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Abstract 

Real estate companies are capital intense and bank loans represent the most common source of 

funding. However, the years following the latest financial crisis resulted in difficult terms and 

expensive bank loans, which cleared a path for alternative sources of funding. Small and me-

dium-sized real estate companies displayed a particular interest in corporate bonds and ever 

since then the real estate sector have been overrepresented on the Swedish corporate bond mar-

ket. Despite the growth during the past years, the Swedish market still appears to be underde-

veloped compared to other countries. However, several trends are now indicating that High 

Yield is on the rise. New regulations that are currently being implemented will increase the 

costs for banks further and consequently make bank loans even more expensive. Simultane-

ously, the current low interest-rate environment and volatile stock markets are increasing de-

mand for High Yield alternatives among retail and institutional investors. This study investi-

gates the High Yield market for small and medium-sized real estate companies and is built upon 

eleven interviews with professionals. It concludes that the market is underdeveloped because 

there has been no previous demand for it. Swedish banks and companies have traditionally had 

a synergetic relationship while investors relied on saving accounts and equities. The situation 

today is different; investors are demanding High Yield investments and the segment will most 

probably increase in the future. Real estate companies are positive to bonds and wish to increase 

the current ratio of their debt portfolio. There are however several barriers for continued growth, 

such as lack of knowledge, transparency, liquidity as well as fair pricing in the market. In the 

current state, corporate bond investments are suitable only for professional investors. The ex-

emption is High Net Worth Individuals, who buy and hold, which are particularly suited for 

smaller corporate bonds.  
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Sammanfattning 

Fastighetsföretag bedriver kapitalintensiv verksamhet och den vanligaste finansieringsformen 

för svenska fastighetsföretag är idag banklån. Efter den senaste finanskrisen har dock bankut-

låningen blivit mer restriktiv vilket särskilt har drabbat mindre företag. Till följd av detta har 

alternativa finansieringsformer blivit allt vanligare där företagsobligationer blivit särskilt in-

tressanta för små och medelstora fastighetsföretag. Sedan finanskrisen har specifikt fastighets-

företagen varit överrepresenterade på den svenska företagsobligationsmarknaden. Faktum är 

ändock att företagsobligationsmarknaden i Sverige, trots tillväxt de senaste åren, framstår som 

underutvecklad i jämförelse med andra länder. Flertalet trender pekar emellertid på att den kom-

mer att fortsätta blomma ut. För närvarande implementeras nya regelverk som ökar kostnaderna 

för bankerna och potentiellt kommer att leda till större restriktioner och dyrare banklån. Vidare 

bidrar dagens låga ränteläge i kombination med volatila aktiemarknader till att efterfrågan på 

företagsobligationer bland investerare, privata såväl som institutionella, ökar. Studien undersö-

ker företagsobligationsmarknaden inom High Yield segmentet för små och medelstora fastig-

hetsföretag och bygger på elva intervjuer med yrkesverksamma. Det konkluderas att marknaden 

är underutvecklad då den ej har efterfrågats tidigare. De svenska bankerna och fastighetsföre-

tagen har sedan länge en symbiotisk relation samtidigt som investerare har förlitat sig på spar-

konton och aktier. Idag är situationen annorlunda där fler investerare efterfrågar High Yield 

produkter. Fastighetsföretagen är positiva till obligationer och önskar öka nuvarande andel i 

sina skuldportföljer. Det finns dock barriärer för den fortsatta tillväxten på marknaden, där-

ibland brist på kunskap, transparens och likviditet samt ifrågasatt prissättning. Direktinveste-

ringar i företagsobligationer idag lämpar sig därför för professionella investerare. Undantaget 

är kapitalstarka privatpersoner som ämnar att hålla instrumentet till förfall vilka lämpar sig sär-

skilt bra som investerare i mindre företagsobligationer. 
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Ordlista 
 

Annan reglerad marknad är en definition som kommer från UCITS-direktivet. Den svenska lagstift-

ningen om värdepappersfonder bygger till största delen på EU:s så kallade UCITS-direktiv som är en 

förkortning för Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. I lagen om värdepap-

persfonder anges att värdepappersfonders medel får placeras på en reglerad marknad eller ”annan mark-

nad som är reglerad och öppen för allmänheten” vilket har tolkats som att det inte omfattar handelsplatt-

formar (NASDAQ, 2013).  

 

Basel III är en ny version av Basel II reglerna. Syftet med det nya regelverket är att stärka bankernas 

förmåga att stå emot förluster och att minska sannolikheten för nya finansiella kriser. Basel innebär att 

bankerna måste ha mer kapital av bättre kvalitet samt att helt nya krav på bankernas likviditet införs. De 

olika delarna i Basel III började implementeras år 2013 och kommer de kommande åren att fortsätta 

införas stegvis (Riksbanken, u.å.). 

 

Certifikat är ett skuldebrev som ges ut av en emittent, exempelvis ett företag (företagscertifikat). Emit-

tenten av certifikatet betalar inte en fast ränta utan långivarens avkastning är kopplad till avkastningen 

på en underliggande tillgång (NASDAQ, u.å. (a)).  

 

Crowdfunding är en metod för att anskaffa kapital till projekt från allmänheten (”the crowd” på eng-

elska). Detta görs ofta genom internet-baserade plattformar där ägaren av projektet säljer in sin idé till 

potentiella investerare som typiskt sett inte är professionella placerare (ESMA, 2014). 

 

Debt Capital Markets (DCM) är den del av kapitalmarknaden som innefattar handlandet av skuldin-

strument (t.ex. obligationer). På de finansiella intermediärernas DCM avdelningar arbetar man med att 

hjälpa kunder att emittera obligationer och agera rådgivande i frågor kring skuldinstrument (SEB, u.å.). 

 

Due-Diligience innebär i praktiken och i det här sammanhanget att det görs en legal och finansiell be-

siktning av ett företag (Lerdell Investigations, u.å.). 

 

Emission används i det här sammanhanget för att beskriva att ett företag utger en företagsobligation, 

det vill säga ett skuldebrev (se definition av företagsobligation nedan), för att inhämta kapital från inve-

sterare. I bred mening betyder emission utgivande av ett finansiellt instrument (Aktiespararna, 2015). 

  

Fin-Tech är en förkortning för Financial Technology och har blivit ett begrepp för att beskriva den våg 

av tekniska innovationer som finansbranschen har upplevt de senaste åren (The Economist. 2015). 
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Företagsobligation är ett löpande skuldebrev som utges av statliga företag, större industriföretag eller 

andra företag som vill låna kapital på lång sikt. I korta ordalag är en företagsobligation således ett lån 

till ett företag. Företaget bestämmer hur mycket kapital denna önskar anskaffa och hur lång löptiden 

skall vara medan marknaden bestämmer räntan (Jool Capital Partner, u.å.). Räntan varierar beroende på 

den bedömda kreditrisken och löptid. Löptiden på av företagsobligation varierar mellan ett och tio år. 

En företagsobligation ger högre avkastning än en stats- eller bostadsobligation men medför i de flesta 

fall även en högre risk (Swedbank, u.å. (a)).  

 

Gräsrotsfinansiering är ett samlingsnamn för kapitalanskaffning från allmänheten för specifika projekt 

som vanligtvis sker genom tekniska plattformar på internet. Kapitalanskaffningen kan ske genom do-

nationer, utbyte mot belöningar, upptagande av skulder eller utgivande av skuldinstrument (t.ex. obli-

gationer) eller andelar i det anskaffande bolaget (vanligtvis aktier) (Finansinspektionen, 2015). Crow-

dfunding är en form av gräsrotsfinansiering.  

 

Hedgefonder har som ambition att uppnå absolut avkastning i sin portfölj och har i regel vidare place-

ringsreglementen än en vanlig värdepappersfond (Swedbank, 2008). 

 

High Net Worth Individuals (HNWI) beskriver en grupp privatpersoner som har stora förmögenheter. 

För att klassas som HNWI skall man ha minst en miljon dollar i investerbara tillgångar (World Wealth 

Report, 2015).  

 

High Yield obligationer/emittenter av obligationer som har ett lägre kreditbetyg än BBB av Standard & 

Poor’s eller saknar kreditbetyg brukar klassas som High Yield, det vill säga högavkastande obligationer 

(Barr, 2011).  

 

IFRS står för International Financial Reporting Standards och är en redovisningsstandard som används 

globalt i syfte att göra det enklare för investerare att förstå sig på företag världen över (NASDAQ, u.å. 

(b)). 

 

Investment Grade är obligationer/emittenter av obligationer som har kreditbetyg BBB eller högre av 

Standard & Poor’s (Barr, 2011).  

 

Kapitalandelsbevis är ett instrument som ger ränteutbetalning likt en obligation samt potential till 

värdetillväxt likt en aktie. Det är en sparform med en fast ränta under löptiden i kombination med en 

potentiell uppsida alternativt nedsida vid återbetalningsdagen (Avanza, u.å.). 
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Kreditbetyg/Kreditrating är ett betyg på företagets ekonomiska ställning som sätts av ett kreditvär-

deringsinstitut. Bolag med god och solid ekonomi ges hög rating medan bolag med dålig ekonomi ges 

lägre betyg och behöver således betala högre ränta. De stora kreditvärderingsinstituten är Moodys, 

Standard & Poor’s och Fitch. Ett företag med mycket god betalningsförmåga och kreditvärdighet ges 

högsta betyget AAA medan det sämsta bolaget ges ett C eller D (skalorna skiljer sig mellan instituten). 

Instituten delar upp företagen i två grupper, närmare bestämt Investment Grade och High Yield där 

gränsen mellan dessa går vid betyget BBB (Avanza, 2013).   

 

Multilateral Trading Facility (MTF) är en av två, enligt dagens lagstiftning, marknadsplatser för fö-

retagsobligationer. Reglerade marknader vilka i dagligt tal benämns börser, samt alternativa handels-

platser/handelsplattformar, där MTFer klassificeras. Den stora skillnaden mellan dessa är att börsen 

ställer högre krav på företag vars obligationer noteras än vad handelsplattformar gör. För en investerare 

är en börs tryggare då företaget som noterat instrumentet lever upp till vissa minimikrav. På en MTF är 

kraven lägre på både företagen och övervakningen (NASDAQ, u.å. (c)).  

 

NASDAQ Corporate Bonds List är en lista för företagsobligationer med högt nominellt värde och är 

främst ämnat för ett begränsat antal investerare. För att noteras på Corporate Bonds List behöver före-

taget uppvisa tre års finansiell historik samt följa IFRS redovisningsprinciper. Därtill måste minsta han-

delspost utgöra en miljon kronor (NASDAQ, u.å. (d)).  

 

NASDAQ First North Bond Market är en MTF och skiljer sig från Corporate Bonds List genom att 

den är mer flexibel och har mindre krävande regler än en börs. En emittent/företag behöver ej uppvisa 

tre års finansiell historik, använda IFRS redovisning eller publicera ett prospekt som granskas av Fi-

nansinspektionen. Prospektet på First North Bond Market är förenklat och granskas av NASDAQ. 

Denna tillåter även mindre handelsposter om 10 000 – 25 000 kronor (NASDAQ, u.å. (e)).   

 

NASDAQ Retail Bond List är en reglerad marknad ämnad främst åt små och medelstora investerare. 

Listan tillåter mindre handelsposter än Corporate Bonds List men kräver också att ett prospekt upprättas 

innan notering. Därtill måste emittenten ange köp och säljkurser på daglig basis (NASDAQ, u.å. (d)).  

 

Nordic Derivative Exchange (NDX) är en reglerad marknad för handel av derivat, obligationer och 

andra strukturerade produkter (NGM, u.å.).  
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Over the Counter (OTC) innebär motsatsen till en börs och är alltså en decentraliserad marknad där 

köpare och säljare istället handlar via telefon eller chatt med varandra. Instrument som är onoterade på 

en börs handlas OTC (NASDAQ, u.å. (f)). 

 

Peer-to-Peer lending sker då privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner i utbyte mot en 

relativt hög ränta (Finansinspektionen, 2014 (b)).  

 

Preferensaktier är en aktie som ger ägaren rätt till utdelning före stamaktieägare. Preferensaktier besk-

rivs ofta som en hybrid mellan en obligation och en aktie (Avanza, 2014).  

 

Små och medelstora företag sysselsätter färre än 250 anställda och har en årsomsättning som inte 

överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro per år (Till-

växtverket, u.å.).   

 

Statsobligation är ett löpande skuldebrev utgivet av svenska staten för att finansiera dennas långfristiga 

upplåning. Avkastningen varierar med löptiden som normalt varierar mellan två och tio år. Räntan an-

vänds ofta som utgångspunkt för den långa marknadsräntan. Statsobligationer är mycket likvida och 

därmed enkla att köpa och sälja. Transparensen är också god då priser går ut till marknaden via både 

informationssystem så som Bloomberg samt noteras dagligen i dagstidningarna (Swedbank, u.å. (b)).  

 

Tessin är en Fin-Tech plattform där privatpersoner engagerar sig i Crowdfunding för fastigheter (Tes-

sin, u.å.).  

 

 

  



Sonia Yosef & Julia Sommer 

8 

 

Inneha llsfö rteckning 
 

Inledning ................................................................................................................................. 10 

Introduktion ........................................................................................................................................10 

Syfte och frågeställning ......................................................................................................................11 

Avgränsning .......................................................................................................................................12 

Disposition ..........................................................................................................................................12 

Den svenska företagsobligationsmarknaden ....................................................................... 13 

Företagsobligationer i Sverige fram till idag ......................................................................................13 

Val av finansieringsform för små och medelstora företag..................................................................14 

Investerarnas ökade intresse för High Yield företagsobligationer .....................................................16 

Teoretisk referensram ............................................................................................................ 19 

Företagen ............................................................................................................................................19 

Företag maximerar värde för sina aktieägare .............................................................................................. 19 

Teorier för Optimal Kapitalstruktur .............................................................................................................. 20 

The Trade-Off Theory.................................................................................................................................... 21 

The Pecking Order Theory ............................................................................................................................ 23 

Fastighetsföretagens kapitalstruktur ............................................................................................................. 23 
 

Investerarna ........................................................................................................................................24 

Modern Portfolio Theory .............................................................................................................................. 24 

Risk-Return Theory ....................................................................................................................................... 25 

Företagsobligationer ..................................................................................................................................... 26 

Metodologi ............................................................................................................................... 28 

Undersökningsmetod ..........................................................................................................................28 

Urvalsmetod .......................................................................................................................................28 

Presentation av urval ..........................................................................................................................30 

Intervjumetod .....................................................................................................................................31 

Validitet och reliabilitet ......................................................................................................................31 

Generaliserbarhet ................................................................................................................................32 

Etik .....................................................................................................................................................32 

Empiri ...................................................................................................................................... 33 

Om den svenska företagsobligationsmarknaden ................................................................................33 

Om High Yield segmentet ..................................................................................................................36 



Sonia Yosef & Julia Sommer 

9 

 

Fastighetsföretagen som emittenter ....................................................................................................38 

Emissionsprocessen ............................................................................................................................40 

Om investerare ...................................................................................................................................43 

Betydande förändringar på marknaden ...............................................................................................47 

Analys ...................................................................................................................................... 49 

Varför är den svenska marknaden för företagsobligationer ej är mer utvecklad?  .............................49 

Hur ser framtiden ut för High Yield segmentet?  ...............................................................................50 

Vilka barriärer och hinder existerar för den fortsatta tillväxten?  ......................................................53 

    För vilka investerare lämpar sig High Yield?   ...................................................................................56 

 

Slutsats och diskussion ........................................................................................................... 59 

Slutsats ................................................................................................................................................59 

Källkritik ............................................................................................................................................60 

Förslag till framtida forskning ............................................................................................................61 

Källor ....................................................................................................................................... 62 

Tryckta källor .....................................................................................................................................62 

Webbaserade källor ............................................................................................................................67 

Appendix ................................................................................................................................. 72 

Intervjuer ............................................................................................................................................72 

 

 
 

 

 

  



Sonia Yosef & Julia Sommer 

10 

 

Inledning 
 

Följande kapitel avser att introducera valet av ämne, det bakomliggande problemet som föranlett 

syftet med uppsatsen samt frågeställningarna som ämnas besvaras. Därefter beskrivs avgränsning-

arna som gjorts samt dispositionen för efterkommande kapitel.    

 

Introduktion  

Marknaden för företagsobligationer1 i Sverige har länge varit underutvecklad och framstår i 

jämförelse med andra länder, men även övriga svenska kapitalmarknader, som mycket liten. 

Statistik från 2012 visar att enbart tio procent av svenska börsbolag använder någon form av 

företagsobligationer som finansieringsform vilket kan jämföras med 40 procent av den norska 

Oslobörsens företag samt att hela 80 procent av de amerikanska bolagens finansiering utgjordes 

av obligationer under 2014 (Jool Capital Partner, u.å., Wieslander, 2012). Efter 2011 ökade 

dock både antalet företagsobligationer som emitterades samt emissionsvolymen kraftigt på den 

svenska marknaden. Det segment som ökade särskilt kraftigt rör företagsobligationer där emit-

tenterna har lägre, eller helt saknar, kreditbetyg2 (Sveriges Riksbank, 2014). Under 2014 ut-

gjorde fastighets- och byggsektorn den största sektorn på marknaden för svenska företagsobli-

gationer (ibid.) och än idag är det dessa som är överrepresenterade på marknaden (Danske Bank, 

2016).  

 

Fastighetsbranschen är oerhört beroende av lättillgängligt och billigt kapital. I Sverige har fö-

retagen vid behov av kapital traditionellt sett vänt sig till banken i första hand vilket förklarar 

varför banklån utgör omkring 80 procent av de svenska företagens finansiering (Hässel, Nor-

man & Andersson, 2001). Historiskt har det även varit banken som svenska fastighetsbolag 

förlitat sig på för överlevnad och tillväxt (Fastighetstidningen, 2013). Efter 2011 blev emellertid 

fastighetsbolagens tillgång till kapital hastigt restriktiv då ett resultat av 2000-talets finanskris3 

var att det blev svårare för företag världen över att få tillgång till kapital via banken (Chui m.fl., 

2010) vilket även återspeglades i Sverige där många företag hade svårt att få banklån (Sveriges 

Riksbank, 2012). Där det tidigare ej hörde till ovanligheterna att fastighetsföretagen kunde be-

låna 75 procent av fastighetens värde kunde dessa nu maximalt belåna 60 procent hos banken 

(Fastighetstidningen, 2013). Mellanskillnaden behövde finansieras på annat håll vilket öppnade 

                                                 
1 För definition, se sida 4.  
2 För definition, se sida 4. 
3 Nedan kallad ”finanskrisen”. 
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upp för alternativa finansieringsformer. Det amerikanska kreditvärderingsinstitutet Standard & 

Poor’s (2012) betonade också detta faktum och hur finanskrisen tvingade i synnerhet nordiska 

företag att tänka om beträffande sin finansiering. Med anledning av detta kom därför företags-

obligationer, som utgör ett av de huvudsakliga alternativen till bankfinansiering, att öka i po-

pularitet i Sverige efter finanskrisen (Wieslander, 2012, Standard & Poor’s, 2012). Det var nu 

som intresset vaknade till liv för de hårt drabbade små och medelstora företagen (Riksbanken, 

2014). Företagsobligationer blev hastigt det populäraste alternativet för små och medelstora 

fastighetsföretag där dessa ännu idag utgör flitiga emittenter (Danske Bank, 2016). Vidare spås 

trenden förstärkas framöver med anledning av att banklån förväntas bli svårare och dyrare för i 

synnerhet nyss nämnda företag (Dagens industri, 2016(b)).  

 

Det är ej bara utbudet av mindre och mer riskfyllda företagsobligationer som fått marknadsseg-

mentet att växa. Det ränteklimat som Sverige för närvarande befinner sig i bidrar till att inve-

sterares efterfrågan på högavkastande placeringar är stor (Sveriges Riksbank, 2014). Historiskt 

låga räntor tvingar samtidigt investerare, såväl privata som institutionella, att jaga avkastning 

på annat än traditionellt håll (Svenska Dagbladet, 2015). Institutionella investerare har därför 

uppvisat ett stort intresse att frångå investeringar i enbart traditionella stora företag med kredit-

betyget AAA för att investera mer i mindre företag och sådana med lägre kreditbetyg (The 

Economist, 2013). Samtidigt har privata investerares intresse för deltagande i företagsfinansie-

ring vaknat till liv. Kapitalflödet till företagsobligationsfonderna har ökat markant (Fondbola-

gens Förening, 2014) och därtill har direktfinansiering till företagen av privatpersoner växt ex-

plosionsartat i tider då bankkrediter saknats (Veckans affärer, 2014).     

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det kommer sig att en marknad där det finns 

intressenter på både utbudssidan samt efterfrågesidan trots allt framstår som underutvecklad. 

Särskilt ämnar uppsatsen att utreda vart marknaden för företagsobligationer emitterade av små 

och medelstora fastighetsföretag är på väg och hur utvecklingen av denna marknad kan komma 

att se ut med rådande klimat samt trender i åtanke. Uppsatsen avser därför att besvara följande 

frågeställningar: 

 Varför är den svenska marknaden för företagsobligationer ej mer utvecklad idag?  

 

 Hur ser framtiden ut för High Yield segmentet på den svenska företagsobligationsmark-

naden, där utgivarna är små och medelstora fastighetsbolag?  
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 Vilka barriärer och hinder existerar för den fortsatta tillväxten av High Yield segmentet 

på den svenska företagsobligationsmarknaden?  

 

 För vilka investerare lämpar sig företagsobligationer inom High Yield segmentet?  

Avgränsning 

Denna uppsats undersöker enbart den svenska marknaden, det vill säga svenska företag och 

svenska investerare. Vidare talas det inledningsvis om företagsobligationsmarknaden som hel-

het men studien riktar in sig särskilt på svenska fastighetsbolag som emittenter. Fokus ligger 

därutöver på den så kallade High Yield4 marknaden. Uppsatsen uppmärksammar även svenska 

privata och institutionella investerare som ej längre får önskad avkastning från traditionella 

placeringar. Slutligen ämnar uppsatsen inta ett långsiktigt perspektiv. Detta innebär att den ej 

ämnar utreda hur marknaden kommer att utvecklas på kort sikt, vilket styrs av marknadsfaktorer 

i första hand, utan hur förutsättningarna ser ut för att denna marknad skall bli större och mer 

betydelsefull för både fastighetsbolagen och investerare på längre sikt. 

Disposition 

Uppsatsen inleder med ett introduktionskapitel för att därefter presentera den litteratur och de 

studier som finns skrivna rörande den svenska företagsobligationsmarknaden, val av finansie-

ring för små och medelstora företag och investerares ökade intresse för High Yield företagsob-

ligationer. Därefter presenteras den teoretiska referensramen bestående av akademiskt och fi-

nansiellt välkända teorier som stödjer valet av företagsobligationer för finansiering samt moti-

verar investerarnas val av High Yield obligationer i nuvarande lågränteklimat. Den valda me-

todologin beskrivs och motiveras därefter, innan resultatet från studien redogörs i ett kapital om 

empirin. De tidigare kapitlen diskuteras, analyseras och sammanlänkas i en avslutande analys 

vilken även besvarar frågeställningarna.  Slutligen presenteras slutsatser, källkritik och förslag 

till vidare studier på ämnet. I uppsatsens appendix finns samtliga frågor och intervjuguider bi-

fogade.   

