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Abstract 

The market for so-called High Yield bonds (“HY bonds”) has witnessed a remarkable growth over the 

last decade, particularly in Europe. An increasing number of non-investment graded firms do 

strategically seek to issue HY bonds in order to finance their various activities, whether it be maintaining 

payments to suppliers, employees or other stakeholders; making capital expenditures; acquiring other 

firms; refinancing maturing loans and bonds; or pursuing other corporate-related activities. Despite this 

development, however, the HY Bond market is comparatively small in Sweden. As a consequence, this 

study seeks to answer why so few HY bonds are being issued today in the Swedish market. 

The results imply that the Swedish financial market is characterized by very strong and enduring 

relationships between firms and banks which effectively reduce the demand for other financial sources. 

Second, considering the relatively small size of Swedish firms, many are not in a position to issue bonds 

in the levels currently demanded by the investor base. Third, there appears to be a cultural constraint 

amongst the market actors; a tendency to refrain from accessing the corporate bond market. Finally, a 

hitherto profound knowledge gap that all actors within the marketplace appear to possess has 

significantly further restrained the diffusion of HY bonds. 

Given the rapid changes the world of finance is experiencing today, primarily due to the last years’ crisis 

and the resulting material regulatory changes, banks, firms, and investors have been forced to alter their 

behavior. These changes are likely to make bonds – and especially HY bonds – a more attractive solution 

and, in turn, on a long-term basis, ought to lead to the corporate bond market finally establishing itself 

properly in Sweden as is the fact in rest of Europe and the U.S. 
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Sammanfattning 

Marknaden för så kallade ”High Yield Bonds” – högavkastande obligationer – har under det senaste 

årtiondet genomgått en remarkabel utveckling, särskilt i Europa. Ett ökat antal ”non-investment grade”-

företag söker strategiskt att emittera dessa obligationer för att finansiera sina verksamheter, vare sig det 

rör sig om upprätthållandet av betalningsströmmar till leverantörer, anställda eller andra intressenter; 

kapitalanskaffning; företagsförvärv; refinansiering av lån; eller andra företagsrelaterade aktiviteter. Trots 

denna utveckling är marknaden för högavkastande obligationer i Sverige jämförelsevis liten. Följaktligen 

söker denna studie svara på varför så få högavkastande obligationer idag emitteras på den svenska 

marknaden. 

Våra resultat visar att den svenska finansmarknaden karaktäriseras av starka och långsiktiga relationer 

mellan företag och banker vilket effektivt reducerar företagens behov av alternativa finansieringskällor. 

För det andra, om vi betraktar den förhållandevis lilla volym svenska företag söker emittera, är inte 

många företag i den position att kunna emittera obligationer i de summor som för närvarande efterfrågas 

av investerarbasen. För det tredje tycks det också existera en kulturell faktor bland marknadsaktörerna; 

en tendens att undvika att verka på företagsobligationsmarknaden. Till sist har också en djupgående 

kunskapsbrist som alla marknadsaktörer tycks uppvisa ytterligare försvagat spridningen av hög-

avkastande obligationer. 

Givet de snabba förändringarna finansbranschen genomgår idag, främst en konsekvens av de senaste 

årens kris och de efterföljande regleringarna som kommit till stånd, kommer banker, företag och 

investerare vara tvungna att förändra sitt beteende. Dessa förändringar kommer förmodligen innebära 

att obligationer – och särskilt högavkastande obligationer – blir en mer attraktiv lösning och kommer 

förmodligen att innebära att företagsobligationsmarknaden på sikt till sist etablerar sig i Sverige så som 

är fallet i resten av Europa och USA. 
 

 

Nyckelord: Högavkastande obligationer, Finansiering, Företagsobligations-
marknaden, Non-investment grade 



 

 

Förord 

Denna uppsats är resultatet av en studie som utförts inom ramen för ett 

examensarbete som i sin tur är en avslutning på civilingenjörsprogrammet Industriell 

ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Uppsatsen är skriven vid 

institutionen för industriell ekonomi och organisation. 

Syftet med studien har varit att beskriva, analysera och utvärdera varför inte fler 

svenska företag emitterar högavkastande obligationer på den svenska kredit- och 

obligationsmarknaden. 1 

Under denna studie har vi haft förmånen att kunna mottaga hjälp från ett stort antal 

personer på ett flertal olika prominenta banker, fonder och andra organisationer ur 

det privata näringslivet. Vi vill ta tillfället i akt och rikta ett mycket stort tack till alla 

de som har ställt upp med sin tid och kompetens till förmån för denna uppsats. 

Uppsatsen hade sannerligen inte uppnått samma kvalité utan dessa personers 

medverkan. Tack. 

Vi vill även rikta ett speciellt tack till vår handledare på KTH, Tomas Sörensson, som 

varit till mycket stor hjälp under arbetets gång. 

Givetvis är eventuella tillkortakommanden och misstag helt vårt eget ansvar. 

Kristoffer Straume, Erik Wetter 

Stockholm, februari 2012 

                                                           
1 Med högavkastande obligationer avses det som vanligtvis går under den engelska beteckningen High 

Yield bonds. 
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1. Inledning 

I det inledande avsnittet behandlas bakgrunden till uppsatsen. Syftet och problem-

formuleringen presenteras utförligt, inklusive en diskussion kring detta ämnes samhälleliga 

värde. Vidare diskuteras de avgränsningar som har gjorts, den målgrupp uppsatsen riktar sig 

till, bakgrunden till metodvalet samt uppsatsens övergripande disposition. 

1.1. Bakgrund till uppsatsen 

Alla företag behöver löpande finansiera driften av sina verksamheter, vare sig det rör 

sig om upprätthållandet av betalningsströmmar till leverantörer, anställda eller 

andra intressenter; kapitalanskaffning; företagsförvärv; refinansiering av lån; eller 

andra företagsrelaterade aktiviteter (Gunnarsdottir & Lindh, 2011). En rad olika 

finansieringskällor står till förfogande för företag, alla med sina särskilda egenskaper 

och följaktligen sina särskilda för- och nackdelar: företag kan emittera aktier, söka 

kapital från riskkapitalbolag, ta banklån, emittera obligationer eller söka andra 

finansieringskällor, allt beroende på företagets specifika situation och inneboende 

preferenser (Berk & DeMarzo, 2011). 

På senare år har allt fler företag klassificerade som ”non-investment grade” kunnat 

agera på obligationsmarknaden, trots sina låga kreditvärdigheter och den mycket 

reella risken att dessa företag inte kommer att kunna leva upp till sina betalnings-

åtaganden.2 Genom att emittera högavkastande obligationer kan sådana företag 

finansiera sina verksamheter samtidigt som investerarbasen erhåller tillträde till 

investeringsmöjligheter med potentiellt mycket hög avkastning. Det finns flera 

karaktäristiska drag som gör högavkastande obligationer till en attraktiv 

finansieringskälla för många företag (Altman, 2002). Då obligationerna är behäftade 

med villkor som tillåter en betydligt större finansiell flexibilitet i jämförelse med 

                                                           
2 Med begreppet ”non-investment grade” avses emitterade obligationer av företag som har erhållit ett 

kreditbetyg av kreditinstituten Standard & Poor’s respektive Moody’s lägre än BBB- respektive Baa3. 
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exempelvis traditionella banklån och med en löptid som kan sträcka sig upp mot ett 

decennium tillåter de ett stort handlingsutrymme för företagsledningar att söka 

tillväxtfrämjande aktiviteter. Detta trots att företagen ifråga kan ha en relativt hög 

skuldbörda eller i en annan bemärkelse befinna sig i en prekär situation. Det är 

därför inte särskilt märkligt att denna typ av finansieringskälla har vuxit sig allt 

starkare.  

Trots denna situation är det dock mycket få svenska företag som har sökt använda 

sig av denna finansieringskälla. Vid en första anblick kan detta tyckas märkligt. 

Sverige är ett väl utvecklat kapitalistiskt land och borde rent intuitivt fungera mer 

eller mindre på liknande sätt och inneha liknande egenskaper som övriga väst-

världen. Även om högavkastande obligationer konkurrerar med andra finansierings-

källor som regelrätta banklån eller aktieemissioner – som i Sverige har varit mycket 

vanliga finansieringskällor – borde förekomsten av högavkastande obligationer 

underlätta för företag att täcka sina finansieringsbehov samtidigt som investerar-

basen erhåller tillträde till fler attraktiva investeringsmöjligheter (Gunnarsdottir & 

Lindh, 2011). 

1.2. Problemformulering & syfte 

Med utgångspunkt i ovanstående iakttagelser blir den uppseendeväckande från-

varon av högavkastande obligationer i Sverige ett mycket intressant fenomen att 

studera. Ur en samhällsekonomisk synvinkel borde högavkastande obligationers 

existens möjliggöra för finansiella institutioner att mer effektivt kunna uppfylla sin 

samhällsfunktion – att allokera kapital och risk över tid och rum – med en ökad 

samhällsnytta som följd. Det är därför av stor samhällelig vikt att detta ämne 

noggrant undersöks. Följaktligen söker denna uppsats med avstamp i ovanstående 

resonemang besvara frågeställningen: 

Varför emitterar inte fler svenska företag högavkastande obligationer?  
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1.3. Avgränsningar 

Denna uppsats riktar enbart in sig på förhållanden i Sverige och den svenska 

marknadens struktur. Det är också enbart de verksamma aktörernas uppfattningar, 

intryck och reflektioner som undersöks. Studien vilar därmed inte på exempelvis 

kvantitativa analyser mot olika fenomen av marknaden eller analyser mot bland 

annat de juridiska ramverk som omgärdar den svenska marknaden. 

1.4. Målgrupp 

Aktörer verksamma på den svenska obligations- och kreditmarknaden samt – något 

mer generellt uttryckt – personer i någon bemärkelse anknutna till den svenska 

finansbranschen utgör studiens målgrupp. 

Vidare söker denna uppsats intressera studenter och andra akademiskt verksamma 

personer som hyser intresse för hur finansbranschen, och då i synnerhet marknaden 

för högavkastande obligationer, är beskaffad. 

1.5. Introduktion till metod 

Detta tämligen omfattande problem kan angripas från flera olika perspektiv. 

Problemformuleringens definition ger i sig ingen inneboende ledtråd till var ett 

möjligt svar kan återfinnas. Studien har därför formulerats som en kvalitativt 

baserad intervjustudie där de aktörer som verkar på den svenska obligations- och 

kreditmarknaden har blivit intervjuade och där det är framförallt dessa aktörers 

uppfattningar, intryck och reflektioner som har eftersökts. Genom dessa intervjuer 

har olika perspektiv på hur marknaden är uppbyggd erhållits; perspektiv som i 

aggregerad form bör kunna ge ett möjligt svar till problemformuleringen. De olika 

perspektiv som studien avser att belysa är de aktörer som är de mest framträdande 
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aktörerna vid en emission: investeraren, rådgivaren och emittenten.3 Utifrån dessa 

aktörers vida kompetensnivå, olika infallsvinklar till rådande marknadsstruktur 

samt dagliga praktiska kontakt med obligationsmarknaden söker studien på detta 

sätt finna varför den svenska marknaden ser ut som den gör idag och, följaktligen, 

varför så få högavkastande obligationer idag emitteras i Sverige. 

Utifrån denna diskussion står det klart att studien inte syftar till att explicit testa eller 

utvärdera en specifik teori utan snarare att öka förståelsen och insikten i en idag 

redan existerande marknad. Annorlunda uttryckt söker studien applicera redan 

vedertagen teori på en ej hittills utforskad empiri. Det ska också påpekas att utöver 

att erhålla ren fakta från intervjuerna om hur marknaden för högavkastande 

obligationer fungerar har studien också sökt förnimma de åsikter, attityder och 

intryck de olika aktörerna har då detta till stor del påverkar uppfattningen om hur 

marknaden fungerar och varför den fungerar som den gör – därmed ansluter sig 

denna uppsats till den hermeneutiska vetenskapsgrunden. 

                                                           
3Begreppet ”rådgivare” används i denna uppsats främst för att avse framförallt de avdelningar, oftast 

återfunna inom traditionella storbanker, vars arbetsområde är att agera rådgivare samt praktiskt 

assistera emittenter med att emittera högavkastande obligationer. Dessa avdelningar är oftast 

organisatoriskt belägna inom vad banker karaktäriserar ”Investment Banking” (ibland förekommer 

också begreppet ”Corporate Finance”). Givetvis finns det ett flertal mindre så kallade ”Investment 

Banking Boutiques” – mindre firmor som enbart riktar in sig mot att ge rådgivning mot företag i 

förvärvs- och avyttringsaktiviteter samt hjälpa dem med deras finansiering – även om det främst är 

större banker som har förmågan att starta och driva avdelningar inriktade mot produkter som 

högavkastande obligationer då dessa kräver utbredda nätverk mot investerarbasen och utvecklad 

infrastruktur för att kunna placera obligationerna ifråga vid det faktiska emissionstillfället. När 

begreppet ”rådgivare” i denna uppsats används avses med andra ord framförallt dessa avdelningar 

inom Sveriges etablerade storbanker; när begreppet ”banker” används menas hela bankens 

organisation – därmed, beroende på sammanhanget, kan dessa begrepp stundtals användas 

synonymt, vilket framgår av den omkringliggande kontexten. 
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1.6. Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition följer i stora drag den traditionella dispositionen för en 

akademisk uppsats – detta för att underlätta för läsaren att följa tankegången bakom 

uppsatsens problemformulering, hur denna studie kan förankras i redan existerande 

teoretiskt resonemang som bildar det område problemformuleringen ämnar beröra 

samt hur studien de facto har genomförts och hur resultaten har åstadkommits. 

Dispositionen för den fortsatta framställningen följer nedan: 

 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt introducerar läsaren till ämnesområdet och definitionen av 

högavkastande obligationer. Vidare redovisas de tidigare studier och teorier 

på ämnesområdet som är relevanta för problemformuleringen och studien. 

 

 Metod 

Metodavsnittet behandlar valet av metod. Vidare diskuteras metodens 

validitet och reliabilitet samt hur studien i praktiken har genomförts. 

 

 Empiri 

De data studien genererat presenteras. 

 

 Analys 

Empirin sammankopplas utifrån problemformuleringen med den teoretiska 

referensram studien bygger på. 

 

 Diskussion 

Utifrån studiens resultat diskuteras tillståndet på den svenska finans-

marknaden och hur framtiden kan komma att utvecklas. 
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 Förslag till framtida forskning 

Här presenteras förslag till framtida forskningsmöjligheter utifrån de svar – 

och frågor – studien har genererat. 

1.7. Sammanfattning 

Företag behöver kontinuerligt finansiera sina verksamheter och på senare år har 

alltfler företag i USA och Europa emitterat så kallade högavkastande obligationer. På 

den svenska marknaden är det dock mycket få företag som har sökt använda sig av 

denna finansieringskälla. Utifrån denna iakttagelse ämnar denna studie besvara 

frågan varför emitterar inte fler svenska företag högavkastande obligationer. Detta 

undersöks genom en kvalitativ metod som genom intervjuer söker svar utifrån 

investerarens, rådgivarens och emittentens perspektiv och som framförallt inriktar 

sig mot dessa aktörers kompetenser, erfarenheter och reflektioner. 
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras de karaktäristiska drag som utmärker högavkastande obligationer, 

inklusive deras utveckling och framväxt i USA respektive Europa, och hur de förhåller sig till 

övriga finansiella tillgångsslag. Vidare presenteras teorier för hur finansmarknadens aktörer 

interagerar med varandra och hur dessa relationer och samspel påverkar marknaders 

utveckling och struktur. 

2.1. Högavkastande obligationer – en introduktion 

2.1.1. Företags kapitalstruktur 

I en perfekt värld utan vare sig transaktions- och effektivitetskostnader eller 

informationsasymmetrier menar Modigliani & Miller (1958) att kapitalstrukturens 

utseende saknar betydelse. Omvänt innebär detta att i en imperfekt värld – den vi 

faktiskt lever och verkar i – blir en central uppgift för varje företagsledning att aktivt 

behandla denna frågeställning då faktorer som marknadsposition och företags-

specifika styrkor och svagheter påverkar vilka finansieringskällor som står till 

förfogande för det enskilda bolaget (Berk & DeMarzo, 2011).  

2.1.2. Kreditinstitutens betydelse 

Kreditvärdighet är av central betydelse för investerare och långivare vid utvärdering 

av investeringsmöjligheter och därmed vilka finansieringskällor företag har tillträde 

till (Cantor & Packer, 1994). Kreditinstituten Standard & Poor’s (”S&P”) och Moody’s 

är idag ledande bedömare av företags kreditvärdighet och deras analyser har mycket 

stor betydelse för företags möjligheter att verka på kredit- och obligationsmarknaden 

(Rosenbaum & Pearl, 2008). 4  

                                                           
4 Utöver S&P och Moody’s finns det flera andra kreditinstitut på marknaden. Åtminstone i 

Nordamerika är också Fitch en noterbar aktör. I praktiken dominerar dock S&P och Moody’s 

marknaden varför inget annat kreditinstitut berörs i denna uppsats. 
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S&P och Moody’s använder sig av olika metoder för sin respektive bedömning av 

företags kreditvärdighet även om de i praktiken dock tenderar att presentera 

liknande så kallade kreditbetyg. Båda använder sig också av samma sorts system att 

presentera kreditbetygen, om än med olika beteckningar (se Tabell 1).  

Tabell 1: Kreditbetyg  

 

Kreditbetyg enligt kreditinstitutens bedömningar (Rosenbaum & Pearl, 2008). Företag kan antingen 

betecknas som ”investment grade” eller ”non-investment grade”. Ett flertal olika investerare tillåter 

sig enbart investera i ”investment grade”-företag. 

Företag betecknas antingen som ”investment grade” eller ”non-investment grade” 

där BBB-/Baa3 utgör en gräns mellan dessa två grupper. ”Investment grade” 

symboliserar företag med relativt god kreditvärdighet och följaktligen välskötta 
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företag med god tillgång till kapital; ”non-investment grade” symboliserar företag 

som anses riskabla och spekulativa, eller, annorlunda uttryckt, företag som med stor 

sannolikhet inte kommer att kunna leva upp till sina betalningsåtaganden, och 

därmed företag som inte har möjlighet att verka på kapitalmarknaderna under 

samma villkor som ”investment grade”-företag då ett flertal investerare – däribland 

de flesta pensionsfonderna – inte tillåter investeringar i sådana värdepapper. Så 

kallade ”investment grade”-företag har med andra ord betydligt lättare att få tillgång 

till kapital till en lägre kostnad än ”non-investment grade”-företag. 

