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Den svenska mark
naden för företags
obligationer växer och 
såväl den utestående 
volymen som antalet 
emittenter ökar. Samti
digt ökar även andelen 
obligationer som emit
teras med lägre kredit
värdighet eller utan 
kreditbetyg. Det ökade 
utbudet från företagen 
har mötts av en ökad 
efterfrågan från olika 
typer av investerare. 
Det starka intresset 
hos investerarna tycks 
ha bidragit till att risk
premien på marknaden 
har minskat. En rad 
initiativ har samtidigt 
tagits av marknads
aktörer i syfte att 
utveckla marknaden. 
Mycket talar för att 
marknaden kommer att 
fortsätta växa framö
ver. Efterhand som 
den gör det och dess 
struktur förändras blir 
det samtidigt allt vikti
gare att beakta vilken 
roll den spelar i det 
finansiella systemet 
och för den finansiella 
stabiliteten.

Utvecklingen på den svenska marknaden 
för företagsobligationer
Fredrik bonthron1

Författaren är verksam vid riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Det sker en strukturell förändring på den svenska marknaden för företagsobligationer 
på många sätt. marknaden växer och både den utestående volymen2 och antalet 
emittenter ökar. samtidigt ökar andelen obligationer som emitteras med lägre kredit-
värdighet eller utan kreditbetyg. Det ökade utbudet från företagen har mötts av en 
ökad efterfrågan från olika typer av investerare, framförallt via fonder. en förklaring 
till att efterfrågan från investerarna har ökat är det låga ränteläget som har gjort att 
de sökt sig till mer riskfyllda investeringar så som företagsobligationer för att få högre 
avkastning (Joyce m.fl. 2014). Det starka intresset hos investerarna tycks ha lett till 
att riskpremien på marknaden har minskat. i takt med utvecklingen har omsättningen 
på den svenska sekundärmarknaden också ökat något. Utvecklingen är i linje med 
det som sker på flera håll runt om i världen på motsvarande marknader, bland annat i 
europa.3

i riksbankens arbete med finansiell stabilitet är en viktig del att samla in, samman-
ställa och sprida information om det finansiella systemet i sverige (sveriges riksbank 
2013b). riksbanken gjorde 2011 en kartläggning av den svenska marknaden för 
företagsobligationer genom Gunnarsdottir och Lindh (2011). en slutsats då var att 
marknaden var underutvecklad med bristfällig transparens och statistik. eftersom 
marknaden har förändrats och vuxit sedan 2011 är syftet med denna ekonomiska 
kommentar att beskriva utvecklingen som har skett sedan dess. På ett antal områden 
har analysen dock utökats och fokuserar därför på perioden även innan 2011.

i kommentaren redogörs först för utvecklingen på primär- och sekundärmarknaden 
samt de initiativ som tagits för att utveckla marknaden. Därefter diskuteras finansiell 
reglering som kan tänkas ha betydelse för marknadens utveckling. avslutningsvis 
diskuteras hur marknaden kan komma att utvecklas framöver.

Den svenska marknaden definieras här som marknaden för de företagsobligationer 
som emitteras i svenska kronor av icke-finansiella företag.

Utvecklingen på den svenska primär- och sekundärmarknaden 
för företagsobligationer
Den svenska marknaden för företagsobligationer kan delas in i dels en primärmarknad 
och dels en sekundärmarknad. Företagen emitterar obligationerna på primärmarkna-
den. Det gör de genom att ta hjälp av en företrädare, oftast en bank, som hjälper till 
med emissionerna. Därefter kan obligationerna byta ägare genom att köpas och säljas 
vidare på sekundärmarknaden mellan olika typer av investerare. nedan följer en be-
skrivning av hur dessa marknader har utvecklats och vilken roll bankerna har på dem.

1. Författaren vill tacka malin alpen, Jill billborn, mia Holmfeldt, tor Johansson, reimo Juks, kristian Jönsson, anna Lidberg, Jenny 
mannent, sofia Possne, Caroline richards, anders rydén och Jonas söderberg för värdefulla synpunkter.
2. med utestående volym avses genomgående det sammanlagda nominella värdet vid emissionstillfället för de obligationer som är ute-
stående på marknaden.
3. Det visar statistik över emissionsvolymerna och riskpremierna från Dealogic respektive barclays research.
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n Utvecklingen på primärmarknaden

Företagsobligationer står för en allt större del av de svenska företagens 
finansiering

De svenska företagen är traditionellt bundna till bankerna för huvuddelen av sin finan-
siering (se diagram 1). Det gör att deras finansiering är känslig för störningar i bank-
sektorn. efter den senaste finanskrisen har många företag till exempel uppgett att 
de har haft svårt att få tillgång till den finansiering de behöver via banklån (sveriges 
riksbank 2012). marknaden för företagsobligationer är ett alternativ för företag som 
vill minska sitt beroende av banklån och diversifiera sin finansiering.

sedan 2011 har företagen i allt större utsträckning ersatt banklån med just företags-
obligationer (se diagram 2). Företagsobligationer och certifikat4 står därför för en allt 
större del av deras lånebaserade finansiering5 (se diagram 1). Denna finansiering har 
ökat från drygt 15 procent av den lånebaserade finansieringen i slutet av 2011 till över 
20 procent i slutet av andra kvartalet 2014. knappt hälften av detta, 9 procent, utgörs 
av emissioner på den svenska marknaden som är huvudfokus i den här kommentaren. 
i takt med att företagen har ökat sina emissioner på den svenska marknaden har den 
utestående volymen också ökat och den uppgår nu till 370 miljarder. Det motsvarar 
strax över 10 procent av sveriges bnP. som en jämförelse har marknaderna för stats- 
och bostadsobligationer i svenska kronor utestående volymer på drygt 770 respektive 
1 160 miljarder kronor6 och är därmed betydligt större än marknaden för företagsobli-
gationer, även om skillnaden har minskat.