                                                 
4 För definition, se sida 4. 
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Den svenska fö retagsöbligatiönsmarknaden 
 

I följande kapitel beskrivs den svenska företagsobligationsmarknaden utifrån den litteratur och tidi-

gare studier som behandlar ämnet. Inledningsvis presenteras företagsobligationernas roll som finan-

sieringsinstrument i Sverige samt marknadens karaktär. Vidare beskrivs valet av finansieringsform 

och hur tillgången till kapital förändras för små och medelstora företag. Slutligen illustreras svenska 

investerares traditioner samt nuvarande utmaningar och trender.    

 

Företagsobligationer i Sverige fram till idag 

Redan 1980 berörde Stefan Ingves frågan om varför den svenska obligationsmarknaden ej fun-

gerar. Ingves förklaring var då att den svenska obligationsmarknaden bland annat var tyngd av 

regleringar som missgynnar obligationer relativt andra placeringar samt att sekundärmarknaden 

var nästintill obefintlig (Ingves, 1980). Den sistnämnda faktorn tycks vara ett resultat av att 

majoriteten av investerarna är stora institutionella aktörer som handlar obligationer vid emiss-

ion och håller dessa till dess att de förfaller (Thorsell, 2014). En studie rörande omsättningen 

på företagsobligationsmarknaden av Thorsell (2008) visar att i genomsnitt 14 procent av 4000 

studerade amerikanska företagsobligationer omsattes under den studerade tidsperioden 2001–

2005 där författaren framhåller att omsättningen med all sannolikhet är ännu lägre i Sverige. 

Statistik över daglig omsättning på svenska företagsobligationer styrker detta antagande. NAS-

DAQs lista för företagsobligationer uppvisar i skrivande stund omsättning i mycket liten skala 

(NASDAQ, 2016-05-06). Det har dock hittills varit svårt att genomföra utförliga analyser på 

den svenska sekundärmarknaden på grund av bristande transparens (Sveriges Riksbank, 2014). 

På den amerikanska marknaden introducerades det så kallade Transaction Reporting and Com-

pliance Engine (TRACE) i juni 2002 vilken krävde att obligationshandlare rapporterade in samt-

liga transaktioner i publika företagsobligationer så att dessa blev offentliga för allmänheten. 

Innan införandet av TRACE köptes och såldes amerikanska företagsobligationer i en opak miljö 

där enbart handlarna själva, via telefon eller en chat, kände till vad som handlades, volymerna 

och till vilket pris (Hotchkiss & Jostova, 2007). Efter införandet av TRACE har den ameri-

kanska marknaden för företagsobligationer blivit betydligt mer transparent enligt Bessembinder 

och Maxwell (2008). Sedan januari 2015 har Finansinspektionen låtit nya regler träda i kraft 

som, i likhet med TRACE, avser att öka transparensen på marknaden genom att offentliggöra 

information kring volym och priser för alla transaktioner på aggregerad nivå innan kl. 9.00 

nästkommande handelsdag (Finansinspektionen, 2014 (a)). Genom att öka transparensen blir 

det möjligt att föra statistik på handeln och därigenom även öka kunskapen kring marknaden. 

  



Sonia Yosef & Julia Sommer 

14 

 

Fastighetsbolagen var tidiga med att emittera obligationer, preferensaktier5 och certifikat6 och 

intresset har vuxit snabbt (Realtid, 2012). Under 2012 års första kvartal mer än fördubblades 

emissionsvolymerna genererade av fastighetsbranschen jämfört med samma period året innan 

(Dagens industri, 2012).  En förklaring till detta är att fastighetsföretagen bedriver kapitalkrä-

vande verksamhet och därför är direkt beroende av goda och diversifierade finansieringska-

naler. Faktum är att fastighets- och byggsektorn stod för drygt 42 procent av emissionerna på 

marknaden för företagsobligationer år 2014 och utgjorde därigenom den största sektorn (Sve-

riges Riksbank, 2014). Företagsobligationer i Sverige ökade fem år i rad framtill rekordåret 

2014 (Sveriges Radio, 2016). Avstannandet efter 2014 kan delvis förklaras av att bankerna 

uppges låna mer aggressiv, att det låga oljepriset ökat oron för betalningsinställningar globalt 

vilket vidare ökat riskpremien, den avkastning investerare kräver på företagsobligationer samt 

att företagen efter de refinansieringar som gjordes under 2014 ej är i behov av att fylla kassorna7
 

(Danske Bank, 2016). Det var dock en sektor som gick mot strömmen. När övriga sektorer 

minskade sina emissionsvolymer under 2015 så utökade fastighetssektorn utestående volym 

med 15 procent och stod därmed för drygt hälften av den totala emissionsvolymen 2015 (ibid.).  

Val av finansieringsform för små och medelstora företag 

Förklaringen till skillnaderna i val av finansieringsformer mellan olika länder är en samman-

vägning av flertalet faktorer så som tradition och marknadskaraktäristiska samt legala förutsätt-

ningar för de olika finansieringsformerna (Wieslander, 2012).  Även ECB (2007) belyser att 

det är framförallt av traditionella motiv som företag väljer banklån framför företagsobligationer. 

I linje med detta håller även Gunnarsdottir & Lindh (2011) med om att starka traditioner tillhör 

den främsta orsaken till att banklån blivit svenska företags huvudsakliga finansieringskälla men 

menar också att det är kostnaden för finansieringen som är den avgörande faktorn till vilken 

finansieringskälla som används. Hui (2011) beskrev i sin artikel Factors influencing the deve-

lopment of China’s corporate bond market and relevant suggestions att om emissionsproces-

serna på den kinesiska företagsobligationsmarknaden skulle vara smidigare och billigare så 

skulle fler företag emittera obligationer. Gunnarsdottir & Lindh (2011) beskriver även att bank-

lån i regel varit billigare för svenska företag än utgivandet av företagsobligationer vilket för-

klarar den finansieringstradition som råder. Dessutom är de administrativa kostnaderna för att 

emittera en företagsobligation högre och det ställs större krav på dokumentation (ibid.). En ge-

nerell jämförelse mellan kostnaden för de två finansieringsalternativen är däremot svår att göra 

                                                 
5 För definition, se sida 4. 

6 
För definition, se sida 4. 

7 Den genomsnittliga löptiden för en företagsobligation är 4 år (Sveriges Riksbank, 2014). 
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eftersom obligationens ränta bestäms av marknaden medan banklånets ränta till stor del beror 

på vilken relation företaget har till den långivande banken (ibid.). Ett större företag som gör 

många affärer med en viss bank och har ett gott kreditbetyg kan därför lättare få banklån till ett 

förmånligt pris än ett mindre företag med svagare relation till banken. Därför är det föga förvå-

nade att små och medelstora företag drabbades hårdast av den begränsade bankutlåningen efter 

den senaste finanskrisen (Roman & Rusu, 2012). 

 

Framtiden ser fortsatt problematisk ut för små och medelstora bolag då effekterna av Basel III8 

reglerna som implementeras mellan 2013-2019 förväntas drabba dessa ytterligare. Genom det 

nya regelverket förväntas bankerna höja sin utlåningsränta och minska utlåningen (Dimitris, 

2015). I praktiken innebär dessa regler att de svenska bankerna ej lika frikostigt eller billigt som 

tidigare kan låna ut kapital till de svenska företagen. Syftet med Basel III reglerna är att öka 

förutsättningarna för långsiktig finansiell stabilitet men risken är att små och medelstora företag 

blir hårt drabbade av den nedskurna utlåningen. Effekterna av införandet av Basel III reglerna 

för mindre företag diskuteras bland annat av Padgett (2013) som argumenterar för att det är 

orättvist att små och medelstora företag drabbas hårdast. Hon menar att företagen redan har 

svårt att få bankfinansiering men också att det kan få allvarliga konsekvenser för ekonomin att 

begränsa förutsättningarna för dessa företags tillväxt. Det har vidare varit de små och medel-

stora företagen som har haft svårast att få tillgång till alternativ lånefinansiering genom exem-

pelvis företagsobligationer då marknaden för High Yield företagsobligationer fram till för bara 

ett par år sedan varit mycket liten (Wieslander, 2012). Utbudet av dessa obligationer har dock 

sedan dess vuxit snabbt. År 2014 hade andelen obligationer med lägre kreditvärdighet mer än 

fördubblats på primärmarknaden jämfört med år 2011 samtidigt som andelen obligationer helt 

utan kreditbetyg också hade ökat markant (Sveriges Riksbank, 2014). Barr (2011) beskriver 

även att det numera finns fler finansiella intermediärer aktiva inom detta segment där flertalet, 

så som Pareto/Öhman, Catella, ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank, valt att 

förstärka och bygga upp sina High Yield team. Detta var en trend som såg ut att fortsätta även 

under 2015 trots minskade emissionsvolymer på marknaden (Realtid, 2015(a)) vilket tyder på 

långsiktigt förtroende för segmentet. Vidare är nu även storbankerna (SEB, Swedbank, Han-

delsbanken och Nordea), som tidigare arbetat främst med Investment Grade9 emissioner, aktiva 

på High Yield området (Barr, 2011). Det kan löna sig särskilt för bankerna att fokusera på 

obligationsemissioner för dessa. Då företagsobligationer ej påverkar bankernas balansräkning, 

                                                 
8 För definition, se sida 4. 

9 För definition, se sida 4. 
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och således ej påverkas av Basel III, kan bankerna minska risken i sin balansräkning (Gunnars-

dottir & Lindh, 2011). Intermediärer är viktiga i transaktioner då de sänker transaktionskostna-

derna och underlättar transaktionerna för inblandade parter genom att utveckla komparativa 

fördelar samt specialistkunskap (Benston & Smith, 1976).  Denna ökade konkurrens och in-

tresse för segmentet, vilken visat sig vara en mycket lönsam nisch för mellanhänder, kan inne-

bära att emissionskostnaderna pressas ned (Barr, 2011).  

Investerarnas ökade intresse för High Yield företagsobligationer 

När investerares avkastning på säkrare tillgångar så som statsobligationer minskar så vänder 

sig fler till mer riskfyllda placeringar som genererar högre avkastning, däribland företagsobli-

gationer (Joyce m.fl., 2014). Av de svenska investerarna på företagsobligationsmarknaden står 

institutionella aktörer som pensions- och försäkringsbolag, företags- och kommuninstitut och 

andra finansinstitut (huvudsakligen fonder) för den största delen av investeringarna (Sveriges 

Riksbank, 2014). Många institutionella investerare står under kravet att placeringar skall vara 

av Investment Grade karaktär, det vill säga uppnå ett visst kreditbetyg (Barr, 2011). Samtidigt 

är dessa nämnda institutionella investerares uppdrag att förvalta kapital på ett sätt som genererar 

avkastning för berörda intressenter. I det rådande lågränteklimatet, där institutionella investe-

rare har svårt att leverera god avkastning och därmed sina åtaganden (Realtid, 2015(b)), ter det 

sig möjligt att dessa två intressen skulle kunna bli motstridiga. Det fortsatta lågränteläget bör 

vara ytterligare en anledning som talar för att High Yield segmentet fortsatt kommer att växa. 

Danske Bank (2016) tror framför allt på fastighetsobligationer de kommande åren med anled-

ning av det låga ränteläget som gynnar sektorn och en starkt inhemsk ekonomi som minskar 

vakanserna. Det framhålls även att särskilt High Yield segmentet för fastighetssektorn kommer 

att vara relativt opåverkat av potentiellt ökad oro i omvärlden (Andreas Dankel via Investor 

View, 2016(a), 2016(b)). 

 

I Sverige har privata investerare endast stått för en liten del av investeringarna i företagsobli-

gationer (Sveriges Riksbank, 2014). Då en vanlig minsta handelspost är en miljon kronor har 

dessa i regel varit för stora för privata investerare. Privata investerare har istället tagit del av 

företagsobligationsmarknaden genom företagsobligationsfonder och intresset från privata inve-

sterare att placera i företagsobligationer tycks växa. Statistik som sammanställts av Sveriges 

Riksbank (2014) visar att gruppen ”andra finansinstitut”, vilket huvudsakligen består av fonder, 

var den kategori av investerare som ökade mest mellan åren 2011 till 2014, från 3 procent till 7 

procent av investerarbasen. Idag ökar också möjligheterna för privata investerare att agera lån-

givare direkt till företag genom att handelsplatser för mindre företagsobligationer introducerats 
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så som NASDAQ First North Bond Market10. Dessa tillåter mindre handelsposter än tidigare 

vilket gör marknaden mer åtkomlig även för privata investerare. Parallellt med detta växer även 

olika typer av gräsrotsfinansiering11 (Finansinspektionen, 2015). Peer-to-Peer lending12 och 

Crowdfunding13 fenomenet etablerades i större skala efter finanskrisen då människor som för-

lorat sina jobb och valde att starta eget sökte finansiering. I Peer-to-Peer lending och Crow-

dfunding är det privata investerare som agerar långivare och intresset för denna finansierings-

form tycks för närvarande växa i rekordfart (Realtid, 2016(a)). Detta kan tolkas som att det 

existerar en aptit och ett befintligt konsumentbeteende bland svenska privata investerare att 

delta i direktfinansieringar. Idag är denna typ av direktfinansiering även tillgänglig för fastig-

heter via plattformen Tessin14 (Fastighetsnytt, 2014).   

 

En annan anledning till att företagsobligationer tidigare ej efterfrågats i samma utsträckning 

som idag kan vara att Sverige sedan länge haft en mycket stark aktiemarknadskultur där i syn-

nerhet privata investerare av tradition väljer att exponera sig på aktiemarknaden snarare än på 

andra marknader (Gunnarsdottir & Lindh, 2011). Den starka aktiekulturen kan delvis bero på 

faktorer som att den svenska aktiemarknaden i en internationell jämförelse har varit mycket 

högavkastande där statistik visar att den svenska aktiemarknaden mellan 1900-talet och 2000-

talet haft högre real avkastning än bland annat amerikanska, brittiska, norska, japanska och 

schweiziska motsvarigheter (Bodie, m.fl., 2011). Samtidigt har svenska aktieägare haft väldigt 

goda villkor och stort inflytande i den internationellt mycket hyllade svenska affärs- och före-

tagsstyrningsmodellen (Financial Times, 2013, Financial Times, 2016 (a)). Då aktiemarknaden, 

liksom bankutlåningen, fungerat väl så kan detta ha bidragit till att det tidigare ej efterfrågats 

andra finansieringsalternativ. Den senaste tiden har emellertid aktiemarknader varit extremt 

volatila (SEB, 2016) vilket kan tala för att fler privata investerare i större utsträckning vill ut-

forska och söka sig till alternativa placeringar. Inledningsvis under 2016 har globala aktiefonder 

sett utflöden i en hastighet som ej upplevts sedan det oroliga året 2011 (Financial Times, 2016 

(b)). 

 

 

  
                                                 
10 För definition, se sida 4. 
11 För definition, se sida 4. 
12 För definition, se sida 4.  
13 För definition, se sida 4.  
14 För definition, se sida 4. 
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Teöretisk referensram 
 

I följande kapitel redogörs för den teoretiska bakgrunden till studien vilken presenteras i två olika 

delar. Då företagsobligationer utgör en del av företagets kapitalstruktur, närmare bestämt skuldsi-

dan, så avser första delen att redogöra hur företag väljer kapitalstruktur och finansieringsform. Näst-

kommande del presenterar teorier rörande investerarna och förklarar sambandet mellan risk och 

förväntad avkastning och diskuterar varför investerare idag efterfrågar mer riskfyllda investerings-

alternativ så som High Yield.  

 

Företagen 

Företag maximerar värde för sina aktieägare 

I valet att investera i till exempel ett köpcentrum strax utanför Helsingborg och hur investe-

ringen skall finansieras kan ett företags ledning fokusera på olika faktorer för att utvärdera hur 

bra besluten är. Ledningen kan exempelvis fokusera på den ökade marknadsandelen i Skåne till 

följd av köpet eller så kan de försöka värdera synergieffekterna av att ha en samlad och lokal 

förvaltning i regionen. De kan också värdera investeringen utifrån de framtida kassaflödena 

som köpcentrumet kommer att generera. Men vilken måttstock är egentligen den rätta? Dessa 

frågeställningar utgör grundstommen i Corporate Finance som menar att företaget skall inve-

stera i fastigheten och anskaffa nytt kapital enbart om investeringen leder till att företaget blir 

mer värdefullt, det vill säga om investering har ett positivt nettonuvärde. Mer preciserat skall 

alla beslut fattas och handlingar ske enbart om aktieägare blir mer ”förmögna” via ett högre 

aktiepris som reflekterar denna ökade förmögenhet (Damodaran, 2003). 

 

Inom Corporate Finance finns tre frågeställningar vilka utgör de mest centrala i en organisat-

ion: investeringsbeslutet, finansieringsbeslutet och utdelningsbeslutet (Damodaran, 2003). En 

företagsledning måste fatta beslut om vilka investeringar som skall göras, hur de skall finansie-

ras och hur mycket som skall betalas tillbaka till aktieägarna (och därmed även hur mycket som 

skall återinvesteras i verksamheten). Besluten skall vara i linje med målet att maximera företa-

gets värde. Denna uppsats har sitt fokus i första hand på finansieringsbeslutet, det vill säga 

vilken typ av finansiering, skuld eller eget kapital, som maximerar företagets värde. Fördel-

ningen mellan lånat och eget kapital benämns företagets kapitalstruktur. En fundamental fråga 

ledningen behöver besvara är huruvida det existerar en optimal kapitalstruktur och vilken denna 

i sådana fall är (Damodaran, 2003).  
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Teorier för optimal kapitalstruktur 

Att företag enbart skall investera i sådant som maximerar värdet för aktieägarna var tidigt ett 

accepterat mål för företag. Fram till 1958 saknades dock en teori som på ett adekvat sätt beskrev 

effekterna kapitalstrukturen har på företagets kapitalkostnad och därmed dess totala värde. Mo-

digliani & Miller (1958) utvecklade grunden till vad som idag anses utgöra modern finansiell 

teori för hur företagets kapitalstruktur påverkar företagets värde. I Nobelpristagarnas artikel 

The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment presenteras två propo-

sitioner. Utgångspunkten, som illustreras i ekvationen nedan, visar sambandet mellan företagets 

genomsnittliga kapitalkostnad samt förhållandet mellan eget kapital och skuld.  

 

Ekvation 1: 

 

 

Rwacc = Genomsnittlig kapitalkostnad                     

Rd = Avkastningskrav för långivare  

Re = Avkastningskrav för aktieägare 

            = Marknadsvärdesandel av skulder 

           = Marknadsvärdesandel av eget kapital 

 

Företagets genomsnittliga kapitalkostnad utgörs alltså av avkastningskravet på en portfölj be-

stående av eget kapital och skuld. Modigliani och Miller visade att om samtliga aktörer, inve-

sterare och företag, i en perfekt marknad15 kan anskaffa kapital på lika villkor så är företagets 

värde oberoende av hur det finansieras, det vill säga hur mycket skuld och hur mycket eget 

kapital företaget har. Rwacc, den genomsnittliga kapitalkostnaden, kommer under antagandet 

om en perfekt marknad att vara konstant och oberoende av kapitalstrukturen. Långivare har 

alltid ett högre prioriterat anspråk på företagets tillgångar och intäkter än aktieinnehavare som 

i regel är oprioriterade och får det som eventuellt blir över. I och med detta är risken för långi-

vare lägre vilket medför att Rd är lägre än Re. Detta samband kan ses i den så kallade hävstångs-

formeln för avkastningskravet på eget kapital som härleds ur ekvation 1: 

 

 

                                                 
15 I en så kallad perfekt marknad existerar exempelvis icke sådant som skatter, transaktionskostnader och samtliga aktörer har tillgång till 

lika mycket information.  

Rwacc  =  Rd             + Re  
D 

D + E 

               

E 

D + E 

               

D 

D + E 

               E 

D + E 
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Ekvation 2: 

 

 

               = Kvoten mellan marknadsvärdet på skulder och eget kapital 
 

 

 

 

 

 

Ovanstående visar att Re, aktieägarnas avkastningskrav på eget kapital, ökar med kvoten mellan 

skuld och eget kapital (D/E). Det innebär att det till en början kan verka lönsamt att byta ut eget 

kapital mot skuld som i en jämförelse framstår som en billigare finansieringsform. Men ef-

tersom aktieägarnas avkastningskrav ökar när belåningsgraden D/E ökar så tar detta ut effekten 

av en lägre kapitalkostnad hos skuld och avkastningskravet på totalt kapital, Rwacc, blir oför-

ändrad. Därför är enligt Modigliani & Millers proposition 1 företagets totala marknadsvärde i 

en perfekt marknad oberoende av företagets kapitalstruktur. Värdet bestäms enbart utifrån de 

kassaflöden som företagets tillgångar genererar. 

 

Ekvation 3: 

  

VL = Företagets värde med skuld (leverage)  

VU = Företagets värde utan skuld (unleveraged)  

 

I verkligheten finns det många marknadsimperfektioner som påverkar ett företags val av kapi-

talstruktur och företags kapitalstruktur (Ogier m.fl., 2004). Det är allmänt accepterat att Modig-

liani & Millers proposition ej håller i verkligheten men deras modell har ett stort värde som 

grundval för att analysera hur företag anpassar sin kapitalstruktur till dessa imperfektioner. Som 

Miller själv, 30 år efter presentationen av ovanstående teori, uttryckte det ”..showing what 

doesn’t matter can also show, by implication, what does” (Miller, 1988).  

 

The Trade-Off Theory 

Trade-Off Theory grundar sig i Modigliani & Millers proposition men med utgångspunkt i en 

icke perfekt marknad. Denna teori beskriver avvägningen ett företag måste göra mellan de för-

delar som skuldsättning medför och de kostnader som den också medför. Teorin menar att det 

i en marknad med friktioner, så som exempelvis skatt, finns tydliga incitament vilka gör skuld 

till ett mer gynnsamt alternativ än eget kapital. Då räntan som betalas på skulden är skattemäss-

igt avdragsgill vilket i sin tur reducerar företagets skatt, skapas värde för aktieägarna i form av 

minskade skattebetalningar. Ekvation 4 är en utvidgning av ekvation 1 med hänsyn till att skat-

tefördelar reducerar kostnaden för lånat kapital (Berk & DeMarzo, 2014). 

 Re  =  Rwacc + (Rwacc – Rd)      

     

D 

E 

                 
D 

E  

               

VL  =  VU 
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Ekvation 4: 

 

 

tC = Företagets marginella skattesats 

 

Kraus & Litzenberger (1973) visade dock att simultant som skuldkvoten i ett företag ökar, så 

ökar också sannolikheten för konkurs. Detta innebär att när skuldsättningsgraden stiger, så sti-

ger även de finansiella kostnaderna till följd av den ökade finansiella risken vilket även av-

speglas i en ökad osäkerhet kring företaget på aktiemarknaden (Shyam-Sunder & Myers, 1999). 