2.1.3. Vad är en högavkastande obligation? 

Högavkastande obligationer ger bolag klassificerade som ”non-investment grade” 

möjlighet till finansiering (Yago & Trimbath, 2003). Innan deras tillkomst var ”non-

investment grade”-företag i hög grad beroende av restriktiva, korta banklån eller 

relativt kostsamma aktieemissioner. Framväxten av den högavkastande obligations-

marknaden utgör därmed en överbryggning av den asymmetriska informations-

risken som tidigare förelåg. Genom att kunna separera ”god risk” från ”dålig risk” 

via likvida värdepapper kunde företag klassificerade som ”non-investment grade” 

finansiera sina verksamheter till en lägre kapitalkostnad. För att återgå till 

definitionen av högavkastande obligationer är således en enkel definition av en 

högavkastande obligation en obligation med ett kreditbetyg lägre än BBB-/Baa3 (Altman, 

2002; Krohn & Gruver, 2008). Det finns flera olika anledningar till varför företag 

söker emittera högavkastande obligationer. Figur 1 visar de vanligaste. 
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Figur 1: Anledning till emission av högavkastande obligationer  

 

Avser den europeiska marknaden under tidsperioden januari 2011 – september 2011 (S&P LCD, 

2011). Refinansiering av olika former av lån utgör den främsta anledningen till varför högavkastande 

obligationer emitteras. 

I praktiken fungerar högavkastande obligationer som en vanlig företagsobligation, 

om än med särskilda egenskaper beträffande senioritet, säkerhet, löptid, kupong-

ränta och villkor (Rosenbaum & Pearl, 2008). Figur 2 visar en enklare förteckning 

över skillnaderna mellan dessa kategorier för olika typer av skuldebrev. 
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Figur 2: Skuldförteckning 

 

Högavkastande obligationer kännetecknas av att de har en tämligen junior ställning i 

kapitalstrukturen, längre löptider, friare villkor och en högre kupongränta i jämförelse med framförallt 

traditionella banklån (Rosenbaum & Pearl, 2008). 

Här är det värt att understryka framförallt villkoren och kupongräntan. 

Högavkastande obligationer utfärdas med relativt fria villkor. Restriktioner be-

träffande företagsaktiviteter som ytterligare skuldsättning, företagsförvärv, av-

yttringar, utdelningar samt krav på intjäningsförmåga – för att blott nämna ett fåtal 

frågor av vikt för investerarbasen – är betydligt mer fria i jämförelse med 

traditionella banklån. Följden blir förvisso en ökad risk – ännu ett skäl till den relativt 

höga kupongränta som krävs av investerarbasen – men möjliggör också en ökad 

handlingsfrihet för företagsledningen i det emitterande bolaget att engagera sig i 

tillväxtfrämjande aktiviteter trots att bolaget ifråga klassificeras som ett högrisk-

bolag. 

Den höga kupongräntan som krävs svarar till den höga risken. Denna ränta är allt 

som oftast fixerad och bestäms vid emissionstillfället utifrån en så kallad ”spread” till 

någon vedertagen underliggande riskfri ränta (till exempel Treasury Rate, LIBOR 

eller, i Sverige, STIBOR) (Rosenbaum & Pearl, 2008). Räntebetalningsstrukturen kan 

vara mer eller mindre komplex – ett allt vanligare inslag under de senaste åren är 

finansiella innovationer av olika slag, exempelvis PIK (Payment-In-Kind) 
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(Rosenbaum & Pearl, 2008). PIK innebär – istället för en faktisk ränteutbetalning – att 

en emission av nya skuldebrev görs med samma utstående värde som ränte-

utbetalningen och med en löptid och räntestruktur som sammanfaller med den 

underliggande obligationen. 

Om högavkastande obligationer jämförs med specifikt traditionella banklån finns det 

en rad olika för- och nackdelar med dessa båda finansieringslösningar. Det ska 

därför poängteras att alla finansieringslösningar har olika attraktivitet beroende på 

vilken särskild position det enskilda företaget befinner sig i. Tabell 2 jämför dessa två 

finansieringslösningar. 

Tabell 2: För- och nackdelar med högavkastande obligationer  

 

Egen sammanfattning utifrån teoretiskt referensmaterial. Högavkastande obligationer är behäftade 

med framförallt friare villkor i jämförelse med traditionella banklån. 
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2.1.4. Anledning till dåligt kreditbetyg 

Vilka företag är klassificerade som ”non-investment grade” och varför har de över-

huvudtaget, relativt sett, en så dålig kreditvärdighet? Vanligtvis anges tre anled-

ningar till varför företag erhåller denna klassificering (Antczak, Lucas, & Fabozzi, 

2009): 

 Växande företag 

Nya, snabbt växande företag tenderar att ur en finansiell synvinkel agera mer 

volatilt och riskabelt. Deras framtidsutsikter betraktas fortfarande som osäkra 

och det faktum att de inte har haft möjlighet att bygga upp en, ur investerar-

basens synvinkel, betryggande balansräkning i jämförelse med mogna bolag 

innebär att – då tillväxtfrämjande aktiviteter oftast är kapitalkrävande – hög-

avkastande obligationer blir en nödvändig finansieringskälla. Detta förutsätter 

dock att företaget ifråga anses ha kapacitet att omvandla sin tillväxt till en 

stark kassaflödesgenerering i framtiden. 

 

 ”Fallen angels” 

Begreppet ”Fallen angels” refererar till företag som tidigare haft en god kredit-

värdighet men som råkat ut för svåra tider och därmed kontinuerligt ned-

graderats. Illustrativa exempel är General Motors och Ford som på grund av 

en rad olika faktorer gick från att vara mycket välrespekterade bolag till att 

behöva statliga räddningspaket under finanskrisen 2008.5 

  

                                                           
5 När denna uppsats refererar till ”finanskrisen” eller ”senaste årens kris” avses den period som 

omfattar senare delen av 2007 till, i skrivande stund, vintern 2011/2012 som präglats av djup 

makroekonomisk oro och en av de värsta recessionerna sedan depressionen på 30-taöet. 
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 Företag engagerade i aktieägarvänliga aktiviteter 

Många etablerade företag söker medvetet ha en hög skuldsättning som en 

uttalad del av sin företagsstrategi. Oavsett om företaget skuldsätter sig som en 

del av så kallade Leveraged Buyouts, företagsförvärv eller kapitalanskaffning 

kan många bolag nyttja högavkastande obligationer tack vare en övergripande 

god kassaflödesgenerering och/eller tillväxtpotential.  

2.1.5. Marknaden för högavkastande obligationers framväxt 

Högavkastande obligationer har varit en integrerad del av finansmarknaderna sedan 

80-talet då de introducerades som en vedertagen del i de många Leveraged Buyouts 

som då ägde rum (Altman, 2002; Yago & Trimbath, 2003; Frame & White, 2004; 

Reilly, Wright, & Gentry, 2009; Kaplan & Strömberg, 2008). Denna tid 

karaktäriserades av en hög innovationstakt där finansieringsformer och begrepp som 

bland andra LBOs,  MBOs och CLOs etablerades (Dynan, Elmendorf, & Sichel, 2006).6  

Denna utveckling möjliggjordes delvis av den mycket klena avkastning traditionella 

obligationer hade åstadkommit, något som föranledde investerare att aktivt söka 

efter nya investeringsmöjligheter (Altman, 2002). Vidare medförde de mycket svåra 

makroekonomiska förhållandena att bankerna anammade en mer konservativ 

hållning än vad som tidigare hade varit fallet. Faktum är att många företag, fram-

förallt unga, snabbväxande företag med riskabla balansräkningar, i princip saknade 

möjlighet att alls finansiera sin tillväxt genom traditionella banklån. Också företag 

som under decennierna efter andra världskriget hade haft en relativt lätt tillvaro – 

                                                           
6 ”LBO” är en förkortning av Leveraged Buyout; CBO en förkortning av Management Buyout – samma 

sorts fenomen som Leveraged Buyot men där ledningen är direkt involverad i transaktionen – samt 

CLO en förkortning av Collateralized Loan Obligation – en form av ”värdepapperisering” där 

betalningsströmmar från ett antal lån förs samman och vidare till olika ägare med olika senioritet. 
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präglad av stabila räntor, låg inflation och försumbar internationell konkurrens – 

befann sig nu i en diametralt annorlunda situation. I och med detta krävdes det att 

finansmarknaderna fann nya lösningar, anpassade till den nya tidens problem. Detta 

skapade grogrunden till obligationsmarknadernas framväxt.  

2.1.6. Utanför USA 

Också i Europa etablerades den moderna obligationsmarknaden under 80-talet i 

kölvattnet av den tidens mångtaliga avregleringar (Sjögren, o.a., 1993; Sörensson, 

1993). Marknaden var dock endast i utvecklingsfasen och det var få företag som 

nyttjade företagsobligationsmarknaden för finansiering. Faktum är att det var först i 

slutet av 90-talet som ett intresse för företagsobligationer – och då i synnerhet 

högavkastande obligationer – väcktes (Yago & Trimbath, 2003). Det var främst tre 

faktorer som låg bakom detta intresse: för det första var avkastningen på statspapper 

på en historiskt låg nivå vilket gjorde investerare mer benägna att söka alternativa 

avkastningsformer. Denna låga nivå härstammade från att ”inflationsmonstret”, som 

präglat stora delar av 70- och 80-talet, verkade vara under kontroll samt att stats-

finanserna i västvärlden betraktades som stabila och hållbara. För det andra så 

hotade införandet av en gemensam valuta i Europa omintetgöra de arbitrage-

möjligheter som under denna period existerade mellan de olika valutaområdena. För 

det tredje så hade kreditkostnaderna sjunkit betydligt. Det teoretiska utrymmet för 

en större obligationsmarknad var mycket stor – om obligationsmarknadens storlek i 

USA betraktas så var denna vid denna tidpunkt 1.52 gånger USA:s BNP medan 

samma multipel i Europa endast var 0.99 gånger BNP (Affärsvärlden, 2011; The 

Economist, 2011). Införandet av euron initierade också en sällan skådad 

gränsöverskridande förvärvs- och avyttringsaktivitet då bolag från de olika EMU-

länderna gick samman eller köpte upp varandra. Under denna tid blev 

högavkastande obligationer en allt vanligare finansieringskälla vilket hjälpte till med 
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att befästa högavkastande obligationernas ställning som en integrerad del av 

kapitalmarknaderna. 

En nackdel som dock uppmärksammades var skillnader mellan regelverk för 

konkurser, omstruktureringar och likvideringar mellan EMU-länderna (Yago & 

Trimbath, 2003). Med tanke på den betydande kreditrisken var investerarbasen 

tvungen att ha klart för sig möjligheten till kompensation vid eventuella konkurser; 

avsaknaden av ett tydligt regelverk presenterade därmed ytterligare en osäkerhet, 

ytterligare ett riskelement som gjorde värdepappret mindre attraktivt. Trots fram-

gången att emittera obligationer i euro hade fortfarande varje land sin egen suveräna 

jurisdiktion med olika lagar och bakomliggande filosofier kring konkurslagar som 

följaktligen gav investerare vitt skilda skydd. Europa har således dragits med en 

”juridisk risk” vilket kontinuerligt har varit en utmaning för marknaden att hantera. 

2.1.7. Risk 

Högavkastande obligationer medför en tydlig och relativt hög risk. Detta återspeglas 

framförallt i det faktumet att företag ur investerarnas perspektiv enbart producerar 

en ”vara”: pengar. Dessa återfinns i de kassaflöden som företagen skapar. Ett 

uppenbart problem är dock att en stor del av denna kassaflödesgenerering äger rum 

först i framtiden och blir då rent definitionsmässigt osäker och behäftad med risk. 

Mer korrekt uttryckt kan risken reduceras till fyra olika kategorier: likviditetsrisk, 

ränterisk, inflationsrisk och kreditrisk (Sjögren, o.a., 1993; FRBSF Economic Letter, 

2001). Med likviditetsrisk menas den lätthet varmed det går att sälja en obligation på 

en andrahandsmarknad utan att påverka marknadspriset i alltför hög utsträckning; 

med ränterisk hur priset på obligationen påverkas av förändringar i marknads-

räntan vilket mäts i vilken så kallade duration obligationen har; med inflationsrisk att 

de framtida kassaflödenas köpkraft kan komma att utarmas från vad som förväntas; 

samt, slutligen, kreditrisk, en osäkerhet att emittenten inte kommer att leva upp till 
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sina betalningsåtaganden (Riksgälden, 2011; Jong & Driessen, 2005). Det är 

naturligtvis den sistnämnda risken som framförallt särskiljer högavkastande 

obligationer från andra tillgångsslag (Chen, Lesmond, & Wei, 2007).  

En annan viktig frågeställning är om risken är jämt fördelad över tid eller om 

särskilda makroekonomiska förhållanden medför särskilda riskförändringar. 

Intuitivt kan det tänkas, då företagen bakom högavkastande obligationerna är 

beroende av ett tämligen högt kassaflöde för att kunna hantera den höga 

kupongräntan, att perioder med ekonomisk turbulens gör dessa företag, och därmed 

deras utstående obligationer, särskilt sårbara. Detta resonemang tycks åtminstone 

investerarbasen ha följt: riskpremierna för högavkastande obligationer steg kraftigt 

under de båda recessionerna som ägde rum 1990-91 samt efter millenniumskiftet (i 

sviterna av IT-bubblan och terroristattacken mot World Trade Center i New York). 

Under de senaste åren har liknande fenomen ägt rum under 2008-09 samt hösten 

2011 (Yago & Trimbath, 2003). Däremot är den faktiska relationen mellan den 

övergripande ekonomiska aktiviteten och konkursgraden hos ”non-investment 

grade”-företag inte särskilt stabil (Altman, 2002). Det tycks – åt båda hållen – finnas 

en noterbar ”time-lag”, även om fler konkurser ägde rum i sviterna av IT-bubblan 

och finanskrisen än under mitten av 90- och 00-talet då högkonjunktur rådde. Tabell 

3 visar konkursgraden bland företagsobligationer under de senaste åren (som 

präglats av en mycket kraftig recession). 

Tabell 3: Konkursgrad i Europa för företagsobligationer 

Vi kan tydligt se att konkursgraden i Europa steg under krisåren 2008 och 2009 vilket stödjer 
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argumentationen att högavkastande obligationer är särskilt riskabla värdepapper i tider av 

makroekonomisk turbulens (S&P LCD, 2011). 

2.1.8. Framtida trender 

Vad är rådande konsensus kring marknaden för högavkastande obligationer 

framöver? En övergripande trend på finansmarknaden är att bankernas möjlighet att 

förmedla traditionella lån kontinuerligt minskar (Gunnarsdottir & Lindh, 2011). Inte 

minst i kölvattnet av finanskrisen – där bankerna mer eller mindre strypte en stor del 

av sin traditionella utlåning – har många företag omvärderat sin relation till 

bankerna. En konsekvens av detta är att företagsobligationer rent generellt har blivit 

ett mer attraktivt och vanligare val i finansieringssammanhang (The Economist, 2011; 

Krohn & Gruver, 2008). 

Gunnarsdottir & Lindh (2011) har för Riksbankens räkning presenterat en studie som 

analyserar svenska företags finansieringsmöjligheter. Denna pekar på att den 

svenska företagsobligationsmarknaden generellt sett är kraftigt underutvecklad med 

bristande transparens, begränsad likviditet och en noterbar kunskapsbrist hos 

aktörerna. Vidare pekar de på den rådande finansiella oron (som minskar risk-

benägenheten hos bankerna att ge ut traditionella banklån) samt de ökade kapital-

krav som är i stånd att träda i kraft de närmsta åren som tydliga katalysatorer mot 

förändring med konsekvensen att fler företag kommer att söka sig till alternativa 

finansieringskällor då traditionella lån helt enkelt blir för kostsamma för alla 

inblandade parter.  
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Figur 3: Bankernas finansieringskostnader  

  
iTraxx följer CDS-priset för en rad utvalda grupper av företag (Bloomberg). Detta pris kan tolkas som 

kostnaden att försäkra sig mot företagskonkurser och fungerar därför som en signal om företags 

finansieringskostnader. I kölvattnet av finanskrisen befinner sig många banker i en mycket svår 

situation och deras finansieringskostnader har fortsatt att växa jämfört med de största företagens 

finansieringskostnader vilket avspeglas i indexet. Skillnaden är som störst under senare delen av 2011. 

Utöver denna iakttagelse är det svårt att bedöma hur marknaden för högavkastande 

obligationer kan komma att utvecklas utan att hänfalla åt lönlös spekulation. Trots 

mycket osäkra ekonomiska utsikter med en skuldkris som omfattar större delar av 

västvärlden – och som inneburit att marknaden för högavkastande obligationer 

under senare delen av 2011 förblivit helt stängd – är det många som menar att 

högavkastande obligationer dödsförklaras ett antal gånger tidigare men som alltid 

kommit tillbaka (Yago & Trimbath, 2003; Standard & Poor's LCD, 2011; Kaplan & 

Strömberg, 2008). Världen har också sett betydligt värre kriser, särskilt om kriser 

under andra halvan av 1800-talet och i inledningen av 1900-talet beaktas, kriser vars 

effekter till och med var värre än depressionen under 30-talet (Giesecke, Longstaff, 

Schefer, & Strebulaev, 2010).  
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Med andra ord kommer förmodligen företag i allt högre utsträckning att tvivla på 

bankernas tillförlitlighet i och med de senares allt knepigare situationer – svaga 

balansräkningar, ökade regleringar och kapitalkrav från myndigheter (för att blott 

nämna ett fåtal) – som alla minskar möjligheten att frikostligt finansiera företagens 

olika aktiviteter. Företag kommer följaktligen tvingas söka sig till alternativa 

finansieringskällor – däribland högavkastande obligationer. 

2.2. Relationers betydelse på finansmarknaden 

2.2.1. Är aktörerna på finansmarknaden rationella? 