Ökade emissionsvolymer och fler emittenter på primärmarknaden 

emissionerna7 på den svenska primärmarknaden har ökat med 26 procent sedan 2011, 
från ett värde av 65 miljarder kronor till 82 miljarder 2013 (se diagram 3). emissioner-
na har ökat ytterligare under 2014 vilket framgår tydligt av den genomsnittliga emis-
sionsvolymen per månad som har ökat från 5,5 miljarder kronor 2011 till 6,9 miljarder 
2013 och över 8 miljarder hittills under 2014 (se diagram 4). Det har också blivit fler 
företag som emitterar på primärmarknaden. Under 2011 emitterade 34 olika före-
tag obligationer och hittills under 2014 har 56 olika företag emitterat (se diagram 5). 
Drygt 130 olika företag har emitterat på den svenska marknaden någon gång mellan 
2001 och 2014. stora svenska bolag med högre kreditvärdighet8 fortsätter visserligen 
att stå för huvuddelen av emissionsvolymerna men det har tillkommit fler företag som 
emitterar mindre volymer. De tio största emittenterna 2013 stod för nästan 53 pro-
cent av de totala emissionsvolymerna och de tio minsta för omkring 3 procent. 2011 
var motsvarande fördelning 70 procent för de största emittenterna och 6 procent för 
de minsta. bland de största emittenterna finns bland annat Vasakronan, Volvo trea-
sury och sandvik. bland de minsta finns billerudkorsnäs, magnolia bostad och sagax. 
Utländska företag står för drygt 25 procent av emissionerna på den svenska mark-
naden och deras andel är relativt oförändrad sedan 2011. Det är framförallt företag i 
Danmark, Finland, norge och tyskland som emitterar.

Företag inom fler sektorer än tidigare finns representerade bland emittenterna nu 
(se diagram 6). Under 2011 emitterade företag inom 13 olika sektorer obligationer 
på den svenska marknaden. Det var en ökning jämfört med perioden mellan 2001 
och 2010 då knappt 7 sektorer fanns representerade i genomsnitt. Under 2014 finns 
företag inom samtliga 19 sektorer som ingår i statistiken från Dealogic representerade 
bland emittenterna. Företag inom vissa sektorer står dock fortfarande för en stor del 
av emissionerna. 2011 stod företag inom fordonsindustrin för den största delen av 
volymerna, över 40 procent. sedan dess har fordonsindustrins andel minskat något 
och istället står i dag företag inom fastighets- och byggsektorn för den största delen 
av emissionerna, drygt 42 procent.

4. Företagen kan använda både obligationer och certifikat i sin marknadsfinansiering. Certifikaten står för knappt 3 procent av företagens 
finansiering. På grund av det och begränsad tillgång till statistik fokuserar denna ekonomiska kommentar på obligationerna.
5. med lånebaserad finansiering avses här upplåning från svenska och utländska kreditinstitut, koncernlån och upplåning genom emissioner 
av företagsobligationer och företagscertifikat.
6. Detta enligt sCb:s Värdepappersstatistik. i statistiken över bostadsobligationer ingår inte emissioner av seb eftersom dessa inte görs 
genom något bostadsinstitut.
7. med emissionerna eller emissionsvolymerna avses genomgående det nominella värdet på obligationerna vid emissionstillfället.
8. med högre kreditvärdighet, ”investment grade” på engelska, avses obligationer med ett kreditbetyg som är högre än bb+ (s&P och 
Fitch), ba1 (moody’s) eller motsvarande kreditbedömning från banker.
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n Ökade emissioner av obligationer med lägre kreditvärdighet eller utan 
kreditbetyg

andelen obligationer som emitteras med lägre kreditvärdighet har mer än fördubblats 
sedan 2011. De utgjorde 9 procent av emissionerna 2011 men har hittills under 2014 
ökat till 19 procent (se diagram 1).9 bland annat boliden, ssab, arise och seaDrill har 
emitterat obligationer med lägre kreditvärdighet under 2014. andelen obligationer som 
emitteras helt utan något officiellt10 kreditbetyg har också ökat (se diagram 7). i sam-
band med finanskrisen 2008–2009 blev det svårare för företag att emittera denna typ 
av obligationer i sverige eftersom investerarna efterfrågade säkrare investeringar. Un-
der de senaste åren har investerarna dock börjat efterfråga mer riskfyllda investeringar 
igen och det har gjort det lättare för företagen att emittera obligationer utan något 
officiellt kreditbetyg. Under 2011 utgjorde dessa obligationer 21 procent av emissions-
volymerna. Hittills under 2014 har andelen ökat till 53 procent. omkring två tredjedelar 
av dessa är obligationer som av bankerna bedöms ha högre kreditvärdighet.