Marginalnyttan av att ytterligare öka skulden i ett företag minskar därmed när skuldnivån ökar 

samtidigt som marginalkostnaden ökar. Genom att balansera dessa fördelar respektive nackde-

lar för en ökad belåningsgrad så kan ett företag finna en optimal kvot som maximerar dess värde 

(Campbell & Kelly, 1994).  

 

Ekvation 5: 

 

 

PV = Nuvärdet (present value) 

 

Ekvation 5 är en utveckling av ekvation 3 som nu även inkluderar skatteaspekten, konkurskost-

nader samt agentkostnader och agentfördelar av skuld (Berk & DeMarzo, 2014). Agentkostna-

der syftar till de kostnader som intressekonflikter mellan ledningen, aktieägare och långivare 

skapar. Ledningen kan till exempel önska investera i en mer riskfylld investering som genererar 

högre avkastning åt aktieägarna. En riskfylld investering kan däremot göra långivare oroliga 

över att de ej får tillbaka sina pengar varpå de hellre ser att företaget gör säkra, mindre riskfyllda 

investeringar. Å andra sidan medför denna intressekonflikt även fördelar för företaget. Ett ex-

empel på en sådan fördel rör faktumet att en ledning för ett företag kan frestas att göra investe-

ringar som gynnar ledningen i större utsträckning än aktieägarna och att sådant slösaktigt bete-

ende är vanligare när ledningen har mer kapital än nödvändigt till sitt förfogande. Vid lånefi-

nansiering måste företaget göra årliga räntebetalningar samt amortera skulden vilka minskar 

överskottet av kapital samt ökar risken att ledningen får avgå om den missköter sig. Detta med-

för att ett upptagande av ett banklån, med dess åtaganden, kan uppmuntra till försiktighet kring 

investeringar beslutade av ledningen. Ovanstående exempel på agentfördelar av skuld talar för 

att ledningen fattar bättre beslut och därtill även genererar fördelar för företaget. 

 

VL  =  VU  + PV (Interest Tax Shield) - PV (Financial Distress Costs) 

- PV (Agency Costs of Debt) + PV (Agency Benefits of Debt) 

 

     

   Rwacc  =  Rd  (1 - tC)              + Re  
D 

D + E 

               

E 

D + E 
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The Pecking Order Theory 

1984 presenterade Stewart Myers en teori som menar att det ej finns någon optimal kapital-

struktur som vägleder valet mellan skuld eller eget kapital. The Pecking Order Theory för fram 

att företag väljer finansiering utifrån en prioritetsordning där internt kapital utgör det första 

alternativet, därefter banklån, sedan företagsobligationer och slutligen eget kapital. Prioritets-

ordningen kan förklaras med The Signaling Theory vilken baserar sig på att det existerar in-

formationsasymmetri mellan företagsledning och marknaden. Denna asymmetri, som innebär 

att ledningen vet mer om företagets finansiella ställning, riskexponering och framtida utsikter 

än marknaden, är oundviklig då ledningen ej kan eller får kommunicera allting till allmänheten. 

Sådant skulle exempelvis kunna ge konkurrenter kostsamma fördelar. På grund av informat-

ionsövertaget sänder därför ledningens val av finansiering signaler till marknaden om huruvida 

företagets aktier är över- eller undervärderade. Om ledningen till exempel anser att företaget är 

undervärderat så menar teorin att en ökning av skuldsättningsgraden signalerar detta. Genom 

att ta på sig ytterligare belåning signalerar företaget ledning att de förväntar sig tillräckligt höga 

framtida kassaflöden för att täcka de ökade lånekostnaderna. Om denna positiva nyhet är okänd 

för marknaden kommer det att avspeglas i en ökad aktiekurs. En ledning som anser att företagets 

aktie är undervärderad kommer därför att välja internt kapital först då det är billigast, följt av 

nya lån och sist nyemission av aktier. Det sista alternativet ses som en sista utväg när företaget 

har uppnått full skuldkapacitet och de finansiella kostnaderna är för höga, eller då ledningen 

anser att företaget är övervärderat. Enligt teorin riskerar en nyemission att sända signaler till 

marknaden att ledningen anser att företaget är övervärderat i och med att investerare är med-

vetna om det informationsövertag ledningen besitter. Till följd av detta riskerar priset på akti-

erna att minska inför en nyemission.  Med anledning av detta föredrar företag, enlig The Peck-

ing Order Theory, lånefinansiering framför nyemission av aktier. 

 

Fastighetsföretagens kapitalstruktur 

Tidigare forskning visar att företag inom samma marknad och industri tenderar att ha liknande 

komposition och konstruktion av kapitalstruktur (Solomon, 1963). Enligt Bruggeman & Fisher 

(2010) karakteriseras fastighetsbolag av hög belåningsgrad vilket kan förklaras av främst tre 

skäl; att fastighetsföretagen är mycket kapitalintensiva och saknar tillräckligt med eget kapital 

för att anskaffa dyra objekt, att fastighetsföretag vill diversifiera sin portfölj genom att köpa 

mer än ett objekt och slutligen så vill de nyttja den skattefördel som ränteavdraget medför. Trots 

att företagens val av kapitalstruktur tillhör ett av de mest studerade områdena inom finans så 

finns det förvånansvärt lite på området rörande fastighetsföretagen. De tillgängliga studierna är 
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många gånger applicerade på antingen den amerikanska marknaden eller berör så kallade Real 

Estate Investment Trusts (REIT). På grund av andra skatteregler och juridiska regelverk för 

REITs så är dessa studier ej fullt applicerbara på svenska fastighetsföretag. Bond & Scott (2006) 

utförde dock en empirisk studie av fastighetsföretagens kapitalstruktur i Storbritannien. Deras 

resultat visar att fastighetsföretag föredrar internt kapital över externt kapital, och skuld över 

nyemission av aktier (Bond & Scott, 2006).  En annan studie på den europeiska marknaden 

genomfördes av Brounen & Eichholtz (2001). Författarna studerade förändringar i aktiepris 

efter att europeiska fastighetsföretag annonserat antingen en nyemission av aktier eller en obli-

gation. Enligt studien så påverkades aktiepriset ej negativt när företaget annonserade emission 

av en obligation medan nyheten om en aktieemission följdes av en starkt negativ kurspåverkan. 

Brounen & Eichholtz (2001) jämförde resultaten bland flertalet europeiska länder och fann att 

företag i länder med högre marginalskatt drabbades starkast av negativ kurspåverkan då företag 

annonserade nyemission av aktier. Gau & Wang (1990) studerade kapitalstrukturer i samband 

med fastighetstransaktioner i Vancouver, Kanada där de fann andra motiv än skattefördelar. 

Författarna fastställde att belåningsgraden hos fastighetsföretagen påverkas av långivarnas ka-

pitalbegränsningar, den absoluta kostnaden av skuld och kostnader för konkurs. 

Investerarna 

Modern Portfolio Theory  

En investeringsprocess börjar med att investeraren analyserar tillgångarna och marknaden för 

att bilda sig en uppfattning om den förväntade avkastningen och risken hos potentiella investe-

ringar. Därefter skall investeraren konstruera en optimal portfölj av tillgångar. Det sistnämnda, 

mer känt som Modern Portfolio Theory, beskrevs av Harry Markowitz (1959) och antar att 

rationella investerare vill uppnå högsta möjliga avkastning till minsta möjliga risk. Det vill säga, 

om en investerare får välja mellan flera olika portföljer med samma risknivå skulle denna välja 

den portfölj med högst förväntad avkastning. På samma sätt skulle investeraren välja den port-

följ med minst risk om valet stod mellan flera portföljer med samma förväntade avkastning. 

Markowitz beskrev i Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments (1959) hur 

detta kan uppnås genom diversifiering vilket minskar portföljens sammanlagda risk utan att 

kompromissa med avkastningen. Det har länge varit ett känt faktum att risken för förlust kan 

minimeras genom att ej ”lägga alla ägg i en korg” då en investerare på detta viss icke är lika 

exponerad mot eventuella nedgångar i en specifik investering, så kallad diversifiering av risk. 

Markowitz utvecklade detta ytterligare genom att konstatera att den optimala diversifieringen 

fås genom att konstruera en portfölj där valet av tillgångar baserats på respektive tillgångars 

avkastning och risk samt deras kovarians med övriga tillgångar i portföljen. På så viss kan man 
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skapa en portfölj som minimerar risken i förhållande till vald avkastningsnivå eller maximerar 

avkastningen i förhållande till vald risknivå. 

 

Risk-Return Theory 

Alla investeringar som genererar avkastning är förenade med risk. Investerare kräver kompen-

sation i form av högre förväntad avkastning på sitt kapital i utbyte mot att ta på sig mer risk 

(Bodie m.fl., 2011). Den totala risken i en investering kan vidare delas in i osystematisk risk 

och systematisk risk. Den osystematiska risken, även kallad bolagsspecifik risk, kan elimineras 

via diversifiering. Anledningen till detta är att riskkategorin är förenad med den specifika inve-

steringen vilket innebär att risken kan diversifieras genom att konstruera en portfölj med till-

gångar i olika industrier. Den systematiska risken däremot, vilken benämns marknadsrisk eller 

icke diversifierbar risk, är den risk som återstår när all osystematisk risk är diversifierad. Denna 

är förenad med faktorer som påverkar hela ekonomin och kan därför ej diversifieras. Här är det 

viktigt att understryka att investeraren endast får betalt för den systematiska risken i form av en 

riskpremium. Diversifierbar risk är aldrig prissatt eftersom den kan diversifieras. Det finns ett 

flertal modeller för att förklara och prissätta marknadsrisk, så kallade Asset Pricing Models. 

Den kanske mest kända modellen för hur investerare prissätter marknadsrisk är the Capital 

Asset Pricing Model (CAMP) (Sharpe 1964, Lintner 1965). Prissättning av marknadsrisken och 

förväntad avkastning på en tillgång ges av CAPM enligt följande samband:  

 

Ekvation 6: 

 

E(R) = Förväntad avkastning (expected return) på en tillgång 

Rf = Riskfria räntan  

E(Rm) = Förväntad avkastning på marknadsportföljen 

β = Beta 

(Rm – Rf) = Riskpremium  

 

Ekvation 6 säger att om β, vilken är ett mått på marknadsrisk, ökar så ökar även den förväntade 

avkastningen, E(R), på tillgången förutsatt att allt annat är lika. Relationen visar att en investe-

ring med högre marknadsrisk ger högre riskpremium vilket bidrar till en högre förväntade av-

kastning. Förutom CAPM finns idag ett stort antal så kallade flerfaktormodeller som modellerar 

förväntad avkastning som en funktion av flera olika systematiska risker (Bodie m.fl., 2011). 

 

 

E(R) = Rf +  β (E(Rm) – Rf) 

     



Sonia Yosef & Julia Sommer 

25 

 

Företagsobligationer  

Företagsobligationer delas vanligtvis in i två segment; Investment Grade och High Yield, base-

rat på dess underliggande risk och kreditvärdighet (Fabozzi, 2013). Investment Grade obligat-

ioner är säkrare än High Yield obligationer i termer av avtalade betalningar. Precis som i övriga 

marknader så söker även investerare i företagsobligationsmarknaden större avkastning i förhål-

lande till risknivån. Då företagsobligationer generellt är mer osäkra än statsobligationer så krä-

ver investerare kompensation för att bära denna risk istället för att investera i en ”riskfri” stats-

obligation (Fabozzi, 2013, Kozhemiakin, 2007). Denna extra kompensation benämns för Yield 

Spread16 och är företagsobligationens riskpremium. Diskussionen rörande prissättningen av ob-

ligationer tenderar därför ofta att handla om just Yield Spreaden där tidigare forskning avser att 

förklara faktorer som påverkar denna. Kozhemiakin (2007) finner att Yield Spreaden på före-

tagsobligationer ej enbart kan förklaras av kreditrisken, risken för betalningsinställelse, hos fö-

retaget. Yield Spreaden ter sig större än den kompensation som enbart kreditrisken bör föran-

leda. Investerare verkar alltså enligt tidigare studier även inkorporera andra faktorer. Vilka 

dessa är visar sig vara ett omdiskuterat ämne benämnt som”the credit spread puzzle” (ibid.). 

De mest återkommande faktorerna som diskuteras i forskningen, utöver kreditrisken, är likvi-

ditetsrisken, transparens och den systematiska risken (Huang & Huang, 2003, Longstaff m.fl., 

2005, Chen m.fl., 2007, Lin m.fl., 2011, Goldstein m.fl., 2007, Elton m.fl., 2001, Collin-

Dufresne m.fl., 2001). Gunnarsdottir & Lindh (2011) nämner den systematiska risken, kredit-

risken och likviditetsrisken som de mest betydande faktorerna på den svenska företagsobligat-

ionsmarknaden.  

 

Huang & Huang (2003) undersöker sambandet mellan Yield Spreaden och kreditrisken och 

visar att premien för kreditrisken är större för High Yield än Investment Grade. Longstaff m.fl. 

(2005) finner också att kreditrisken väger tyngre för High Yield segmentet då den andel av 

Yield Spreaden som förklaras av kreditrisken varierar mellan 51 procent för AAA/AA-klassade 

företagsobligationer till 83 procent för BB-ratade motsvarigheter. Gällande likviditetsrisken 

menar Chen m.fl. (2007) samt Lin m.fl. (2011) att premien för denna är högre ju sämre kredit-

betyg företaget har. Det finns med andra ord ett flertal studier som förklarar varför investerare 

kräver högre förväntad avkastning på en High Yield obligation. Vidare konstaterar Goldstein 

m.fl. (2007) att om likviditeten ökar tillsammans med ökad transparens så minskar premien för 

likviditetsrisk på företagsobligationsmarknaden.  

                                                 
16 Detta är en engelsk term som används i industrin. Denna kommer även att användas framöver i uppsatsen.  
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Beträffande den systematiska risken hos företagsobligationer menar Elton m.fl. (2001) i sin 

empiriska studie att dessa, till skillnad från statsobligationer, rör sig med övriga instrument på 

marknaden. I och med detta menar författaren att företagsobligationer påverkas i större grad av 

den systematiska risken än statsobligationer och att detta därför kan förklara en högre risk pre-

mium. Författarna visar att 85 procent av den del av Yield Spreaden som ej kan förklaras av 

kreditrisken kan tolkas som en kompensation för att investerarna bär högre systematisk risk. 

Därtill visar Collin-Dufresne m.fl. (2001) att Investment Grade obligationer beter sig mer som 

statsobligationer och att High Yield således är känsligare för den systematiska risken. En högre 

systematisk risk hos High Yield kan även förklara en högre Yield Spread.   
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Metödölögi 
 

Följande kapitel beskriver den metod som används för studien och som har valts i syfte att besvara 

frågeställningarna. Vidare presenteras metod för urvalet av informationskällor, vilka informations-

källorna är samt motivering för dessa. Därefter diskuteras studiens validitet, reliabilitet, generali-

serbarhet samt etik. 

 

Undersökningsmetod 

Metoderna för insamling av data i vetenskapligt syfte delas in i två breda kategorier; kvantita-

tiva metoder och kvalitativa. Den främsta skillnaden mellan dessa är att den kvantitativa meto-

den samlar in data bestående av siffror medan den kvalitativa metoden fokuserar på insamling 

av ord (Bryman & Bell, 2011, Jacobsen, 2002). För att möjliggöra besvarandet av uppsatsens 

frågeställningar är studien uppbyggd utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt där sekundärdata 

samlas in och tolkas i en litteraturstudie samt intervjuer genomförs med utvalda yrkesverk-

samma. Avsikten med uppsatsen är att förklara varför den svenska företagsobligationsmark-

naden för små och medelstora företag ser ut som den gör idag och hur den kan komma att 

utvecklas framöver. Metoden är därför huvudsakligen förklarande då den beskriver marknads-

klimatet idag men även delvis explorativ då den är framåtblickande (Dahmström, 2011). 

Urvalsmetod 

Respondenterna är strategiskt utvalda för att ge bästa möjliga kunskap och insikt i ämnet. Alla 

respondenter är yrkesverksamma med anknytning till det studerade ämnet och är valda på basis 

av forskningsfrågan vilket är rekommenderat för kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 2011). 

Bryman & Bell (2011) menar att kvalitativa urval skiljer sig från kvantitativa på det sättet att 

de ej behöver uppfylla samma krav för att representera en hel population. I praktiken är det 

varken möjligt eller nödvändigt att intervjua samtliga yrkesverksamma inom detta område. Till 

denna studie bedöms därför ett urval av elva respondenter som representerar olika yrkesområ-

den vara tillräckligt.   

 

Med anledning av komplexiteten i att förklara den valda marknaden så väljs respondenter från 

flera skilda yrkeskategorier för att bilda vad Bryman & Bell (2011) kallar för en triangulär, där 

avsikten är att ge olika perspektiv på problematiken. En triangulär refererar till involverande av 

flera olika observerare, teoretiska perspektiv, datakällor och metoder (Denzin, 1970). Genom 

att i intervjuerna framhäva olika perspektiv på ämnet stärks trovärdigheten i resultatet (Bryman 

& Bell, 2011). 
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Urvalet av respondenter är ett så kallat ändamålsenligt urval (purposive sample) vilket innebär 

att respondenterna selekteras utifrån sin specifika kunskap och erfarenhet (Bryman & Bell, 

2011). Urvalet i denna studie har gjorts efter noggrann eftertanke samt med avsikt att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Inför intervjun kontaktas respondenterna via e-post eller telefon i 

syfte att konfirmera både intresse, tillgänglighet och lämpligt kunskapsområde inför deltagan-

det i studien. Nedanstående bild förklarar hur samtliga aktörer på företagsobligationsmarknaden 

sammanlänkas och motiverar därmed också valet av respondenter.  

 

Illustration av aktörerna på företagsobligationsmarknaden samt motivering till urval 

 

 

På utbudssidan står fastighetsföretagen, de som emitterar företagsobligationer. Ju fler obligat-

ioner som emitteras, desto större utbud finns på marknaden. Fastighetsföretagen har valts så att 

de representerar ett brett segment; lager/logistik/industri, bostadsutveckling och hotell, kontor, 

samhällsfastigheter samt fond/investeringskaraktär. Bolagen har även valts så att de represen-

terar olika storlekar och erfarenhet av obligationer för att förstå skillnaden mellan större företag 

och frekventa användare och mindre företag eller förstagångsanvändare. På andra sidan står 

investerarna som efterfrågar dessa obligationer. Ju större efterfrågan från investerare, desto star-

kare blir incitamenten för företagen att emittera obligationer. Däremellan finns intermediärer, 

ofta i form av en bank, som både skapar obligationen genom en emission (origination) samt 

säljer (sales) vidare obligationen till institutionella investerare. Intermediärerna fungerar där-
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med som en brygga mellan utbudssidan och efterfrågesidan. Företagsobligationen noteras vi-

dare på en handelsplats (börs eller plattform), i Sverige är denna NASDAQ, där denna kan 

köpas och säljas av investerare. Företagsobligationsmarknaden utgör vidare en delmarknad i 

det totala finansiella systemet där Sveriges Riksbank verkar för att främja finansiell stabilitet 

via löpande analyser samt dialoger med banker och andra aktörer (Sveriges Riksbank, u.å.). 

Urvalet har gjorts så att respondenterna representerar samtliga ovan presenterade perspektiv, 

det vill säga utbudssidan (fastighetsföretagen), intermediärer, efterfrågesidan (representanter 

som på daglig basis talar med institutionella investerare och förstår kollektivet samt en spare-

konom för privata investerare som agerarar representant för dessa), handelsplatsen (represen-

tant från NASDAQ) och slutligen marknaden som helhet (representant från Sverige Riksbank 

som övervakar den svenska företagsobligationsmarknaden).  

Presentation av urval 

Totalt har elva respondenter intervjuas. Nedan presenteras varje respondent. 

Fastighetsrelaterade företag 

Anders Kvist, Vice VD/Chief Financial Officer (CFO), Kungsleden 

Linda Eriksson, Chief Financial Officer (CFO), Hemfosa Fastigheter 

Gerry Sommensjö, Chief Financial Officer (CFO), Estea Fastigheter 

Eva Landén, Chief Executive Officer (CEO), Corem Property Group 

Erik Rune, Vice VD/Chief Financial Officer (CFO), Magnolia Bostad 

Representanter för institutionella investerare 

Magnus Mivér, Head of Credit Sales, ABG Sundal Collier 

Anonym 1, Beslutsfattande position på Fixed Income Sales, Nordisk Aktör  

Representant för privata investerare 

Joakim Bornold, Sparekonom, Nordnet 

Intermediär 

Anonym 2, Projektansvarig på High Yield Bond Origination, Nordisk Aktör 

Handelsplats 

Fredrik von Platen, Director Fixed Income, NASDAQ First North Bond Market 
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Marknad  

Fredrik Bonthron, Ekonom på avdelningen för Finansiell Stabilitet, Sveriges Riksbank  

Intervjumetod 

Saunders m.fl. (2009) skiljer mellan tre olika intervjuprocesser; strukturerade, ostrukturerade 

och semi-strukturerade. Strukturerade intervjuer är i detalj planerade i förväg med förutbe-

stämda frågor och passar i regel väl för kvantitativa studier. I kontrast är ostrukturerade inter-

vjuer snarare en öppen konversation kring ett utvalt ämne eller problem (Befring, 1994). I denna 

studie används semi-strukturerade intervjuer vilket innebär att förutbestämda frågor används 

som utgångspunkt för intervjun men därutöver lämnas utrymme för den intervjuade att presen-

tera egna perspektiv och åsikter (Bryman & Bell, 2011). Den intervjuade ges dessutom frihet 

att konstruera egna svar och hoppa mellan frågorna (ibid.). Denscombe (2009) beskriver att 

styrkan i semi-strukturerade intervjuer är att respondenten kan lyfta fram de åsikter som denna 

anser är viktiga men också att den som intervjuar kan hålla en löpande dialog med respondenten 

och därmed konfirmera att svaren tolkas korrekt. Den semi-strukturerade intervjumetoden har 

valts i denna studie för att på bästa sätt lyfta fram värdefulla åsikter, tankar och erfarenheter hos 

respondenterna utan att tappa fokus på uppsatsämnet och de frågeställningarna som uppsatsen 

avser att besvara. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet beskriver hur väl de givna frågeställningarna besvaras utifrån det empiriska underlaget 

(Bryman & Bell, 2011). Det spridda urvalet av respondenter i denna studie möjliggör en analys 

av frågeställningen som inkluderar olika perspektiv. Resultatet ger en förklaring till varför 

marknaden för företagsobligationer för små och medelstora företag är underutvecklad idag ut-

ifrån olika synvinklar och tack vare respondenternas gedigna erfarenhet i branschen kan värde-

fulla insikter presenteras rörande potentialen för marknaden i framtiden. Validiteten i studien 

är därför hög.  