Aktörer på finansmarknaderna verkar inte i ett slutet vakuum. Finansmarknadernas 

struktur och utveckling är i hög grad ett utfall av de relationer och det sociala sam-

spel som äger rum mellan de olika marknadsaktörerna. Podolny (1993) har 

exempelvis visat hur finansmarknader kan analyseras och förstås utifrån ett 

sociologiskt perspektiv med framförallt betoning på status och konkurrens. 

Relationen mellan företag och banker har också studerats vid flera tillfällen utifrån 

andra perspektiv (Degryse & Ongena, 2001; Diamond, 1991; Rajan, 1992; Stein, 2002). 

Den rådgivning banker erbjuder är inga homogena, standardiserade produkter utan 

en konsekvens av en djup förståelse om det enskilda företagets ifråga specifika 

situation; utvecklad och förfinad under en lång tid (Yasuda, 2005; Benzoni & 

Schenone, 2009). När företag söker finansiering genom kapitalmarknaderna är de 

beroende av sin rådgivares kompetens och investerarbasens preferenser. Det har 

påvisats att en skicklig rådgivare kan underlätta finansieringsprocessen betydligt 

(Howe & Shilling, 1990). Finansiella rådgivare som investmentbanker och 

fondkommissionärer fungerar i mångt och mycket som mellanhänder vilka 

möjliggör interaktion mellan de aktörer som söker kapital och de aktörer som söker 

investera kapital (Rosenbaum & Pearl, 2008). Med andra ord blir rådgivarens 

intressen, kompetens och nätverk en betydande faktor.  
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Också investerarbasens preferenser, kompetensnivåer och erfarenheter har en 

betydelse för vilka finansieringsformer som blir praktiskt genomförbara för 

emittenterna. Vanligtvis betraktas investerare som extremt objektiva med förvisso 

olika strategier gällandes deras investeringsfilosofi, men med samma övergripande 

målsättning att maximera avkastningen i förhållande till sin uttalade risknivå eller, 

annorlunda uttryckt, att söka uppnå högsta möjliga alfavärde eller överavkastning 

(Berk & DeMarzo, 2011). Flera studier visar dock på att investerarbasen sällan är att 

betrakta som känslolösa robotar. Grinblatt & Keloharju (2001) visar på att investerare 

bland annat tenderar att premiera inhemska värdepapper före utländska, vad som 

har kommit att kallas för ”home bias”. Annorlunda uttryckt investerar investerare i 

värdepapper och företag som är familjära. Grundläggande sociokulturella aspekter 

som språk, kultur och geografiskt avstånd tycks spela en noterbar roll. Coval & 

Moskowitz (1999) bygger vidare på denna tes och redovisar andra irrationella 

beteenden som investerare uppvisar. Enligt dem är marknader svårbegripliga och 

därmed kostsamma att verka på. Även om kulturella aspekter bortses från spelar 

andra faktorer som marknadsspecifika juridiska ramverk, regleringspolitik, 

skattesystem och andra risker en stor roll (Sörensson, 1993). Investerare ser det 

därmed som tryggare att verka i det kända till förmån för det okända.  

2.2.2. Vad påverkar utvecklingen av finansmarknaderna? 

Det finns en rad strukturella ramverk som påverkar finansmarknadernas utveckling. 

Rättsväsendets sofistikation och tillförlitlighet utgör en fundamental grundsten – 

detta illustreras praktfullt i många av de länder som lider av hög korruption och där 

finansiella tjänster är mycket ineffektiva – om de överhuvudtaget existerar alls. 

Herring & Chatusripitak (2000) skriver att utöver legala ramverk krävs det också 

välutvecklade redovisningsstandarder samt effektiva och pålitliga handelsplatt-

formar där likvida värdepapper kan handlas. Vad som också poängteras är 

marknadsförhållandena och de interna relationerna mellan de verksamma aktörerna. 
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Mjuka faktorer som väletablerade relationer, trovärdighet och pålitlighet är kanske 

den avgörande faktorn vilket bland annat de senaste årens finanskris i världen 

vittnar om. 

Som en följd av ovanstående resonemang står det klart att det finns en friktion i 

spridningen av nya finansiella innovationer. Utöver att en viss strukturkorrigering 

måste äga rum för att nya innovationer ska kunna etableras inom en given marknad 

kommer det också initialt att existera en noterbar kunskapsbrist hos de redan eta-

blerade aktörerna. Introduktionen av en ny finansieringskälla torde därmed vara en 

tämligen svårartad process och trög. Gunnarsdottir & Lindh (2011) skriver om hur 

bland annat bristande kunskap om företagsobligationer bland potentiella emittenter 

kan vara en orsak till marknadens begränsning i Sverige. Just i Sverige har flera 

initiativ genomförts av olika aktörer för att utveckla den svenska företagsobligations-

marknaden (Riksbanken, 2011). Gunnarsdottir & Lindh (2011) presenterar framförallt 

fem åtgärder som nödvändiga: 

1. Förbättra transparensen 

Idag saknas tillgängliga priser på marknaden. Genom att introducera en viss 

nivå av transparens i efterhandeln kan detta leda till att bättre statistik kan 

föras med en förbättrad likviditet över tid. 

 

2. Förbättra bolagsstyrning genom självreglering 

Gemensamma strukturer underlättar förfarandet vid emissioner och bidrar till 

en känsla av förutsägbarhet och pålitlighet hos alla berörda parter – den 

svenska företagsobligationsmarknaden behöver i stor omfattning etablera 

gemensamma strukturer och standardisering av de juridiska villkoren. 
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3. Inrätta en förvaltarfunktion7 

Denna förvaltare kan ha hand om företagsomstruktureringar för investerares 

räkning. En liknande funktion har mycket framgångsrikt etablerats i Norge 

under företaget Norsk Tillitsmann. 

 

4. Modernisera och anpassa placeringspolicies hos bland andra försäkringsbolag 

Många investerare har placeringspolicies som kraftigt begränsar investerings-

möjligheter i företagsobligationer. Genom en uppgradering av dessa kan fler 

aktörer verka på företagsobligationsmarknaden. 

 

5. Applicera strukturella förändringar som öppnar marknaden för fler 

emittenter/placerare 

Dessa förändringar kan inkludera sänkning av minimibeloppet för emissioner 

samt möjlighet för privatplacerare att investera i företagsobligationer på 

samma sätt som dessa investerar i aktier. 

 

Det står därmed klart att sociala faktorer spelar en stor roll för marknadens struktur 

och fortsatta utveckling. Däremot tycks det saknas bland tidigare forskning noga 

utredda kausala samband och koppling mellan kunskaps- och informationsflöden 

och de specifika marknadsegenskaper dessa bidrar till att förstärka – detta innefattar 

hur kunskaps- och informationsflödet påverkar relationernas beskaffenhet mellan 

marknadsaktörerna. Med andra ord kommer nya finansiella innovationer att möta en 

marknadsstruktur som är suboptimal för just denna vilket i aggregerad form skapar 

en mängd friktioner som på något sätt måste överkommas av marknadsaktörerna. 

Det kan därför finnas fog att anta att det krävs en ”yttre spänning” för att marknaden 

                                                           
7 Benämns vanligtvis på marknaden som ”trustee-funktion”. 
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ska förändras och överkomma dessa nämna friktioner. Detta är dock ingenting som 

den etablerade teorin undersöker i någon vidare omfattning och kan innebära att 

finansmarknader rent generellt – och inte bara i Sverige – i en akademisk bemärkelse 

blir mer svårbegripliga och svåranalyserade. 

2.3. Sammanfattning 

Högavkastande obligationer är en företagsobligation med ett kreditbetyg lägre än 

BBB-/Baa3 från kreditinstituten Standard & Poor’s respektive Moody’s. Hög-

avkastande obligationer ges ut av företag från främst tre kategorier: förhållandevis 

unga, snabbväxande bolag med starkt behov av kapital för att finansiera sin tillväxt; 

så kallade ”fallen angels”, företag som på grund av svåra tider mist sitt tidigare goda 

kreditbetyg; samt företag som väljer att ha en hög skuldsättningsgrad som en inte-

grerad del av sin företagsstrategi. Vad som främst skiljer högavkastande 

obligationers egenskaper från andra obligationer är den relativt höga kupongräntan 

som kompensation för den höga risken, att löptiden oftast sträcker sig upp emot ett 

decennium samt att obligationerna förses med relativt fria villkor. Högavkastande 

obligationer etablerades som en vedertagen finansieringskälla under senare delen av 

70-talet och inledningen av 80-talet då det dåvarande makroekonomiska läget samt 

de avregleringar som ägt rum skapade ett tydligt behov av alternativa 

finansieringskällor och investeringsmöjligheter. Högavkastande obligationer var en 

av de lösningar som då presenterades. 

Finansmarknadernas aktörer verkar inte i ett vakuum. De händelser som äger rum 

på marknaderna – som till exempel emissioner – är en konsekvens av de sociala 

processerna som sker mellan aktörerna. Relationerna mellan bank–företag och, i 

större skala, mellan emittenten, rådgivaren och investeraren spelar roll. Tidigare 

forskning har visat att dessa beter sig subjektivt vilket kan möjliggöra alternativt 
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försvåra inträdet av en ny finansieringskälla. Sådana konsekvenser har tydligt 

påvisats på den svenska marknaden. 
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3. Metod 

I metodavsnittet presenteras den metod som ligger till grund för studiens genomförande och 

efterföljande resultat. Bakgrunden till metodvalet presenteras, inklusive en diskussion kring 

begreppen kvalitativ/kvantitativ metod. Vidare beskrivs studiens genomförande, inklusive 

urvalet av respondenter, samt också en kritisk diskussion kring studien reliabilitet och 

validitet. 

3.1. Val av metod 

3.1.1. Bakgrund 

Den övergripande problemformuleringen till denna studie kan rimligtvis angripas 

från flera olika synvinklar. Problemformuleringens definition ”varför inte fler svenska 

företag emitterar skräpobligationer” ger i sig ingen inneboende ledtråd till var ett möjligt 

svar lämpligast kan återfinnas. Därvid har en av studiens utmaningar varit att for-

mulera en väl anpassad metod som effektivt kan angripa detta problem. 

3.1.2. Kvalitativ studie 

Vid vetenskapliga studier är en av de mest grundläggande frågeställningarna huru-

vida forskarna vid valet av metod bör använda en kvalitativ eller kvantitativ ansats 

(Jacobsen, 2002; Rienecker & Jörgensen, 2006). Mycket enkelt kan det sägas att när 

studien ifråga går ut på att finna graden av något fenomen så är en kvantitativ ansats 

lämplig. Görs det dock en studie vars syfte är att tränga in på djupet och belysa 

nyanser av det för problemformuleringen relevanta fenomenet så bör en kvalitativ 

ansats väljas. För den senare typen av problemformuleringar blir det kvalitativa 

perspektivet överlägset det kvantitativa då det medför en öppenhet inför 

respondenternas uttryck; författare riskerar inte att leda in dem i på förhand 

konstruerade mallar som kan ha en manipulerande effekt (Jacobsen, 2002). 

Annorlunda uttryckt så är kvalitativa studier inriktade på tolkning och förståelse. De 

har den hermeneutiska vetenskapsteorin som grund och utgår från hur förståelse 
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kan skapas kring hur människor upplever sig själva och sin situation (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Då det teoretiska referensmaterialet slår fast att marknadsaktörer i 

högsta grad agerar subjektivt i en miljö starkt påverkad av sociala faktorer som 

mellanmänskliga relationer blir det således rimligt att utforma metoden utifrån ett 

kvalitativt perspektiv. 

Detta resonemang kan utvecklas ytterligare. Då det är en rad olika aktörer som 

gemensamt utgör marknaden för högavkastande obligationer i Sverige borde ett 

lämpligt angreppsförfarande vara att placera sig inom respektive aktörs perspektiv. 

Med perspektiv menas förfarandet att förstå omvärlden genom de intryck, 

reflektioner och erfarenheter som är unikt för just den marknadsaktören. De 

perspektiv som avses är de parter som i huvudsak samarbetar vid en emission: 

investeraren, rådgivaren och emittenten. Genom att kombinera dessa perspektiv bör 

de således i aggregerad form möjliggöra en insikt i varför marknaden för hög-

avkastande obligationer i Sverige ser ut som den gör och vilka effekter detta har på 

varför så få svenska företag emitterar högavkastande obligatiner – därmed ansluter 

denna studie till den hermeneutiska vetenskapsgrunden. 

3.1.3. Förförståelsens betydelse 

Något som måste diskuteras i ljuset av ovanstående resonemang är vilken grad av 

förförståelse som varit till grund för studien (Thurén, 1991). Den uppfattning som 

redan existerat om varför den svenska marknaden för högavkastande obligationer 

ser ut som den gör har vi varit tvungna att bortse från för att studien inte ska ha 

riskerat att bli färgad av författarnas subjektiva tankar och åsikter. Denna pro-

blematik har bemötts på två sätt: dels har det övergripande syftet och de forsknings-

frågor som definierat fått styra de frågor som ställts under intervjuerna samtidigt 

som det har strävats efter att hålla frågorna värderingsfria för att på så sätt inte 

påverka respondenterna. Annorlunda uttryckt har ambitionen varit att intervju-
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frågorna ska ha varit fristående från de förväntningar som ofrånkomligen har 

existerat.  

Det ska dock inte bortses att en grad av förförståelse kan medföra positiva element 

för uppsatsens slutgiltiga kvalité. Rimligtvis går det att argumentera för att studien 

har dragit fördel av att kunskap redan har funnits om var exempelvis information 

har kunnat sökas samt hur denna information går att koppla samman. Vidare har 

förförståelsen kontinuerligt ökat i och med varje ny intervju vilket har underlättat 

studiens genomförande. Den här typen av växelspel mellan erfarenhet och 

förförståelse kallas ”hermeneutisk cirkel” (Thurén, 1991). 

3.1.4. Deduktivt eller induktivt 

Om en studies problemformulering och utförande tar avstamp i liknande studier 

antas en deduktiv ansats (Jacobsen, 2002). På motsvarande sätt innebär en induktiv 

datainsamling att förutfattade meningar helt och hållet saknas om vilken data 

studien kan komma att generera – även om, då ingen studie utförs i ett vakuum, 

fullständig induktion i sin mest strikta bemärkelse är en omöjlighet. 

Något generaliserat brukar kvantitativa studier kopplas till deduktion då frågorna 

redan på förhand har fastställda datainsamlingspunkter (Jacobsen, 2002). På mot-

svarande sätt anses kvalitativa studier vara induktiva då en öppenhet implicit 

signalerar frånvaro av ett förväntat resultat. Med det sagt kan denna uppsats 

bedömas utifrån både ett deduktivt och induktivt perspektiv. Å ena sidan bygger 

studien på vedertagna teorier och tidigare studier; å andra sidan är den av starkt 

kvalitativ karaktär och saknar därmed en distinkt hypotes kring vilka data studien är 

tänkt att generera. 
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3.2. Förklaringsmodell finansmarknaden 

På den svenska finansmarknaden existerar det en rad olika aktörer med olika 

funktioner, undantaget emittenter som, utöver när de söker finansiering, inte verkar 

inom denna marknad. Se Figur 4. 

Figur 4: Aktörer på finansmarknaden i Sverige  

 

Sverige, december 2010 (Gunnarsdottir & Lindh, 2011). Investerarbasen består framförallt av fond- 

och försäkringsbolag. 

Utifrån ovanstående teoretiskt resonemang, kan finansieringsmarknadernas 

utveckling förklaras utifrån de strukturella relationerna mellan marknadens aktörer? 

Dessa relationers beskaffenhet och det informationsflöde de tillåter bör rimligtvis 

påverka vilka finansieringskällor som förekommer. Emittenter kan knappast 

emittera högavkastande obligationer om det inte finns något intresse från investerar-

håll; samtidigt kan investerare inte investera i högavkastande obligationer om inga 

högavkastande obligationer emitteras. Också rådgivarnas – framförallt investment-

bankernas – kompetensnivå och preferenser kan, möjligen, spela en roll. Frågan är 

var i denna kedja ett möjligt svar går att finna? Batten & Kim (2000) skriver bland 
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annat om hur en smal investerarbas, begränsat utbud av kvalitativa utgivare och 

bristande infrastruktur har bidragit till den i sammanhanget lilla obligations-

marknad som återfinns i Sydostasien.  

Det tycks inte som någon tidigare forskning explicit har analyserat de olika 

finansiella marknaderna utifrån de verksamma aktörernas relationer till varandra 

och relativa maktpositioner. Allt som oftast betraktas aktörerna objektivt utifrån sitt 

syfte och roll: investerare bakas ihop till ”investerare”, emittenter till ”emittenter”, 

rådgivare till ”rådgivare”, objektifierade emotionslösa grupper med national-

ekonomiska gängse attribut och egenskaper. En modell som förklarar dessa aktörer 

ur ett socialt perspektiv saknas. Rimligen bör frånvaron av en sådan förklarings-

modell försämra utgångsläget att försöka förstå marknadernas utveckling. 

Genom att belysa problemformuleringen ur ett kvalitativt förfarande blir en 

konsekvens av denna metod att studien också söker etablera någon form av 

förklaringsmodell där relationernas betydelse och struktur, inklusive kunskaps- och 

informationsflödenas utformning, presenteras och analyseras. Utifrån det teoretiska 

referensmaterialet har vi således sökt skissera en enklare modell som kan erbjuda en 

tillfredsställande förklaring till detta. Följaktligen blir en av studiens utmaningar att 

söka analysera problemformuleringen utifrån denna förklaringsmodell samt också 

söka skatta vilken grad av relevans denna modell har. Förklaringsmodellen 

presenteras i Figur 5. 
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Figur 5: Förklaringsmodell finansmarknaden 

 

Egen sammanställning utifrån teoretiskt referensmaterial. Varje enskild marknad är omgiven av ett 

strukturellt ramverk definierat av den omkringliggande samhällsstrukturen. Detta innefattar bland 

annat de juridiska regelverk, kulturella särdrag, etablerade traditioner, utvecklade industristrukturer 

och existerande kunskapsnivå som aggregerat påverkar marknadsaktörernas beteende och marknadens 

utvecklade egenskaper i stort. Denna struktur utvecklas i sin tur via ett samspel med marknads-

aktörerna som genom sina beteenden och handlingar kan påverka marknadsförhållandena och därmed 

det bakomliggande ramverket 

Marknaden i sig består främst av emittenter, rådgivare och investerare som samspelar i ett mönster 

där flödet av information och kunskap är högst endimensionellt. Som modellen visar innehar bankerna 

en central roll för all kommunikation. Banker har därmed ett kunskaps- och informationsövertag och 

kan nyttja det för att kontinuerligt påverka marknadens fortsatta utveckling utifrån sina specifika 

preferenser. 

