex ett 

positivt signifikant samband mellan Företags Storlek och kreditvärdigheten, vilket således 

ligger i linje med vad tidigare forskning konkluderat. Vi tror att resultatet från de båda 

regressionerna grundar sig i det som Horrigan (1996) och Bhojraj & Sengupta (2003) 

konkluderade i sina studier. De fann att större bolag har möjligheten att utnyttja 

stordriftsfördelar när icke kalkylerbara händelser inträffar.  

 

 

Vi tror att valet av operationalisera variabeln Företagsstorlek i totala tillgångar, delvis kan 

förklara varför utfallet inte blev statistiskt signifikant. Vi anser att det finns skäl att tro så av 

den anledningen att urvalet för studien består av 97 bolag där det utbredda antalet olika 

branscher för dessa objekt, gör att vår operationalisering av Företags Storlek kan ha bidragit 

till det icke signifikanta utfallet. Tillgångar i storlek och antal kan variera kraftigt beroende på 

vilken bransch ett företag befinner sig i.     
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8. Slutsats 

 

Syftet med denna studie är att besvara varför den svenska marknaden för företagsobligationer 

förefaller att vara underutvecklad. För att besvara de forskningsfrågor som vi har upprättat har 

en metodtriangulering tillämpats.  

 

Studiens intervjuer syftar till att införskaffa en djup förståelse kring urvalets preferenser 

gällande extern finansiering. Den multipla regressionen tjänar till att undersöka urvalets 

kreditvärdighet med vetenskapligt motiverade förklaringsvariabler. Detta i ett försök att skapa 

en förståelse kring urvalets förutsättningar för ett framtida inträde på den svenska 

företagsobligationsmarknaden.  

 

Studiens empiri visar att den förda problematiken kan bekräftas hos respondenterna.  

Vi finner det väldigt tydligt att företagen som denna studie berör, har tack vare ett nytt 

regelverk som i sig kan betraktas som en institutionell förändring, ofrivilligt tvingats in i 

banor för ett nytänkande gällande deras finansiering idag och för framtiden. Detta sker dock i 

olika utsträckningar för företagen som utgör urvalet. Beroende på vilken bransch ett företag 

tillhör, upplevs problemet idag i olika utsträckningar, för respektive företag. 

Branschtillhörigheten upplevs därför som en tongivande faktor för vilken nivå av förkunskap 

respondenterna har för företagsobligationsmarknaden. Olika nivåer av förkunskap är också 

förklaringen till att respondenternas syn på transaktionskostnader skiljer sig. Denna studies 

resultat visar att respondenternas okunskap inom området håller dem tillbaka från att träda in 

på företagsobligationsmarknaden.  

 

Studiens empiri visar att bankfinansiering är den mest förekommande finansieringsmetoden 

bland företagen. Bankfinansieringen har sedan länge varit ett tryggt och traditionsenligt 

tillvägagångssätt för företag att finansiera sina verksamheter. Då bankerna i Sverige har fått 

nya regler att följa i Basel III, har förändringarna som detta regelverk medför, orsakat 

förändringar kring mindre bolags förmåga att erhålla banklån i liknande utsträckning som 

tidigare. Onekligen har det sedan länge varit mycket av en utpräglad tradition för företagen att 

finansiera sig via banklån. Denna finansieringsmetod har bidragit till företagens ringa 

kunskap kring företagsobligationer. Med andra ord har denna tradition och trygghet hållit dem 

tillbaka från företagsobligationsmarknaden. Urvalets bristfälliga kunskap för 
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företagsobligationer i kombination med bankernas roll som intermediär, skapar en 

informationsasymmetri som ger upphov till stora transaktionskostnader. Därför förefaller den 

svenska marknaden för företagsobligationer att vara underutvecklad, för urvalet i fråga.  

 

Den multipla regressionens utfall för studiens urval fastslår, att två av tre förklaringsvariabler 

(Lönsamhet och Skuldsättningsgrad), med statistisk signifikans, inte kan utgöra 

företagsspecifika mått som skulle kunna förklara en otillräcklig kreditvärdighet för ett 

eventuellt inträde på den svenska marknaden för företagsobligationer, för urvalet. Detta går 

att konkludera då studiens jämförelseindex, som består utav ett urval där antalet emittenter av 

företagsobligationer är betydligt fler, visar på likartade statistiska utfall för variablerna 

lönsamhet och skuldsättningsgrad.  