 

Reliabilitet är ett mått på studiens tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2011). Reliabiliteten är hög 

om sannolikheten att samma resultat skulle uppnås om studien upprepades är hög. Hög reliabi-

litet förutsätter därför att resultatet är oberoende av vem som utför studien.  Resultatet av en 

studie som denna, som bygger på kvalitativa intervjuer, är av naturliga skäl starkt beroende av 

de personer som intervjuas och deras aktuella uppfattningar. Eftersom uppfattningar kan vara 

subjektiva och ej är statiska är kriteriet på reliabilitet icke sällan svårare att uppfylla i kvalitativa 

studier än i kvantitativa (Bryman & Bell, 2011). Eftersom det sociala sammanhang som den 
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ursprungliga intervjun hålls i ej går att frysa finns risken att en upprepad studie skulle ge ett 

annat resultat. Det finns också en problematik i att den intervjuades åsikt tolkas av den eller de 

personer som håller i intervjun (Bryman & Bell, 2011). Om en eller flera andra personer skulle 

hålla i intervjun skulle resultatet därför eventuellt kunna bli ett annat.  Genom att argumenten i 

resultatet för denna studie underbyggs av flera respondenters gemensamma åsikt bör kravet på 

reliabilitet ändock anses uppfyllt. Om flera av de intervjuade har samma åsikt bör risken således 

vara mindre att svaret på frågan är en tillfällighet. Uppsatsen utförs vidare av två personer vilket 

också stärker objektiviteten då slutsatserna ej härstammar från en persons enskilda tolkning.  

Generaliserbarhet 

Studien behandlar företagsobligationsmarknaden för små och medelstora företag i Sverige vil-

ket innebär att resultatet är starkt kopplat till förutsättningarna på den svenska kapitalmarknaden 

idag likväl som de förutsättningar som i övrigt råder vid studiens genomförande. Eftersom stu-

dien berör en avgränsad och specifik problematik är resultatet i sin helhet ej lämpligt att appli-

cera utanför sitt sammanhang. Således är generaliserbarheten av denna studie låg.  

Etik 

För att säkerställa etiken i forskningen kommer denna uppsats att följa de principer som anges 

av Bryman & Bell (2011) vilka är sekretess, samtycke, information och användning av inform-

ationen. För att försäkras om sekretess och samtycke har respondenterna valet av att vara ano-

nyma om så önskas och de kan välja att stoppa eller avsluta intervjun när så önskas. Vidare 

fastställs informationsprincipen genom att all information ges innan intervjun så att responden-

terna är medvetna om bakgrunden till studien och dess syfte. För att säkerställa rätt användning 

av informationen så informeras respondenterna om att materialet endast används i syfte av 

denna uppsats och att samtliga inspelningar raderas därefter.     
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Empiri 
 

I följande kapitel sammanställs empirin från de elva genomförda intervjuerna. Intervjuobjektens svar 

är sammanställda utifrån återkommande gemensamma ämnen och teman för att ge en tydlig översikt 

av resultatet inför analysen i nästföljande kapitel.  

 

Om den svenska företagsobligationsmarknaden  

Ett konsensus bland alla intervjudeltagare är att marknaden för företagsobligationer är liten i 

Sverige i jämförelse med andra länder så som Norge och USA. Flera intervjudeltagare fram-

håller dock att länderna av olika skäl inte är direkt jämförbara. En anonym aktör inom Fixed 

Income Sales (nedan kallad Anonym 1) nämner att en anledning till att marknaden för företags-

obligationer är så pass mycket större i Norge är att landet är starkt drivet av oljemarknaden, 

som är kontinuerligt mycket kapitalintensiv, vilket innebär ett konstant flöde av transaktioner. 

Magnus Mivér på ABG Sundal Collier framhåller på samma tema att Sverige ej har behövt 

någon marknad för företagsobligationer eftersom den svenska banksektorn historiskt har varit 

så duktig på att finansiera svenska företag. Enligt honom är detta en av anledningarna till att 

Sverige har så pass många bra företag i förhållande till sin storlek, till skillnad från Norge som 

aldrig riktigt har haft samma framgångsrika industri.  

 

Sveriges starka banksektor återkommer i studiens alla intervjuer. Flera intervjudeltagare menar 

att den huvudsakliga anledningen till att företagsobligationsmarknaden är förhållandevis liten i 

Sverige är att landet har en stark banktradition. Flera representanter för fastighetsbolag, liksom 

Anonym 2 som arbetar med emissioner av High Yield, bekräftar att företag i första hand vänder 

sig till bankerna för lån innan man vänder sig till obligationsmarknaden. Anders Kvist på 

Kungsleden menar vidare att fastighetsbolagen och bankerna har en väldigt stark relation ef-

tersom fastighetsbolagen utgör attraktiva låntagare med goda säkerheter och stabila kassaflö-

den. Till detta hör också att bankerna ej har förlorat pengar på att låna ut till fastigheter sedan 

senaste fastighetskrisen i början av 1990-talet menar han. Ett par intervjudeltagare framhåller 

dock att företagens starka relationer till bankerna till viss del hämmar företagsobligationsmark-

nadens tillväxt. Anonym 1 och ytterligare en aktör berättar att de vid upprepade tillfällen hört 

om situationer där kunder känt att de måste gå via sin långivande bank vid utgivandet av en 

obligation. Ett av fastighetsbolagen bekräftar att de upplevt en viss press att emittera obligat-

ioner genom sin bank då man vill bibehålla en god relation och ej riskera möjligheterna till 

banklån.   
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Avseende investerarsidan tycks intervjudeltagarna överens om att en stark aktiemarknadskultur 

i Sverige har bidragit till att företagsobligationsmarknaden har förblivit liten.  Joakim Bornold 

på Nordnet framhåller att svenskarna “kommer från aktiemarknaden” där man är van vid trans-

parens och likviditet då börshandel medför att man kontinuerligt vet vad aktien är värd och att 

aktien kan säljas och köpas när investeraren vill. Motsvarande transparens och likviditet finns 

ej på marknaden för företagsobligationer idag. Anonym 1 framhåller att den bristande transpa-

rensen skapar en barriär som har bidragit till att det råder en stor okunskap om företagsobligat-

ioner, både från företagens sida men också från investerare, där väldigt få förstår hur marknaden 

fungerar. Han menar att transparensen och okunskapen går hand i hand. Ett steg mot bättre 

transparens är Finansinspektionens nya regelverk som infördes 2015 men enligt Fredrik Bont-

hron på Sveriges Riksbank har dessa regler inte funnits på plats tillräckligt länge för att visa 

några tydliga effekter på marknaden. Han menar att det krävs lite mer tid innan man kan börja 

bygga exempelvis tidsserier och föra statistik över handeln för att därigenom skapa bättre för-

ståelse för denna. Fredrik von Platen på NASDAQ menar dessutom att en del företag idag 

avstår från att använda NASDAQs tjänst för redovisning av handeln då de kan kringgå Finans-

inspektionens transparensregler genom att exempelvis vara registrerade utanför Sverige. 

 

Vidare belyser svaren från intervjudeltagare på frågan om varför marknaden är underutvecklad 

att det råder ett likviditetsproblem. Samtliga fastighetsbolag berör att de vid finansieringsbeslut 

måste beakta detta problem som framförallt består i risken att det vid tidpunkten för refinansie-

ring av obligationen ej finns investerare. Samtliga representanter för investerare menar att 

illikviditeten bland annat är ett resultat av att minsta tillåtna handelsposten är en miljon kronor. 

Det framkommer även i intervjuerna att de flesta noteringarna på NASDAQ First North Bond 

Market också har minsta handelspost om en miljon kronor. Anonym 2 och Mivér förklarar att 

anledningen till detta är att en miljon kronor utgör gränsen för vad som klassas som en profess-

ionell motpart där motsatsen innebär ett erbjudande till allmänheten. Om minsta tillåtna han-

delspost är mindre än ovanstående belopp måste ett prospekt offentliggöras innan obligationen 

noteras vilket innebär en längre och mer utdragen emissionsprocess17. Mivér framhåller att det 

hade varit bra om minsta handelspost hade kunnat vara lägre, exempelvis 10 000 kronor, men 

att regelverken alltså sätter stopp för detta. Den låga likviditeten gör att företagsobligationer 

passar bäst för att köpa och sedan hålla till förfall. Mivér förklarar vidare att likviditetsrisken är 

                                                 
17 Från fem till sex veckor för en ”vanlig” placering till omkring fem till sju månader för en Retail-placering. Eftersom ABG arbetar enbart 

med Private Placement är Mivér osäker på det senare. 
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allra störst i de fall investeraren ej har kontroll över sina egna flöden, det vill säga när investe-

raren tvingas sälja av obligationer när marknaden står i botten. Detta problem uppstår för före-

tagsobligationsfonder där småsparare är investerare. När marknaden är orolig tar småspararna 

hastigt ut sina pengar ur fonderna vilket tvingar fonderna att sälja av obligationer i dåliga mark-

nadslägen. Kvist tar också upp problematiken med denna så kallade “distressed selling”. Om 

fonderna blir pressade att sälja finns det risk att de tvingas sälja av till exempel obligationer i 

ett bra fastighetsbolag. Låg likviditet är en anledning till lågt försäljningspris på företagsobli-

gationer med följd att Yield Spreaden, riskpremien, blir hög. Detta skapar en refinansieringsrisk 

för företagen menar Kvist. När företagen emitterar obligationer idag så vet de ej hur marknads-

läget kommer att vara när obligationerna löper ut om cirka en till fyra år vilket innebär att det 

finns en stor osäkerhet kring potentialen för en lyckad refinansiering. Om marknadsläget ser 

dåligt ut och investerarna är få, som under senare delen av 2015, så kan det antingen bli väldigt 

dyrt för företaget att refinansiera sig eller så kan man misslyckas helt. Samtidigt, berättar Kvist, 

att det inte alltid är så lätt att gå till banken och få hjälp med sin finansiering efter att man har 

misslyckats med sin refinansiering på obligationsmarknaden. Även Anonym 1 menar att likvi-

ditetsproblemet för företagsobligationer hindrar en effektiv prissättning på marknaden.  

 

Bonthron visar statistik på hur de månadsgenomsnittliga emissionsvolymerna var betydligt 

lägre under 2015 jämfört med föregående år. Bonthron talar kontinuerligt med marknadsaktörer 

där bland annat bankerna menar att detta beror på att företagen ej är i ett lika stort behov av att 

emittera företagsobligationer idag på grund av att de emitterat betydande volymer de senaste 

åren och att en genomsnittlig löptid är cirka fyra år. Därtill är bankerna mer aggressiva i sin 

utlåning till företagen samtidigt som kostnaderna för att emittera en företagsobligation har stigit 

trots att konkursgraden och konkurssannolikheten, enligt Bonthron, har varit relativt oföränd-

rad. Den ökade riskpremien tycks istället bero på att det låga oljepriserna har fått riskpremierna 

på företagsobligationsmarknaden globalt och i Norge att stiga vilket tycks ha smittat av sig även 

på den svenska marknaden. Bonthron lyfter särskilt fram fastighetsbolagen och visar statistik 

på att dessa står för en större och större andel av marknaden. Deras andel av de totala emiss-

ionsvolymerna på marknaden steg med femton procent mellan 2014 och 2015 och under första 

kvartalet 2016 så var drygt 50 procent av alla emissioner fastighetsrelaterade. 

Om High Yield segmentet 

Samtliga respondenter framhåller att den svenska High Yield marknaden är ung men att denna 

utvecklats kraftigt under de senaste åren. Anonym 1 framhåller att den är underutvecklad om 

man jämför med aktiemarknaden men jämfört med företagsobligationsmarknaden innan 2011 
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så har det skett mycket. Respondenter benämner efterdyningarna av finanskrisen som start-

punkten för utvecklingen av High Yield segmentet i Sverige. Mivér talar om hur det innan 

finanskrisen fanns finansiella företagsobligationer från skandinaviska banker som var emitte-

rade och placerade på Hedgefonder i London och USA. När finanskrisen sedan inträffade och 

företagsobligationer skulle säljas så fanns det ej några köpare på marknaden vilket gjorde att 

man plötsligt kunde köpa en obligation i Handelsbanken som gav tjugo procent i avkastning. 

Denna prissättning var, som det låter, ej helt korrekt men det är vad bristfällig likviditet gör 

med marknaden menar Mivér. Det var även under denna tid som investerare i Sverige fick upp 

intresset för High Yield obligationer. Parallellt till detta blev också bankerna betydligt mer re-

striktiva i sin utlåning, vilket även framhålls som en drivande faktor tillsammans med regle-

ringarna kring kapitaltäckningskrav för bankerna. Anonym 1 framhåller även hur fastighetssek-

torn var en tidig “driver” där aktörer som Sagax och Fastpartner var tidiga med att emittera 

företagsobligationer. De intervjuade fastighetsbolagen bekräftar även detta då många började 

emittera företagsobligationer under finanskrisen mot bakgrund av att bankerna blev mer restrik-

tiva i sin utlåning varpå de tvingades hitta alternativa finansieringsmetoder. Detta utvecklar 

Gerry Sommensjö på Estea Fastigheter genom att förklara att bankerna gått från att låna ut 

mellan 75 och 80 procent av fastighetens värde till mellan 50 och 60 procent idag och att det är 

därför som obligationsmarknaden exploderat i Sverige. Fastighetsbolagen har tvingats hitta 

andra sätt att finansiera sig och där fyller obligationslånen luckan. Eva Landén på Corem Pro-

perty Group, berättar att detta även var anledningen till att Corem började med obligationer år 

2010.  

 

De efterföljande åren var det den restriktiva utlåningen i kombination med det historiskt låga 

ränteläget som eldade på den svenska High Yield marknaden. Anonym 1 beskriver hur man 

tidigare kunde få tre till fyra procents avkastning på sparkontot men där vissa bolag nu istället 

måste betala för att låta kapitalet ligga på kontot. Anonym 1, Anonym 2 och Mivér talar samt-

liga om hur investerare med anledning av det låga ränteläget tvingas ut på riskskalan. Anonym 

1 berättar om hur stiftelser som upplevt negativ avkastning kontaktat företaget med frågor om 

möjligheter att skriva om sina investeringspolicys. Anonym 1 menar vidare att det låga ränte-

läget även drivit upp priserna på fastigheter vilket inneburit att dessa kan belånas än mer och 

att fastighetsbolagen därför utgör en fortsatt “driver” på marknaden. Anonym 2 berättar även 

att en stor andel av emitterna på High Yield marknaden historiskt sett har varit fastighetsbolag.   

Von Platen berättar att en tidigare börschef på NASDAQ ansåg att marknaden för företagsob-

ligationer skulle moderniseras och tog därför fram en lista över sådant som behövde förändras 
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på marknaden. Den listan slutfördes dock aldrig varför Daniel Barr år 2011 fick i uppgift att 

utreda företagsobligationsmarknaden av Svenskt Näringsliv. Skapandet av NASDAQ First 

North Bond Market var delvis en åtgärd med anledning av Barrs artikel men också ett svar på 

efterfrågan från marknaden. Dessutom hade andra länder i Europa, däribland Norge, redan lik-

nande marknader. NASDAQ First North Bond Market har i huvudsak fyra stora skillnader mot 

NASDAQ Corporate Bond listan. Den förstnämnda listan kräver varken tre års finansiell histo-

rik, IFRS redovisning eller ett prospekt som granskas av Finansinspektionen. Istället för ett 

prospekt görs en så kallad företagsbeskrivning som NASDAQ själva granskar. Därutöver tillå-

ter listan även mindre handelsposter om 10 000 – 25 000 kronor. Von Platen menar att tanken 

var att denna marknad skulle bli ett komplement till den stora listan. Han berättar dock att den 

ej använts så mycket som de hade önskat. Det finns emellertid en förklaring till detta vilken 

grundar sig i att investerarnas investeringskriterier endast medger placeringar i noterade instru-

ment18. NASDAQ First North Bond Market klassas idag ej som en reglerad marknadsplats utan 

är i Sverige en så kallad Multilateral Trading Facility (MTF)19. Detta begränsar investerarna 

från att investera mer än tio procent av portföljens totala innehav i sådana företagsobligationer. 

Motsvarigheter i flera andra länder klassas som en ”annan reglerad marknad”20 och von Platen 

berättar att NASDAQ har framfört till Finansdepartementet att reglerna har implementerats på 

olika sätt i olika länder varpå andra länder får fördelar gentemot Sverige. Den utredningen 

skulle ha varit klar i slutet av 2015 men har skjutits upp till mitten av 2016. Von Platen lyfter 

fram att Norges motsvarighet, Oslo ABM, tillhör det mest aktiva segmentet i landet och att 

detta bådar gott för First North Bond Market där han tror att, allt annat lika, fler bolag kommer 

att noteras om regeländringen inträder.  

 

Gällande High Yield segmentet som helhet i Sverige menar Anonym 1 att det här bara är början 

på utvecklingen. Både Anonym 1 och Mivér framhåller att alla i någon mening efterfrågar High 

Yield obligationer idag. Anonym 1 säger att det finns väldigt många intresserade och att efter-

frågan kommer att bli större samtidigt som Mivér nämner att flera institutionella investerare 

måste bredda sig och lätta på sina mandat men att det är en resa som precis har börjat vilket det 

kommer bli mer av givet lågräntemiljön.  

 

                                                 
18 Enligt Mivér brukar kunderna kunna placera en andel om ungefär 10 procent av sina investeringar på alternativa listor. 

19
 För definition, se sida 4. 

20 För definition, se sida 4.  
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En barriär som först måste överkommas enligt Anonym 1 är High Yield obligationernas, även 

kallade ”junk bonds” (skräpobligationer), dåliga rykte. Per definition är en obligation mindre 

riskfylld än en aktie menar han och säger att ”..vissa av dem är i princip direkta pengar på 

kontot om du frågar mig”. Mivér nämner vidare att kreditrisken, det vill säga risken att investe-

raren ej får sin utlovade ränta eller tillbaka pengarna vid förfall, är väldigt låg för High Yield i 

Sverige.  

Fastighetsföretagen som emittenter   

Samtliga fastighetsföretag anger att banken är den primära finansieringskällan, därefter kom-

mer obligationer och sist på skalan kommer eget kapital. För samtliga företag tycks denna pri-

oritetsordning vara beroende av kostnaden på kapitalet. Linda Eriksson på Hemfosa Fastigheter 

nämner att banken är den billigaste finansieringskällan, sedan kommer obligationer och slutli-

gen eget kapital där aktiemarknaden idag kräver en avkastning på mellan 12 till 15 procent på 

Hemfosas aktie. Kvist anger också att banken är den primära finansieringskällan och att obli-

gationslån utgör en toppfinansiering för Kungsleden. Anledningen till detta, menar Kvist, är att 

företagsobligationer är betydligt dyrare än banklån. Det är ett naturligt resultat av att obligat-

ionerna i regel ej är säkerställda och därför är mer riskfyllda medan banklån är förknippade med 

säkerhet genom att panträtt ställs i fastigheterna och därför är säkrare för långivaren. Landén 

säger även att Corem helst lånar i bank då de köper fastigheter eftersom räntorna är lägre och 

menar att banken idag kanske kan tänka sig låna ut 60 procent vid en affär men kunde banken 

låna 70 procent så skulle Corem självklart vilja det. Obligationer (samt preferensaktier) anges 

vara ett komplement till banklån här med. Samtidigt menar Erik Rune på Magnolia Bostad, att 

de försöker maximera fastighetsfinansieringen som är förenad med fastighetspant, då denna 

normalt sett är billigare än obligationer, genom att gå till någon av storbankerna först. Estea 

Fastigheters unika finansieringsform, kapitalandelslån21, kan redovisas som antingen eget ka-

pital eller skuld förklarar Sommensjö. Företaget har dock valt att redovisa det som skuld då 

man i detta fall får göra avdrag för räntan. När företaget får göra avdrag för räntan minskar den 

totala skatten och resultatet blir högre än om företaget hade valt att redovisa kapitalandelslånet 

som eget kapital.  

 

                                                 
21 För definition, se sida 4. 
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Utöver kostnaderna nämns även marknaden och aktieägarna som avgörande faktorer för kapi-

talstrukturen. Kvist berättar att Kungsleden har en stor andel utländska ägare som är mer be-

kanta med en belåningsgrad på 40 till 50 procent, mycket på grund av att deras länder är vana 

vid fastighetscykler där värdet stiger och sjunker. Han framhåller att aktörerna i Sverige ej är 

lika medvetna om att marknaden kan krascha vilket förklarar varför Sverige har mindre eget 

kapital än fastighetsbolag i till exempel Storbritannien och USA där dessa ”lärt sig sin läxa”. 

Kungsledens mål är att hitta en balans mellan att hålla utländska ägare nöjda, ej lägga alla 

finansieringsägg i en korg men samtidigt leva efter att ”ju mera lånat kapital du kan disponera 

desto bättre avkastning och räntabilitet till aktieägarna”. Eriksson anger också att det gäller 

att hitta en balans där man använder billigt kapital, alltså belåning, men bara till en sådan nivå 

att man ej klassificeras som riskabel av aktiemarknaden eftersom företaget då straffas genom 

en lägre värdering.   

 

I valet mellan obligationslån och banklån nämns bankrelationen upprepade gånger. Eriksson 

menar att de gärna vill ha mer obligationer men att det existerar en annan typ av refinansie-

ringsrisk med dessa. Ofta har man en relation med bankerna vilket innebär att man kan sätta sig 

tillsammans med dem fysiskt och förhandla. Det är svårare med obligationer då man ej lika 

enkelt kan samla samtliga investerare för att komma överens om huruvida obligationen skall 

fortsätta ”rullas”22. Relationen med banken gör det till ett mer flexibelt finansieringsalternativ 

medan det i obligationsfallet i mångt och mycket är marknaden som styr efterfrågan och priset 

på obligationen menar hon. Här nämns sommaren 2015 som ett exempel där riskpremien på 

Investment Grade steg från 50 punkter till 100 punkter. Kvist berättar också att när Kungsledens 

obligationer löpte ut så valde man att ej refinansiera dem då riskpremien vid denna tidpunkt 

gått upp så kraftigt. Även Anonym 2 bekräftar att han upplever att företag och investerare tycker 

att banken är mer stabil än obligationsmarknaden som är mer volatil och menar att om du ej 

kan refinansiera så kan det bli dyrt och svårt medan man föreställer sig att banken alltid kommer 

att finnas där. Sommensjö berör också refinansieringsrisken med obligationer där han tar upp 

svårigheterna i ett läge där marknaden krisar och lånen samtidigt behöver refinansieras. Landén 

berättar även under intervjun att de har en obligation som löper ut i maj 2016 som de varit 

osäkra på om de skall rulla vidare. Corem har velat göra en refinansiering men varit osäkra på 

hur den skulle mottas av marknaden i och med att marknadsläget sett dåligt ut under en tid. 

                                                 
22 ”Rulla” är ett begrepp som används i branschen och innebär att företaget ger ut en ny obligation i samband med att föregående löper ut.  
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Eriksson menar att det svåra med obligationer sällan är processerna eller liknande utan osäker-

het kring huruvida det finns investerare där. Likaså lyfter Mivér fram att avstannad efterfrågan 

från investerare skulle utgöra ett stort hinder för marknadens tillväxt.  