En del av studiens syfte blir således att testa denna förklaringsmodells relevans och 

undersöka huruvida detta är en lämplig angreppspunkt att försöka förstå 

marknaden utifrån. 

3.3. Datainsamling 

3.3.1. Intervjuförfarandet 

Intervjuer kan bäst beskrivas som ”en konversation med ett syfte” (Preece, Rogers, & 

Sharp, 2007). Dessa kan vara utformade på olika sätt: i ena änden av skalan kan de 
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vara helt bundna till fasta frågor med fasta svarsalternativ, något som brukar kallas 

strukturerade intervjuer; andra änden av skalan innebär helt öppna intervjuer som 

då mer eller mindre tar formen av ett samtal och där intervjuaren inte på något sätt 

styr respondenten (Jacobsen, 2002). 

För denna studie valdes en semistrukturerad intervju. Detta innebär att en mall 

bestående av några grundfrågor har tagits fram men att respondenterna har tillåtits 

reflektera och presentera aspekter som varit unika dem för att därmed inte utesluta 

intressanta erfarenheter. Enligt Wengraf (2001) medför detta att lärdomar som 

skänker en ytterligare förståelse för det aktuella ämnet kan lyftas fram, lärdomar 

intervjuaren ifråga helt kan ha missat att fundera kring på förhand. Däremot har det 

inte varit önskvärt att hålla ett helt öppet samtal för att då riskera hamna helt 

bortanför det relevanta ämnet (Jacobsen, 2002; Yin, 2009). Vi har därför använt den så 

kallade ”trattmodellen” vilket i praktiken innebär att varje intervju har inletts med 

att ha varit öppen och avslappnad för att senare ha antagit en mer specifik och 

djupgående karaktär (Kylén, 1981). Intervjutiden har varierat mellan 45–60 minuter 

och alla intervjuer är genomförda under hösten 2011 vid varje respondents 

respektive kontor bortsett från två intervjuer som genomförts per telefon på grund 

av geografiska omständigheter.8 Det har funnits möjlighet att i efterhand kontakta 

respondenterna för förtydliganden och kompletterande information. 

3.3.2. Val av intervjuobjekt 

Urvalsprocessen av respondenterna har varit en funktion av den svenska mark-

nadens utformning. Beträffande rådgivarens perspektiv har framförallt författarnas 

betydande förförståelse kring marknadens struktur legat till grund för vilka aktörer 

som har eftersökts. Beträffande investerarens och emittentens perspektiv har den 

                                                           
8 Intervjuerna som har genomförts mot Stena AB respektive Stena Metall AB har genomförts per 

telefon på grund av det faktum att Stena-sfären är belägen i Göteborgsområdet. 
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förhållandevis lilla marknaden i praktiken satt gränser för vilka aktörer som kan ha 

varit relevanta för studien. Här har således potentiella respondenter varit mycket få 

till antalet. 

Respondenterna har kontaktats genom generella telefonsamtal och e-post-

meddelanden samt genom personliga kontakter, härstammande från författarnas 

extraarbete under studietiden samt engagemang inom Kungliga Tekniska Hög-

skolans Finanssällskap, där båda medförfattarna innehaft styrelsepositioner under 

flera år. Glädjande nog ställde alla tillfrågade sig positiva till studien vilket innebar 

att alla som tillfrågats har medverkat. Dock ska det påpekas att urvalsprocessen varit 

beroende av vilka som har ställt sin tid och kompetens till förfogande. Följaktligen 

ska det med andra ord därför bekräftas att urvalsprocessen i någon mån varit ett så 

kallat bekvämlighetsurval – men då enbart aktörer som med god marginal uppfyllt 

ovannämnda kriterier har kontaktats torde inte detta ha haft en negativ påverkan på 

studiens kvalité. 

Vad som vidare bör påpekas är att det inom respektive perspektiv enbart har 

kontaktats aktörer med erfarenhet av högavkastande obligationer. Emittenter som 

inte emitterat högavkastande obligationer eller rådgivare som inte har någon uttalad 

gren av sin verksamhet inriktad mot högavkastande obligationer har således inte 

kontaktats. En möjlig invändning mot detta förfarande kan vara att i ljuset av 

problemformuleringens definition så kan möjligtvis intressanta synpunkter inhämtas 

hos exempelvis företag som inte har emitterat högavkastande obligationer. Det finns 

dock två skäl till att enbart aktörer med relevant erfarenhet har kontaktats. Först och 

främst så har dessa aktörer en mycket stor insyn i marknaden och därmed väl 

utvecklade tankegångar kring varför marknaden ser ut som den gör då de de facto 

har genomgått en emissionsprocess med allt vad detta innebär. Omvänt så blir det 

tämligen lönlöst att nå ut till aktörer med ringa erfarenhet då dessa på grund av sin 
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bristande kunskap inte kommer kunna artikulera några värdefulla insikter i varför 

marknaden ser ut som den gör. För det andra så skulle en sådan urvalsprocess vara 

mycket svår att praktiskt utforma. Vilka företag ska man som forskare rikta sig mot? 

Vilka typer av rådgivare? Svårigheten att akademiskt legitimera ett sådant 

förfarande blir uppenbar. 

Utifrån denna diskussion kan de respondenter som har intervjuats presenteras. 

Sammantaget har det genomförts tre intervjuer med olika emittenter, tre intervjuer 

med olika investerare och fem intervjuer med olika rådgivare, totalt elva intervjuer. 

Den relativt lilla omfattningen accepteras utifrån vad som är akademiskt godtagbart 

inom kvalitativa studier (Yin, 2009). Utifrån investerarens perspektiv har vi 

intervjuat Anton Andersson från IF Skadeförsäkring AB, Michael Falken från E. 

Öhman J:or Fonder AB samt Christian Reinert från Proventus AB; utifrån 

rådgivarens perspektiv Jesper Alm från Pareto Öhman AB, Philip Erlandsson från 

Carnegie Investment Bank AB, Thomas Grandin från Svenska Handelsbanken AB, 

Carlo Lugani och Emil Lindblom från SEB Enskilda samt Johan Wennerholm och 

Thomas Köhlberg från Nordea Markets; samt utifrån emittentens perspektiv Peter 

Gustafsson från Stena Metal AB, Christoffer Johansson från SAS AB samt Rolf 

Mählqvist från Stena AB. 

3.3.3. Sekundära data 

Den största källan till sekundära data har varit tidigare teori på området. Förutom 

detta har respektive respondents hemsida använts där vi främst har använt oss av 

publicerade prospekt, årsredovisningar och pressmeddelanden samt även generell 

bakgrundsfakta. Relevanta nyhetsartiklar från vedertagen nyhets- och affärspress 

från både Sverige och globalt har också i viss mån använts. För datainsamling 

relevant till området har Bloomberg och S&P LCD använts. 
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3.4. Studiens tillförlitlighet 

3.4.1. Studiens validitet 

Att empirin kan anses som giltig och relevant kallas för studiens validitet vilken 

vanligtvis delas in intern och extern validitet (Jacobsen, 2002). Inre validitet 

begrundar huruvida forskaren faktiskt mäter det denne har haft för avsikt att mäta; 

yttre validitet begrundar huruvida studiens resultat i någon mån kan generaliseras 

bortom den specifika studien. 

Trots denna studies relativa strikta begränsning ifråga om omfång och tid anser vi att 

validiteten är tillräckligt god för att kunna dra de specifika slutsatser som gjorts. Den 

främsta risken återfinns snarare i att intervjuerna kan ha genererat missvisande data. 

Då semistrukturerade intervjuer har utförts bör det påminnas om att det alltid 

existerar en reell risk att respondenten svarar på ett för honom/henne fördelaktigt 

sätt. För att begränsa denna risk har vi valt att ställa allmänna frågor om den svenska 

finansmarknaden till respondenterna för att undvika risken att dessa personer 

hemlighåller särskild information om viktiga beslut eller kunder.  

3.4.2. Studiens reliabilitet 

Att empirin kan anses som trovärdig kallas för studiens reliabilitet. En hög grad av 

reliabilitet innebär att studiens resultat kan reproduceras under separata tillfällen om 

premisserna är identiska (Preece, Rogers, & Sharp, 2007). Att klargöra denna studies 

grad av reliabilitet är en inte helt enkel eller självklar process. Först och främst 

existerar det alltid en reell risk att någonting framställs på ett felaktigt eller 

missvisande sätt även om vi har strävat efter att förebygga en sådan effekt. 

De semistrukturerade intervjuer vi har genomfört har nackdelen att en annan 

forskare inte kan återupprepa ett identiskt genomförande eftersom vi varit flexibla 

med ordningsföljden av intervjufrågor samt anpassat dem vid varje enskilt 

intervjutillfälle efter den uppstådda situationen. För att begränsa risken förknippad 
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med detta har vi dock valt att använda detaljerade intervjuguider. En replikerande 

studie borde därför – vid användning av våra intervjumallar – generera ett liknande 

resultat.9  

Vidare bör det också påpekas att alla former av intervjuer innebär en risk för 

missuppfattning då forskarens subjektiva tolkning av informationen kan ha en 

manipulerande effekt på resultatet. För att minimera denna risk har alla intervjuer 

bandinspelats.10 Bandinspelaren har på detta sätt fungerat som en objektiv åhörare. 

Vidare har det funnits en möjlighet att återkomma till intervjuobjekten om det 

förelegat någon oklarhet. Det faktum att två forskare varit närvarande vid samtliga 

intervjuer har också ökat graden av uppsatsens reliabilitet. Däremot kan det vara 

rimligt att anta att studien utförd med andra respondenter möjligen skulle ha 

genererat annorlunda resultat då studien är starkt beroende av dessa individers 

möjlighet att själva medvetet välja att reflektera över och förmedla ett särskilt 

innehåll.  

3.4.3. Metod- och källkritik 

Som tidigare redogjort för har noggrannheten kring vilka källor som nyttjats varit 

mycket hög där enbart kvalitetssäkrad teori har använts. Därmed borde det vara 

rimligt att anse att denna studie bygger på mycket stark och trovärdig teori. En 

möjlig kritik kan vara att det på grund av okunskap har missats kunskapsmassa som 

skulle ha haft en positiv inverkan på studien, alternativt skänkt ytterligare insikt i 

                                                           
9 Intervjumallen återfinns som bilaga till denna uppsats. 

10 Intervjun med Thomas Grandin från Svenska Handelsbanken bandinspelades inte enligt önskemål 

från Grandin. Intervjun nedtecknades dock mycket noggrant för att undvika att detta önskemål skulle 

ha en negativ inverkan på det empiriska material intervjun gav upphov till. Vi bedömer att denna 

inverkan är högst marginell. 
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hur finansmarknaderna är utformade samt hur marknaden för högavkastande 

obligationer fungerar. Beaktande den mycket rika kunskapsmassa som existerar är 

detta möjligt – däremot torde det vara föga sannolikt att någon allmänt accepterad 

teori missats då teoriinsamlingen utförts mycket grundligt. 

Studien kan dock kritiseras på basis av att den är alldeles för liten till omfånget för 

att generera några betydande slutsatser, detta exkluderande eventuellt misstolkande 

av intervjuerna, klent utformad rekrytering av respondenterna, samt möjliga missar i 

det teorival som gjorts. Denna kritik är svår att värja sig mot. Det bör dock 

understrykas att arbetet har sköts strikt för att hålla en mycket hög professionell nivå 

för att minimera denna ofrånkomliga risk. 

3.5. Presentation av empiri 

De respondenter som medverkat i studien har på frivillig basis delat med sig av sin 

tid och kompetens. Dessa intervjuer har i samtliga fall karaktäriserats av en informell 

och personlig stämning med följd av att högst personliga reflektioner har uttryckts – 

helt i enlighet med vad kvalitativa metoder är tänkt att generera. Tar vi i beaktning 

att respondenterna representerar mycket prominenta finansiella institutioner har ett 

flertal poängterat vikten av att behandla och presentera empirin på ett respektfullt 

sätt. För att kunna bemöta denna efterfrågan utan att tumma på studiens akademiska 

kvalité har alla aktörer anonymiserats i empiriavsnittet. Genom att hänvisa och 

referera till exempelvis ”Rådgivare 1”, ”Emittent 3” istället för respondentens fulla 

namn och befattning har studiens empiri kunnat presenteras till fullo samtidigt som 

respondenternas position och identitet skyddats.11  

                                                           
11 Numreringen av respondenterna har ingen koppling till vilken ordning de har presenterats i detta 

avsnitt. 
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3.6. Sammanfattning 

Metoden bakom studien är att betrakta som kvalitativ för att fånga in nyanserna i 

respondenternas reflektioner och erfarenheter. Dessa har rekryterats på basis av den 

tidigare kunskap om finansmarknaden vi har haft samt utifrån finansmarknadens 

utseende i Sverige idag. Intervjuerna har varit semistrukturerade och antagit formen 

av relativt öppna samtal. Studien bör ha genererat tillförlitliga resultat – däremot är 

dess generaliserbarhet på grund av dess lilla skala diskutabel vilket också är den 

främsta kritiken då en för liten urvalsgrupp kan komma att generera missvisande 

data. Studien har en god validitet och reliabilitet, trots det relativt lilla omfånget samt 

de svårigheter andra forskare kan ha med att reproducera vår studie till fullo. 

Däremot anser vi att metoden svarar mycket väl mot den övergripande 

problemformuleringen och att vi mycket noggrant har hållit en hög professionell och 

vetenskaplig nivå. 
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4. Empiri 

I följande avsnitt presenteras den empiri som studien har gett upphov till. Resultaten redo-

visas utifrån skillnader som påvisats mellan olika finansmarknader i världen genom de olika 

strukturella ramverk som påverkat dessa marknaders utveckling. Marknadsaktörernas 

relationer och relativa maktposition gentemot varandra belyses också. Till sist redovisas hur, 

möjligen, den svenska marknaden specifikt kan komma att utvecklas de kommande åren. 

4.1. Marknadsförutsättningar 

4.1.1. USA  

Respondenterna är tydliga: det är USA som är ”obligationens födelseplats” (Investerare 

1). Dess obligationsmarknad är mycket väl utvecklad med tydliga och förutsägbara 

legala ramverk som omgärdar marknaden, särskilt när det kommer till 

omstruktureringar och övriga konkursförfaranden (Rådgivare 3). Mycket riktigt är 

det i USA som flera emittenter först har verkat inom innan de på senare år har 

övergått till den europeiska marknaden (Emittent 1). I Europa är situationen något 

mer krånglig – marknaden är utbredd på en rad olika jurisdiktioner som kan vara 

mer eller mindre långivar-, bank- eller ägarvänliga med olika ramverk för konkurs-

skydd och omstruktureringar (Investerare 1). Skillnaden mot USA blir då för 

investerarnas del framförallt en juridisk risk som måste hanteras. Utöver detta 

upplevs den amerikanska marknaden som betydligt mer professionell gällande en 

rad faktorer (Emittent 1). Först och främst medför marknadens storlek en per 

automatik högre likviditet. Marknaden tenderar inte att ”frysa” under svåra makro-

ekonomiska förhållanden. Uppenbarligen är amerikanerna både mycket vanare och 

tryggare med den här typen av värdepapper. Emittent 1 uttrycker det som att det 

finns en högre riskaptit som bidrar till ett nationellt ”lynne” som är mer välvilligt 

inställt till och bekvämt med risktagande; investerarna genomför mycket mer 

välutvecklade analyser och har en större bekvämlighet med att fatta 
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investeringsbeslut. I Europa tycks denna trygghet saknas. ”Många som jobbar kommer 

från investment-grade sidan och har en annan typ av bas” (Emittent 1).  

4.1.2. Norge 

Norge har under en längre tid varit en välutvecklad marknad för högavkastande 

obligationer (Investerare 1). Faktum är att Oslo, efter New York och London, är den 

tredje största marknaden för högavkastande obligationer i världen (Investerare 2). 

Emittent 2 vittnar om en helt annan marknad än den svenska och, för den delen, den 

resterande europeiska marknaden med en rad särskiljaktigheter som präglar Norge. 

För det första är den norska marknaden i flera avseenden standardiserad och 

strukturerad med avsikt på dokumentation, omkringliggande legala ramverk och 

vedertagna metoder kring emissionsprocessen. Allt detta skapar en positiv känsla av 

trygghet och förutsägbarhet (Investerare 1; Rådgivare 5). Även om flera norska 

lösningar i sig, exempelvis inslaget av Norsk Tillitsmann som trustee, kan diskuteras 

så skapar sådana lösningar ändå ett förtroende för hur den norska marknaden de 

facto fungerar.12 Dokumentationen är betydligt enklare och inkluderar inte lika 

omfattande prospekt som är kutym i resten av Europa (Investerare 1). Flera av de 

norskemitterade obligationerna saknar också kreditbetyg från antingen S&P eller 

Moody’s. Istället har ett system med skuggrating vuxit fram och utvecklats till den 

grad att investerare, som vanligtvis kräver kreditbetyg på de värdepapper de 

investerar i, måste förbise detta krav om de överhuvudtaget önskar vara verksamma 

i Norge.  

                                                           
12 Norsk Tillitsmann hanterar tredjeparts avtalsenliga rättigheter och erbjuder trustee-tjänster till 

investerare i obligationslån. Norsk Tillitsmann ASA ägs till största del av norska banker, livbolag och 

värdepappersbolag (Norwegian Trustee, 2011). 
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Det finns flera anledningar till varför den norska marknaden har genomgått denna 

utveckling. För det första har Norge utvecklat en industristruktur med en mycket 

stor tonvikt mot oljeutvinning och till denna direkt anknutna industrier (Rådgivare 

1). Med tanke på den höga kapitalintensitet som kännetecknar dessa branscher har 

mycket omfattande krav på finansieringen ställts vilket i sin tur har medfört att den 

norska marknaden har tvingats utveckla en fungerande obligationsmarknad, en 

finansieringskälla väl lämpad att hantera denna situation (Rådgivare 2). Investerare 1 

menar att den påtagliga amerikanska närvaron under uppbyggnadsprocessen av 

Norges industri också kan ha bidragit till Norges (liksom amerikanarnas) 

bekvämlighet med högavkastande obligationer. Norge har flera kulturella aspekter 

som är snarlika den amerikanska – investerarbasen innehar till exempel en betydligt 

högre riskaptit än vad som är fallet i Sverige (Investerare 1; Rådgivare 3). 