Andelen obligationer som emitteras med rörlig kupongränta har ökat

Företagen kan emittera obligationer med antingen fast eller rörlig kupongränta. 
På obligationer med rörlig kupongränta ändras kupongutbetalningarna utifrån en 
referensränta, vanligtvis interbankräntan. På obligationer med fast kupongränta änd-
ras kupongutbetalningar normalt sett inte. andelen obligationer som emitteras med 
rörlig kupongränta har ökat från 61 procent 2011 till 74 procent hittills under 2014 
(se diagram 8). att emissionerna med rörlig kupongränta har ökat beror främst på att 
investerarna efterfrågar det. marknadsrisken11, eller ränterisken, är nämligen lägre för 
dem eftersom priset på obligationer mer rörlig kupong inte påverkas av förändringar 
i marknadsräntor på samma sätt som vid en fast kupongränta. Den genomsnittliga 
löptiden på de obligationer som emitterats är omkring 4 år, och den är i stort sett 
oförändrad under perioden 2012–2014 jämfört med 2001–2011 (se diagram 9).

Ökat utbud till följd av lägre kostnader och att företagen vill diversifiera sin 
finansiering

en förklaring till att företagen väljer att emittera obligationer är att de därigenom 
diversifierar sin finansiering. Det gör att de blir mindre beroende av andra former 
av finansiering och får bättre förutsättningar för att kunna finansiera sig i tider då 
bankerna till exempel är mindre benägna att låna ut pengar. men huruvida företagen 
väljer att diversifiera sin finansiering eller inte påverkas av hur mycket det kostar att 
göra detta.

För att få en bild av hur mycket det kostar för företagen att emittera företagsobliga-
tioner måste man se både till den absoluta kostnaden och till alternativkostnaden, 
det vill säga hur mycket det kostar jämfört med andra finansieringsalternativ. Priset 
på utestående företagsobligationer är en bra indikator på vad emittenterna betalar 
för att emittera. Den absoluta kostnaden för att emittera tycks ha minskat sedan 
2011 baserat på de indikativa priserna (se diagram 10 och avsnittet stigande indi-
kativa priser på sekundärmarknaden). många stora företag finansierar sig faktiskt 
billigare på marknaden än de svenska bankerna (Landeman och bergin 2014). Även 
för företag som finansierar sig till samma kostnad eller till en något högre kostnad än 
bankerna kan kostnaden för att finansiera sig via företagsobligationer fortfarande vara 
lägre eftersom bankerna måste ta ut marginaler utöver sin finansieringskostnad på 
utlåningen. när det kommer till alternativkostnaden är det svårare att ge en entydig 
och rättvisande bild. om man jämför räntan på utestående företagsobligationer på 
sekundärmarknaden med bankernas utlåningsränta till företagen tycks den relativa 
kostnaden för företagsobligationer ha minskat sedan 2011 (se diagram 10).12 Det talar 
för att det även blivit mer attraktivt relativt sett för företagen att emittera företagso-
bligationer.

9.   med lägre kreditvärdighet, ”high-yield” på engelska, avses obligationer med ett kreditbetyg som är lägre än bbb- (s&P och Fitch), baa3 
(moody’s) eller motsvarande kreditbedömning från banker.
10. med officiellt kreditbetyg avses betyg från s&P, moody's eller Fitch. bankerna kan fortfarande göra egna kreditvärderingar av dessa 
obligationer.
11. marknadsrisken eller ränterisken avser här risken för att en obligation förlorar värde till följd av förändringar i marknadsräntorna.
12. Detta resultat ska tolkas med viss försiktighet, dels på grund av att urvalet av företag i respektive statistik, löptiderna och storleken på 
lånen skiljer sig åt, dels på grund av att företagen inte nödvändigtvis emitterar obligationer till samma pris som på sekundärmarknaden.
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n Fondbolag ökar bland investerarna

På grund av brist på statistik avser informationen i det här stycket investeringar på 
både primär- och sekundärmarknaden i svenska företags obligationer oavsett om de 
emitterats på den svenska marknaden eller i utlandet. emissionerna på den svenska 
marknaden utgör knappt hälften av dessa obligationer. enligt statistiken står utländ-
ska investerare för 61 procent av investeringarna i företagsobligationer emitterade av 
svenska företag (se diagram 11). andelen är i stort sett oförändrad sedan 2011. Den 
största andelen av det utländska ägandet ser ut att komma från investerare i Luxem-
burg, Usa och tyskland enligt statistik från imF.13 bland de svenska investerarna står 
pensions- och försäkringsbolag, andra finansinstitut, som i huvudsak består av fonder, 
samt företags- och kommuninstitut för en betydande del av investeringarna. andra 
finansinstitut som i huvudsak består av fonder är den kategori av investerare som har 
ökat mest, från 3 procent 2011 till 7 procent i dag. svenska privata investerare, som 
hushåll, står för en liten del av investeringarna direkt i dem. Handelsposterna i före-
tagsobligationer är ofta för stora för att de ska kunna investera i dem. Det är vanligt 
att den minsta handelsposten är 1 miljon kronor. Det är därför vanligare att hushållen 
investerar genom fondsparande istället.

antalet företagsobligationsfonder som har den svenska marknaden för företagsobli-
gationer som huvudsaklig placeringsstrategi har ökat markant de senaste åren. 2004 
fanns 3 sådana fonder. 2011 hade antalet ökat till 14 och i slutet av 2013 fanns 28 
stycken. Det totala värdet på fonderna har också ökat, från 1,3 miljarder kronor 2004 
och 28 miljarder 2011 till 76 miljarder kronor 2013 (se diagram 12). andra typer av 
svenska obligationsfonder som till viss del också investerar i företagsobligationer har 
också ökat i omfattning. 