 

Företags storlek, mätt i totala tillgångar, skulle kunna utgöra en företagspecifik variabel som 

kan förklara en otillräcklig kreditvärdighet för ett eventuellt inträde på 

företagsobligationsmarknaden, för urvalet. Detta kan konkluderas eftersom att nollhypotesen 

inte kan förkastas.  

  

9. Förslag till vidare studier 

 

Trots att vi känner att vår studie bidrar till ökad förståelse kring urvalets lämplighet och syn 

för och på företagsobligationsmarknaden, finns ytterligare aspekter värda att studera.  

 

En mer branschinriktad studie är, i vår synpunkt, ett väldigt intressant alternativ för framtida 

forskning. Detta för att behovet av kapital kan variera beroende på vilken bransch som är i 

fokus. Det finns därför anledning att tro att företags preferenser kring kapitalbehov skiljer sig 

markant.   

 

Svenska marknaden är fortfarande underutvecklad i jämförelse mot den amerikanska. Vi 

anser därför att det vore intressant att undersöka den svenska marknadens utveckling mot 

någon eller några europeiska länders marknader. Detta för att se hur långt gången den svenska 

marknadens utveckling är i relation till närliggande länder. En sådan studie skulle kunna 

generera en kartläggning av marknadsrelaterade problem som övriga länder har. Med en 

utökad förståelse kring detta skulle förslag och idéer för nationella som internationella 
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lösningar kunna skapas, i syfte att få fart på den svenska såväl som den europeiska 

företagsobligationsmarknaden.      

 

 

10. Studiens Kvalité 

10.1 Reliabilitet      
  

En studie som innehar en god reliabilitet kan också betraktas som trovärdig. En studie kan 

vidare betraktas som pålitlig om liknande resultat skulle uppnås om studien utfördes en gång 

till. Om så blir fallet, det vill säga att ett liknande resultat uppnås, kan forskaren/studenten 

vara relativt säker på att studiens resultat inte har orsakats av slumpmässiga faktorer (Bryman, 

2011). Gällande kvantitativa studier, är det alltid intressant att undersöka hur mycket ett 

resultat fluktuerar.  

 

Denna uppsats kvantitativa studie är baserad på information inhämtad från Datastream. 

Ur vår synpunkt, är källan betraktad som trovärdig. Anledningen till detta är att, den 

insamlade datan för denna studie, skulle vara densamma, om den återigen insamlades. 

Onekligen kan man inte bortse från risken att operationella fel orsakade av den mänskliga 

faktorn, kan förekomma. Sådana typer av fel kan uppstå under studiens genomförande, gå 

obemärkta förbi och slutligen påverka resultatet. Av denna anledning kan vi inte med en 

hundraprocentig övertygelse hävda att studien är fullständigt befriad från fel. Vad vi däremot 

har gjort för att minimera risken för att sådana fel uppstår, är att vi kontinuerligt under 

datainsamlingen utfört slumpvisa statistiska tester på delar av inhämtad data. 

 

Vidare är det viktigt att alltid bära med sig en medvetenhet gällande effekten som kan uppstå 

med kraftigt avvikande minimi- och max värden, och även standardavvikelserna som kommer 

med. För att undvika detta problem, kan studenten/forskaren alltid välja att exkludera den 

eller de mest avvikande objekten i urvalet. Detta kommer dock på bekostnad av studiens 

trovärdighet, eftersom att empirin och därmed också slutsatsen och analysen kommer att 

baseras på ett mindre urval. 

 

I denna studie avvek variabeln Totala tillgångar markant i förhållande till Netdebt/Ebitda, 

Lönsamhet och Skuldsättningsgrad. För att erhålla en god signifikans i studiens multipla 

regressionsanalys mellan variablerna, valde vi att logaritmera värdena för Totala tillgångar.  
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10.2 Validitet 

 

En studie som levererar en hög validitet karaktäriseras av god kvalitet eftersom den mäter de 

variabler och frågor som ska besvara studiens syfte (Dahmström 2011). Bryman (2011) 

betonar tydligt en stor vikt av att uppnå en god reliabilitet genom att tydligt redogöra och 

förklara studiens forskningsfråga. Genom att utföra detta kriterium, framgår det mycket 

klarare vad det är som ska mätas. Validiteten kan därför inte bli bättre än reliabiliteten. 