Huruvida den norska marknaden bör – eller ens kan – betraktas som en föregångs-

marknad till den svenska förblir dock oklart. Rådgivare 2 menar att då Norge inte är 

med i EU kan norrmännen helt själva diktera villkoren för sin interna marknad. 

Vidare menar Rådgivare 2 på att otaliga försök har gjorts att interagera marknaderna 

och arbetssätten i Norge och Sverige med föga framgång. Rådgivare 5 menar dock, 

till skillnad från Rådgivare 2, att medlemskap i EU är egalt då all relevant reglering 

sker via EES. Vidare hävdar Rådgivare 5 att flera karaktäristiska drag för den norska 

marknaden redan anammats i Sverige, däribland en fungerande trustee-funktion.13  

4.1.3. Sverige 

Svenska banker har traditionellt haft en mycket stark nationell ställning med ett stort 

inflytande på utvecklingen av svenskt näringsliv. Bankerna har varit betydligt mer 

                                                           
13 CorpNordic är det företag som sedan 2010 varit etablerad som en trustee-partner på den svenska 

marknaden och haft del av ett flertal emissioner på den svenska företagsobligationsmarknaden sedan 

dess. 
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komfortabla med en aggressiv utlåningsstrategi och därmed kunnat utveckla långa 

och djupt ingående relationer med stora delar av det svenska näringslivet (Emittent 

1; Rådgivare 1; Rådgivare 3; Investerare 1; Investerare 3). Rådgivare 1 hävdar att i 

jämförelse med många andra länder har den svenska banklånemarknaden rentutav 

”fungerat exceptionellt bra”. I och med att bankerna har haft kraft och möjlighet till 

generös utlåning till låg kostnad har företagen saknat incitament att aktivt eftersöka 

alternativa finansieringskällor. Emittent 1 menar på att företag är bekväma och följer 

vad han kallar för ”minsta motståndets lag”. Inte heller banker har haft något särskilt 

incitament att premiera eller marknadsföra andra typer av finansieringslösningar då 

den rådande strukturen varit mycket lukrativ. Bankerna har bland annat kunnat ta 

betalt för alla kringtjänster företagen efterfrågar som valutaväxling och 

hedgingtjänster, för att nämna blott ett fåtal (Emittent 1; Rådgivare 1; Investerare 1). 

Vidare har faktumet att Sveriges tämligen unika ekonomi – som främst har varit 

baserad på tung industriproduktion –  spelat en noterbar roll för vilka finansierings-

lösningar som etablerats (Rådgivare 2). Många företag är starkt knuta till en specifik 

bank där det i folkmun oftast talar om till exempel ”Wallenbergsfären” eller 

”Lundbergssfären” (Rådgivare 2; Rådgivare 5; Investerare 3). Relationen mellan 

industri och bank har med andra ord varit ovanligt stark i Sverige med flera svenska 

bolag framväxta inom en specifik ”bankfamilj-sfär”. Bankernas roll i det svenska 

näringslivet är därmed påtaglig och är något som givetvis ytterligare reducerat 

behovet av att söka sig mot kapitalmarknaderna (Rådgivare 2; Investerare 3). 

Bankerna har ”hållit [sina] bolag om ryggen” och varit rädda om sina uppbyggda 

relationer (Rådgivare 2). Det ska inte heller bortses från att det svenska näringslivet 

har haft en mycket stark kassaflödesgenerering med imponerande balansräkningar 

(Emittent 2). Därmed har de allt som oftast inte varit i den position som 

karaktäriserar bolag som emitterar högavkastande obligationer. I den mån 

företagsobligationer alls har förekommit har det varit i form av obligationer med 
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relativt god kreditvärdighet. ”Sverige är [traditionellt] ett investment-land” (Rådgivare 

1).  

Utöver detta – om Sveriges jämförelsevis ringa storlek beaktas – bör det också finnas 

tämligen få företag som teoretiskt borde vara intresserade av att emittera hög-

avkastande obligationer och som, vad viktigare, kan emittera i de volymer mark-

naden kräver (Investerare 1). För att en emission ska vara genomförbar i Sverige 

måste åtminstone 300 miljoner SEK emitteras; i Europa denominerat i Euro måste 

motsvarande summa åtminstone vara 150 miljoner Euro (Rådgivare 2; Rådgivare 3).14 

Rimligen är det mycket få svenska företag som kan uppfylla dessa krav vilket torde 

leda till att den teoretiska storleken för marknaden för högavkastande obligationer i 

Sverige blir direkt begränsad. Eventuellt måste en sänkning av detta tidigare nämnda 

belopp accepteras för att praktiskt möjliggöra för mindre emittenter och investerare 

att träda in på marknaden. Som marknaden ser ut i dagsläget är det främst 

sofistikerade investerare som kan investera i svenska högavkastande obligationer då 

posternas storlek startar på 500 000 kr (Rådgivare 2, Rådgivare 3).15  Se Tabell 4 för 

exempel på högavkastande obligationer utgivna i Sverige. 

                                                           
14 Emissioner på kontinenten innefattar också en mer komplex emissionsprocess med de utförligare 

prospekts och erhållandet av ett kreditbetyg från S&P och Moody’s som krävs. 

15 Med sofistikerade investerare avses vanligtvis investerare med tillräcklig kompetens och erfarenhet 

för att kunna bedöma och hantera den givna investeringsmöjligheten och den till denna anknutna 

risken. För att klassas som ”sofistikerad” måste investeraren ifråga till exempel uppfylla särskilda 

krav berörande storlek på sin portfölj. Också andra faktorer som en tidigare god intjäningsförmåga 

bedöms. 
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Tabell 4. Exempel på högavkastande obligationer utgivna i SEK 

 

Källa Bloomberg. Majoriteten av obligationerna saknar kreditbetyg och ger en fast ränta. 

Gällande detta existerar det dock olika åsikter bland respondenterna där både 

Rådgivare 2 och 3 tycker att denna svårare och mer komplexa investering faktiskt 

enbart bör rikta sig mot just sofistikerade investerare medan Investerare 1 och 

Emittent 3 gärna ser att storleken på posterna går ner så att även så kallade retail-

investerare ges möjlighet att investera – något de framhäver skulle öka likviditeten.16 

Den omfattande regleringen och extra dokumentation som tillkommer vid denna 

försäljning anges som argument till att inte möjliggöra för retail-investerare att 

investera.  

4.1.4. Olika marknader – olika ramverk 

Som ovan redogjort för stämmer alla respondenterna in på att förutsättningarna och 

ramverket bakom marknaderna i USA, Norge respektive Sverige är vitt skiljda och 

att detta påverkar respektive marknadsstruktur. Både strukturella faktorer som 

                                                           
16 Med retail-investerare avses investerare som handlar mindre volymer av värdepapper för egen 

räkning, till skillnad från institutionella investerare. 
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juridiskt ramverk och industristruktur samt sociala faktorer som riskaptit och kultur 

tycks därmed spela en påtaglig roll för hur marknaderna i dessa olika länder har 

utvecklats (Emittent 2; Rådgivare 2; Rådgivare 3). Se Tabell 5. 

Tabell 5: Inneboende skillnader i marknaden för högavkastande obligationer 

mellan USA, Norge och Sverige 

 

Egen sammanställning utifrån empiriskt material. Alla tre marknader har ett väl utvecklat och 

fungerande juridiskt ramverk, däremot saknar Sveriges investerarbas samma riskaptit som uppvisas i 

USA respektive Norge. Sverige saknar också en standardiserad emissionsprocess vilket bidrar till en 

tydlig osäkerhetsfaktor på marknaden. Både Norge och Sverige särskiljer sig från USA då ett formellt 

kreditbetyg från Moody’s eller S&P inte är ett absolut krav för investerarbasen.  

För att koppla an till förklaringsmodellen spelar med andra ord det omkringliggande 

samhälleliga ramverket en stor roll och är någonting som måste beaktas. Se Figur 6. 
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Figur 6: Ramverkets betydelse för förklaringsmodellen 

 

Egen sammanställning utifrån teoretiskt och empiriskt referensmaterial. Det omkringliggande 

samhälleliga ramverket har enligt respondenterna en stor roll för vilka finansieringslösningar 

respektive investeringsmöjligheter som marknaden utvecklar. Ramverket påverkar med andra ord i 

högsta grad marknadsaktörernas beteenden och interaktionen mellan dem, samtidigt som 

marknadsaktörernas handlingar i sin tur påverkar ramverkets utveckling. 

4.2. Strukturella hinder 

4.2.1. Kostnader 

Emittent 1 pekar på att det finns betydande trösklar som måste övervinnas om 

företag söker sig till obligationsmarknaden och att förfarandet för emittenternas del 

är betydligt mer omfattande än att ”gå till banken [för att söka ett traditionellt banklån]”. 

För det första existerar det en kunskapslucka som måste täppas till inför en emission. 

Många emittenter saknar tidigare erfarenhet av att hantera den tunga 

dokumentationen och övriga legala aspekter som krävs – emissioner är helt enkelt 

mycket dyrare och mer kostsamma att genomföra än traditionella banklån 

(Rådgivare 3; Rådgivare 5). Dessutom hävdas det att emittenten kan tvingas betala 

en premie för sin tidigare frånvaro på marknaden (Emittent 1; Investerare 3). Som 

väletablerat bolag menar Emittent 1 att företag ”rider lite på vad du gjort tidigare< har 

du väl kommit in minskar kostnaderna”. Ovanstående kan innebära att högavkastande 

obligationer upplevs som för krångligt och dyrt (Rådgivare 1). Se Figur 7. 
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Figur 7: Kostnader för emittenten vid emission av högavkastande obligationer  

 

Egen sammanställning utifrån empiriskt material. Kostnaderna och de strukturella hindrena som 

potentiella emittenter möter inför en emission omfattar tydliga skalfördelar – ju högre belopp 

emittenterna söker emittera, desto lägre relativt sett blir kostnaden emissionsprocessen. Den ökade 

likviditeten kan också innebära, allt annat lika, en lägre räntekostnad. 

Kostnaderna anknutna till den faktiska emissionsprocessen i samband med vad respondenterna kallar 

för likviditetskostnader samt ”inträdesavgift” – den premie emittenten kan tvingas betala som pris för 

ens relativa okändhet hos investerarbasen – verkar alla gemensamt avskräckande för ett bolag som 

söker emittera högavkastande obligationer för första gången. 

Emission av högavkastande obligationer innefattar också tydliga skalfördelar 

(Investerare 1; Rådgivare 2). Dels blir de fasta kostnaderna lägre relativt sett om det 

är en hög volym som emitteras; dels blir obligationen i sig mer likvid vilket är viktigt 

för investerarbasen (Rådgivare 3; Investerare 3). Omvänt innebär en låg volym ett 

värdepapper med dålig likviditet och därmed att investerarbasen kräver en premie i 

form av ökad kupongränta som kompensation för den ökade likviditetsrisken 

(Investerare 3). I och med att svenska investerare tenderar att vara mer buy-and-hold 

än vad som är fallet på andra marknader blir den svenska marknaden ytterligare 

illikvid. 

4.2.2. Kunskapsbrist 

Avsaknaden av en välutvecklad marknad för högavkastande obligationer har 

inneburit att kunskapsnivån hos de etablerade aktörerna inom finansbranschen i 

Sverige är relativt låg. Investerare 1 uttrycker att det finns ett tydligt 

utbildningsbehov hos alla aktörer: emittenter, rådgivare och investerare. Flera 

rådgivare tycks också ha ett behov att bli bekväma med denna typ av produkter och 

utveckla en kompetens – och en vilja – att marknadsföra denna produkt – både som 

Kostnader för emittent 

• Kupongkostnader 
• Emissionsprocess 
• Likviditetskostnader                    Skalfördelar    
• ”Inträdesavgift” 
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investeringsmöjlighet och finansieringskälla. Rådgivare 4 uttrycker en tveksamhet till 

högavkastande obligationers fördelar och anser att den saknar den etablerade 

respekt traditionella finansieringskällor har – en nog så talande bild. 

Sistnämnda är intressant då framförallt rådgivarna uppges ha en central roll i att 

driva på marknadens utveckling (Emittent 1; Emittent 3). Det är rådgivarna som för 

dialog med emittenter och investerare – mycket sällan talar dessa aktörer direkt med 

varandra (Investerare 3; Rådgivare 2).  En konsekvens blir att rådgivarna får ett 

kunskaps- och informationsövertag och därmed möjlighet att direkt påverka mark-

nadens struktur utifrån egna preferenser. Annorlunda uttryckt så dikterar råd-

givarna kunskaps- och informationsflödet, en viktig skillnad mot utlandet där friare 

investeringsmandat har medfört att bilaterala transaktioner mellan investerare och 

emittenter ägt rum vid flera tillfällen vilket hittills inte har skett överhuvudtaget i 

Sverige (Investerare 3). 

Figur 8: Förklaringsmodellen – kunskaps- och informationsasymmetri 

  
Egen sammanställning utifrån teoretiskt och empiriskt referensmaterial. Bankerna har ett mycket 

tydligt kunskaps- och informationsövertag i och med att investerare och emittenter aldrig talar direkt 

med varandra – i praktiken bildas en ”vägg” och bankerna har därmed möjlighet att i stor 

utsträckning påverka övriga marknadsaktörer – och i förlängningen marknadsutvecklingen – utifrån 

sina egna preferenser. 
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Högavkastande obligationer kräver således en annan typ av kompetens. Rådgivare 1 

anser att för investerarbasens del måste dessa aktörer vara ”jäkligt kunnig[a]”. Råd-

givare 2 menar att investerare i räntebaserade produkter har haft ett makro-

ekonomiskt fokus medan aktierelaterade investerare snarare har fokuserat på den 

företagsspecifika situationen. Vid analys av högavkastande obligationer krävs en 

kompetens som kan anta både ett ”makro”- och ett ”mikro”-perspektiv. Denna typ 

av krävande analys behärskar än så länge inte många investerare (Emittent 2; 

Rådgivare 2). Precis som investerarbasen saknar också många emittenter djupgående 

kunskap om högavkastande obligationer (Rådgivare 2; Rådgivare 3). Rådgivarna 

menar på att ”vi utbildar ju lika mycket som vi gör affärer” (Rådgivare 2). Att 

medvetandegöra högavkastande obligationer och, vad viktigare, få företag att gå från 

ord till handling är således en trög process som uppenbarligen kommer att ta tid. 

Figur 9: Uppenbara kunskapsbrister bland marknadens aktörer 

Egen sammanställning utifrån empiriskt material. ”E” refererar till emittenter, ”I” till investerare och 

”B” till banker. Banker har stor möjlighet att påverka marknadsutvecklingen samtidigt som denna 

aktörs kompetens- och kunskapsnivå överstiger emittenter och investerare. De senare uppvisar också  

ett uppenbart kunskapsbehov om vad emitterandet av respektive investerandet i högavkastande 

obligationer innebär och fördelen med denna lösning. 
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4.2.3. Dokumentation och legala faktorer 

Ingen respondent anser att dokumentationen utgör något reellt hinder för mark-

nadens etablering (Rådgivare 2; Investerare 3). Flera respondenter efterlyser dock en 

branschöverskridande överenskommelse som kan utgöra en grundbult vid alla 

framtida transaktioner. Det föreslås till exempel att Finansinspektionen borde ta 

ansvar för utformandet av denna (Investerare 3). Nu saknas en etablerad standard 

vilket i någon mening gör transaktionsprocessen osäker och oförutsägbar. Också 

beträffande lagstiftningen existerar det en tydlig osäkerhetsfaktor. Förvisso anses 

gällande svensk lagstiftning vara tillräcklig för att kunna behandla konkurs-

förfaranden och omstruktureringar effektivt ur både emittenternas och investerarnas 

synvinklar. Däremot har inte den svenska lagstiftningen prövats ännu i någon vidare 

omfattning (Rådgivare 5). I Norge har ett antal omstruktureringsfall ägt rum och det 

är välkänt hur ett konkursförfarande går till i praktiken och vilka konsekvenser ett 

sådant får för de berörda parterna (Rådgivare 2). Denna förutsägbarhet saknas ännu 

på den svenska marknaden. Investerare 3 hävdar å andra sidan att denna ”brist på 

case” inte borde spela någon större roll. Se Figur 10. 

Figur 10: Marknadsaktörernas syn på dokumentationen  

 

Egen sammanställning utifrån empiriskt material. ”E” refererar till emittenter, ”I” till investerare och 

”B” till banker. Bankerna anser att dokumentationen i emissionsprocessen måste utvecklas för att 

tillgodose de krav olika typer av investerare kräver medan investerare och emittenter anser den 

rådande dokumentationen som fullt tillräcklig. Utöver det har dessa även åsikten om att ju ”tunnare” 

dokumentationen är, desto bättre. Det råder således ett motsatsförhållande mellan aktörerna kring 

dokumentationens utformning. 

 

En annan faktor som genomgående har diskuterats är huruvida den svenska mark-

naden kommer att kräva att företagen inför en emission söker ett kreditbetyg från 

Tillräcklig Utvecklingsbehov 

E I B 
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S&P och Moody’s eller om den svenska marknaden snarare kommer att fungera 

liknande Norges marknad. Här menar Rådgivare 2 och 5 att det senare alternativt är 

mycket mer troligt och att de bolag som hittills har emitterat högavkastande 

obligationer har antingen inte haft något kreditbetyg överhuvudtaget eller sökt 

skuggrating så som är praxis i Norge. 

4.2.4. Traditioner 

En ytterligare anledning till att en etablerad tradition bland svenska aktörer att verka 

inom företagsobligationsmarknaden har saknats är enligt Rådgivare 2 och Emittent 2 

att obligationer inte ansetts som ”finrummet” hos många svenska företag. Det har 

snarare kommunicerats en krissituation om företag har sökt sig dit till förmån för – 

implicit menat – andra, mer förmenta finansieringskällor. 