Fonderna påverkas av investerarnas insättningar och uttag ur fonden som kan variera 
från år till år. Det framgår av fondernas nettoflöden som har varierat betydligt över ti-
den (se diagram 13). i samband med finanskrisen 2008 hade fonderna nettoutflöden. 
Därefter hade de inflöden 2009–2010. när finanskrisen sedan gick in i en ny fas 2011 
hade fonderna återigen utflöden. Under 2012 och 2013 har de däremot haft ett net-
toinflöde på sammanlagt 40 miljarder kronor. De varierande flödena gör att fonderna 
köper och säljer delar av sina innehav på sekundärmarknaden.

Stark efterfrågan främst ett resultat av investerarnas jakt på avkastning

en faktor som påverkar investerarnas efterfrågan på företagsobligationer är givetvis 
avkastningen. Flera centralbankers expansiva penningpolitik de senaste åren har lett 
till ett historiskt lågt ränteläge. investerarnas förväntade avkastning på säkrare till-
gångar, som statsobligationer, har därmed minskat. i takt med det har många inves-
terare sökt sig till mer riskfyllda tillgångar som företagsobligationer för att få en högre 
avkastning (Joyce m.fl. 2014). enligt de marknadsaktörer som svarade på riksbankens 
riskenkät under våren 2014 är det den främsta förklaringen till att efterfrågan på före-
tagsobligationer har ökat de senaste åren (sveriges riksbank 2014c).

men efterfrågan påverkas också av de risker som är förknippade med obligationerna. 
en förklaring till den starka efterfrågan skulle kunna vara att marknads-, likviditets-14 
och kreditrisken (Fabozzi 2010) har minskat sedan 2011. De tre faktorerna bedöms 
nämligen ha störst betydelse för prissättningen av företagsobligationer på den svenska 
marknaden. när det gäller kreditrisken är det svårt att bedöma hur den har förändrats 
för marknaden som helhet. Den förväntade konkursgraden bland de största emitten-
terna har visserligen minskat något, från 0,16 procent 2011 till 0,06 procent i dag.15 
samtidigt har andelen obligationer som emitteras med lägre kreditvärdighet ökat på 
marknaden. Likviditetsrisken på sekundärmarknaden kan ha minskat något när om-
sättningen har ökat i förhållande till den utestående volymen. bristen på information 
om priser och omsättning i enskilda obligationer gör dock att det är svårt att bedöma 
hur risken har ändrats sammantaget. Även när det kommer till marknadsrisken, eller 
ränterisken, är det svårt att göra en bedömning av hur den har förändrats på grund av 

13. imF:s CPis-statistik (Coordinated Portfolio investment survey) över investeringar i svenska emittenters räntebärande värdepapper inklu-
derar både icke-finansiella företag, stater och monetära finansinstitutet.
14. Likviditetsrisken avser risken för att inte kunna omsätta ett obligationsinnehav omedelbart eller utan att det förlorar väsentligt i värde.
15. Detta enligt statistik över 54 emittenter från moody’s analytics. statistiken består dock nästan uteslutande av företag med högre 
kreditvärdighet vilket kan vara en förklaring till den låga sannolikheten för konkurs.
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n bristande information. Värdet på obligationer med rörlig kupongränta ändras inte med 
marknadsräntorna. eftersom emissionerna av dessa obligationer har ökat är det möj-
ligt att marknadsrisken sammantaget har minskat något. För obligationer med en fast 
kupongränta gäller generellt att en längre löptid och en lägre kupongränta medför en 
större marknadsrisk. Dessa obligationers genomsnittliga löptid är i stort sett oföränd-
rad men den genomsnittliga kupongräntan har däremot minskat vilket skulle kunna 
tyda på att marknadsrisken har ökat något.

Utvecklingen på sekundärmarknaden

Bristande transparens försvårar analys av handeln på sekundärmarknaden

Det är svårt att göra en utförlig analys av utvecklingen på sekundärmarknaden. nästan 
all handel sker fortfarande over-the-Counter (otC) där aktörerna kommer överens om 
villkoren för affärerna per telefon eller via elektroniska handelssystem som exempelvis 
bloomberg eller thomson reuters. Det finns ingen offentlig information om vilka obliga-
tioner som har omsatts under affärsdagen, till vilket pris eller i hur stora volymer och det 
gör att graden av transparens är låg och att utvecklingen på marknaden blir svårare att 
följa. Finansinspektionen har dock förslagit ändrade regler för att transparensen ska öka, 
se avsnittet Ökad transparens kan förbättra marknadens funktionssätt.