 

Samtliga intervjuade fastighetsbolag säger sig vara väldigt nöjda med företagsobligationer och 

uttrycker en vilja att fortsätta använda dessa i framtiden. I de flesta fall finns även en önskan att 

utöka sina nuvarande volymer. Eriksson säger att Hemfosa har sagt att de vill använda mer 

obligationer medan Landén säger att Corem har en större andel obligationer än exempelvis 

Hemfosa och Kungsleden då de sedan första emissionen 2010 varit positiva till företagsobli-

gationer. Corem gillar att jobba med både banklån och obligationer för att inte bli för bunden 

till det ena eller det andra. Kvist trycker också på vikten av diversifiering, trots att det kostar, 

och säger samtidigt att då Yield Spreaden ligger omkring eller under 100 punkter, då är obli-

gationer ett givet val. Rune säger att Magnolia kommer fortsätta med obligationer så länge de 

växer genom att fortsätta rulla nuvarande obligation och därtill förmodligen öka volymen. Han 

säger att obligationer är ett bra tillgångsslag eftersom Magnolia kan räkna på flödena. Han tror 

även att just fastighetssektorn framöver kommer att vara störst på High Yield då det är lättare 

även för investerare att räkna på reala tillgångar samtidigt som det är en kapitalintensiv bransch 

där det ständigt behövs kapital. Anonym 1 berättar att High Yield utbudet kommer öka i takt 

med att kunskapsnivån ökar. Han nämner att de nyligen haft ett informationsmöte med ett privat 

företag som under en längre period funderat på att emittera en obligation men låtit bli då det 

inte funnits några enkla svar på hur man gör och hur processen ser ut. 

Emissionsprocessen  

Beträffande emissionsprocessen har det hänt väldigt mycket under de senaste åren. Anonym 1 

nämner att innan 2012 gjordes alla obligationsaffärer av en aktör medan rådgivarna i en trans-

aktion idag ofta är flera. Han säger också att kostnaderna var högre förr eftersom det idag är 

många fler som slåss om samma affärer. Landén berättar att nu arbetar samtliga aktörer med 

utgivning av företagsobligationer i kontrast till de enstaka rådgivare som fanns då Corem utgav 

sin första obligation år 2010. Corem emitterar idag obligationer hos storbankerna, dels för att 

de enligt Landén har balansräkningen för det men också för att det är där som Corem lånar 

pengar. Landén menar att andra aktörer som Pareto, ABG Sundal Collier och Nordic Fixed 

Income känner till att företag vänder sig till sina långivande banker för att emittera obligationer 

men att de kan konkurrera med bankerna genom att erbjuda lägre kostnader. Mivér bekräftar 

även att ABG Sundal Collier använder kostnaden som en konkurrensfördel. 
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När det gäller fastighetsbolagens erfarenheter av emissionsprocesserna tycks intervjudeltagar-

nas åsikter gå isär. Representanter för Kungsleden och Hemfosa säger att processerna är smi-

diga och att det ibland kan ta bara ett par dagar att få allt på plats. Kvist och Eriksson har inga 

direkta invändningar mot de avgifter som de betalar för emissionen och bägge framhåller att 

även banklån är förknippade med en uppläggningskostnad utöver låneräntan. Kvist och Eriks-

son säger att de fokuserar på Yield Spreaden, skillnaden i priset på banklån och på företagsob-

ligationer, när de jämför alternativen. Eriksson säger till och med att emissionsprocessen för en 

obligation ibland kan vara enklare än administrationen av ett banklån. Hon förklarar detta med 

att kapitalmarknaden bedömer Hemfosa på bolagsnivå, via årsredovisningen, medan banken 

bedömer bolaget på fastighetsnivå varpå de har fastighetsvärderare, kreditanalytiker och lik-

nande som alla skall göra sig hörda i bedömningen. 

 

Landén på Corem säger att emissionsprocesserna är mycket mer effektiva idag än när de började 

emittera obligationer för sex år sedan då många fel gjordes. Hon säger att det delvis beror på 

att de är mer vana vid förfarandet idag vilket underlättar genom att de är medvetna om vad 

avtalet skall innehålla, vad det skall kosta och hur ett prospekt skall upprättas. Samtidigt menar 

hon att det är mer fokus på juridiken idag. Det krångliga i arbetet är det juridiska pappersarbetet 

som följer av att alla parter måste skydda sina egna intressen. Anonym 1 håller med om att både 

kraven från Finansinspektionen och att dokumentationen blir tyngre. Både Landén och Som-

mensjö nämner att man kan tycka att emissionskostnaderna är lite för höga. Landén framhåller 

att Corem antagligen får betala mer än exempelvis Vasakronan som jobbar aktivt med obligat-

ioner och emitterar till större belopp och säger därtill att “det är lättare att sätta en obligation 

för Vasakronan”. Vid frågan kring vad som avgör arrangörskostnaden menar intermediärerna 

att storleken på lånet spelar roll där det blir skillnad på om företaget emitterar en miljard kronor 

eller 200 miljoner kronor. Det blir billigare för större belopp och återkommande kunder. En 

respondent säger att den procentsats på beloppet som tas ut i arrangörskostnad är en avvägning 

mellan emissionsvolym och arbetsinsats. Vidare säger Mivér att man bör emittera ett belopp 

om åtminstone 100 miljoner kronor för att det skall vara lönt för bolaget i relation till emiss-

ionskostnaderna. Anonym 2 bekräftar också att det finns en viss tröskelnivå för obligationsstor-

leken. Han menar att de vid belopp om 50 till 100 miljoner kronor brukar rådge kunden om att 

det finns billigare alternativ och att det blir dyrt om företaget emitterar ett för litet obligations-

lån.  
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Anonym 2 menar vidare att det är stor skillnad på att emittera obligationer från börsnoterade 

företag kontra icke börsnoterade företag. Generellt går det snabbare om företaget är noterat, 

transparent, välkänt och finansiellt stabilt. Privata bolag och förstagångsemissioner tar längre 

tid eftersom dessa kräver en längre införsäljningsprocess mot investerare. Investerarna behöver 

helt enkelt längre tid att lära känna bolaget. Om ett företag har emitterat flera obligationer kan 

man dessutom hitta en kreditkurva vilket förenklar prissättningen. Rune bekräftar detta genom 

att exemplifiera hur Magnolia innan noteringen fick betala åtta procent på sin obligation medan 

de efter noteringen gick ner till sex procent. Detta tack vare att företaget i samband med note-

ringen bland annat synliggjorde ett marknadsvärde på det egna kapitalet, fick tillgång till andra 

kapitalmarknader samt att obligationsinnehavarna såg att företaget kan göra en företrädesemiss-

ion till aktieägarna vid eventuell kris. 

 

Ett tema som tas upp av flertalet respondenter rör lånebeloppen som tycks gå ner i volym. Von 

Platen berättar hur en liten obligation för fem år sedan kunde vara på 500 miljoner kronor men 

att vi idag ej sällan ser obligationer om 60 miljoner kronor. Dessa lån motsvarar inte hela före-

tagens kapitalbehov utan utgör istället “den sista biten” i de fall man ej får tillgång till kapital 

på annat sätt. Det är därför som de flesta bolag på NASDAQ First North Bond Market är fas-

tighetsrelaterade bolag eftersom dessa inte sällan behöver tillgång till kapital för att kunna be-

driva sina verksamheter. Magnolia bekräftar detta och berättar hur de, trots att de är ett mycket 

ungt bolag, tidigt sökte sig till obligationsmarknaden där de emitterat belopp om exempelvis 26 

miljoner kronor, 200 miljoner kronor och nu senast 600 miljoner kronor23 . Anonym 2 talar 

också om detta fenomen. Han menar att antalet små företag som vill emittera företagsobligat-

ioner ökar och att förfrågningarna om att få emittera obligationer kommer från företag som är 

allt mindre till storleken. Anonym 2 menar vidare att de mindre företagen som efterfrågar före-

tagsobligationer ofta är fastighetsbolag och byggutvecklare. I linje med detta nämner även Kvist 

och Eriksson att de känner till att mindre företag och entreprenörer har uttryckt att de har svårt 

att finansiera sig idag. Samtidigt kan intermediärer ej tacka ja till allt enligt Anonym 2 då dessa 

har ett ansvar mot både företaget och investerarna att leverera en bra affär. Vidare talar både 

Anonym 2 och Mivér om vikten av att sätta företagets varumärke på rätt saker. Rune berättar 

att, allt annat lika, så har relationen med bankerna förbättrats sedan företaget noterades. Det är 

mer transparent och lättare att analysera.  Dessutom innebär noteringen att företaget har lättare 

att få bättre samt billigare finansiering. Eriksson säger i samband med en diskussion om Basel 

                                                 
23 600 MSEK noteras på stora listan. 
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III att Hemfosa24 som noterat bolag kommer att ha det lättare framöver medan det blir svårare 

för onoterade bolag.   

 

I intervjuerna kommer det fram att de som investerar i dessa mindre obligationer är främst High 

Net Worth Individuals (HNWI)25 då beloppen är alldeles för små för stora institutionella inve-

sterare. Mivér framhåller att investerare maximalt får ta tio procent av en emission. För institut-

ionella investerare med mycket stort kapital att förvalta är det omöjligt att administrera de 

många investeringar dessa småbelopp skulle komma att utgöra vilket enbart innebär mer jobb 

än nytta. Då det finns färre köpare av företagsobligationer av mindre belopp så blir även likvi-

ditetsrisken större vilket, enligt Mivér, också förklarar varför investerare kräver högre avkast-

ning för mindre obligation. Ytterligare en respondent menar därtill att arbetsbördan är av stor 

betydelse och att det blir betydligt mer arbete för intermediärerna att behöva sälja produkterna 

till många mindre investerare jämfört med en handfull institutionella investerare som efterfrågar 

företagsobligationer för ett avsevärt högre belopp. I det sistnämnda fallet blir arbetsbördan 

mindre för intermediärerna samtidigt som de tjänar betydligt mer på en sådan transaktion.  

Om investerare 

Alla intervjudeltagare bekräftar att det rådande lågränteklimatet driver på investerarnas intresse 

för företagsobligationer, framförallt inom High Yield segmentet, och att efterfrågan borde förbli 

hög så länge den låga räntan består. Mivér framhåller att den låga räntan ökar intresset för 

investeringar i företagsobligationer framförallt för HNWI och institutionella investerare. Fler-

talet av representanterna för fastighetsföretagen (Magnolia, Estea, Corem) bekräftar att HNWI 

står för en betydande andel av utlåningen i deras obligationslån. Rune berättar att köparna av 

Magnolias obligation om 200 miljoner kronor utgör en stor del av investerarna i den nya 600 

miljoner kronors obligationer. Drygt tjugofem procent utgörs av sådana privata investerare. 

Även Anonym 1 och Mivér nämner denna investerarkategori. Mivér menar att marknadens 

illikviditet gör att instrumentet ej passar för High Yield fonder med småsparare, enligt tidigare 

nämnd problematik med likviditet. De bästa kunderna inom segmentet är istället gruppen 

HNWI som oftast är mer pålästa då de går genom en kunnig förvaltare och dessutom har möj-

lighet att köpa produkten och hålla den till förfall. Anonym 1 förklarar att de gånger företaget 

erbjuder investeringsmöjligheter med handelsposter lägre än en miljon kronor så riktar de sitt 

erbjudande nästan uteslutande till HNWI. Anonym 1 tillägger vidare att dokumentationen vid 

                                                 
24 Hemfosa noterades på börsen år 2014. 
25 För definition, se ordlista på sid. 6. 
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dessa placeringar blir allt tyngre. Det finns till exempel regler som säger att de ej kan handla 

vissa typer av obligationer om de ej är professionellt klassade.  

 

När det kommer till de institutionella investerare så har dessa, som nämnt, tvingats lätta på sina 

mandat givet lågräntemiljön och börjar därför i större skala närvara på High Yield marknaden. 

Anonym 1 menar dock att okunskapen kring High Yield segmentet fortfarande utgör en stor 

barriär för de institutionella investerarna. Eriksson nämner också kunskapsnivån hos de institut-

ionella investerarna. Hon menar att banken kan fastigheter och att kunskapsnivån därför är lägre 

hos investerarna på kapitalmarknaden som bedömer Hemfosa som bolag och ej fastigheterna. 

Eriksson fortsätter med att säga att ”man önskar man kunde utbilda investerare på samma sätt 

som bankerna så att inte hela marknaden dras över en kam”. Om institutionerna förstod skill-

naderna mellan Hemfosa och till exempel en projektutvecklare så skulle dessa diversifiera på 

annat sätt. Eriksson menar att detta idag gör marknaden trubbig.   

 

Eftersom minsta tillåtna handelspost vanligtvis är en miljon kronor är den stora allmänheten i 

regel utesluten från att investera direkt i företagsobligationer. Bornold svarar att han inte ser att 

privatspararna framöver kommer att investera i företagsobligationer annat än genom fonder 

under de förutsättningar som råder idag. Detta trots att förfrågningar från privatpersoner rörande 

räntebärande alternativ tillhör de vanligaste idag. Han bekräftar att fonder med företagsobligat-

ioner i sina strukturer har blivit mycket mer populära som ett resultat av att privata sparkonton 

ger nollränta och de klassiska obligationsfonderna samt penningmarknadsfonderna går back. 

Bornold menar vidare att många saknar kännedom om att de investerar i en produkt som inne-

håller företagsobligationer. Han menar att privatspararna tenderar att tänka “räntefond som rän-

tefond” och att de därmed får en produkt som lovar någon form av avkastning utan att vara fullt 

medveten om den ökade risk som det innebär. Bornold säger att småspararna har svårare att se 

skillnaden mellan olika räntefonder än skillnaden mellan olika aktier där man generellt är mer 

van att läsa på. Här framhåller han att det är viktigt för kunderna att prissättning och handel 

skall vara transparent vilket idag är väldigt svårt på företagsobligationsmarknaden.  Ett steg mot 

att göra företagsobligationsmarknaden bättre anpassad för privata investerare skulle vara att 

införa något slags graderingsverktyg eller betygsskala, motsvarande Morningstars fem stjärnor 

för fonder menar Bornold. Mivér påpekar, som tidigare nämnts, att det hade gjort marknaden 

gott om minsta möjliga handelspost hade varit 10 000 kronor eftersom det hade möjliggjort en 

mer aktiv andrahandsmarknad. Han, liksom flera andra intervjudeltagare, menar emellertid att 

Finansinspektionens regler utgör ett hinder för detta. Vidare påpekar Mivér att ingenting tyder 



Sonia Yosef & Julia Sommer 

44 

 

på att regelverken står i begrepp att ändras eftersom grundtanken med dessa är att försäkra sig 

om att investeraren är en professionell motpart. I linje med detta framkommer det i flera inter-

vjudeltagares svar att det är av stor vikt för alla parter i obligationsaffärer, samt i nya finansie-

ringsalternativ, att investeraren förstår vad denna ger sig in på.  

 

Det råder delade meningar om Financial Technology (Fin-Tech)26 och vad detta skulle kunna 

få för konsekvenser för företagsobligationsmarknaden. Representanter för Kungsleden och Co-

rem säger att de ständigt ser sig om efter goda finansieringsmöjligheter och därför ej utesluter 

att nya innovativa plattformar för detta skulle kunna användas i framtiden. Representanter för 

Estea och Magnolia svarar att de ej är i en sådan situation att de har anledning att vända sig till 

Fin-Tech för finansiering i dagsläget. Hemfosa nämner att de i dagsläget skulle vara betydligt 

mer intresserade av direktutlåning från exempelvis försäkringsbolag än Fin-Tech. Flera inter-

vjudeltagare framhåller att Fin-Tech plattformar kanske framförallt är menade för mindre eller 

nystartade företag som kan ha svårt att få finansiering på annat håll. Bornold framhåller att det 

behövs nya tankar och idéer och att om det är någonstans förändringar kan ske så är det genom 

just Fin-Tech. Han belyser dock att det krävs att någon aktör lyckas skapa en riktigt framgångs-

rik lösning för att såväl låntagare som långivare skall våga använda Fin-Tech. Han menar också 

att det i praktiken kommer att ta lång tid att implementera nya tekniker eftersom att det tar lång 

tid att förändra investeringsmönster. Som exempel pekar han på att det har tagit närmare femton 

till tjugo år för aktörer som Avanza och Nordnet att få ordentligt förtroende från aktiemark-

naden. Anonym 1, Mivér, Anonym 2 och von Platen framhåller samtliga att Fin-Tech ej utgör 

någon större konkurrent till marknaden för företagsobligationer idag. Det framlyfts i en av in-

tervjuerna att det bara är en tidsfråga innan detta område också kommer att omges av regleringar 

vilket kommer tynga sektorn, som redan idag ser ut att ha svårt med lönsamheten. En majoritet 

av intervjudeltagarna belyser att Fin-Tech området ännu är förhållandevis oprövat och att det 

finns en risk att icke pålästa investerare blir lurade. Ett par respondenter höjer ett varningsfinger 

rörande hur varudeklarationen, informationsgivningen, due-diligence27 processen mot ägarna 

och liknande förfaranden går till, något som bör vara standardiserat. Anonym 1 framhåller att 

marknaden för företagsobligationer skulle kunna påverkas av Fin-Tech i framtiden men att vi 

är långt ifrån det idag. Han menar att om USA, som har en väletablerad obligationsmarknad, ej 

har lyckats att applicera Fin-Tech på företagsobligationsmarknaden så ter det sig osannolikt att 

vi skulle göra det.  

                                                 
26 För definition, se ordlista på sida 4.  

27 För definition, se ordlista på sida 4. 
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Ett par intervjudeltagare belyser att svenskar tenderar att vara rädda för det okända. Detta tas 

upp av Anonym 1 som en av anledningarna till att många stora bolag i Sverige fortfarande har 

egna pensionskassor där väldigt lite kapital investeras i High Yield idag. Han framhåller att 

marknaden fortfarande är förhållandevis ung och att många av förvaltarna på fonderna är äldre 

och ej känner till marknaden varpå de undviker denna. Sommensjö från Estea Fastigheter som 

emitterat en ny-gammal finansieringsform, kapitalandelslån, berättar att de har haft en del svå-

righeter att marknadsföra produkten till nya investerare eftersom dessa har svårt att förstå pro-

dukten. Sommensjö menar att kapitalandelslånet är en mycket bra produkt när man förstår hur 

den fungerar men att det tyvärr är många placerare som använder den på fel sätt. De investerare 

som följt företaget från början förstår det mycket väl, är långsiktiga och har efterfrågat mer av 

instrumentet som idag ger en 6,25 procents avkastning medan det på NDX28, där kapitalandels-

bevisen är registrerade, handlas livligt. Han är dock övertygad om att fler bolag framöver kom-

mer att använda kapitalandelslån för finansiering. Mivér, som även känner till bolaget och pro-

dukten, berättar att det är ett väldigt fint instrument men att det har varit svårt att utbilda kon-

sumenten. Angående svenska småsparares vilja att testa nya investeringsalternativ säger Bor-

nold dock att det finns en vilja om man förstår produkten. Han framhåller till exempel att små-

spararna gärna deltar i nyemissioner och att de var snabba med att intressera sig för preferens-

aktier när dessa åter blev populära för ett par år sedan. Han menar att en bidragande faktor kan 

vara att preferensaktien handlas på samma sätt som en vanlig aktie. Men Bornold tillägger där-

utöver att många trots allt ej förstår instrumentet.  

 

Som nämnts är alla intervjudeltagare överens om att det låga ränteklimatet driver på investerar-

sidans intresse för företagsobligationer. Under ett par intervjuer tas risken med en stigande ränta 

upp. Von Platen menar att när ränteläget var högre så var det flera företagsobligationer som 

gavs ut inom Retail-segmentet, det vill säga med lägre minsta handelsposter som därför även 

är åtkomliga för privatpersoner. Han menar att anledningen är att det blir svårare att attrahera 

institutionella investerare till företagsobligationer då dessa kan intjäna ränta på annat håll. Ano-

nym 1 menar att det behövs ett generationsskifte för att High Yield segmentet ej skall stanna 

upp helt om räntan börjar stiga. Anonym 2 nämner på samma tema att det skulle utgöra en 

barriär för marknadens utveckling om banker eller övriga finansiella institut med utlånings-

kapacitet skulle bli ännu mer aggressiv i sin utlåning framöver eller om det uppstod en ström 

                                                 
28 För definition, se sida 4. 
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av betalningsinställelser av företagsobligationer. Betalningsinställelser skulle drabba investe-

rarnas förtroende för marknaden och därtill påverka efterfrågan på svenska High Yield obligat-

ioner negativt. Mivér lyfter också fram att det viktigaste på företagsobligationsmarknaden är att 

efterfrågan finns.  

Betydande förändringar på marknaden  

Likviditetsbarriären återkommer som ett argument för den underutvecklade företagsobligat-

ionsmarknaden i intervjuerna. Mivér är tydlig med att poängtera att Finansinspektionens regler 

sätter gränser för likviditeten och därmed för marknaden. Bornold säger också att ingenting kan 

förändra en marknad så mycket som regleringar och menar till och med att det hade varit gynn-

samt för företagsobligationsmarknaden om Finansinspektionen tvingade ut denna till en börs 

eller liknande. Han, tillsammans med andra, framhåller att det faktum att handeln fortfarande 

bedrivs Over the Counter (OTC)29, per telefon och via chatt, gör marknaden svårtillgänglig 

vilket ytterligare bidrar till likviditetsproblemet.  

 

Basel III regelverket som implementeras för närvarande anses utgöra en risk för att belåning 

genom bankerna blir svårare och dyrare. Vid intervjuerna är det ingen av fastighetsföretagen 

som säger sig ha märkt av någon större effekt av detta. Eriksson menar att de nya Baselreglerna 

märks av litegrann men snarare genom att marknaden blir mer polariserad enligt bankerna. Hon 

menar att bolag på börsen har lättare att få finansiering medan icke-noterade bolag, fastighets-

fonder och utvecklare har det svårare vilket har uppmärksamts bland en del av de bolag som 

Hemfosa gör affärer med. Eriksson framhåller att bankerna faktiskt måste låna ut pengar då det 

är deras verksamhet och att effekten av de nya reglerna snarare blir att bankerna är mer selektiva 

kring motparterna. För företag med tillgångar som samhällsfastigheter menar hon att det ej 

borde bli svårare att låna pengar. Bonthron menar att det är svårt att säga vilken effekt Basel III 

reglerna har haft på bankernas utlåning. Det går inte att säga att bankernas utlåning automatiskt 

kommer att bli dyrare bara för att regelverket, allt annat lika, medför ökade kostnader för ban-

kerna, det är inte så enkelt då de exempelvis kan ta ut avgifter genom andra delar av verksam-

heten, menar han. 

 

I Sverige tycks många aktörer idag satsa på att bygga upp starka Debt Capital Market (DCM)30 

avdelningar. Anonym 1 berättar att deras team har vuxit de senaste åren och att de i dagsläget 

letar efter nya medarbetare. Von Platen betonar vidare att DCM avdelningarna har blivit mycket 

                                                 
29 För definition, se sida 4. 
30 För definition, se sida 4.  
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större och att den senaste trenden tycks vara att sammanfläta de avdelningar som arbetar med 

direkt utlåning och de avdelningar som arbetar med företagsobligationer i syfte att dessa funkt-

ioner skall kunna samarbeta för att hjälpa kunden med sin finansiering. Anonym 2 beskriver i 

linje med detta hur DCM är en uttalad satsning inom aktören och att de alltid arbetar för att hitta 

en lösning inom företaget åt deras kunder.  

 

Flertalet respondenter indikerar att institutionella investerare framöver kan komma att skriva 

om sina reglementen för att i större utsträckning tillåta investeringar inom High Yield segmen-

tet. Anonym 1 nämner även svenskars obenägenhet att pröva något nytt som en stor tröskel. 