Bland svenska investerare har kunskapen om och intresset för högavkastande 

obligationer varit mycket lågt där respondenterna hävdar att det ”inte har varit något 

sug i Sverige” (Emittent 2; Investerare 1; Investerare 2; Rådgivare 3). Det finns en 

mycket djupt rotad aktietradition i Sverige, både bland professionella aktörer på 

marknaden som hos gemene man (Investerare 2; Rådgivare 2). ”Sverige är aktielandet” 

och ”vi är rätt extrema faktiskt” är några kommentarer respondenterna fällt (Rådgivare 

1; Rådgivare 2). Investerare 3 menar att detta delvis härstammar ifrån 80-talet då 

staten var i stånd att avveckla de så kallade löntagarfonderna och starkt premierade 

aktiesparande som främsta investeringsmöjlighet för gemene man. Detta har befäst 

aktiesparandets position i Sverige. 

Mot den beskrivna historiska bakgrunden har det därmed saknats viktiga aktörer 

med ett uttalat intresse och strategi inriktad mot företagsobligationer rent generellt, 

men i synnerhet mot högavkastande obligationer. I Sverige uppges investerarbasen 

vara tämligen osofistikerad med en stor benägenhet att enkom investera i 

värdepapper från välkända bolag vilket har inneburit att intresset för alternativa 
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lösningar varit mycket svagt (Emittent 2; Rådgivare 3). Många pekar på att 

investerarbasen i Sverige är liten, att betrakta som en ankdamm där ”alla känner alla” 

(Emittent 2). Detta har fött ett ”Följa-John”-fenomen där investerarna ständigt kikar 

på vad andra gör. 

Förvisso kan denna tradition att antingen investera i aktier eller statspapper ha vissa 

naturliga anledningar. Historiskt sett har aktier gett en god avkastning, även om 

detta delvis har förändrats efter börsens mycket klena prestation under det senaste 

decenniet och de mycket bekymmerssamma utsikterna västvärldens ekonomier står 

inför (Rådgivare 3; Investerare 1). Också andra tillgångsslag som statsobligationer 

har historiskt sett genererat en god avkastning. Idag är dock avkastningen på 

exempelvis svenska statsobligationer mer eller mindre obefintlig korrigerat för 

inflation, en utveckling som har lett till att investerare måste söka nya 

investeringsmöjligheter (Emittent 2; Investerare 1). Se Figur 11. 

Figur 11: Börsutvecklingen i Sverige jämfört med statsobligationer 

 

Figuren visar historik för OMX-30 index respektive räntan på svenska 10-åriga statsobligationer 

under de senaste 12 åren (ECB, 2012; NASDAQ OMX, 2012).  
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4.3. Efter krisen – ett ökat intresse för högavkastande obligationer 

Emittenter med historik av att ha emitterat högavkastande obligationer redovisar i 

stora drag positiva erfarenheter från denna finansieringslösning. Emittent 1 påpekar 

att för många företag, framförallt de som är verksamma inom kapitalintensiva 

branscher, har det närmast blivit ett företagsstrategiskt måste att aktivt söka bredda 

sin finansieringsstruktur i syfte att säkerhetsställa att företagen har de resurser som 

är nödvändiga för kontinuerligt engagemang i tillväxtfrämjande aktiviteter. Emittent 

3 tillägger att fler och fler företag har kommit till insikt om fördelarna med att nå ut 

till en bred investerarbas och diversifiera sin finansiering. 

Ovanförda resonemang instämmer övriga respondenter i hög grad i (Investerare 1; 

Investerare 2; Rådgivare 1). Företag vill inte riskera att, som Investerare 2 uttrycker 

det, ”sitta i knäet på bankerna”. Detta är en utveckling som varit särskilt tydlig i ljuset 

av de senaste årens finansiella turbulens då vissa företag erfarit ett bryskt upp-

vaknande och insett sin relativt svaga maktposition gentemot banken. De ny-

emissioner som exempelvis Kappahl AB och Eniro AB har varit tvungna att genom-

gå, efter mycket kraftiga påtryckningar från sina banker, framförs som skräck-

exempel (Rådgivare 1; Rådgivare 2). Rådgivare 5 reflekterar lakoniskt kring den upp-

komna situation som att ”har du ett lån på en miljon kronor har du ett problem; har du ett 

lån på en miljard har banken ett problem”17 medan Rådgivare 2 konstatera att ”banker kan 

vara ganska hårdhänta”. Därmed har många i sammanhanget mindre bolag till viss del 

börjat omvärdera sin finansieringsstruktur och insett diversifieringens fördelar. 

De senaste årens finansiella turbulens anges dock inte som enda skäl till att fler och 

fler har börjat betrakta högavkastande obligationer i ett nytt ljus. Också de karaktär-

                                                           
17 Med detta avses faktumet att mindre bolag befinner sig i en ogynnsam maktposition relativt banken 

kontra större bolag. 
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istiska drag som utmärker dessa obligationer nämns. Med den långa löptiden kan 

företagsledningar minska vad som kallas ”Executions risk”, den risk att lån inte kan 

refinansieras till skäliga kostnader, en risk som rimligtvis reduceras när finansiering i 

form av lån inte längre behöver rullas över på, säg, årlig basis och istället kan säkras 

upp betydligt längre tid än så via högavkastande obligationer (Emittent 3). Också de 

relativt fria villkoren som högavkastande obligationer har anges som en oomtvistlig 

fördel (Rådgivare 3). Med detta sagt poängterar respondenterna också att banklån är, 

och med allra största sannolikhet kommer att förbli, ryggraden i svenskt näringsliv 

under överskådlig tid framöver. Att ha en god och djup relation med sin bank har 

stora fördelar, inte minst när företaget ifråga upplever svåra tider (Rådgivare 1). 

Ur investerarbasens perspektiv finns det på motsvarande sätt en rad olika skäl till 

varför högavkastande obligationer har blivit ett intressant alternativ. Också här talas 

det om de senaste årens turbulens – investerarbasens kontinuerliga jakt på av-

kastning innebär således att den tvingats vidga sina vyer mot tidigare ointressanta 

investeringsmöjligheter. (Emittent 3). 
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Figur 12: Förändrade marknadsförutsättningar. 

 

Egen sammanställning utifrån empiriskt material. Den i folkmun så kallade ”Lehmankraschen”, som 

ägde rum i september 2008, har påverkat finansmarknaderna betydligt. Banker kan inte längre ge 

samma frikostiga finansiering till sina klienter samtidigt som, för investerarbasens del, volatiliteten på 

börsen har ökat betydligt och avkastningen från statsobligationer kraftigt minskat. Med andra ord har 

marknadsförutsättningarna för emittenter, rådgivare och investerare förändrats i grunden. 

4.4. Hur kommer marknaden att utvecklas framöver? 

Flera respondenter vittnar om att någonting håller på att hända på den svenska 

marknaden. Rådgivare 2 menar att vi nått en tipping point där Lehmankraschen 2008 

kommer att betraktas som en banbrytande händelse för hela finansbranschen i stort; 

Investerare 3 menar att kunskapsnivån har ökat betydligt bara under de senaste åren. 

Vad är det då som har hänt? 

Emittent 1 pekar på att bankerna nu genomgår strukturella förändringar som ett 

resultat av nya krävande regelverk som kommer att ha vittomfattande konsekvenser. 
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Framförallt kommer regleringar, ökade kapitaltäckningskrav och en större motparts-

risk i marknaden att slå direkt mot bankernas intjäningsförmåga vilket med stor 

sannolikhet kommer att innebära dyrare lån och generellt sett en mindre benägenhet 

bland bankerna att låna ut samma höga volymer som tidigare då upplånings-

kostnaderna ökar. Av de åtgärder banker kan vidta – slopa utdelning, stärka 

kapitalbasen, sälja av tillgångar eller minska på kreditgivningen – är den sistnämnda 

den enklaste lösningen (Rådgivare 1). Utvecklingen pekar också på en ökad 

regionalisering och minskad utlåningsgrad.18 Detta är en utveckling många anser 

enbart har sett sin början. En realistisk utveckling är således att företag i allt högre 

omfattning börjar rikta in sig mot alternativa finansieringskällor som ett alternativ till 

banklån då dessa blir dyrare, behäftade med mer omfattande villkor samt inte förblir 

lika frikostiga som tidigare (Rådgivare 1; Investerare 1; Investerare 3). 

Högavkastande obligationer har därmed en möjlighet att möta detta finansierings-

gap som då per definition uppstår (Investerare 1). Om andra länder betraktas där 

finansieringsstrukturen ser annorlunda ut med ett högre inslag av högavkastande 

obligationer kan den förestående utvecklingen betraktas som fullt normal och 

snarare uppfattas som en konvergens mot hur det borde vara (Rådgivare 2). 

Också investerarbasen har under de senaste åren i allt högre utsträckning börjat 

efterfråga högavkastande obligationer. Vissa menar att det främst är investerarbasens 

avkastningsjakt som drivit på den generella marknadsutvecklingen (Emittent 2; 

Rådgivare 5; Investerare 3). Också mer konservativa investerare – som AP-fonderna 

– har börjat visa ett intresse för alternativa tillgångsslag (Investerare 3). 

                                                           
18 Som exempel kan nämnas att Commerzbank har meddelat att de kommer att minska sin utlåning 

kraftigt till länder utanför sina hemmamarknader Tyskland och Polen (Wall Street Journal, 2011). 
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4.5. Vad krävs för att marknaden ska ta fart? 

Många respondenter pekar på bankernas nyckelroll som intermediärer och den part 

som förenar de som söker kapital med de som har kapital. De menar på att bankerna 

fungerat som en bromskloss och hittills saknat incitament att etablera denna typ av 

finansieringslösning till förmån för traditionella banklån och snarare betraktat denna 

typ av finansiering som kannibalism (Rådgivare 2; Investerare 3). Investerare 3 

uttrycker sin förvåning att bankerna inte gjort mer för att utveckla denna 

finansieringslösning. Å andra sidan menar Rådgivare 3 på att bankerna presenterar 

många olika typer av finansieringslösningar för klientens bästa och att det inte 

föreligger några interna preferenser eller konflikter i att premiera lån till förmån för 

obligationer. Snarare borde högavkastande obligationer vara en prestigefull, riskfri 

och inkomstbringande finansieringskälla för bankerna att presentera för sina klienter 

(Rådgivare 3). Se Figur 13. 

Figur 13: Aktörer som hindrar utvecklingen 

 
Egen sammanställning utifrån empiriskt material. ”E” refererar till emittenter, ”I” till investerare och 

”B” till banker. Figuren visar på vilken/vilka marknadsaktörer de andra aktörerna framförallt anser 

har fungerat som den bromsande kraften i utvecklingen av en utbredd marknad för högavkastande 

obligationer i Sverige. 

Emittenter 

Rådgivare 

Investerare 

 

E I 

B 



58 

 

Till sist hävdar flera respondenter att det skulle behövas en stor framgångsrik 

emission som får marknaden att växa på allvar och visar på att högavkastande 

obligationer framgångsrikt kan emitteras i Sverige. ”Det behövs någon som bryter isen” 

(Investerare 2). Investerare 2 menar att sommarens affär i Com Hem19 – om den hade 

lyckats fullt ut – skulle kunna ha varit den affären. En annan faktor som kan komma 

att behövas är en branschöverskridande överenskommelse för att uttryckligen 

standardisera emissionsförfarandet på den svenska marknaden och på detta sätt 

skapa den trygghet och förutsägbarhet som efterfrågas av alla parter (Rådgivare 2; 

Investerare 2). Dokumentation, legala ramverk och faktorer som kreditbetyg kontra 

skuggrating behöver utvecklas och gemensamt standardiseras. 

4.6. Sammanfattning 

Högavkastande obligationer har rönt ökad uppmärksamhet bland alla verksamma 

aktörer inom finansbranschen i Sverige efter de senaste årens finansiella turbulens. 

Emittenter har insett både sin svaga position gentemot bankerna och vikten av 

diversifiering; investerarbasen har i allt högre omfattning blivit tvungna att söka nya 

tillgångsslag i jakten på avkastning. 

Det finns flera skäl till varför inte denna utveckling har ägt rum tidigare. Bankerna 

har haft en mycket stark ställning och nära relation till många stora industribolag 

vilket bland annat har inneburit att de senare främst har sökt traditionella banklån – 

incitament att söka andra finansieringskällor har helt enkelt saknats. Vidare har 

                                                           
19 Riskkapitalbolaget BC Partners köpte Com Hem sommaren 2011 och finansierade köpet delvis 

genom högavkastande obligationer. Från Sverige var Nordea en av de bankerna som var med och 

arrangerade emissionen. Bankerna lyckades dock inte refinansiera en noterbar del av de så kallade 

leveraged loans som omvandlas till högavkastande obligationer, bland annat en följd av de mycket 

turbulenta marknadsförhållandena som rådde vid denna tidsperiod. Händelsen har dock kommit att 

ytterligare spä på vaksamheten mot marknaden för högavkastande obligationer i Sverige. 
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trösklar i form av upplevda stora kostnader vid emissionsförfarandet ytterligare 

minskat intresset för denna finansieringskälla. På samma sätt har investerarbasen 

erhållit relativt god avkastning från aktier och statsobligationer. Mot bakgrund av 

den mycket starka aktietraditionen i Sverige, där företagsobligationsmarknaden 

snarare i vissa cirklar ansetts ha en krisstämpel, har aversionen mot högavkastande 

obligationer varit påtaglig. 

I sviterna av den senaste finansiella krisen – vilken har medfört ökade och strängare 

regleringar på banker och andra aktörer på marknaden – kommer banker med hög 

sannolikhet inte längre att kunna låna ut pengar lika frikostigt och billigt som 

tidigare. På samma sätt kommer aktiemarknaden förmodligen inte längre kunna 

generera samma goda avkastning som varit fallet de senaste decennierna. Det finns 

därför goda skäl att anta att både emittenter och investerare kommer att i betydligt 

högre omfattning söka sig till bland annat högavkastande obligationer. Då bankerna 

finner sig i en situation där de inte heller kan eller vill låna ut lika stora volymer som 

tidigare kommer också denna part att ha ett starkare incitament att premiera hög-

avkastande obligationer till sina klienter – mycket viktigt då många menar på att det 

är bankerna som måste driva på denna utveckling. 

Marknaden är dock fortfarande i sin linda och det kan komma att behövas en stor 

framgångsrik emission som i praktiken sätter ramverket för hur emissioner i Sverige 

går till med avseende på dokumentation och andra aspekter. Möjligen kommer det 

också att krävas en branschöverskridande överenskommelse för att standardisera 

emissionsförfarandet. 
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5. Analys 

Med avstamp i teori- och empiriavsnittet analyseras tillståndet på den svenska marknaden för 

högavkastande obligationer. Först belyses bankernas särskilda ställning och vilken påverkan 

denna har, följt av en diskussion kring vilken betydelse de uppkomna kunskapskraven på 

marknadsaktörerna och traditionens inverkan utgör för marknadens fortsatta utveckling. Till 

sist presenteras de olika perspektivens sammankoppling och vilka marknadseffekter detta 

genererar.  

5.1. Marknadsförutsättningarnas betydelse 

5.1.1. Sverige 

Om Sveriges i många avseenden unika ekonomiska struktur betraktas – här avsett 

dels den relativt starka tonvikten mot företag verksamma inom tillverknings-

industrin; dels bankernas starka ställning ur ett rent ägarperspektiv – blir bankernas 

maktposition i svenskt näringsliv uppenbar. Den finansiella sektorn i Sverige har 

utgjorts av ett antal stora, traditionella banker som kontinuerligt har haft en mycket 

dominerande roll. Vidare har många företag en stark koppling till någon av just 

dessa banker vilket i praktiken skapar olika intressesfärer eller ”företagssfärer” som 

kretsar kring en specifik bank – kända begrepp är till exempel ”Wallenbergssfären” 

eller ”Lundbergssfären”. Detta beroende har påverkat vilka finansieringslösningar 

som har utvecklats i Sverige även för de företag som inte explicit ingår i någon av 

dessa ”sfärer”. Om faktumet att Sverige inte riktigt har haft en tonvikt på 

kapitalintensiva och/eller högriskbranscher beaktas – vilket är en stor skillnad mot 

bland andra Norge – har det inte heller existerat ett strukturellt tvång hos emittenter 

att vilja diversifiera sin finansiering som på sikt skulle kunnat ha tvingat fram 

alternativa finansieringskällor.  

Uttryckt i andra ord har det således existerat en situation där banker kontinuerligt 

har haft en mycket stor möjlighet att finansiera sina klienter framgångsrikt med 
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traditionella banklån. Från bolagens sida har detta varit en pålitlig och billig 

finansieringslösning och det har för dessa inte funnits några särskilda skäl att 

närmare granska, analysera eller kritisera den möjliga inlåsning ”sfärstrukturen” 

ofrånkomligen har medfört. Snarare har denna intima och, inte minst för bankerna, 

lukrativa relation inneburit att företag totalt har saknat incitament att själva aktivt 

vilja sondera bland alternativa finansieringskällor. Som respondenterna uttrycker det 

är företag ”lata” och ”bekväma” – de tyckas agera efter ”minsta motståndets lag” och det 

är enbart vid en påtaglig försämring av de traditionella lånevillkoren som ett 

angelägenhetsmedvetande kring ett möjligt förändringsbehov växer fram. Detta 

fenomen överensstämmer väl med vad bland andra Grinblatt & Keloharju (2001) och 

Coval & Moskowitz (1999) presenterar där de bland annat kommer fram till att 

aktörer på finansmarknaden främst verkar inom familjära områden. Detta leder som 

konsekvens till att det etableras en uppenbar tröskel för alternativa finansierings-

källor. 

5.1.2. Andra länder 

Industristrukturens utformning och dess historiska utveckling har på andra 

marknader ömsesidigt format utvecklingen på samma sätt som marknaden har 

utformats i Sverige – om än med andra konsekvenser (Altman, 2002; Yago & 

Trimbath, 2003). Om den amerikanska marknaden betraktas så uppvisar den en mer 

eller mindre motsatt situation i förhållandet banklån/företagsobligationer. Här är 

företagsobligationsmarknaden och övriga kapitalmarknader väl utvecklade och 

vedertagna finansieringskällor respektive investeringsmöjligheter bland marknadens 

emittenter respektive investerare.  

Liknande jämförelser kan också göras till den mer närliggande marknaden i Norge. 