Stigande indikativa priser på sekundärmarknaden

bankerna sätter dagligen indikativa priser för en del av den utestående volymen på 
den svenska marknaden som finns tillgängliga i olika handelssystem. De indikativa 
priserna ger en fingervisning om till vilket pris banken kan tänka sig att köpa eller 
sälja en obligation. nasdaq har börjat sammanställa statistik över sådana priser på 
sammanslagen nivå och vissa fondförvaltare använder den som jämförelseindex för 
sina företagsobligationsfonder. Den här statistiken indikerar att marknadspriset på 
de utestående obligationerna på sekundärmarknaden har stigit sedan 2011 och att 
riskpremien samtidigt har minskat (se diagram 11). att riskpremien har minskat kan till 
viss del förklaras av att kreditvärdigheten och löptiden på de obligationer som ingår i 
statistiken har ändrats. men riskpremien i sverige följer de riskpremierna i europa som 
har konstant kreditvärdighet och löptid relativt väl. att riskpremierna i sverige och 
europa har minskat beror snarare på att investerarna efterfrågar högre avkastning.

Omsättningen på sekundärmarknaden ökar

omsättningen på sekundärmarknaden har ökat något sedan 2011 (se diagram 12). 
Det visar den omsättningsstatistik för företagsobligationer (seLma) som riksbanken 
samlar in på sammanslagen nivå sedan 2011. omsättningen har även ökat i rela-
tion till den utestående volymen på marknaden. 2011 omsattes knappt 4 procent av 
den utestående volymen och hittills under 2014 har omkring 6 procent omsatts. Det 
förklaras sannolikt av att fler och mer aktiva investerare som fondbolag har trätt in på 
sekundärmarknaden. statistiken visar också att nära 95 procent av handeln på sekun-
därmarknaden sker mellan bankerna och deras kunder. av dessa är drygt 80 procent 
svenska kunder och resterande utländska. Handeln mellan bankerna står därmed för 
en liten del av omsättningen.

Även Finansinspektionen (2014) har statistik över omsättningen på sekundärmark-
naden som visar att omsättningen har ökat sedan 2011. om man ser till antalet 
transaktioner så sker majoriteten av handeln i mindre volymer och tre fjärdedelar av 
transaktionerna 2013 hade ett värde på under fem miljoner kronor. tittar man istället 
på volymerna så utgjorde transaktionerna på under 5 miljoner endast 8 procent av 
den totalt omsatta volymen på marknaden och huvuddelen av handeln utgjordes då 
istället av större transaktioner. transaktioner på över 500 miljoner utgjorde exempelvis 
20 procent av den omsatta volymen 2013.

Även om omsättningen har ökat så präglas marknaden fortfarande i stor utsträckning 
av större investerare som håller obligationerna tills de förfaller. Det är en förklaring till 
den förhållandevis låga omsättningen på sekundärmarknaden. omkring 6 procent av 
den utestående volymen har hittills omsatts per månad under 2014. På marknaderna 
för stats- och bostadsobligationer är omsättningen betydligt högre, även om skill-
naden har minskat. Där har 200 procent respektive 100 procent av de utestående 
volymerna omsatts per månad under 2014.
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n Bankernas roll på marknaden

Bankerna fortsätter att ha en central roll på primär- och sekundärmarknaden

bankerna företräder företagen på primärmarknaden genom att hjälpa dem både med 
att emittera och att förmedla obligationer till investerare. Det är framförallt Handels-
banken, nordea, seb, swedbank och Danske bank som företräder emittenterna på 
den svenska marknaden. De täcker tillsammans 83 procent av de totala volymerna 
som har emitterats hittills under 2014 (se tabell 1). enligt statistik från Dealogic ser 
det något annorlunda ut för obligationerna med lägre kreditvärdighet. Här är det 
istället Pareto som är den allra största företrädaren följt av de svenska storbankerna 
och Danske bank. riksbankens omsättningsstatistik visar att bankerna i samband med 
emissionerna till viss del också köper obligationer. De kan exempelvis ha åtagit sig att 
göra detta gentemot emittenten om en emission inte tecknas fullt ut av andra investe-
rare. 

På sekundärmarknaden bidrar bankerna till omsättningen genom att sammanföra 
säljare och köpare. De bidrar också till omsättningen genom att själva handla. Det gör 
de dels som en tjänst till mindre investerare som inte blir tilldelade några obligationer 
i samband med emissionerna, dels som en tjänst till de företag som de har hjälpt att 
emittera och som har ett intresse av att deras obligationer kan omsättas på sekundär-
marknaden.

marknadsinitiativ som har tagits av olika marknadsaktörer
sedan 2011 har ett antal initiativ tagits av olika aktörer i syfte att utveckla den svenska 
marknaden. behovet av flera av dessa nämndes i Gunnarsdottir och Lindh (2011).

Statistiken förbättras

två exempel på hur statistiken förbättras har redan nämnts: nasdaqs statistik över 
indikativa priser på sekundärmarknaden och riksbankens omsättningsstatistik för 
volymer. en rad initiativ har också tagits som gör det möjligt att följa emissionerna på 
primärmarknaden på ett bättre sätt. statistiska centralbyrån (sCb) har på uppdrag av 
riksbanken börjat samla in och publicera uppgifter om bland annat de utestående 
volymerna och emissionerna som görs av svenska icke-finansiella företag genom sin 
Värdepappersstatistik. Den finns uppdelad på bland annat valuta. både Corpnordic och 
swedish trustee publicerar också statistik över primärmarknaden på sina hemsidor.