Det krävs mycket utbildning och information innan kunden vågar pröva ett nytt instrument 

första gången men för de som en gång har investerat i High Yield är det sedan “..som om de har 

gjort det hela livet”. De inser att de får tillbaka sina pengar med god avkastning och kommer 

då tillbaka en andra gång. Den höga tröskeln beror på okunskap om marknaden som är både 

icke transparant och mycket ung samtidigt som förvaltarna på de stora fonderna ofta hör till en 

äldre generation som ej är familjär med High Yield. I framtiden, när det skett ett generations-

skifte, kommer situationen se annorlunda ut. Han menar att om tio år är det många av de som 

idag arbetar med High Yield som istället kommer att arbeta hos fonderna. Anonym 1 menar 

därtill att det finns mycket kvar att utveckla och att det kommer att ske förändringar de kom-

mande åren.  Mivér framhåller därutöver att “resan precis har börjat” vad det gäller institut-

ionella investerare som framöver kommer att kunna utnyttja bredare investeringsalternativ. 
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Analys 
 

I detta kapitel analyseras det empiriska underlaget i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar 

genom att sammankoppla empirin med tidigare litteratur och studier samt den teoretiska referensra-

men. Kapitlet är indelat i fyra analysavsnitt vilka ämnar att sammanställa och besvara de fyra frå-

geställningar som studien har behandlat.  

 

Varför är den svenska marknaden för företagsobligationer ej mer ut-

vecklad idag?  

Företagsobligationsmarknadens begränsade storlek idag är i mångt och mycket är ett resultat 

av tradition och kultur. Precis som Gunnarsdottir & Lind (2011) och ECB (2007) menar så visar 

studien att Sverige har en mycket stark banktradition. Svenska företag har helt enkelt ej behövt 

kapitalmarknaden eftersom bankerna alltid har funnits där för att finansiera dem.  Det har bi-

dragit till att företag idag använder banklån som sin primära finansieringskälla medan andra 

kapitalkällor så som obligationer snarare används som komplement till banklånen. Banktradit-

ionen har medfört att svenska företag idag har starka relationer och stor lojalitet till bankerna. 

Bankrelationen finns i åtanke hos fastighetsföretagen då de fattar finansieringsbeslut och i jäm-

förelse med banken beskrivs obligationsmarknaden som “ansiktslös”. Därutöver har Sverige 

från ett investerarperspektiv en mycket stark aktiemarknadskultur och en välmående aktiemark-

nad. Den välutvecklade aktiemarknaden har satt en standard för vad investerare förväntar sig i 

termer av lättillgänglighet, transparens och likviditet, något som företagsobligationsmarknaden 

inte uppnår. På grund av detta har svenska investerare fortsatt att premiera aktiemarknaden 

framför obligationsmarknaden.  

 

Historiskt sett har det således ej funnits något starkt intresse varken från emittenter eller inve-

sterare att bygga upp en stark företagsobligationsmarknad. Som nämns i uppsatsens bakgrund 

är det framförallt under de senare åren som företagsobligationsmarknaden, och i synnerhet High 

Yield segmentet, har vuxit. Med andra ord har varken utbudet eller efterfrågan på företagsobli-

gationer varit särskilt betydande tidigare. Det innebär att det idag, när faktorer så som restriktiv 

bankutlåning och extremt låga räntor ökar både utbudet och efterfrågan på företagsobligationer, 

ännu inte har hunnit utformas en välfungerande infrastruktur kring marknaden. Trots att det har 

skett otroligt mycket under finanskrisens efterföljande år så är den svenska marknaden för fö-

retagsobligationer, med betoning på High Yield, fortfarande i sin linda. Enligt empirin kommer 

det att ta tid innan denna växer upp och mognar fullt men den utvecklas idag starkt.  
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När det talas om att den svenska marknaden för företagsobligationer är underutvecklad menas 

att den är underutvecklad i relation till andra länders motsvarande marknader. Det framgår dock 

att faktorer som tradition och historia har mycket stark påverkan på olika länders finansierings-

beteende. Ett exempel på detta är Storbritannien som på grund av de mer frekventa upp och 

nedgångar i fastighetsvärden samt fler kriser i det finansiella systemet som de historiskt har 

upplevt har betydligt lägre belåningsgrad på fastigheterna än vad svenska fastighetsbolag har. 

Företag från Storbritannien har lärt sig vilka konsekvenser det kan få att ha för hög belånings-

grad vilket har medfört att de idag håller en högre andel eget kapital och därmed mindre lånat 

kapital. På grund av att finansieringsbesluten är så starkt förankrade med tradition och historia 

blir det väldigt svårt att jämföra Sverige med andra länders kapitalmarknader. I detta fall går 

det exempelvis att hävda att det ej är den svenska företagsobligationsmarknaden som är under-

utvecklad utan banksektorn som är mycket välutvecklad. Att ett land som Norge har en stark 

företagsobligationsmarknad skulle således kunna vara ett resultat av att deras banker ej tenderar 

att ställa upp för företagen i samma utsträckning som i Sverige. Den tesen förblir dock en fråga 

för en annan studie. 

Hur ser framtiden ser ut för High Yield segmentet på den svenska 

företagsobligationsmarknaden, där utgivarna är små och medelstora 

fastighetsbolag?  

När företag väljer sin finansiering finns det en viss ordning de följer vilken baseras på finansie-

ringens kostnad. Fyra av fem31 av de fastighetsbolag som intervjuats i studien bekräftar detta; i 

första hand vänder de sig till banken för lånefinansiering, därefter vänder de sig till kapital-

marknaden för att emittera obligationer och som sista utväg tar de in nytt eget kapital i bolaget. 

Kostnadsordningen för finansieringsalternativen stämmer överens med The Pecking Order The-

ory vilken säger att företaget premierar skuld över eget kapital då kostnaden för skuld är lägre. 

Valet av kapitalstruktur kan också förklaras av The Trade-Off Theory då fastighetsföretagen 

väljer skuld över eget kapital delvis på grund av de skattefördelar som skuld medför. Det fram-

kommer att skattefördelar är av vikt för i synnerhet fastighetsföretagen vilket förklarar varför 

fastighetsföretagen är högre belånade än genomsnittet av övriga industrier. Samtidigt föredrar 

de svenska bankerna att låna mot säkerheter och svenska fastigheter anses generellt utgöra säkra 

tillgångar för bankerna. Med anledning av detta är bankerna villig att låna ut mer till fastighets-

företagen som då kan belåna sig högt för att erhålla lägre kostnad på kapital och skattefördelar. 

                                                 
31 Estea är ej ett förvaltande fastighetsbolag utan har en annan typ av affärsmodell, därför avviker deras finansiering från de andra företagen. 
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Detta är i linje med vad Bruggeman & Fisher (2010) samt Brounen & Eichholtz (2001) fram-

håller om att skattefördelar förklarar fastighetsföretagens höga belåningsgrad. Samtidigt är det 

viktigt att påpeka att marginalnyttan av skuld enbart överstiger marginalkostnaderna upp till en 

viss nivå, även för fastighetsföretagen. Det gäller för fastighetsföretagen att hitta en god balans 

mellan att ha tillräckligt hög belåning för att ge god avkastning och erhålla skattefördelar utan 

att framstå som riskabla med en alltför hög belåningsgrad. Att framstå som riskabla straffar sig 

direkt på aktiemarknaden med högre avkastningskrav och därmed lägre värdering. Samman-

fattningsvis är kostnaden för de olika finansieringsalternativen en viktig faktor för de svenska 

fastighetsföretagen där det, likt resultatet i Gunnarsdottir och Lindh (2011), konstateras att kost-

naden för kapital avgör vilken finansieringskälla svenska företag använder. Så länge som bank-

lån är det billigaste alternativet kommer det också att var det främsta alternativet för de svenska 

fastighetsföretagen. Gau & Wang (1990), i sin undersökning av den kanadensiska marknaden, 

drog också slutsatsen att den absoluta kostnaden är av stor vikt men anger också att långivarnas 

begränsningar har stark påverkan på kapitalstrukturen. Långivarnas liksom bankernas som fö-

retagsobligationsmarknadens begränsningar ter sig till viss del avgörande även i Sverige. Detta 

stämmer särskilt för de mindre fastighetsföretagen då de ej sällan vill belåna sig högre än vad 

de har möjlighet till på grund av restriktioner från bankerna samt begränsad efterfrågan på fö-

retagsobligationsmarknaden. De större företagen har å andra sidan långsiktiga och goda relat-

ioner med flertalet banker varpå det ej finns svårare begränsningar av tillgången på banklån.  

 

Både banklån och obligationslån räknas till kategorin skuld. När möjligheterna till banklån 

minskar så ter det sig därför logiskt att fastighetsföretag vill emittera obligationslån för att bi-

behålla samma skuldsättningsgrad. I linje med Padgett (2013) är det de små och medelstora 

företagen som drabbas av den restriktivare bankutlåning som de nya Basel III regelverken med-

för. I våra intervjuer framkommer att särskilt onoterade mindre fastighetsföretag, fastighetsfon-

der och utvecklare visar sig ha svårt med finansieringen idag. Om dessa företag får svårare att 

låna kapital genom banken borde det därför vara dessa som vänder sig till kapitalmarknaden 

för att emittera företagsobligationer. Detta bör således vara en anledning till fortsatt tillväxt för 

High Yield segmentet. Samtidigt framkommer det att uppläggningsprocesserna är svårast och 

därmed mest kostsamma för onoterade företag, mindre företag och förstagångsemittenter. För 

emissioner på belopp mellan 50 till 100 miljoner kronor avråder intermediärer till och med från 

att emittera obligationer då emitteringskostnaderna blir stora i förhållande till lånebeloppet. För 

den kategori av företag som behöver belåning i nivån 50 till 100 miljoner kronor saknas det 

således en adekvat kapitalmarknad.  
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Om NASDAQ First North Bond Market omklassificeras till en ”annan reglerad marknad”, och 

därmed blir tillgänglig för fler investerare, så skulle denna kunna utgöra en lämplig marknads-

plats för fastighetsföretag i behov av mindre lånebelopp. Handelsplatsen är anpassad för emiss-

ioner upp till 200 miljoner kronor och erbjuder lättnader i dokumentationskraven, tillgänglig 

finansiell historisk samt redovisning och möjliggör därmed en mindre krävande och kostsam 

emissionsprocess. Eftersom företag som vill ge ut en obligation ej behöver ha tre års finansiell 

historik tillgänglig så är marknaden även öppen för unga företag. Att majoriteten av de obligat-

ioner som finns listade på NASDAQ First North Bond Market idag är mindre fastighetsbolag 

tyder också på att det finns en efterfrågan för handelsplatsen från just dessa företag. Om regel-

ändringarna går igenom kommer en större grupp investerare ha möjlighet att handla obligation-

erna på den lilla listan vilket borde motivera fler små och medelstora företag, framförallt fas-

tighetsbolag, att emittera obligationer. Det finns även en vilja från företag att utforska nya finan-

sieringsalternativ genom exempelvis Fin-Tech. Idag är fastighetsföretag i behov av alternativ 

till banklån men framförallt är det nya och små företag som kommer att använda sig av nya 

innovativa finansieringsalternativ eftersom denna grupp har svårast att få finansiering på trad-

itionell väg. Det handlar främst om mindre och onoterade fastighetsföretag, fonder och projekt-

utvecklare då dessa har svårigheter med att låna i bank och på företagsobligationsmarknaden. 

Om Fin-Tech plattformar i framtiden kommer att kunna erbjuda billiga, transparenta och säkra 

finansieringslösningar skulle dessa därför kunna bli ett komplement till företagsobligations-

marknadens High Yield segment för små och medelstora fastighetsbolag.  

 

En ökad transparens är en viktig del i att skapa större kunskap kring företagsobligationsmark-

naden. Ett steg mot en ökad transparens på den svenska marknaden är de transparensregler som 

Finansinspektionen införde år 2015 även om dessa idag är för unga för att ge någon märkbar 

effekt på marknaden. Situationen på den svenska företagsobligationsmarknaden påminner om 

den amerikanska innan införandet av TRACE, exempelvis genom att handeln fortfarande sker 

framförallt OTC i Sverige. Bessembinder och Maxwell (2008) fann att transparensen på den 

amerikanska företagsobligationsmarknaden förbättrades betydligt efter att man infört regelver-

ket TRACE. Om regeländringen i Sverige får en liknande effekt som TRACE så torde detta öka 

transparensen och kunskapen kring marknaden vilket bör leda till att fler emittenter och inve-

sterare söker sig till den. En ökad kunskap skulle särskilt gynna High Yield segmentet där okun-

skapen är stor och ett oförtjänt dåligt rykte bland investerare fortfarande är ett faktum.  
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Det framkommer i våra intervjuer att Norges välutvecklade marknad för företagsobligationer 

delvis är ett resultat av landets starka oljemarknad. Att utvinna och hantera olja är mycket ka-

pitalkrävande med följden att de många oljeproducerande företagen i Norge är beroende av att 

det finns god tillgång till kapital. Marknaden för företagsobligationer har sannolikt vuxit fram 

som ett svar på de oljeproducerande företagens kapitalbehov och idag är norska företag flitiga 

emittenter av företagsobligationer i jämförelse med svenska företag.  Oljeföretagens förutsätt-

ningar är inte helt olika fastighetsföretagens då de har gemensamt att de är i kontinuerligt behov 

av kapital. Då många mindre fastighetsföretag kommer att ha begränsad tillgång till kapital via 

banken framöver kommer dessa sannolikt att vända sig till företagsobligationsmarknaden för 

finansiering i större, och mer frekvent, utsträckning. I likhet med oljebolagens påverkan på 

företagsobligationsmarknadens framväxt i Norge är vår bedömning att det kommer att vara 

fastighetsföretagen som kommer att driva den svenska företagsobligationsmarknaden till till-

växt och att tillväxten kommer att ske framförallt inom High Yield segmentet.  

 

Vilka barriärer och hinder existerar för den fortsatta tillväxten av High 

Yield segmentet på den svenska företagsobligationsmarknaden? 

En barriär mot företagsobligationsmarknadens tillväxt är Sveriges mycket starka banktradition. 

Det ter sig som att bankerna vill bevara sin roll som de svenska företagens primära finansie-

ringskanal vilket framkommer genom att företagen känner sig pressade att välja bankfinansie-

ring för att bibehålla god relation med dessa eftersom de kontrollerar företagets krediter. Detta 

kan begränsa konkurrensen på marknaden vilket hämmar utvecklingen.  Barr (2011) nämner att 

ökad konkurrens genom fler aktörer borde leda till lägre kostnader vilket bekräftas av vår studie. 

Aktörerna som konkurrerar om samma kunder är fler idag vilket har föranlett bland annat att 

lägre uppläggningskostnader används som ett konkurrensmedel. I intervjuerna har emissions-

kostnaden bekräftas som kännbar av de mindre företagen medan de större företagen verkar re-

lativt opåverkade av kostnaden. Detta är i linje med Gunnarsdottir & Lindh (2011) som menar 

att större företag har fördelar i jämförelse med mindre. Här skulle ökad konkurrens kunna pressa 

ner arrangörskostnaderna ytterligare och därmed leda till ännu fler emissioner. Vår slutsats är 

att ökad konkurrens på marknaden för High Yield obligationer är viktig för att förse emitten-

terna med fler valmöjligheter, effektivare processer, ökad specialistkunskap samt för att uppnå 

en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på marknaden. Att företagen signalerar att de 

företrädesvis väljer sin bank vid emissioner avhåller andra aktörer från att gå in på marknaden 

vilket utgör en barriär för den fortsatta framväxten.  
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Regelverken kring minsta handelsposter om en miljon kronor upplevs som särskilt hämmande 

för tillväxten på denna marknad. Eftersom dessa regler begränsar antalet köpare av företagsob-

ligationer bidrar de till den låga likviditeten som råder på andrahandsmarknaden. Enligt Chen 

m.fl. (2007) är likviditeten en av faktorerna som styr storleken på Yield Spreaden och därmed 

hur billig eller dyr en obligationsemission blir i jämförelse med ett banklån. Investerare kräver 

betalt för likviditetsrisken och premien för likviditetsrisken är större för High Yield än Invest-

ment Grade. High Yield obligationer emitteras ofta till mindre belopp än Investment Grade 

obligationer samtidigt som dagens investerare på obligationsmarknaden, främst institutionella 

placerare, i regel efterfrågar stora belopp. Det leder till att antalet köpare av obligationer inom 

High Yield segmentet är färre vilket skapar en stor likviditetsrisk och därför högre riskpremium. 

Resultatet är i linje med resonemangen i Chen m.fl. (2007) och Lin m.fl. (2011) som konstaterar 

att likviditetsrisken är högre för företag med låga kreditbetyg. För den ökade likviditetsrisken 

kommer investerare att kräva högre kompensation vilket delvis kan förklara varför Yield Spre-

aden är större för High Yield segmentet. Då både Kozhemiakin (2007) och denna studie be-

kräftar att Yield Spreaden styr valet mellan obligation och banklån skulle lägre Yield Spread 

öka incitamentet att emittera företagsobligationer. Genom att lätta på regleringarna vid Retail-

placeringar skulle fler välja att emittera obligationer med mindre handelsposter vilket vidare 

skulle öka antalet investerare och därmed öka likviditeten. Som följd skulle den lägre likvidi-

tetsrisken minska Yield Spreaden och öka incitamentet för företagen att använda företagsobli-

gationer som finansieringsform. Våra intervjusvar visar dock att ingenting pekar mot att sådana 

lättnader kommer att införas utan snarare tvärtom. Emissioner med lägre handelsposter än en 

miljon kronor kommer att kräva ännu mer dokumentation framöver och bli besvärligare att 

genomföra vilket kan försämra likviditeten än mer och därmed öka både Yield Spreaden och 

incitament för företagen att fortsätta premiera banklån.   

 

Bristande transparens hos High Yield segmentet bidrar till okunskap bland både investerare och 

emittenter. Vi bedömer att okunskapen utgör en viktig barriär, kanske till och med den största, 

då den direkt begränsar antalet investerare som söker sig till marknaden. Okunskapen bidrar till 

begränsade efterfrågan vilket vidare påverkar både likviditeten och prissättningen negativt. Fas-

tighetsföretagen antyder att de skulle ha använt företagsobligationer i ännu större utsträckning 

om det ej vore för refinansieringsrisken som de varken kan kontrollera eller förutsäga. Investe-

rarna på företagsobligationsmarknaden agerar hastigt och är känsliga för makroekonomiska 

svängningar vilket kan få kraftiga och opredikterbara effekter på prissättningen. Prissättningen 
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diskuteras upprepade gånger i studien och framlyfts i vissa fall som ineffektiv. I linje med slut-

satserna i Elton m.fl. (2001) och Collin-Dufresne, Goldstein m.fl. (2001) finner vi att den sys-

tematiska risken påverkar Yield Spreaden och prissättningen på den svenska företagsobligat-

ionsmarknaden. Ett exempel på detta i närtid är den turbulenta oljemarknaden vilken påverkat 

investerarnas efterfrågan på företagsobligationer generellt och därmed ökat refinansieringsris-

ken för fastighetsföretagen. Marknadens känslighet för störningar har lyfts fram som ett oros-

moment bland fastighetsföretagen då de uttryckt en önskan om att öka kunskapen hos investe-

rare så att dessa blir bättre på att skilja på riskerna mellan de enskilda företagen och bedöma 

företagen som olika känsliga för störningar, likt aktier, istället för att dra hela marknaden över 

en kam. Om investerare blir bättre på att bedöma riskerna mellan olika företag kommer refi-

nansieringsrisken minska för stabila företag. En minskad refinansieringsrisk skulle öka viljan 

att emittera företagsobligationer. I intervjuerna har det framkommit att en ökad transparens är 

ett sätt att komma till bukt med problemet kring okunskap och likviditet vilket är i linje resul-

taten i Goldstein m.fl. (2007). Men i nuvarande otransparanta miljö uppstår istället okunskap, 

illikvida marknader, ifrågasatt prissättning och osäkerhet.  

 

Beträffande den systematiska risken konstateras att en förändring av ränteläget utgör ett stort 

hinder för High Yield segmentets fortsatta tillväxt. Det nuvarande låga ränteläget har bidragit 

till ökade fastighetspriser vilket har gjort att fastighetsföretagen har kunnat låna mer. Högre 

räntorna skulle enligt flera av de intervjuade aktörerna kraftigt minska efterfrågan på finansie-

ring med High Yield obligationer. Ett förändrat ränteläge skulle kunna påverka både fastighets-

sektorns vilja och förmåga att låna kapital vilket skulle drabba denna sektor särskilt hårt.  

För vilka investerare lämpar sig företagsobligationer inom High Yield 

segmentet?  

Sveriges Riksbank (2014) konstaterade, likt denna studie, att det låga ränteläget är det som 

drivit på investerarnas intresse för företagsobligationer. För bara ett par år sedan kunde inve-

sterare få ett par procents avkastning genom att enbart placera pengar på ett bankkonto och i en 

sådan räntemiljö efterfrågades inte High Yield obligationer. Idag är dock situationen an-

norlunda där räntan på sparkonto är historiskt sett mycket låg vilket bidragit till att investerare 

i jakt på avkastning har tvingats ut på riskskalan. Många investerare har de senaste åren skiftat 

från penningmarknadsinstrument till företagsobligationer, inte minst privata investerare. High 

Yield segmentet har skapat intresse bland investerarna då institutionella investerare tvingas an-

passa sig till det nya ränteklimatet.  
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Mycket tyder på att institutionella investerare kommer att bli mer aktiva på företagsobligations-

marknaden. Om nuvarande ränteläge består kommer efterfrågan från denna investerargrupp att 

öka då många fler kan komma att tvingas att lätta på sina mandat. Det råder dock ännu stor 

okunskap kring High Yield marknaden vilket, i kombination med investerares ovilja att pröva 

nya instrument, innebär att det kommer att ta tid innan större förändringar sker. De som sitter 

på kunskapen och förstår marknaden bäst är det fåtal personer som i dagsläget arbetar med detta 

segment. I takt med att kunskapen ökar och inställningen till High Yield förändras kommer 

sannolikt High Yield att efterfrågas i större utsträckning. Fram tills dess arbetar aktörer på bland 

annat Fixed Income Sales med att öka kunskapen bland investerarna och de vittnar om att de 

kunder som en gång investerat i företagsobligationer ofta uppvisar vilja och förtroende att göra 

det igen. Det är vanligt att investerare, då en företagsobligation förfaller, väljer att flytta över 

sitt insatta kapital till nästa obligation som företaget emitterar och det händer inte sällan att 

investerare efterfrågar fler obligationer hos samma företag. Än så länge har svenska företags-

obligationer haft väldigt låg kreditrisk vilket tillsammans med ökad tilltro och det rådande rän-

teläget talar för att institutionella investerare kommer att fortsätta att placera i High Yield. 