Med en industristruktur kraftigt viktad mot oljeutvinning, industrier präglade av 

hög kapitalintensitet och hög risk, har inte de karaktäristiska element som präglar 
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traditionella banklån helt enkelt varit lämpliga för den norska marknaden. Det blir 

därför förståeligt att en marknad för högavkastande obligationer har utvecklats som 

med sina inneboende egenskaper mycket väl kan hantera denna typ av situation.  

5.2. De ökade kunskapskraven på aktörerna 

Vår studie visar att en närvaro på företagsobligationsmarknaden i mångt och mycket 

är ett mer krångligt förfarande än, säg, att söka traditionella banklån. Med den 

omfattande dokumentationen som krävs, en relativt utdragen process som till 

exempel involverar företeelser som Road Shows och, inte minst, de initialt höga 

kostnaderna för så kallade förstagångsutgivare kan emitterandet av högavkastande 

obligationer för många emittenter tyckas vara ett, i brist på bättre uttryck, 

avskräckande alternativ.20 Adderas den ”premie” Emittent 1 insinuerar att företag 

måste betala som ett pris för sin tidigare frånvaro, annorlunda uttryckt en 

konsekvens av den osäkerhet kring företagens pålitlighet den tilltänkta 

investerarbasen upplever (och som därmed kräver kompensation för detta), kan det 

konstateras att det existerar en uppenbar tröskel. Som tidigare presenterat spelar 

”home bias” en mycket stor roll för marknadernas utveckling (Grinblatt & Keloharju, 

2001; Coval & Moskowitz, 1999).  

Denna kunskapslucka skapar därmed en tydlig tröskel och är ingenting som per 

automatik kommer att överbryggas. Det krävs ett aktivt agerande från ett flertal 

aktörer för att emittenternas och investerarbasens tveksamhet ska kunna övervinnas. 

Som bland annat Rådgivare 2 och 3 uttrycker det ägnar rådgivarna lika mycket tid åt 

                                                           
20 Begreppet ”road shows” syftar på den, i brist på bättre uttryck, ”marknadsföringsturné” som det 

emitterande bolaget i samarbete med sin rådgivare utför veckorna (ibland bara dagarna) innan 

emissionstillfället. Tanken är att resa runt till relevanta platser för att kunna träffa relevanta 

investerare och medvetandegöra bolagets (och det emitterade värdepapprets) kvalité för den tilltänkta 

investerarbasen så att ett rikt intresse skapas inför emissionen. 
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att utbilda sina klienter som att försöka göra affärer. Även i de fall där det finns en 

påtaglig vilja hos emittenten är det ett stort steg att gå från ord till handling. Således 

tycks det även i den bästa av världar vara en relativt trög process som kommer att ta 

lång tid. 

Liknande kunskapslucka återfinns hos investerarbasen. Tidigare har traditionella 

tillgångsslag som aktier och statsobligationer gett en förhållandevis god avkastning 

Se Figur 11. Nu när denna situation har förändrats måste investerarbasen utveckla 

sin kunskap och höja sin kompetensnivå. Även detta kommer att vara en 

förhållandevis trög process. Många respondenter menar också på att investerarbasen 

är tämligen osofistikerad med ett ”ankdamms”- och ”Följa John”-liknande beteende. 

Implicit menas att kunskapsluckan är en tröskel som kommer att ta lång tid för 

investerarbasen att övervinna. Å andra sidan återges det av vissa att det faktiskt är 

investerarbasen – i sin nyfunna situation och sina ständiga krav att finna avkastning 

– som driver på utvecklingen. Möjligtvis kan det vara så att en liten skara investerare 

med den nödvändiga kompetensen ser sig själva som pådrivare av utvecklingen 

medan att andra respondenter menar på att de traditionella, institutionella 

investerarna än så länge har en omfattande utbildningsprocess att genomgå. En 

sammanhängande åsikt är dock att kunskapsnivån rent generellt måste ökas 

betydligt bland alla aktörer. 

5.3. Dokumentation och legala aspekter 

Vad gällande dokumentationen i Sverige är denna förhållandevis tunn och saknar 

samma mognad och omfattning som återfinns i resten av Europa. Huruvida 

dokumentationen bör utvecklas är en fråga olika respondenter ger olika svar på 

beroende på vilken funktion de innehar. Vissa härrör dokumentationen som enkel 

och förhållandevis tillräcklig för sitt syfte; andra att dokumentationen är omständig 

och att avsaknaden av standardisering gör dokumentationen onödigt krånglig. Se 
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Figur 10. Möjligtvis kommer en mer omfattande dokumentation att behövas om fler 

retail-investerare söker sig till marknaden men i dagsläget utgör inte 

dokumentationen något särskilt problem. Inte heller transparensen på marknaden 

bör utgöra något hinder. Detta är en skillnad mot vad (Gunnarsdottir & Lindh, 2011) 

hävdar. Förvisso torde det för särskilda aktörer vara av intresse att exempelvis 

offentliggöra skuldboken och andra aspekter (som dock i praktiken är föga sannolikt) 

men inte heller det spelar en central roll. 

Att dokumentationen än så länge inte är standardiserad tycks dock skapa en 

osäkerhetsfaktor och en längtan efter en branschöverskridande överenskommelse är 

uppenbar bland respondenterna. Osäkerheten späds på i och med att det är oklart 

vilken aktör som möjligen borde ha ansvaret för denna gemensamma utformning. 

Det är heller inte klart inom vilket forum en sådan formell standardisering skulle 

kunna genomföras om en sådan ansats initierades. 

Vad gällande den legala aspekten tycks respondenterna vara överens om att den 

svenska lagstiftningen borde vara tillräckligt utvecklad för att hantera eventuella 

konkurser och omstruktureringsfall. I intervjuerna har Norges trustee-funktion med 

Norsk Tillitsmann diskuterats och huruvida detta är något som borde införas i 

Sverige. Här är det besynnerligt att vissa respondenter menar på att detta är något 

som inte kan införas i Sverige medan andra menar på att en liknande funktion redan 

införts. Som tidigare redovisat för erbjuder företaget CorpNordic trustee-tjänster 

men uppenbarligen saknas kunskap om detta. Under alla omständigheter saknas ett 

tydligt prejudikat vilket skapar en tröskel för marknaden att övervinna. Ser vi till 

Norge har marknaden där drabbats av vissa tämligen spektakulära omstruk-

tureringar som illustrerat för branschen vilka konsekvenser sådana processer 

innebär. Som exempel kan Sevan Marins omstrukturering i november 2011 nämnas – 
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i Sverige saknas med andra ord denna förutsägbarhet (Sevan Marine ASA, 2011).21 

Rimligtvis kan inte denna övervinnas förrän ett faktiskt noterbart omstrukturerings-

fall de facto äger rum. Denna situation bidrar dock oavkortat till den juridiska risk 

som präglar den europeiska marknaden. Investerarbasen eftersträvar trygghet och 

förutsägbarhet och alla faktorer som motverkar detta skapar hinder i form av 

minskad aktivitet och ökad efterfrågan på riskkompensation – i praktiken en ökad 

kostnad i form av en högre kupongränta – vilket inverkar negativt på marknadens 

utveckling. 

Någonting som förmodligen kommer vara identiskt med den norska marknaden är 

avsaknaden av officiella kreditbetyg från S&P och Moody’s och istället utvecklandet 

av ett ”skuggrating”-system. Detta bör kunna anammas tämligen smärtfritt och är i 

stort en logisk utveckling – S&P och Moody’s metodologier riktar sig främst mot 

globala företag. För mindre bolag blir det därmed inte relevant att söka ett 

traditionellt kreditbetyg. 

5.3. Bankernas oligopolställning 

Empirin redovisar tydligt vilken viktig roll företags kapitalstruktur och 

finansieringslösningar spelar och varför detta är en kritisk företagsstrategisk fråga 

som bör diskuteras ända upp på lednings- och styrelsenivå.  Till skillnad från Miller 

& Modiglianis (1958) axiom verkar vi i en imperfekt värld karaktäriserad av 

transaktionskostnader och kunskaps- och informationsasymmetri: detta har vittom-

fattande effekter på marknadens effektivitet och struktur. 

                                                           
21 Sevan Marine ASA, ett norskt företag inriktat mot produkter anknutna till offshore-branschen, 

lyckades, efter att ha varit ytterst nära en konkurs (som hade varit Norges största konkursfall 

någonsin), refinansiera sina utstående lån och obligationer, en till sin natur omständig process, men 

som likväl lyckades genomföras effektivt tack vare Norges utvecklade juridiska ramverk och 

processer för att hantera denna typ av händelser. 
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En uppenbar konsekvens blir att bankerna erhåller en mycket central roll på 

marknaden. Som respondenterna tydligt redogör för är det framförallt bankerna som 

innehar den exklusiva möjligheten att föra dialog med övriga finansiella aktörer – 

därmed hamnar de i en slags ”spindel-i-nätet”-roll. När emittenter söker finansiering 

är det bankernas expertis och handledning de eftersöker; när investerare letar efter 

investeringsmöjligheter är det bankernas vägledning och förslag de följer. Emittenter 

och investerare talar i princip aldrig direkt med varandra – snarare framförs en 

sådan hypotetisk situation som direkt opassande och olämplig. Genom att knyta an 

till den förklaringsmodell som presenteras i metodavsnittet står det således klart att 

bankerna har en relativt stark maktposition. Att därför betrakta den uppkomna 

situationen som att det är bankerna som styr den sociala processen och interaktionen 

mellan de övriga aktörerna samt, vad viktigare, söka analysera dessa relationer och 

betrakta finansmarknaden ur ett socialt perspektiv är därför ett både intressant och 

avslöjande angreppsförande. Frågan som återstår är vilka konsekvenser denna 

situation medför? 

5.4. Traditionernas betydelse 

Traditionernas makt är stor. Det är frapperande vilken vikt begrepp som vana och 

familjaritet spelar. Sverige har ett uppenbart och i många avseenden märkligt bias 

gentemot aktier som främsta tillgångsslag. På sina håll har företagsobligations-

marknaden rentutav erhållit en direkt krisstämpel där mentaliteten hos många 

företag är att på denna marknad verkar enbart bolag som befinner sig i svåra 

situationer. Oavsett anledning till detta omfattande bias, vare sig om det kan 

härröras från svenska statens agiterande för aktiesparande under 70- och 80-talet 

eller om det rör sig om något annat skäl, kan det tyckas vara märkligt att också den 

professionella investerarbasen har fallit för detta tankesätt. Traditionen att antingen 

investera i aktier – ett mycket riskabelt tillgångsslag – eller i statsobligationer – ett 

(traditionellt sett) riskfritt tillgångsslag – och ingenting däremellan är märklig. 
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Förvisso kan det i någon mån åter knytas an till bekvämligheten hos investerarbasen 

liksom övriga marknadsaktörer – såväl aktier som statspapper har traditionellt sett 

gett en förhållandevis god avkastning – men inom riskspektrumet i en diversifierad 

portfölj måste det närmaste binära tankesättet att antingen investera i riskabla aktier 

eller riskfria statspapper som dominerat kritiseras.  

En jämförelse mot till exempel Danmark åskådliggör detta bias än tydligare. Där är 

snarare preferensen viktad mot obligationer – både hos de professionella aktörerna 

som hos gemene man. Detta har vissa lustiga konsekvenser där exempelvis vissa 

banker har lagt majoriteten av sin obligationshandel i Köpenhamn medan aktie-

handeln placerats i Stockholm – en ytterst praktfull illustration! Att kunna bryta 

denna vanans makt blir en formidabel utmaning för företagsobligationsmarknaden. 

Som tidigare nämnt efterlyser många respondenter en stor framgångsrik emission 

som kan bryta isen och visa vägen för fler större emissioner. I dagsläget förblir detta 

dock en ”höna-eller-ägget”-frågeställning och en uppenbar Moment 22-situation. För 

att etablera en stor attraktiv och fungerande marknad behöver det rimligtvis 

genomföras en serie framgångsrika emissioner men en serie framgångsrika 

emissioner är föga sannolika om inte en stor attraktiv och fungerande marknad 

redan är etablerad. 

5.5. Olika perspektiv – olika utmaningar 

5.5.1. Bankernas inneboende konflikt 

Vid frågan vilken part – om någon – som bär ansvaret för utvecklingen av 

marknaden och vilken aspekt som varit den främsta tröskeln för marknadens hittills 

mycket klena utveckling ger majoriteten av respondenterna samma entydiga svar – 

bankerna. Dels hänvisar respondenterna till dessa aktörers nyckelroll. Genom att 

vara den part som kommunicerar och för dialog med övriga aktörer innebär detta att 

det föreligger en uppenbar kunskaps- och informationsasymmetri på marknaden till 



68 

 

fördel för bankerna. Detta har som konsekvens bland annat att rådgivarna i hög grad 

kan påverka marknadens struktur och utveckling och vilka finansieringslösningar 

som premieras. Frågan är då hur rådgivarna resonerar? 

På grund av förekomsten av sfärstruktur i svenskt näringsliv har det utvecklats 

finansieringslösningar med stark betoning på traditionella lån. För företagens del har 

dessa varit pålitliga och relativt billiga lösningar. För bankernas del har dessa varit 

lukrativt då de sett till att andra finansiella tjänster som valutaväxling, transaktioner 

och hedging-relaterade tjänster exklusivt utförs hos en och samma sfärbank. Att 

därför premiera andra finansieringslösningar har inte legat i bankernas intresse då 

det minskar bankernas maktposition relativt företagen. Vissa respondenter menar på 

att ur bankernas synvinkel utgör snarare alternativa finansieringskällor principiellt 

renodlad kannibalism och därmed direkta hot mot den traditionella affärsrörelsen. 

Genom att vägleda sina klienter i en emission av högavkastande obligationer 

omintetgör de per definition finansiering via lån i detta enskilda fall och därmed det 

inflytande den senare lösningen hade innefattat för bankens del. Denna symbios 

tycks effektivt ha motverkat marknaden för högavkastande obligationers etablering i 

Sverige. 

Det bör dock påpekas att ovanstående betonas mer eller mindre beroende på 

respondentens perspektiv. Rådgivarna själva hävdar att de främst verkar för sina 

klienters bästa – det handlar om att kontinuerligt presentera de för klientens del 

bästa finansieringslösningarna för att på en långsiktig basis bygga upp ett 

förtroendekapital och en djupgående relation. Här är högavkastande obligationer en 

lika naturlig lösning som traditionella banklån. Med det sagt pekar denna studie på 

att det är bankerna som varit den främsta bromsklossen. Flera respondenter undrar 

snarare varför bankerna inte gjort mer tidigare för att främja marknaden för 

högavkastande obligationer och hävdar att det är först nu – där krisen efter 
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”Lehman-kraschen” kan betraktas som vändpunkt – som de har börjat presentera 

företagsobligationer som en alternativ lösning för att bibehålla sina relationer med 

sina klienter. Se Figur 12. 

5.5.2. Emittenternas nya situation 

Trots kapitalstrukturens erkända betydelse är bekvämligheten med de historiska 

finansieringslösningarna utbredd bland företagen. De har haft tillgång till en relativt 

god finansiering till en relativt låg kostnad via sin husbank och därmed saknat 

intresse att utveckla en kunskap om alternativa finansieringslösningar. Detta är en 

strategi som haft påtagliga negativa konsekvenser i kölvattnet av finanskrisen. Ett 

flertal företag har erfarit ett mycket bryskt uppvaknande där banker mer eller 

mindre har stängt dörren för ytterligare lån eller på andra sätt demonstrerat sin 

relativa maktposition.  

Därmed har flera företag aktivt börjat omvärdera sin position samt lyft upp 

finansieringsfrågan som en än mer integrerad del av företagsstrategin. Hög-

avkastande obligationer har på så sätt blivit ett intressant alternativ. En ökad 

kunskap har också genererat insikter om finansieringskällans inneboende fördelar 

utöver att enbart fungera som ett komplement till traditionella banklån: den långa 

löptiden minskar den kritiska ”Executions Risk” för företag samtidigt som de friare 

villkoren är mer tillåtande än vad traditionella banklån är. Denna insikt är något som 

förmodligen kommer att öka i än högre grad framöver. 

Trots detta skifte hävdar dock många respondenter att utvecklingen är en trög 

process och att det kommer att krävas ett än mer tydligt generationsskifte – 

bokstavligt talat – för att minska osäkerheten inför marknaden för högavkastande 

obligationer: Rådgivare 2 hänvisar till ”ett gäng gubbtjyvar” som sitter på de stora 

bolagen med kraftig aversion mot allt vad obligationer heter. Som tidigare redogjort 

för kommer också de ofrånkomliga initiala kostnaderna vara ett hinder för 
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potentiella emittenter. Det bör också tilläggas att emittenter och investerare kommer 

att behöva omdefiniera vad som konstituerar billig finansiering respektive god 

avkastning i och med förändringarna i världsekonomin. Detta kommer att ta tid. 

5.5.3. Investerarnas jakt på avkastning 

Investerarbasen i Sverige erhåller ett relativt dåligt betyg från respondenterna. De 

betecknas som inte alltför sofistikerade och att de i alltför hög grad lidit av de 

allomfattande mycket tydliga biaset mot aktier. Varför de inte tidigare utvecklat en 

uppmärksamhet och intresse mot företagsobligationer i någon vidare omfattning 

tycks för många vara en gåta. 

Också för investerarbasen har situationen förändrats. För det första har den 

traditionella börsen åstadkommit en mycket klen avkastning det senaste decenniet, 

samtidigt den har präglats av en hög volatilitet. Se Figur 11. Detta i samband med de 

klena utsikter den traditionella västvärldens ekonomier står inför de kommande åren 

(decennierna) i och med de demografiska, fiskala och andra strukturella utmaningar 

som existerar innebär detta att många investerare börjat omvärdera aktier som 

tillgångsslag. Vidare är idag avkastningen på vad som klassificeras som riskfria 

statspapper mer eller mindre obefintlig, korrigerat för inflation, en konsekvens av 

den så kallade ”flight to safety” som ägt rum på marknaden i ljuset av den finansiella 

turbulens som präglat marknaderna de senaste åren. Ska investerare kunna 

presentera en god avkastning måste de därför söka sig till alternativa tillgångsslag de 

tidigare har saknat intresse för. Denna utveckling speglar väl de makroekonomiska 

förhållandena som rådde framförallt i USA under 70- och 80-talet och som delvis 

ledde till att högavkastande obligationer där etablerades (Altman, 2002).22  

                                                           
22 Även under denna tidsperiod hade traditionella tillgångsslag genererat en mycket klen avkastning 

samtidigt som emittenter hade svårighet att erhålla traditionella banklån. 
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Att investera i högavkastande obligationer kräver dock en annan sorts kompetens än 

vad andra räntebaserade värdepapper normalt kräver. Annorlunda uttryckt behöver 

många investerare utveckla sin kunskap och kompetens inom detta område. Också 

detta är en process som kommer att ta tid innan fler investerare har byggt upp den 

nödvändiga bekvämligheten och kompetensen för att på allvar verka inom detta 

specifika område.23 Även om marknaden för högavkastande obligationer i Sverige 

därmed stadigt växer pekar denna studie på att de strukturella trösklarna kommer 

att ta tid för marknaden att övervinna. 