Agentfunktioner stärker investerarnas ställning

två agentfunktioner har etablerats på den svenska marknaden, Corpnordic och swe-
dish trustee. agentfunktionerna företräder investerarna genom att föra deras talan 
gentemot emittenten och ser till att emittenten uppfyller sina förpliktelser gentemot 
investerarna, till exempel att de betalar kupongräntan. Det stärker framförallt mindre 
investerares ställning på marknaden. men agentfunktionerna medför också att emit-
tenten enbart har kontakt med agenten, istället för att ha kontakt med varje enskild 
obligationsinnehavare, till exempel för att omförhandla villkoren för en obligation. 
Corpnordic började erbjuda en agentfunktion 2009 och 2012 började swedish 
trustee erbjuda motsvarande. Denna funktion finns sedan tidigare på mer utvecklade 
marknader för företagsobligationer som den i Usa.

Marknadsplatser och ett standardiserat avtal gör marknaden mer tillgänglig 
för mindre emittenter

Det har tagits initiativ för att göra marknaden mer tillgänglig för framförallt mindre 
emittenter. två nya marknadsplatser som vänder sig till små och medelstora företag 
har upprättats. nasdaq lanserade marknadsplatsen First north bond market 2012 och 
aktietorget lanserade räntetorget 2013.16 För att kunna registrera en obligation på 
nasdaqs marknadsplats måste en agentfunktion vara kopplad till obligationen. På rän-
tetorget finns inte detta krav, även om det är något man rekommenderar. 

16. På First north bond market har tre obligationer registrerats och på räntetorget har en obligation registrerats.
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n svenska Fondhandlareföreningen tog 2013 fram ett standardiserat emissionsavtal för 
företagsobligationer. Det kan användas av de emittenter som vill men är främst avsett 
för obligationer med lägre kreditvärdighet. Förhoppningen var att avtalet ska göra det 
möjligt för fler och mindre företag att emittera utan att behöva ta fram ett nytt emis-
sionsavtal.

Finansiell reglering och dess betydelse för hur marknaden  
utvecklas
Det svenska finansiella systemet påverkas på olika sätt av ny finansiell reglering som 
har implementerats eller som är på väg att implementeras efter den senaste finanskri-
sen. Det påverkar i sin tur den svenska marknaden för företagsobligationer. bankerna 
påverkas i sin finansiering, sin utlåning och sitt risktagande. investerare som pensions- 
och försäkringsbolag påverkas i sina investeringsmöjligheter. Dessa effekter för banker 
och investerare påverkar företagen. i den här kommentaren är fokus på den reglering 
som bedöms ha störst betydelse för utvecklingen på marknaden i dagsläget och som 
till viss del togs upp i Gunnarsdottir och Lindh (2011). Det finns utöver de regleringar 
som nämns här också annan finansiell reglering som kan tänkas påverka marknaden 
framöver.17 men det kan ta tid innan effekterna av dessa regleringar blir märkbara. 
i flera fall är de slutgiltiga reglerna dessutom inte fastställda ännu och det är därför 
svårt att bedöma vad den slutgiltiga effekten på marknaden kommer att bli. 

Ökad transparens kan förbättra marknadens funktionssätt

i juni 2014 kom Finansinspektionen (2014) med ett förslag för att öka transparensen 
på den svenska sekundärmarknaden för företagsobligationer. Det finns regler i sverige 
som kräver att information om handeln med obligationer ska offentliggöras senast 
klockan 09.00 dagen efter.18 Detta görs på marknaderna för stats- och bostadsobliga-
tioner på nasdaqs hemsida. Finansinspektionen har hittills valt att ge dispens från det 
kravet för företagsobligationer, men eftersom marknaden växer och det har tillkommit 
fler och mindre aktörer så föreslår Finansinspektionen nu att handeln med företagso-
bligationer ska rapporteras på samma sätt. marknadsaktörerna ska fortfarande kunna 
få dispens från kravet om Finansinspektionen anser att det är motiverat med hänsyn 
till effektiviteten i handeln. Det gäller dock endast för transaktioner som överstiger 50 
miljoner kronor och endast i upp till två veckor.

internationellt kommer också regler som gör de finansiella marknaderna mer transpa-
renta. i europa arbetar man med att färdigställa regelverket miFir som ska börja gälla 
2016. syftet med reglerna är att främja konkurrensen på de finansiella marknaderna 
och stärka skyddet för investerarna. Genom reglerna får marknadsaktörerna informa-
tion om de transaktioner som görs med exempelvis företagsobligationer, med viss 
fördröjning. Det är ännu inte fastställt hur kraven på rapporteringen ska se ut, men de 
blir troligtvis hårdare än de som Finansinspektionen föreslår i sverige.

i Usa har man sedan 2001 krav på rapportering vid handeln med företagsobligatio-
ner. en rad studier har gjorts för att undersöka vilka effekter det har blivit på markna-
den efter att dessa krav infördes (Cesr 2008). Flera studier visar att marknadslikvidi-
teten överlag har förbättrats, att skillnaden mellan köp- och säljpriser har minskat och 
att transaktionskostnaderna har minskat.19 Det förklaras till stor del av att konkurren-
sen på marknaden har blivit hårdare. Vinsterna bedöms vara störst för mindre investe-
rare och vid mindre transaktionsvolymer.