 

Studiens kvantitativa del, både vad avser den tillämpade metodiken och de inkluderade 

förklaringsvariablerna, har tydligt motiverats utifrån vetenskaplig forskning. Genom att 

använda tidigare forskning som inspirationskälla vad gäller användningen av den multipla 

regressionsanalysen och förklaringsvariablerna, hoppas och tror vi att studien innehar en god 

validitet. 

 

I förhållande till tidigare forskning har vår studies utfall gällande variablerna Lönsamhet och 

Skuldsättningsgrad, uppvisat liknande statistiskt signifikanta resultat som tidigare forskning. 

Vad gäller resultatet för Företagsstorlek var dito, även det i linje med tidigare forskning. Dock 

var inte utfallet statistiskt signifikant. Sammantaget känner vi, med hänsyn taget till 

regressionens utfall i förhållande till tidigare forskning, att den multipla regressionsanalysen 

mäter vad den avser att mäta. Vi vill därför tro att studien har lyckats uppnå en god 

validitetsnivå.  

 

     

10.3 Överförbarhet  
 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning det går att överföra resultatet för studien eller 

teorin på andra miljöer.  En studie med kvalitativ karaktär drabbas ofta av generaliserbarhets 

problem, eftersom att urvalet oftast är för litet. Detta innebär att vi inte kommer göra anspråk 

på generaliseringen för studien utan istället kommer att fokusera på överförbarheten (Bryman 

& Bell, 2005).  

 

Vår studie avgränsar sig till Small Cap bolagen. I den kvalitativa delen av studien deltog totalt 

6 respondenter och huruvida resultatet kan överföras till andra mindre bolag i Sverige är en 
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fråga läsaren får avgöra. Vi tror dock att resultatet kan, i viss mån, överföras till andra mindre 

bolag i Sverige, framförallt de som är listade på Small Cap. Den förda problematiken har 

bland annat inspirerats och baserats på riksbankens rapporter. Finansieringsproblemet för 

mindre bolag drabbar enligt riksbanken inte endast bolag listade på Small Cap, utan även 

bolag listade på First North (ännu mindre bolag sett till börsvärde). Vi vill därför tro, att 

studiens resultat kan, återigen, till viss mån, överföras till fler Small Cap bolag, men även till 

bolag som är listade på First North. Att överföra resultatet på utländska företag skulle vara 

problematiskt då dessa bolag kan operera under andra marknadsmässiga förutsättningar och 

affärsmässiga omständigheter.  

 

10.4 Tillförlitlighet  
 

Tillförlitlighet handlar om att en social verklighet i många avseenden kan ses och tolkas på 

olika sätt. Det innebär att forskaren/studenten måste arbeta efter att skapa trovärdighet i 

resultatet för studien. För att kunna skapa tillförlitlighet måste studien göras inom rådande 

regler och sedan återkoppla resultatet till personer inom den sociala verkligheten. Då vi under 

studiens gång haft kontakt med de respondenter som deltagit i studien och därigenom kommit 

överens om att delge resultatet, vill vi tro att resultatet kan betraktas som trovärdigt i den mån 

vi anser det möjligt att få. Genom att återkoppla vår tolkning av resultatet till studiens 

respondenter, anser vi att eventuella misstolkningar från vår sida, ges en möjlighet att justeras. 

 

Vi har under intervjuernas genomförande haft en god medvetenhet kring svårigheten att 

inneha en opartiskhet. Delvis klargjorde vi relativt tidigt i studiens genomförande vår egen 

förförståelse i syfte att försöka se hur denna skulle kunna påverka vår egen inställning att vara 

partiska och därigenom undvika detta. Vi vill dock hävda att vår förförståelse var, i stor 

utsträckning baserad på opartiska källor som exempelvis Riksbanken och Finansinspektionen, 

vilket indikerar på att vår förförståelse i relativt låg utsträckning haft inslag av subjektivitet. 

Eftersom våra val av metoder har varit vetenskapligt motiverade i kombination med att vår 

teoretiska ställning i ämnet kontinuerligt, under studiens gång reviderats i takt med att vår 

kunskap utvecklats, anser vi att dessa aspekter, inte på något sätt är vinklade i subjektiva 

termer. 