  

De nuvarande regelverken håller så länge de riktigt stora institutionella investerare på avstånd 

från små företagsobligationer. Institutionella investerare får ta maximalt tio procent av en 

emission vilket gör små emissionsbelopp mindre attraktiva eftersom de i regel har väldigt stora 

belopp under förvaltning. En investerare med mångmiljardbelopp som enbart får ta tio procent 

av en 300 miljoner kronors emission skulle behöva administrera väldigt många obligationer, 

något som blir både besvärligt och kostsamt. På en underutvecklad svensk företagsobligations-

marknad är det inte heller säkert att ett så stort utbud finns tillgängligt. Vår bedömning är att 

det ej blir de största institutionella investerarna som främst kommer att agera placerare i före-

tagsobligationer av små belopp. Det är mer troligt att det blir de mindre och medelstora institut-

ionella investerarna som kommer att agera mer aktivt på denna marknad framöver. Detta givet 

att räntan inte ökar drastiskt med följden att investerarnas incitament att investera i High Yield 

generellt skulle bli lägre. 

 

I bakgrundsavsnittet nämns att intresset för fonder med företagsobligationer har ökat. Det 

nämns vidare att privata investerare i större utsträckning engagerat sig i direktfinansieringar till 

företag. Studien undersöker vilka förutsättningar som finns för privata investerare att direkt 

placera i företagsobligationer och det framkommer att marknaden är dåligt lämpad för privata 

investerare. Att minsta tillåtna handelspost ofta är en miljon kronor utgör ett hinder för privata 
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placerare att investera direkt i företagsobligationer och företagen vinner ingenting på att tillåta 

lägre handelsposter.  Lägre handelsbelopp påtvingar en process som enligt både rådgivarna och 

företagen är avsevärt besvärligare, kostsammare och mer tidskrävande. Avsikten med regelver-

ket är att skydda privata investerare. Av studien framgår att det råder en gemensam oro över att 

privata investerare inte förstår sig på vad de köper och har svårt att på ett korrekt sätt bedöma 

riskerna. Därutöver tar det lång tid att utbilda och ändra konsumentbeteenden, inte minst inom 

denna bransch som är starkt förankrad med historia och tradition. Det tog exempelvis Avanza 

och Nordnet över femton år att etablera sig som aktörer och påverka sparbeteendet. Med det 

rådande likviditetsproblemet på marknaden så är ej High Yield obligationer heller ett instru-

ment ämnat att handlas aktivt vilket kolliderar med beteendet privata investerare uppvisar. Pri-

vata investerare tenderar att sälja sina innehav i oroliga tider vilket framkommit både via utta-

gen ur High Yield fonderna och i den fluktuerande handel som Estea Fastigheters kapitalan-

delsbevis uppvisat. High Yield företagsobligationer är mest lönsamma för investerare som 

handlar instrumentet med avsikten att hålla det till förfall. I detta sammanhang är HNWI (High 

Net Worth Indivituals) de mest lämpade privata investerarna. Då HNWI har en större förmö-

genhet än den genomsnittlige investeraren kan dessa investera i obligationerna direkt. Via en 

kunnig förvaltare får HNWI mer kunskap och förstår således instrumentet bättre samtidigt som 

dessa avser, och har möjlighet, att hålla produkten tills förfall. De tre minsta fastighetsföretagen 

som intervjuats beskriver att de har en betydande andel HNWI som investerat tidigt i företags-

obligationerna och som idag även deltar i nyemissioner. 

 

I nuvarande format är företagsobligationer ej anpassade eller lämpade för den stora allmänheten 

i form av små privata investerare. Det finns dock en stark efterfrågan på högavkastande ränte-

produkter bland privata investerare. Parallellt med detta finns det även en grupp små, onoterade 

fastighetsföretag, fonder och projektutvecklare som söker lånebelopp på mellan 50 till 100 mil-

joner kronor där bankerna uppvisar liten vilja att hjälpa till med finansiering. Dessa fastighets-

relaterade företag har även svårt att etablera sig på företagsobligationsmarknaden som blir all-

deles för dyr på grund av höga arrangörskostnader samtidigt som investerarna kräver hög ränta 

innefattande en illikviditetspremie för det låga emissionsbeloppet. Det ter sig som om det finns 

en matchningsmöjlighet mellan dessa två kategorier; de privata investerarna och de små fastig-

hetsföretagen. Flertalet olika förslag på hur denna matchning skulle kunna se ut framkommer i 

denna studie. Bland annat skulle en lösning kunna vara Fin-Tech där fastighetsföretagen och 

privata investerare möts på en digital plattform. I diskussionen kan även en ökad användning 

av kapitalandelsbevis omnämnas. En nischad DCM aktör, med fokus på det mindre segmentet 
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av lånebelopp, skulle också utgöra en möjlig lösning. DCM aktören skulle exempelvis kunna 

emittera de företagsobligationer som storbankerna tackar nej till och välja att notera dessa på 

NASDAQ First North Bond Market i mindre handelsposter. Oavsett lösning betonas det emel-

lertid genomgående i intervjuerna att det viktigaste i samtliga finansieringsalternativ är att in-

vesteraren är införstådd med riskerna. I Sverige känner de flesta privatpersoner till vad en aktie 

är, var den handlas och hur den fungerar i stora drag. Att preferensaktien innehåller ordet ”ak-

tie” och handlas på samma sätt kan vara en förklaring till det goda mottagandet av marknaden. 

Företagsobligationer är dock relativt okända för allmänheten. Det enkla faktum att High Yield 

obligationer fortfarande benämns ”skräpobligationer” skapar också en barriär för privatperso-

ner. Med anledning av detta bedömer vi att det krävs tid och utbildning innan privata investerare 

kan bli lämpliga som investerare i High Yield obligationer.  
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Slutsats och diskussion 
 

I detta kapitel sammanställs och diskuteras slutsatserna av analysen. Avslutningsvis presenteras käll-

kritik och förslag till framtida studier på närliggande områden.  

 

Slutsats 

Idag finns det både små och medelstora företag som vill emittera företagsobligationer samt 

investerare som vill placera kapital i företagsobligationer med högre avkastning än traditionella 

ränteprodukter. Det finns med andra ord både ett utbud och en efterfrågan inom företagsobli-

gationsmarknadens High Yield segment. Att marknaden idag framstår som underutvecklad är 

främst ett resultat av att den mycket unga svenska marknaden, som föddes ur finanskrisen, ännu 

inte hunnit bygga upp en effektiv infrastruktur. Utvecklingen hade förmodligen fortskridit 

snabbare om Sverige inte hade haft en sådan stark bankkultur och aktiemarknadskultur där 

dessa traditioner även fortsättningsvis kommer att utgöra barriärer för marknadens tillväxt. Där-

utöver är de största barriärerna okunskap, otillräcklig transparens, ineffektiv prissättning och 

bristande likviditet vilka samtliga hänger ihop med varandra. Därtill skulle höjda räntor ha en 

hämmande effekt på tillväxten då låga räntor idag driver på efterfrågan bland investerare som 

ser investeringar i High Yield obligationer som ett sätt att öka avkastningen.  

 

Den bristande likviditeten kan bli det svåraste problemet att få bukt med eftersom det krävs att 

betydligt fler investerare agerar på marknaden. Direktinvesteringar i företagsobligationer är sär-

skilt svåråtkomliga för privata investerare där stora belopp och regelverk utgör barriärer. Så 

som marknaden är utformad idag ter den sig enbart lämpad för stora, professionella investerare. 

I dagsläget förväntas dock inga regeländringar komma till stånd i syfte att göra High Yield 

marknaden mer attraktiv för mindre investerare. Den grupp av privata investerare som är mest 

lämpade att investera direkt i företagsobligationer är HNWI som är en viktig grupp investerare 

i obligationer av mindre storlek. I denna investerargrupp är kunskapsnivån högre då de ofta 

handlar via kapitalförvaltare. Vidare är de mindre känsliga för likviditetsrisker i och med att de 

i större utsträckning har möjlighet hålla instrumentet till förfall.  

 

Det är mindre företag som är i störst behov av att kunna emittera företagsobligationer när bank-

lån ej är tillgänglig och eget kapital blir för dyrt. I synnerhet fastighetsföretagens efterfrågan 

har utgjort den drivande faktorn på företagsobligationsmarknaden där obligationer aktivt an-

vänds för toppfinansiering. Mindre företag är de som drabbas hårdast vid åtstramningar och 
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finanskriser och det är även de som har svårast att få banklån idag, en situation som kan komma 

att förvärras ytterligare av Basel III. Detta i kombination med att fastighetsföretagen är i konti-

nuerligt behov av kapital för tillväxt och redan idag vänder sig till företagsobligationsmark-

naden för finansiering antyder att det är fastighetsföretagen som kommer att driva High Yield 

segmentets tillväxt.  

 

Samtidigt finns det begränsningar i hur små emitterande företag kan vara idag. De regleringar 

som finns, bland annat beträffande handelsposters storlek, utgör en sådan begränsning genom 

att privata investerare (förutom förmögna sådana) utesluts från att investera samtidigt som stora 

investerare inte i första hand intresserar sig för de mindre obligationerna. De stora intermediä-

rerna är inte heller lika villiga att emittera mindre obligationer eftersom processerna blir långa 

och dyra. Det finns därför varken investerare eller mellanhänder som vill ta sig an små företag 

som önskar låna 50 till 100 miljoner kronor på företagsobligationsmarknaden idag.  

 

För närvarande är många potentiella svenska investerare okunniga om High Yield segmentet 

men vi bedömer att kunskapsnivån ökar och att allt fler investerare med tiden kommer att lockas 

till marknaden som då blir mer transparent och likvid. Därmed kommer High Yield segmentet 

på den svenska företagsobligationsmarknaden, där små och medelstora fastighetsföretag kan 

förväntas ha en tongivande roll, att fortsätta växa och utvecklas starkt på lång sikt.  

Källkritik 

I skrivande stund finns det begränsat material tillgängligt kring den svenska företagsobligat-

ionsmarknaden då majoriteten av forskningen utförts på de anglosaxiska marknaderna. Av ana-

lysen framgår att det inte är helt riktigt att jämföra länder med varandra då tradition och historia 

till stor del förklarar preferenser kring finansiering. Flera av de refererade studierna är därmed 

inte direkt applicerbara på den svenska marknaden. 

 

Det visar sig vidare att det fåtal tillgängliga artiklar och rapporter som skrivits om den svenska 

marknaden är daterade. Den senast utgivna rapporten från Riksbanken var från 2014, och 

mycket har hänt på marknaden för företagsobligationer sedan dess. Den unga företagsobligat-

ionsmarknaden formas ännu varför aktuella och uppdaterade rapporter samt statisk skulle ge en 

tydligare bild av det rådande läget.   

 

Därutöver är resultatet i viss mån format av urvalet av intervjudeltagare. Flera av de intervjuade 

arbetar med High Yield företagsobligationer på ett eller annat sätt vilket skulle kunna leda till 
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att de sammanvägda slutsatserna i studien blir överoptimistiska. Vidare har ingen direkt inve-

sterare i High Yield obligationer intervjuats med följden att denna del av marknaden i studien 

enbart representeras genom de aktörer som arbetar med investerare.  

Förslag till framtida forskning 

Under studiens gång har flertalet nya delområden berörts där det ännu finns ett stort antal obe-

svarade frågor. Då de flesta studierna rörande företagsobligationsmarknaden undersöker den 

amerikanska marknaden finns det ett betydande utrymme att bedriva forskning på den svenska 

marknaden. Sådana studier skulle kunna handla om Yield Spreaden och vad svenska investerare 

inkorporerar i denna. Vidare finns det ett behov av djupgående studier rörande både den bris-

tande likviditeten på marknaden och hur denna kan förbättrats samt, på samma tema, den inef-

fektiva prissättningen som enligt flera av de intervjuade i denna studie tycks råda på marknaden.  

 

Som en förlängning på denna studie skulle det vara intressant att undersöka hur marknaden 

skulle påverkas av en omklassificering av NASDAQ First North Bond Market till en ”annan 

reglerad marknad” eller om företagsobligationer i större utsträckning noterades som Retail-pla-

ceringar med mindre handelsposter. Längre fram i tiden vore det även intressant att undersöka 

den effekt som Finansinspektionens nya transparensregler får på marknaden.  
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Appendix 

Intervjuer 

 

Anonym 1, Beslutsfattande position på Fixed Income Sales, Nordisk Aktör, 2016-05-06. 

 

‒ Berätta gärna om dig själv och din bakgrund. 

 

‒ Vad är din roll på ”x” och vad innebär den? 

 

‒ En del av bakgrunden till uppsatsen är att vi anser att den svenska marknaden för företagsobligationer 

är underutvecklad. Data från 2012 visar att 40 % av bolagen noterade i Oslo använder obligationer 

medan enbart 10 % gör detsamma på Stockholmsbörsen. I USA utgör företagsobligationer till och med 

80 % av den totala företagsfinansieringen. Varför tror du att andelen historiskt, och ännu idag, är så liten 

i Sverige?  

 

‒ Sedan finanskrisen 2011 har dock både antalet emissioner, volymer och emittenter ökat på den svenska 

marknaden för företagsobligationer. Vi ser att den största ökningen skett bland obligationer med lägre 

kreditvärdighet eller utan kreditbetyg, samtidigt som obligationer av mindre belopp ökat. Vad tror du 

detta beror på? 

 

‒ I och med det extremt låga ränteläget som råder och att investerare, både privata och institutionella, 

efterfrågar högre ränta samt att diverse regleringar för bankerna, exempelvis Basel III, gör det dyrare 

och svårare för mindre, sämre/utan rating bolag att få banklån så är vår hypotes att företagsobligations-

marknaden utgör ett bra alternativ. Vilka är det som efterfrågar High Yield företagsobligationer idag 

och finns tecken på att denna investerarbas kommer att bli större och mer aktiv på den svenska mark-

naden?  

 

‒ I jakten på avkastning, hur kommer traditionella institutionella investerare som inte sällan enbart har 

mandat att investera i Investment Grade företagsobligationer att behöva anpassa sig?       

 

‒ Vilka hinder ser du mot att företagsobligationsmarknaden faktiskt skulle växa? Vilka barriärer måste 

man först överkomma? 

 

‒ En sådan potentiell barriär som vi identifierat är att det finns trösklar för dessa mindre, högavkastande 

bolag att ta sig in på primärmarknaden i form av höga emissionskostnaderna (både direkta och indirekta). 

Hur tror du lägre kostnader och enklare processer skulle påverka utbudet?   
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‒ Idag händer det mycket på finansieringssidan där alternativa metoder via framförallt innovativa “Fin-

Tech” (Financial Technology) plattformar lanseras, bland annat Crowdfunding och Peer-to-peer utlå-

ning. Hur tror du att marknaden för företagsobligationer kommer att formas av detta? Ser du att teknisk 

innovation skulle kunna appliceras på företagsobligationer för att göra dem ännu mer likvida och till-

gängliga för privatpersoner? Vad ser du för hinder?   

 

‒ Är det något annat du vill tillägga om detta som du tycker bör iakttas eller nämnas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sonia Yosef & Julia Sommer 

73 

 

Magnus Miver, Head of Fixed Income Sales Sweden, ABG Sundal Collier, 2016-05-03. 

 

‒ Berätta gärna om dig själv och din bakgrund. 

 

‒ Vad är din roll på ABG Sundal Collier och vad innebär den? 

 

‒ En del av bakgrunden till uppsatsen är att vi anser att den svenska marknaden för företagsobligationer 

är underutvecklad. Data från 2012 visar att 40 % av bolagen noterade i Oslo använder obligationer 

medan enbart 10 % gör detsamma på Stockholmsbörsen. I USA utgör företagsobligationer till och med 

80 % av den totala företagsfinansieringen. Varför tror du att andelen historiskt, och ännu idag, är så liten 

i Sverige?  

 

‒ Sedan finanskrisen 2011 har dock både antalet emissioner, volymer och emittenter ökat på den svenska 

marknaden för företagsobligationer. Vi ser att den största ökningen skett bland obligationer med lägre 

kreditvärdighet eller utan kreditbetyg, samtidigt som obligationer av mindre belopp ökat. Vad tror du 

detta beror på? 

 

‒ I och med det extremt låga ränteläget som råder och att investerare, både privata och institutionella, 

efterfrågar högre ränta samt att diverse regleringar för bankerna, exempelvis Basel III, gör det dyrare 

och svårare för mindre, sämre/utan rating bolag att få banklån så är vår hypotes att företagsobligations-

marknaden utgör ett bra alternativ. Vilka är det som efterfrågar High Yield företagsobligationer idag 

och finns tecken på att denna investerarbas kommer att bli större och mer aktiv på den svenska mark-

naden?  

 

‒ I jakten på avkastning, hur kommer traditionella institutionella investerare som inte sällan enbart har 

mandat att investera i Investment Grade företagsobligationer att behöva anpassa sig?       

 

‒ Vilka hinder ser du mot att företagsobligationsmarknaden faktiskt skulle växa? Vilka barriärer måste 

man först överkomma? 

 

‒ En sådan potentiell barriär som vi identifierat är att det finns trösklar för dessa mindre, högavkastande 

bolag att ta sig in på primärmarknaden i form av höga emissionskostnaderna (både direkta och indirekta). 

Hur tror du lägre kostnader och enklare processer skulle påverka utbudet?   

 

‒ Idag händer det mycket på finansieringssidan där alternativa metoder via framförallt innovativa “Fin-

Tech” (Financial Technology) plattformar lanseras, bland annat Crowdfunding och Peer-to-peer utlå-

ning. Hur tror du att marknaden för företagsobligationer kommer att formas av detta? Ser du att teknisk 
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innovation skulle kunna appliceras på företagsobligationer för att göra dem ännu mer likvida och till-

gängliga för privatpersoner? Vad ser du för hinder?   

 

‒ Är det något annat du vill tillägga om detta som du tycker bör iakttas eller nämnas? 
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Joakim Bornold, Sparekonom, Nordnet, 2016-05-11. 

 

‒ Berätta gärna om dig själv och din bakgrund. 

 

‒ Vad är din roll på Nordnet och vad innebär den? 

 

‒ I och med det extremt låga ränteläget som råder idag, minus på svenskarnas sparkonton samt den volatila 

aktiemarknad som vi upplevt under 2016 så visar flertalet trender på att svenskar idag efterfrågar alter-

nativa placeringar. Mer specifikt, vad efterfrågar privata sparare för instrument idag? 

 

‒ Vår hypotes är att företagsobligationsmarknaden i Sverige är underutvecklad och borde växa framöver, 

dels på grund av att investerare, både privata och institutionella, efterfrågar alternativa ränteplaceringar, 

men också på grund av att regleringar för bankerna som exempelvis Basel III gör det dyrare och svårare 

för mindre och lägre kreditrankade bolag att få banklån. Ur ett investerarperspektiv kräver detta dock 

medvetenhet om risker och faktorer som påverkar företagsobligationer. Hur god kännedom om före-

tagsobligationer har svenska privata investerare idag? 

 

‒ Historiskt och idag har privata investerare framförallt investerat i företagsobligationer indirekt genom 

obligationsfonder eftersom handelsposterna i regel varit stora. Idag finns det handelsplatser som tillåter 

mindre handelsposter än vad som tidigare varit möjliga, t.ex. NASDAQ First North Bond Market. Har 

detta ökat intresset från privata investerare att investera direkt i företagsobligationer? Vilken roll tror du 

att privata investerare kommer att ha på obligationsmarknaden i framtiden? 

 

‒ Vilka hinder ser du mot att företagsobligationer som ett alternativ för privata sparare faktiskt skulle 

växa? Vilka barriärer måste man först överkomma? 

 

‒ Data från 2012 visar att 40 % av bolagen noterade i Oslo använder obligationer för finansiering medan 

enbart 10 % gör detsamma på Stockholmsbörsen. I USA utgör företagsobligationer 80 % av den totala 

företagsfinansieringen. En potentiell barriär som vi har identifierat på den svenska marknaden är avsak-

naden av en aktiv sekundärmarknad. En aktiv sekundärmarknad innebär ofta att privata sparare är in-

volverade som investerare, men för att det ska vara möjligt krävs också: 

 

 Möjlighet till mindre handelsposter (NASDAQ First North Bond Market finns numera) 

 Bättre transparens (FI jobbar på detta) 

 Förtroende för branschen (växer med antalet emissioner samt anpassade instrument) 

 Konsumentbeteende (I Norge och USA är man mer riskbenägen, i Sverige tenderar vi att placera pengar 

i tillgångar som vi anser säkra, exempelvis våra fastigheter) 
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Om du får generalisera, finns det en vilja bland svenska privata sparare att testa nya alternativa investe-

ringar eller tenderar man snarare att investera konservativt? Hur skulle du beskriva svenska privatspa-

rares inställning till risk? Vad tror du skulle krävas för att skapa en aktiv sekundärmarknad för företags-

obligationer i Sverige? 

 

‒ Vi har noterat att Nordnet genom sitt projekt “Nordnet Ventures” stöttar den utveckling som sker inom 

“Fin-Tech” idag, där bland annat företeelser som Crowdfunding och Peer-to-peer utlåning har vuxit 

fram, samt andra innovativa plattformar skapas. Hur tror du att marknaden för företagsobligationer kom-

mer att formas av “Fin-Tech”? Ser du att teknisk innovation skulle kunna appliceras på företagsobligat-

ioner för att göra dem mer likvida och tillgängliga för privatpersoner? Vad ser du för hinder? 

 

‒ Är det något annat du vill tillägga om detta som du tycker bör iakttas eller nämnas? 
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Eva Landén, Chief Executive Officer, Corem Property Group, 2016-05-09. 

 

‒ Berätta gärna om dig själv och din bakgrund. 

 

‒ Vad är din roll på Corem och vad innebär den? 

 

‒ I årsredovisningen 2015 kan vi läsa att räntebärande skulder utgjorde 61 % av den totala finansieringen 

per 2015-12-31. Vilka parametrar och faktorer tittar på ni när ni väljer er kapitalstruktur (kvoten eget 

kapital/skuld)?  

 

‒ Vi är intresserade av att ta reda på mer om obligationer i er finansiering. Av de totala räntebärande 

skulderna som Corem presenterade i årsredovisningen 2015 så stod obligationer för ca 30 % (enligt våra 

beräkningar). I jämförelse med fastighetsbolag som till exempel Hemfosa och Kungsleden där obligat-

ioner står för cirka 6 % av de räntebärande skulderna så har ni har en stor andel obligationer, hur kommer 

det sig? 

 

‒ Vi noterar även att andelen obligationer av de räntebärande skulderna tycks ha ökat de senaste åren (ca 

17 % år 2013, 32 % år 2014, 30 % år 2015). Hur kommer det sig att ni ökat andelen så pass sedan 2013? 

 

‒ Som ett resultat av senaste finanskrisen samt till följd av nya reglering, så som Basel III, så tycks det 

råda en trend bland svenska företag, särskilt fastighetsbolag, att man vill minska sin bundenhet till bank-

lån på grund av strängare krav och dyrare belåning. Hur har ni på Corem känt av detta? Hur resonerar 

ni inför framtiden kring obligationer som ett fortsatt potentiellt alternativ till banklån? 

 

‒ Corem har idag tre utestående obligationer noterade på NASDAQ om totalt 1450 MSEK. Hur har ni 

upplevt processen med att emittera obligationslån? Har ni upplevt att processerna är krävande/smidiga, 

långsamma/effektiva, dyra/rimliga i pris, eller kan utvecklas på annat sätt?  