i dagsläget har olika aktörer på den svenska marknaden tillgång till olika mycket 
information. stora aktörer har generellt sett ett informationsövertag över mindre ak-
törer. med större transparens skulle tillgången till information jämnas ut mellan dem. 
tillgång till handlade priser och volymer skulle göra det möjligt att verifiera priser, 
prissätta risker och värdera innehav. en effektivare prissättning på sekundärmarkna-
den kan gynna prissättningen även på primärmarknaden genom att företag som ska 

17. exempel på sådan reglering är eU-kommissionens förordningsförslag till strukturförändringar i kreditinstitut.
18. se lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) och Finansinspektionens föreskrift om verksamhet på marknadsplatser (FFs 2007:17). 
informationen ska innehålla uppgifter om det högsta och lägsta priset som enskilda obligationer handlats till under dagen, ett vägt genom-
snittspris och total omsatt volym.
19. se besseminder m.fl. (2006) och edwards m.fl. (2007). 
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n emittera kan titta på jämförbara utestående obligationers marknadspris. sammantaget 
kan det bidra till ett bättre förtroende för prissättningen bland både emittenter och 
investerare och till att marknadens funktionssätt förbättras.

men effekterna av ökad transparens behöver inte vara entydigt positiva. något som 
ofta framförs i diskussionen om ökad transparens är att det kan leda till att bankerna 
minskar sin närvaro som motpart och handlar i minskad utsträckning.20 istället väljer 
bankerna att agera mäklare genom att sammanföra köpare och säljare, vilket leder 
till att transaktionstiderna blir längre. anledningen till detta förändrade beteende 
skulle vara att andra aktörer börjar ställa sämre priser till bankerna om de vet vilka 
innehav de sitter på. statistik från Federal reserve visar att de amerikanska bankernas 
innehav av företagsobligationer ökade efter att transparenskravet infördes, från 23 
miljarder dollar 2001 till 215 miljarder 2008.21 omsättningen på marknaden ökade 
parallellt med det (besseminder och maxwell 2008). men efter finanskrisen 2008 
är utvecklingen omvänd. bankernas innehav och omsättningen i förhållande till den 
utestående volymen har nu minskat.

Det är viktigt att ha i åtanke att den amerikanska och den svenska marknaden skiljer 
sig åt. Den amerikanska marknaden är och var betydligt större och mer utvecklad än 
den svenska när transparensen ökade. effekterna på den svenska marknaden behöver 
därför inte bli likadana. en viss transparens kan få positiva effekter men det är viktigt 
att säkerställa att ökad transparens inte leder till negativa konsekvenser för markna-
den.

Basel III kan påverka bankernas vilja att låna ut

i basel iii-regelverken finns likviditetskrav och ett riskvägt kapitalkrav för bankerna. 
Det finns också planer på att införa ett icke-riskvägt kapitalkrav. Det riskvägda kapi-
talkravet som nu gäller trädde i kraft i eU den 1 januari 2014 genom det så kallade 
CrD iV-paketet. enligt reglerna ska bankerna finansiera sig med en viss mängd eget 
kapital som säkerhet för att täcka eventuella förluster. Det kortfristiga likviditetskra-
vet, Liquidity Coverage ratio (LCr), reglerar bankernas reserver av likvida tillgångar i 
förhållande till potentiella utflöden. reglerna kommer att träda i kraft i eU 2015, men 
sverige har valt att implementera dem i förväg med start 2013. Likviditetskravet på 
längre sikt, net stable Funding ratio (nsFr), reglerar istället bankernas löptidsmatch-
ning så att deras tillgångar med längre löptider till viss del också täcks av finansiering 
med längre löptider. Det kravet ska träda i kraft 2018.

De nya reglerna gör att bankerna måste hålla reserver av likvida tillgångar, förlänga 
löptiden i sin finansiering och finansiera sig med en större andel eget kapital och det 
medför ökade kostnader för bankerna (sveriges riksbank 2010). om de väljer att föra 
över dessa kostnader på sina kunder innebär det bland annat att företagslån blir dy-
rare. Det är något som svenska marknadsaktörer tidigare har förväntat sig ska hända 
(sveriges riksbank 2013a). Dyrare lån kan i sin tur leda till att andra finansieringskällor, 
som företagsobligationer, blir mer attraktiva för företagen. bankerna kan samtidigt 
välja andra åtgärder som att ta mer betalt för andra tjänster. reglerna behöver därför 
inte innebära ökade kostnader för företagen.22 Det är också möjligt att bankerna i 
större utsträckning än tidigare börjar söka sig till tjänster som genererar intäkter i form 
av avgifter men som inte belastar balansräkningen på samma sätt som lån. De kan till 
exempel i större utsträckning välja att hjälpa företagen att emittera företagsobligatio-
ner mot en avgift istället för att låna ut till dem.