5.6. Sammanfattning 

Rådgivarna befinner sig i en central roll då det är denna part som för dialog med 

övriga aktörer på marknaden - med andra ord föreligger det en tydlig kunskaps- och 

informationsasymmetri. Med tanke på Sveriges industristruktur – där ett antal 

bankanknutna företagssfärer har vuxit fram under årens lopp – har mycket täta 

relationer mellan banker och företag kunnat etableras vilket i sin tur har påverkat 

vilka finansieringslösningar som utvecklats. Detta har starkt premierat traditionella 

banklån som varit en mycket lukrativ och pålitlig lösning för båda dessa parter. Här 

är skillnaden mot exempelvis USA och Norge uppenbar. 

Utöver detta krävs det en ökad kunskap för att verka på företags-

obligationsmarknaden. För emittentens del kan dokumentationen och emissions-

förfarandet verka avskräckande. Detta är ingen kunskapslucka som per automatik 

kommer att överbryggas. Denna återfinns också bland investerarbasen som är 

tämligen osofistikerad och närmast att betrakta som en ankdamm. Detta i samband 

                                                           
23 Det ska bekräftas att till viss del existerar kreditbetyg för att vägleda investerare i sina 

investeringsval. Med det sagt existerar det fortfarande en noterbar kunskapsbrist om denna typ av 

instrument som investerare måste utveckla. 
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med den mycket stora traditionen att främst verka på aktiemarknaden blir en 

formidabel utmaning för företagsobligationsmarknaden att övervinna. 

Om en marknad för högavkastande obligationer ska utvecklas är det framförallt 

bankerna som måste driva på denna utveckling. Traditionellt sett har de haft föga 

incitament att göra detta och kan alltså betraktas som den främsta bromsklossen. 

Detta håller dock på att förändras i och med de strängare regleringar som kommer 

att innebära att banker inte längre kan låna ut lika frikostligt som tidigare. Detta 

innebär i sin tur att emittenter börjat söka sig till alternativa finansieringskällor. 

Också investerarbasen har börjat visa ett intresse för högavkastande obligationer 

givet den mycket klena avkastningen traditionella tillgångsslag som aktier och 

statsobligationer väntas ge under en överskådlig tid framöver. 
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6. Diskussion 

I diskussionsavsnittet redogörs det allmänt för tillståndet på den svenska marknaden och vilka 

effekter de senaste årens finansiella turbulens har haft och fortsatt kommer att ha. Vidare 

diskuteras hur framtiden möjligen kommer att utvecklas, huruvida den kunskaps- och 

informationsasymmetri som föreligger bör åtgärdas samt allmänt vilka faktorer som måste till 

för att högavkastande obligationer på allvar kan etablera sig som en vedertagen finansierings-

källa och investeringsmöjlighet på den svenska marknaden. 

6.1. Tillståndet på den svenska marknaden 

Den omfattande finansiella krisen som präglat världen – däribland också Sverige – 

under de senaste åren kommer att ha vittomfattande konsekvenser för de finansiella 

marknaderna decennier framöver. På vissa håll har det sociala kontrakt som om-

gärdar ekonomin och finansbranschen ifrågasatts med höga rop på en ny ordning i 

samhället. Dessa förändringar som bland annat tar formen av lagändringar och 

hårdare regleringar kommer i hög grad att påverka marknadens olika aktörer, inte 

minst bankerna, som kommer att tvinga se sig verka i en tillvaro karaktäriserad av 

ett betydligt strängare och mer omfattande regelverk. Såväl deras affärsmodeller som 

deras intjäningsstruktur kommer att behöva justeras och omdefinieras. Banker är 

dock inte de enda aktörerna som drabbas. I en värld där krediter inte är lika 

lättillgängliga längre måste även företag i högre omfattning se över sin kapital-

struktur. Där har de senaste åren bidragit till händelser som har varit en brysk 

ögonöppnare för många bolag. 

Även investerarbasen kommer att behöva se över sin investeringsstrategi då 

traditionella tillgångsslag inte längre kommer att kunna ge samma goda avkastning 

som tidigare. Överhuvudtaget förs det en diskussion om den förväntade marknads-

avkastningen som hittills legat till grund för investerarbasens analyser är att betrakta 

som rimlig eller om en fundamental justering kommer att bli ett ofrånkomligt krav. 
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Detta är problem som inte bara berör en liten del av samhället – överhängande 

samhälleliga åtaganden som framtida pensionsutbetalningar är till stor del 

beräknade på en förväntan om en viss avkastningsnivå. En förändring av denna kan 

omkullkasta de antaganden den framtida samhällsekonomin vilar på. Utmaningarna 

investerarbasen och övriga marknadsaktörer står inför berör därför den enskilda 

medborgaren i allra högsta grad.  

6.2. Vad kommer att hända framöver? 

Den svenska marknaden för högavkastande obligationer har genomgått en mycket 

omfattande tillväxt de senaste åren – om än från en relativt låg, för att inte säga 

nästintill obefintlig, nivå. Även om marknaden i skrivande stund är helt stängd för 

nya emissioner – en konsekvens av den pågående omfattande skuldkrisen i Europa – 

vittnar den volymmässiga ökningen de senaste åren om en marknad som sakteligen 

har börjat etablera sig på allvar. Denna tillväxt säger sig respondenterna vara säkra 

på kommer att fortgå i än högre grad framöver. 

Med det sagt kommer, som vår studie visar, utmaningarna marknaden måste 

övervinna fortsatt vara formidabla. Hinder som kunskapsbrist och traditioner ska 

inte underskattas och den tid och arbetsinsats som kommer att krävas innan 

marknadens aktörer på allvar kommer att vara bekväma med företagsobligationer 

generellt – men högavkastande obligationer i synnerhet – ska inte förringas. 

Därutöver finns det också en rad praktiska hinder som måste erhålla 

tillfredsställande lösningar – här avses framförallt aspekter som juridiskt ramverk, 

emissionsprocess och dokumentation. Problematiken här är att ingen part direkt äger 

ansvaret att driva frågeställningen och även om respondenterna i vissa fall 

efterfrågar en branschöverskridande överenskommelse förblir det oklart vem som 

ska driva denna process och inom vilket forum.  
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6.3. Marknadens storlek 

En annan intressant frågeställning är huruvida Sveriges storlek som en inter-

nationellt sett liten marknad kommer att sätta ett teoretiskt ”tak” för hur många 

bolag som kan komma att befinna sig i en situation där högavkastande obligationer 

är en attraktiv finansieringslösning och ett reellt handlingsalternativ. De strukturella 

hindrena i de emissionsvolymer som och storleksposter på investeringarna som idag 

krävs innebär att varken mindre emittenter eller investerare har möjlighet att verka 

på marknaden, en i praktiken mycket effektiv tröskel. För Sveriges del kommer det 

förmodligen att vara ett tvång att dessa krav minskas så att fler aktörer kan träda in 

på marknaden – annars är det svårt att se hur högavkastande obligationer på allvar 

kan etablera sig som en vedertagen finansieringskälla respektive investerings-

möjlighet i Sverige. 

6.4. Lider marknaden av en kunskaps- och informationsasymmetri? 

En anledning till att marknaden inte har utvecklats tidigare i Sverige är, som denna 

studie redovisar, den mycket ömsesidigt lukrativa relation som utvecklats mellan 

företag och banker. Här menar flera respondenter att framförallt bankerna agerat 

bromskloss då status quo varit ett mycket gynnsamt läge för dem och att bankerna 

därmed har saknat incitament att presentera högavkastande obligationer som en 

möjlig finansieringslösning till sina klienter. Varför just banker anges som nyckel-

rollsinnehavare är på grund av deras position som intermediärer – det är bankerna 

som för dialog med övriga aktörer och som därmed innehar ett kunskaps- och 

informationsövertag. 

Är detta en reell nackdel för finansmarknadens effektivitet och optimering? Det är 

svårt att presentera ett fullgott svar till denna fråga. Förvisso kan det argumenteras 

för att de finansieringslösningar och investeringsmöjligheter som dominerat mark-

naden de facto har genererat mycket goda utfall till såväl emittenter som investerare – 
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högavkastande obligationer har helt enkelt inte kunnat konkurrera med dessa tradi-

tionella lösningar. Vidare kan det också hävdas att såväl emittenter som investerare 

har ett eget ansvar att driva på en alternativ utveckling. Flera respondenter anger att 

flera olika investerare i Sverige faktiskt har varit en drivande part för att etablera en 

fungerande företagsobligationsmarknad i Sverige och att bankerna nu försökt svara 

upp mot deras önskemål. 

Trots detta måste det erkännas att bankerna har en särskild ställning och frågan om 

denna kunskaps- och informationsasymmetri har negativa konsekvenser är en viktig 

fråga att behandla. Om inte annat illustrerar de svar som både emittenter och 

investerare ger på frågan ”Vad anser du är det främsta skälet till att inte fler företag hittills 

har emitterat högavkastande obligationer i Sverige”, där i princip alla anger bankerna 

som främsta skäl, att detta är en frågeställning som bör tas upp på den samhälleliga 

agendan. Mycket riktigt blir detta förhållande utan tvekan en av de viktigare 

insikterna denna studie förmedlar. 

6.5. Förklaringsmodellen – ett steg för att förstå marknaden bättre? 

För att åter knyta an till den modell som presenterades i metodavsnittet och som 

genom empiriavsnittet vidareutvecklats som en möjlig förklaring till hur marknader 

utvecklas kan vi konstatera att denna studie bekräftar att denna modell är ett 

effektivt perspektiv att betrakta marknaden utifrån. Just beträffande frågan varför inte 

fler svenska företag har emitterat högavkastande obligationer verkar den negativa 

kunskaps- och informationsasymmetrin (som inneburit att bankerna haft en mycket 

stor möjlighet att utforma marknadens riktning efter egna preferenser) ha inneburit 

att högavkastande obligationer inte etablerats i Sverige på motsvarande sätt som 

exempelvis USA. En fråga för marknadsaktörerna blir således huruvida det kan vara 

lämpligt att arrangera ett forum där också emittenter och investerare kan träffas. 
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Bilaterala kommunikationskanaler existerar inte idag till skillnad från utlandet – 

denna frånvaro bör finansbranschen ifrågasätta. 

Vad som också understryks är sociala faktorer som relationer, status och traditioner. 

Ingen marknadsaktör är att betrakta som en strikt rationell varelse enligt de axiom 

som Modigliani & Miller (1958) har spaltat upp – begrepp som vana och trygghet 

spelar stor roll för hur aktörerna på marknaderna agerar. Detta bidrar till att de 

strukturella trösklarna för nya finansiella innovationer att etablera sig är mycket 

stora och att det är först när en omfattande systemkritisk störning – som den senaste 

recessionen – äger rum som alternativa lösningar blir ett reellt alternativ. 

Den förklaringsmodell vår studie presenterar bör dock ytterligare förfinas och testas. 

Med det sagt anser vi dock att vår studie i hög grad bekräftar relevansen i att utföra 

ytterligare forskningsprojekt som i någon mening undersöker finansmarknaden uti-

från dessa grundantaganden. 
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Figur 14: Förklaringsmodell finansmarknaden – strukturella hinder i Sverige 

Egen sammanställning utifrån teoretiskt och empiriskt referensmaterial. Den svenska marknaden 

omgärdas av flera olika strukturella hinder som gemensamt har hindrat högavkastande obligationer 

från att vara en integrerad del av den svenska kredit- och obligationsmarknaden. Utöver det har 

bankerna befunnit sig i en position där de har kunnat påverka utvecklingen betydligt och då det 

historiskt inte har legat i deras intresse att presentera högavkastande obligationer som lösning till 

sina klienter har en rad strukturella hinder uppkommit till varför inte fler svenska företag har 

emitterat högavkastande obligationer. 

 

6.6. Varför emitterar inte fler svenska företag högavkastande obligationer? 

Att svara på frågan och samtidigt utreda varför finansmarknaden i Sverige fungerar 

som den gör är ingen enkel frågeställning. Det är många faktorer som griper in i 

varandra och som förstärker den nuvarande strukturen. I grund och botten finns det 
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som till stor del beror på de mycket nära relationer som har etablerats mellan banker 

och företag. Detta har inneburit att de senare har kunnat få mycket billig, pålitlig och 

långsiktig finansiering via traditionella banklån. Omvänt har denna struktur 

inneburit att kunskap kring andra finansieringskällor aldrig har utvecklats eller 

efterfrågats – även i de fall där högavkastande obligationer teoretiskt vore den bästa 

lösningen. Detta har i sig bidragit till en tradition och en mentalitet där 

högavkastande obligationer inte betraktas som en attraktiv finansieringskälla eller 

investeringsmöjlighet. Som modellen visar växelspelar och förstärker marknads-

aktörerna och det omkringliggande samhälleliga ramverket varandra. Det har inte 

funnits något behov av att etablera välutvecklade legala ramverk eller 

standardiseringar med avsikt på dokumentation, legal praxis eller vedertagna 

metoder kring emissionsprocessen för högavkastande obligationer. Detta har lett till 

att när väl intresse för högavkastande obligationer har uppstått så har emissions-

processen upplevts som för dyr och krånglig. 

På motsvarande sätt har investerarbasen inte uttryckt något behov av högavkastande 

obligationer. Traditionen att enbart investera i aktier eller riskfria statsobligationer 

har förstärkts då dessa genererat en tämligen god avkastning vilket i sin tur har 

inneburit att investerarbasen saknat incitament att investera i andra tillgångsslag. 

Därmed har de utvecklat en inneboende tradition att inte investera i högavkastande 

obligationer och inte heller utvecklat någon kompetens inom detta område. Det ska 

också betonas att bristen på förutsägbarhet på den svenska marknaden ytterligare 

försvårat inträdet på denna marknad för många investerare. 
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Figur 15: Varför inte fler högavkastande obligationer emitteras i Sverige 

 

Egen sammanställning utifrån empiriskt material. Figuren visar marknadsutvecklingens viktigaste 

faktorer värderat efter förklaringsvärde till att inte fler svenska företag emitterar högavkastande 

obligationer där 5 är viktigast och 0 minst viktig. Traditioner och kunskap utgör de främsta hindrena. 

6.7. Sammanfattning 

Den svenska finansbranschen är stadd under förändring till följd av den turbulens de 

senaste årens kriser medfört och de strukturella förändringar, främst i form av ökad 

reglering, som kontinuerligt nu införs. Denna förändring innebär att alla marknads-

aktörer måste förändra sitt beteende och söka alternativa lösningar vare sig det rör 

sig om finansiera sin verksamhet, investera kapital eller agera intermediär mellan 

dessa parter. 

Delvis som följd till detta har marknaden för högavkastande obligationer i Sverige 

genomgått en omfattande tillväxt de senaste åren. Trots detta existerar det noterbara 

trösklar marknaden måste överkomma, vilket bland annat åskådliggörs genom 

kunskapsbristen hos aktörerna, avsaknaden av tradition att nyttja denna lösning 

samt strukturella hinder som juridiskt ramverk, emissionsprocess och 
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dokumentation. Problematiken blir mer komplex av att ingen part enskilt äger denna 

frågeställning – en gemensam lösning måste utvecklas fram.  

Vår studie pekar på att inom alla dessa punkter så har bankerna en särskild roll som 

den motpart alla övriga aktörer för dialog med. Det är med andra ord till stor del 

bankernas brist på incitament att premiera högavkastande obligationer som en 

attraktiv lösning som bidragit till denna finansieringslösning och investerings-

möjlighets undanskymda tillvaro i Sverige. Huruvida denna kunskaps- och 

informationsasymmetri representerar ett samhälleligt problem är en mycket viktig 

frågeställning som marknadsaktörerna rekommenderas behandla och bör vara en 

mycket integrerad del på den samhälleliga agendan framöver. 
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7. Förslag till framtida forskning 

Under denna studies genomförande har ett stort antal frågor genererats, frågor som 

skulle kunna mynna ut i framtida forskningsprojekt inom en rad olika vetenskapliga 

områden. 

En kvantitativt inriktad studie som studerar historisk avkastning mellan olika 

tillgångsslag – inklusive högavkastande obligationer – eller jämför finansierings-

kostnader mellan olika finansieringslösningar skulle kunna förklara huruvida 

aktörer som investerare och emittenter har handlat utifrån en strikt rationell basis 

eller ej beträffande deras investerings- respektive finansieringslösningar. 

En annan intressant frågeställning denna undersökning har berört är att undersöka 

varför Sverige har varit ett så pass aktieorienterat land, med en närmast irrationell 

besatthet mot aktiesparande i jämförelse med övriga Europa och USA.  

Till sist borde fler studier som specifikt behandlar relationernas beskaffenhet mellan 

de verksamma aktörerna på marknaderna och hur maktbalanserna påverkar 

marknadens effektivt ytterligare kunna belysa varför finansmarknaden i Sverige ser 

ut som den gör. Framförallt vore en studie som ytterligare belyser kunskaps- och 

informationsflödenas eventuella betydelse för marknadsstrukturen intressant för att 

vidare bekräfta alternativt förkasta vår studies resultat.  
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o Norge 

o Sverige 

- Traditioner och strukturer på den svenska finansieringsmarknaden, 

betydelsen av en god relation med banken 

- Kostnader förknippade med högavkastande obligationer som 

finansieringslösning 

o Kreditbetyg vs icke kreditbetyg 
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- Tillvägagångssätt vid emission 
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o Transparens i marknaden 

o Regler och dokumentation 
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