 

Avslutningsvis, vill vi också understryka fördelen med att bedriva en studie med 

semistrukturerade intervjuer. Då denna metod gett oss möjligheten att bedriva öppna dialoger 
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med studiens respondenter, har vi redan i ett tidigt skede kunnat förebygga förekomsten av 

tolknings fel. Detta genom att direkt i intervjuerna bekräfta med respektive respondent, att det 

vi diskuterar tolkas enligt respondentens faktiska åsikter i ämnet.   
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12. Appendix 

 

12.1 Kort presentation om företagen 
 

 

1. Respondent 1 (anonym) 

Företaget tillhör branschen för industrivaror & tjänster. Vi intervjuade företagets ekonomichef 

som ville vara anonym.  

 

2. Rejlers  

Rejlers verksamhet tillhör branschen för industrivaror & tjänster. Företaget är en nordisk 

koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster inom bygg och fastighet, energi, industri och 

infrastruktur. Vi intervjuade företagets ekonomichef (CFO) Mats Åström.  

 

3. Besqab  

Besqabs verksamhet tillhör finans & fastighetsbranschen. Företagets verksamhet har sin 

inriktning i projektutveckling av bostäder och har tre affärsområden.  

De tre affärsområdena är projektutveckling bostad, construction management samt 

fastighetsutveckling. Vi intervjuade ekonomichefen Björn Somnäs (CFO). 

 

4. Elanders 

Elanders verksamhet tillhör, likt respondent 1, branschen för industrivaror och tjänster. 

Företaget opererar i Kina, Singapore, Tyskland och Sverige. Verksamheten erbjuder globala 

lösningar inom affärsområdena supply chain, solutions, print & packaging solutions och e-

Commerce solutions där syftet är att effektivisera och utveckla affärskritiska processer.  

Vi intervjuade företagets ekonomichef (CFO) Andreas Wikner.  

 

5. DGC One 

DGC Ones verksamhet tillhör telekomoperatörs branschen. Företaget är en nätoperatör som 

utvecklar och säljer datakommunikations tjänster samt drift- och telefonitjänster. Vi 

intervjuade företagets VD, Jörgen Qwist. 
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6. Poolia 

Poolias verksamhet tillhör branschen för industrivaror & tjänster. Poolia opererar i Sverige, 

Danmark, Finland, Tyskland och Storbritannien. Företaget erbjuder tjänster inom uthyrning 

och rekrytering på tjänstemannaområdet samt HR konsulting. Uthyrningen och rekryteringen 

fokuserar främst på personal inom finance & accounting, financial services, human resources, 

sales & marketing, IT & engineering, office support samt executive search. Vi intervjuade 

bolagets VD, Morten Werner.   
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12.1.1 Intervjuguide 
 

• Har Ni upplevt någon skillnad kring möjligheterna att låna kapital från banker sedan 2008? 

Om ja, beskriv gärna på vilket/vilka sätt.    

• Har Ert intresse eller behov för/av emission av obligationslån förändrats sedan den globala 

finanskrisen 2008? Om ja, på vilket sätt? Om nej, vad kan det bero på?    

• Hur skulle Ni beskriva det befintliga kunskapsläget inom företaget kring 

företagsobligationer?    

• Hur skulle Ni beskriva alternativt karaktärisera de transaktionskostnader som uppstår när ni 

emitterar obligationer respektive/alternativt belånar kapital från banken?    

• Många företag väljer idag att diversifiera sin företagsfinansiering i syfte att minska 

refinansieringsrisken. Hur förhåller Ni er till denna risk?    

• Har Ni vid något emissionsförfarande eller i allmänhet upplevt en förekommande 

informationsasymmetri mellan er själva och någon aktör eller mellan andra aktörer på 

företagsobligationsmarknaden? 

• Finns det företagsspecifika variabler som Ni upplever vara särskilt relevanta gällande 

kreditvärdighet?    

 

FRAMTIDEN  

• Hur bedömer Ni att er framtida företagsfinansiering kommer att fördelas mellan lån och 

företagsobligationer?    

• Hur ser Ni på företagsobligationsmarknadens utveckling i framtiden?   Glöm inte bort att 

dessa frågor är ett underlag för en kommande intervju. Om något upplevs oklart kring 

någon eller några av frågorna kommer det att finnas tillfälle att förtydliga oklarheterna 

vid diskussionen/intervjun.  
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