 

‒ Nu har ni tre utestående obligationer, en om 300 MSEK, 400 MSEK och en om 750 MSEK. Har det 

varit någon skillnad i processen kring utgivning av dessa? Generellt, är det någon märkbar skillnad i 

kostnad för ett mindre obligationslån i jämfört med ett större?  

 

‒ Det händer mycket inom området “Fin-Tech” (Financial Technology) idag där företeelser som Crow-

dfunding, Peer-to-peer utlåning och andra innovativa plattformar växer fram. Hur resonerar ni kring mer 

innovativa alternativ idag och bedrivs något förändringsarbete på finansieringssidan? Hur tror du att 

Corem skulle kunna dra nytta av den här typen av innovation i framtiden?  

 

‒ Är det något annat du vill tillägga om detta som du tycker bör iakttas eller nämnas?   
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Gerry Sommensjö, Chief Financial Officer, Estea Fastigheter, 2016-05-03. 

 

‒ Berätta gärna om dig själv och din bakgrund. 

 

‒ Vad är din roll på Estea och vad innebär den? 

 

‒ Inom er organisation finns flera strukturer/fonder som finansieras på olika sätt. Vilka parametrar och 

faktorer tittar på ni när ni väljer er kapitalstruktur (kvoten eget kapital/skuld)? Varför skiljer sig finan-

siering i de olika fonderna åt? 

 

‒ Vi är intresserade av att ta reda på mer om era räntebärande skulder. Om vi tittar på till exempel Estea 

Logistic Properties 5 AB så kan vi i 2015 årsredovisning utläsa att kapitalandelsslån utgör 331 MSEK, 

obligationer 162 MSEK samt skulder till kreditinstitut 430 MSEK. Enligt våra beräkningar utgör bank-

lån 47 % av de räntebärande skulder och kapitalandelslån samt obligationer hela 53 %. I jämförelse med 

fastighetsbolag som till exempel Hemfosa och Kungsleden där banklån står för drygt 94 % av de ränte-

bärande skulderna så framstår det som om att ni har premierat andra alternativ än banklån i er finansie-

ring, hur kommer det sig? 

 

‒ Som ett resultat av senaste finanskrisen samt till följd av nya reglering, så som Basel III, så tycks det 

råda en trend bland svenska företag, särskilt fastighetsbolag, att man vill minska sin bundenhet till bank-

lån på grund av strängare krav och dyrare belåning. Hur har ni på Estea känt av detta? Med erfarenhet 

av de obligationer och kapitalandelslån/bevis som ni emitterat, hur resonerar ni inför framtiden kring 

dessa som potentiella alternativ till banklån? 

 

‒ Traditionellt sett i Sverige är det institutionella investerare som köper företagsobligationer och liknande 

marknadsnoterade räntebärande produkter i miljonbelopp. Vilka är det som har investerat i era obligat-

ioner?  

 

‒ I dagsläget har Estea Logistic Properties 5 AB två noteringar på NASDAQ Corporate Bond-listan. En 

på 162 MSEK och den andra på 283 MSEK. Hur har ni på Estea, som ett mindre fastighetsbolag utan 

officiell kreditrating, upplevt processen med att emittera obligationslån? Har ni upplevt att processen är 

krävande/smidiga, långsamma/effektiva, dyra/rimliga i pris, eller kan utvecklas på annat sätt? 

 

‒ När det gäller kapitalandelsbevisen så har ni valt att även rikta er till privatpersoner där dessa kan köpa 

handelsposter i nominella belopp om 10 000 SEK hos både Avanza och Nordnet. Vilka är det som 

investerar/efterfrågar dessa kapitalandelsbevis? Hur tror du att fördelningen sett ut institutionella inve-

sterare/privata placerare? 
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‒ Ni är ganska unika idag på den svenska marknaden med att erbjuda kapitalandelsbevis, varför valde ni 

denna finansieringsmetod? Varför kapitalandelsbevis framför exempelvis obligationer?  

 

‒ Det händer mycket inom området “Fin-Tech” (Financial Technology) idag där företeelser som Crow-

dfunding, Peer-to-peer utlåning och andra innovativa plattformar växer fram. Hur resonerar ni kring mer 

innovativa alternativ idag och bedrivs något förändringsarbete på finansieringssidan? Hur tror du att 

Estea skulle kunna dra nytta av den här typen av innovation i framtiden? 

 

‒ Är det något annat du vill tillägga om detta som du tycker bör iakttas eller nämnas?   
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Erik Rune, Chief Financial Officer, Magnolia Bostad, 2016-05-13. 

 

‒ Berätta gärna om dig själv och din bakgrund. 

 

‒ Vad är din roll på Magnolia Bostad och vad innebär den? 

 

‒ I 2015 årsredovisning skriver ni att “..förutom eget kapital är räntebärande skulder såsom banklån och 

obligationslån den viktigaste kapitalkällan” där vi kan utläsa att de räntebärande skulderna utgjorde 49 

% av dessa nämnda finansieringskällor per 2015-12-31. Vilka parametrar och faktorer tittar på ni när ni 

väljer er kapitalstruktur (kvoten eget kapital/skuld)?  

 

‒ Vi är intresserade av att ta reda på mer om obligationer i er finansiering. Av de totala räntebärande skul-

derna som Magnolia Bostad presenterade i årsredovisningen 2015 så stod obligationer för ca 31 % (enligt 

våra beräkningar). I jämförelse med fastighetsbolag som till exempel Hemfosa och Kungsleden där obli-

gationer står för ca 6 % av de räntebärande skulderna så har ni har en stor andel obligationer, hur kommer 

det sig? 

 

‒ Vi noterar även att obligationer länge har utgjort en stor andel av era räntebärande skulder (ca 17 % år 

2013, 46 % år 2014, 31 % år 2015) relativt andra fastighetsbolag, och nu ser ni ut att öka ytterligare i och 

med den obligationen som tillkännagavs april 2016. Hur kommer det sig att ni haft en så hög andel obli-

gationer? Vad var anledningen till den nya, relativt stora obligationen på 600 MSEK? 

 

‒ Som ett resultat av senaste finanskrisen samt till följd av nya reglering, så som Basel III, så tycks det råda 

en trend bland svenska företag, särskilt fastighetsbolag, att man vill minska sin bundenhet till banklån på 

grund av strängare krav och dyrare belåning. Hur har ni på Magnolia Bostad känt av detta? Hur resonerar 

ni inför framtiden kring obligationer som ett fortsatt potentiellt alternativ till banklån? 

 

‒ Vi kan läsa att den obligation på 200 MSEK som noterades under 2014 var kraftigt övertecknad. Det-

samma gäller obligationen som noteras i dagarna som har över 100 investerare i Norden, Europa och 

USA. Vilka är det som efterfrågar och investerar i era obligationer?  

 

‒ Magnolia Bostad har nyligen uppgett att ni löser in samtliga utestående obligationer till förmån för en ny 

säkerställd, 4 årig obligation om totalt 600 MSEK. Hur har ni, som ett mindre fastighetsbolag utan offi-

ciell kreditrating, upplevt processen med att emittera obligationslån? Har ni upplevt att processen är krä-

vande/smidiga, långsamma/effektiva, dyra/rimliga i pris, eller kan utvecklas på annat sätt? 

 

‒ Det händer mycket inom området “Fin-Tech” (Financial Technology) idag där företeelser som Crow-

dfunding, Peer-to-peer utlåning och andra innovativa plattformar växer fram. Hur resonerar ni kring mer 
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innovativa alternativ idag och bedrivs något förändringsarbete på finansieringssidan? Hur tror du att 

Magnolia skulle kunna dra nytta av den här typen av innovation i framtiden?  

 

‒ Är det något annat du vill tillägga om detta som du tycker bör iakttas eller nämnas?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sonia Yosef & Julia Sommer 

82 

 

Linda Eriksson, Chief Financial Officer, Hemfosa, 2016-05-02. 

 

‒ Berätta gärna om dig själv och din bakgrund. 

 

‒ Vad är din roll på Hemfosa och vad innebär den? 

 

‒ I 2015 årsredovisning kan vi läsa att räntebärande skulder utgjorde omkring 60 % av Hemfosas totala 

finansiering per 2015-12-31. Vilka parametrar och faktorer tittar ni på när ni väljer er kapitalstruktur 

(kvoten eget kapital/skuld)? 

 

‒ Vi är intresserade av att ta reda på mer om obligationer i er finansiering. Av de totala räntebärande skul-

derna som Hemfosa presenterade i årsredovisningen 2015 så stod obligationer för ca 6 % (enligt våra 

beräkningar). Hur kommer det sig att andelen obligationer är så låg i jämförelse med banklån? 

 

‒ Vi noterar även att de totala räntebärande skulderna ökar mellan år 2014 och 2015 (från 15 760 MSEK 

till 18 898 MSEK) men att storleken på obligationer förblir densamma. Ni verkar ha premierat banklån 

över obligationer, vad beror det på? 

 

‒ Som ett resultat av senaste finanskrisen samt till följd av nya reglering, så som Basel III, så tycks det råda 

en trend bland svenska företag, att man vill minska sin bundenhet till banklån på grund av strängare krav 

och dyrare belåning. Hur har ni på Hemfosa känt av detta? Med erfarenhet av obligationen som emitte-

rades under 2014, hur resonerar ni inför framtiden kring obligationer som ett potentiellt alternativ till 

banklån? 

 

‒ Hemfosa har idag utestående obligationer noterade på NASDAQ med ett lånebelopp om totalt 1200 

MSEK. Hur har ni på Hemfosa upplevt processen med att emittera obligationslån? Har ni upplevt att 

processen är krävande/smidiga, långsamma/effektiva, dyra/rimliga i pris, eller kan utvecklas på annat 

sätt? 

 

‒ Det händer mycket inom området “Fin-Tech” (Financial Technology) idag där företeelser som Crow-

dfunding, Peer-to-peer utlåning och andra innovativa plattformar växer fram. Hur resonerar ni kring mer 

innovativa alternativ idag och bedrivs något förändringsarbete på finansieringssidan? Hur tror du att 

Hemfosa skulle kunna dra nytta av den här typen av innovation i framtiden? 

 

‒ Är det något annat du vill tillägga om detta som du tycker bör iakttas eller nämnas? 
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Anders Kvist, Chief Financial Officer, Kungsleden, 2016-04-29. 

 

‒ Berätta gärna om dig själv och din bakgrund. 

 

‒ Vad är din roll på Kungsleden och vad innebär den? 

 

‒ I 2015 årsredovisning kan vi läsa att räntebärande skulder är Kungsledens viktigaste finansieringsform 

som utgjorde 64 % av den totala finansieringen per 2015-12-31. Vilka parametrar och faktorer tittar på 

ni när ni väljer er kapitalstruktur (kvoten eget kapital/skuld)? 

 

‒ Vi är intresserade av att ta reda på mer om obligationer i er finansiering. Av de totala räntebärande 

skulderna som Kungsleden presenterade i årsredovisningen 2015 så stod obligationer för ca 6 % (enligt 

våra beräkningar). Hur kommer det sig att andelen obligationer är så låg i jämförelse med banklån? 

 

‒ Vi noterar även att andelen obligationer av de räntebärande skulderna tycks ha minskat de senaste åren 

(ca 19 % år 2013, 15 % år 2014 och 6 % år 2015). Ni verkar ha premierat banklån över obligationer, 

vad beror det på? 

 

‒ Som ett resultat av senaste finanskrisen samt till följd av nya reglering, så som Basel III, så tycks det 

råda en trend bland svenska företag, särskilt fastighetsbolag, att man vill minska sin bundenhet till bank-

lån på grund av strängare krav och dyrare belåning. Hur har ni på Kungsleden känt av detta? Hur reso-

nerar ni inför framtiden kring obligationer som ett potentiellt alternativ till banklån? 

 

‒ Kungsleden har idag två utestående obligationer noterade på NASDAQ. Ett treårigt icke-säkerställt ob-

ligationslån om 700 MSEK som förfaller 20 december 2016 och ett tvåårigt icke-säkerställt obligations-

lån om 375 MSEK med förfall 4 maj 2017. Hur har ni på Kungsleden upplevt processen med att emittera 

obligationslån? Har ni upplevt att processerna är krävande/smidiga, långsamma/effektiva, dyra/rimliga 

i pris, eller kan utvecklas på annat sätt? 

 

‒ Nu har ni två utestående obligationer, en om 700 MSEK och en om 375 MSEK. Har det varit någon 

skillnad i processen kring utgivning av dessa? Generellt, är det någon märkbar skillnad i kostnad för ett 

mindre obligationslån i jämfört med ett större? 

 

‒ Det händer mycket inom området “Fin-Tech” (Financial Technology) idag där företeelser som crow-

dfunding, peer-to-peer utlåning och andra innovativa plattformar växer fram. Hur resonerar ni kring mer 

innovativa alternativ idag och bedrivs något förändringsarbete på finansieringssidan? Hur tror du att 

Kungsleden skulle kunna dra nytta av den här typen av innovation i framtiden? 
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‒ Är det något annat du vill tillägga om detta som du tycker bör iakttas eller nämnas? 
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Anonym 2, Projektansvarig på High Yield Bond Origination, Nordisk Aktör, 2016-05-12. 

 

‒ Berätta gärna om dig själv och din bakgrund. 

 

‒ Vad är din roll på ”x” och vad innebär den? 

 

‒ Kan du kortfattat beskriva hur processen för en obligationsemission ser ut? 

 

‒ Varför väljer företag, exempelvis era kunder, att emittera obligationer istället för att ta upp ett nytt bank-

lån eller resa nytt eget kapital? Vilka är fördelarna gentemot de övriga alternativen? 

 

‒ En del av bakgrunden till uppsatsen är att vi anser att den svenska marknaden för företagsobligationer är 

underutvecklad. Data från 2012 visar att 40 % av bolagen noterade i Oslo använder obligationer medan 

enbart 10 % gör detsamma på Stockholmsbörsen. I USA utgör företagsobligationer till och med 80 % av 

den totala företagsfinansieringen. Varför tror du att andelen historiskt, och ännu idag, är så liten i Sverige? 

 

‒ Sedan finanskrisen 2011 har dock både antalet emissioner, volymer och emittenter ökat på den svenska 

marknaden för företagsobligationer. Vi ser att den största ökningen skett bland obligationer med lägre 

kreditvärdighet eller utan kreditbetyg, samtidigt som obligationer av mindre belopp ökat. Vad tror du 

detta beror på? 

 

‒ I och med det extremt låga ränteläget som råder och att investerare, både privata och institutionella, ef-

terfrågar högre ränta samt att diverse regleringar för bankerna, exempelvis Basel III, gör det dyrare och 

svårare för mindre och lägre kreditrankade bolag att få banklån så är vår hypotes att företagsobligations-

marknaden utgör ett bra alternativ. Vilka är det som emitterar High Yield idag (vem är den typiska kun-

den?) och finns det tecken på att denna kundgrupp kommer att bli större och mer aktiv på den svenska 

marknaden? 

 

‒ Vilka hinder ser du mot att företagsobligationsmarknaden faktiskt skulle växa? Vilka barriärer måste man 

först överkomma? 

 

‒ En sådan potentiell barriär som vi identifierat är att det finns trösklar för dessa mindre, högavkastande 

bolag att ta sig in på primärmarknaden i form av höga emissionskostnaderna (både direkta och indirekta). 

Vilka parametrar beaktar ni vid förhandlingen av emissionskostnaden? Vad har en redan etablerad relat-

ion med banken för inverkan på kostnaden? Hur tror du att lägre kostnader och enklare processer skulle 

påverka utbudet? 
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‒ En annan barriär som ofta nämns i diskussionen om den underutvecklade obligationsmarknaden är den 

låga likviditeten på sekundärmarknaden. Vi har konstaterat att minsta handelspost ofta är omkring 1 

MSEK vilket begränsningar antalet möjliga investerare. I praktiken blir företagsobligationer i huvudsak 

ett investeringsalternativ för institutionella investerare där få privata investerare kan ta del av den direkta 

handeln med företagsobligationer. Varför är handelsposterna i regel så stora? 

 

‒ Idag händer det mycket på finansieringssidan där alternativa metoder via framförallt innovativa “Fin-

Tech” (Financial Technology) plattformar lanseras, bland annat Crowdfunding och Peer-to-peer utlåning. 

Hur tror du att marknaden för företagsobligationer kommer att formas av detta? Utifrån din erfarenhet, 

hur resonerar företagen kring mer innovativa alternativ idag och bedrivs något förändringsarbete på finan-

sieringssidan? 

 

‒ Är det något annat du vill tillägga om detta som du tycker bör iakttas eller nämnas? 
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Fredrik Bonthron, Ekonom, Sveriges Riksbank, 2016-05-13. 

 

‒ Berätta gärna om dig själv och din bakgrund. 

 

‒ Vad är din roll på Riksbanken och vad innebär den? 

 

‒ I vår uppsats har vi tagit avstamp i det faktum att den svenska marknaden för företagsobligationer 

historiskt sett och ännu idag är liten i jämförelse med andra länder, exempelvis Norge och USA. I den 

rapport som publicerades av Riksbanken 2014 beskriver du att både den utestående volymen och antalet 

emittenter ökade på marknaden mellan 2011-2014. Hur har utbudet av företagsobligationer utvecklats 

sedan 2014? Hur tror du att utbudet kommer att utvecklas framöver? 

 

‒ I och med det extremt låga ränteläget som råder och att investerare, både privata och institutionella, ef-

terfrågar högre ränta samt att diverse regleringar för bankerna, exempelvis Basel III, gör det dyrare och 

svårare för mindre bolag och bolag med lägre kreditbetyg att få banklån så är vår hypotes att företagsob-

ligationsmarknaden utgör ett bra alternativ. Statistiken i rapporten från 2014 visar att det var emissionerna 

av obligationer med lägre kreditvärdighet som stod för den största ökningen mellan åren 2011-2014. Hur 

har detta segmentet utvecklats sedan 2014? Vad finns det för tecken på att segmentet kommer att bli 

större och mer aktivt på den svenska marknaden? 

 

‒ Basel III reglerna förväntas höja bankernas utlåningsränta och minska utlåningen till företagen. Ett par 

år in i implementeringen av dessa regler, vilken effekt har man kunnat se på bankernas utlåning i prakti-

ken? Hur kommer detta påverka marknaden för företagsobligationer? 

 

‒ Av samtliga investerargrupper var det gruppen “andra finansinstitut” (främst fonder) som mellan 2011-

2014 ökade sin närvaro på obligationsmarknaden mest. Företagsobligationsfondernas popularitet tyder 

på att det finns ett intresse även från privata investerare att placera i företagsobligationer. Hur har inve-

sterarnas efterfrågan på företagsobligationer utvecklats sedan 2014? Hur kommer de privata investerar-

nas aptit för företagsobligationer och andel av investerargruppen att utvecklas, via både fonder och di-

rekta investeringar? 

 

‒ Vilka hinder ser du mot att företagsobligationsmarknaden faktiskt skulle växa? Vilka barriärer måste man 

först överkomma? 

 

‒ En sådan barriär som ofta nämns i diskussionen om den underutvecklade obligationsmarknaden är den 

låga likviditeten på sekundärmarknaden. Vi har konstaterat att minsta möjliga handelspost ofta är om-

kring 1 MSEK vilket skapar en begränsning i vilka investerare som har möjlighet att handla. I praktiken 

blir företagsobligationer i huvudsak ett investeringsalternativ för stora institutionella investerare och få 
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privata investerare kan ta del av den direkta handeln med företagsobligationer. Varför är handelsposterna 

i regel så stora? 

 

‒ Idag händer det mycket på finansieringssidan där alternativa metoder via framförallt innovativa “Fin-

Tech” (Financial Technology) plattformar lanseras, bland annat Crowdfunding och Peer-to-peer utlåning. 

Hur tror du att marknaden för företagsobligationer kommer att formas av detta? Ser du att teknisk inno-

vation skulle kunna appliceras på företagsobligationer för att göra dem ännu mer likvida och tillgängliga 

för privatpersoner? Vad ser du för hinder? 

 

‒ Är det något annat du vill tillägga om detta som du tycker bör iakttas eller nämnas? 
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Fredrik von Platen, Director, NASDAQ First North Bond Market, 2016-05-12.  

 

‒ Berätta gärna om dig själv och din bakgrund. 

 

‒ Vilken är din roll på NASDAQ? 

 

‒ En av anledningarna till att vi är här idag är att vi är nyfikna på NASDAQ First North Bond Market, som 

är en lista för mindre obligationer som lanserades ganska nyligen (slutet på 2012). Vad var bakgrunden 

till denna? 

 

‒ Förutom storleken, vilka är de största skillnaderna jämfört med den “stora” listan? Varför implementera-

des dessa skillnader? 

 

‒ Hur har det gått sedan lanseringen? Hur har efterfrågan för dessa mindre obligationer sett ut sedan lanse-

ringen och fram till idag? Har det ökat eller minskat? 

 

‒ Vilket är det typiska företaget som söker sig till NASDAQ First North Bond Market? Varför tror du att 

just de väljer den här vägen till finansiering jämfört med att till exempel ta ett banklån eller ge ut nytt 

aktiekapital? 

 

‒ En del av bakgrunden till uppsatsen är att vi anser att den svenska marknaden för företagsobligationer är 

underutvecklad. Data från 2012 visar att 40 % av bolagen noterade i Oslo använder obligationer medan 

enbart 10 % gör detsamma på Stockholmsbörsen. I USA utgör företagsobligationer till och med 80 % av 

den totala företagsfinansieringen. Varför tror du att andel är så liten i Sverige? 

 

‒ I och med det extremt låga ränteläget som råder och att investerare, både privata och institutionella, ef-

terfrågar högre ränta samt att diverse regleringar för bankerna gör det dyrare och svårare för mindre bolag 

att få banklån så är vår hypotes att företagsobligationsmarknaden utgör ett bra alternativ. Efterfrågan bör 

alltså öka från bägge parter. Vad tror du om framtiden för NASDAQ First North Bond Market? 

 

‒ Vilka hinder ser du mot att den faktiskt skulle växa? Vad har ni samt bolagen som listats/vill listas stött 

på för motgångar och svårigheter? 

 

‒ Traditionellt sett är det främst stora institutionella investerare som köper dessa obligationer, hur har deras 

respons varit på dessa mindre obligationer? 

 

‒ Privata investerare har framförallt investerat i företagsobligationer indirekt genom företagsobligations-

fonder eftersom handelsposterna i regel varit stora. NASDAQ First North Bond Market tillåter mindre 
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handelsposter än vad som tidigare varit möjliga. Har detta bidragit till att fler privata investerare valt att 

investera direkt i obligationer? Hur tror du fördelningen ser ut mellan institutionella och privata investe-

rare för er lista? 

 

‒ Idag händer det mycket på finansieringssidan där alternativa metoder via framförallt innovativa “Fin-

Tech” plattformar lanseras, bland annat Crowdfunding och Peer-to-peer utlåning. Hur tror du att mark-

naden för företagsobligationer kommer att formas av detta? Ser du att teknisk innovation skulle kunna 

appliceras på företagsobligationer för att göra dem ännu mer likvida och tillgängliga för privatpersoner? 

Vad ser du för hinder? 

 

‒ Är det något annat du vill tillägga om detta som du tycker bör iakttas eller nämnas? 
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