Det är svårt att bedöma konsekvenserna av Solvens II som ännu inte är 
färdigställt

Försäkringsbolagen är en viktig aktör på den svenska marknaden för företagsobliga-
tioner och står för cirka 9 procent av investeringarna. solvens ii är ett nytt regelverk 
för försäkringsbolag inom eU som träder i kraft 2016. med det vill man säkerställa att 
försäkringsbolagen har en tillräcklig mängd kapital för att täcka riskerna i sina tillgång-
ar och skulder så att de kan fullgöra sina åtaganden gentemot försäkringstagarna. 

20. se Cesr (2008).
21. Detta enligt statistik från Federal reserve bank of new York.
22. Det finns studier som visar att effekterna på bankernas utlåningsräntor bör bli begränsade. se Finansinspektionen (2013) och almega 
(2013).
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n effekterna på den svenska marknaden av solvens ii beror främst på kapitalkraven och 
avkastningen (räntorna) på företagsobligationerna eftersom kapitalkravet för olika till-
gångar måste sättas i relation till den avkastning bolagen erhåller för dessa. Hur stora 
kapitalkraven blir för företagsobligationer är ännu inte fastställt. Det är därför svårt att 
dra slutsatser om vilka effekter det blir av dessa regler.

mycket talar för att den svenska marknaden kommer att 
fortsätta växa framöver
Vi kan konstatera att den svenska marknaden för företagsobligationer har vuxit sedan 
2011 och att det har skett strukturella förändringar på marknaden. mycket talar för att 
marknaden kommer fortsätta att växa på ett par års sikt. en förklaring till det är det 
fortsatt låga ränteläget som gör att investerarna efterfrågar mer riskfyllda tillgångar 
för att få högre avkastning. Detta bidrar också till låga riskpremier och det med-
för att företagen kan fortsätta att diversifiera sin finansiering till förhållandevis låga 
kostnader. en annan förklaring till att marknaden kan antas fortsätta växa är att den 
får en starkare struktur i takt med att olika initiativ tas för att utveckla den.

behovet av ökad transparens på sekundärmarknaden dock har ökat i takt med att 
marknaden växer, att fler obligationer emitteras med lägre kreditvärdighet eller utan 
kreditbetyg, och att andelen investerare som är beroende av att kunna omsätta sina 
innehav på sekundärmarknaden ökar. en viss transparens kan få positiva effekter men 
det är viktigt att säkerhetställa att ökad transparens inte leder till negativa konsekven-
ser för marknaden. en ökad transparens kommer att ha betydelse för hur marknaden 
utvecklas framöver. ny finansiell reglering som har implementerats eller är på väg att 
implementeras, som basel iii och solvens ii, kommer också ha betydelse för hur mark-
naden utvecklas. i dagsläget är det dock svårt att säga vilka de slutgiltiga effekterna 
av det här kan tänkas bli.

med ökad transparens förbättras marknadsaktörernas möjligheter att bedöma risker 
på marknaden. investerarnas bedömning av risker på bland annat marknaden för före-
tagsobligationer i olika länder är något som har lyfts på senare tid, bland annat i bank 
of england (2014) och imF (2014). i europa har marknaden för företagsobligationer 
exempelvis vuxit sedan 2011, framförallt för obligationer lägre kreditvärdighet. samti-
digt menar esma (2014) att likviditeten har försämrats något på marknaden till följd 
av att bankerna, som normalt sett bidrar till likviditeten på marknaden, har minskat sin 
roll på denna. Det är därmed möjligt att likviditeten inte kommer att vara så god som 
investerarna förutsätter i en situation där de måste sälja delar av sina innehav. om 
likviditeten är låg kan sådana försäljningar skapa stora prisfall för dessa obligationer. 
Dessa prisfall kan i sin tur skapa finansiell stress och sprida sig till andra finansiella 
marknader eller medföra betydande förluster för systemviktiga aktörer.

Precis som i europa har den svenska marknaden vuxit samtidigt som andelen obliga-
tioner med lägre kreditvärdighet har ökat. omsättningen på sekundärmarknaden är 
samtidigt låg i förhållande till den utestående volymen. eftersom den svenska mark-
naden för företagsobligationer som den ser ut idag inte har blivit utsatt för ett stort 
säljtryck är det svårt att bedöma hur likviditeten skulle vara i en sådan situation och 
vad detta i förlängningen skulle innebära för denna. Det är också svårt att bedöma 
hur en minskad efterfrågan från investerarna skulle påverka företagens möjligheter 
att refinansiera utestående obligationer som förfaller. efterhand som marknaden för 
företagsobligationer växer och dess struktur förändras blir det därför allt viktigare att 
beakta vilken roll den spelar i det finansiella systemet och vilka risker det kan medföra 
för den finansiella stabiliteten.
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Diagram 3. Emissionsvolymer på den svenska marknaden för företagsobligationer
Miljarder kronor

Anm. Emissionsvolymerna från Dealogic inkluderar genomgående data fram till den 18 
september 2014 i den här kommentaren. Statistiken täcker inte nödvändigtvis in alla lån på 
marknaden eftersom den bygger på information som marknadsaktörerna rapporterar in 
frivilligt. För de obligationer som saknar ett kreditbetyg är uppdelningen i högre eller lägre 
kreditvärdighet baserad på bankernas kreditbedömning av företagen.
Källa: Dealogic
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Diagram 4. Emissionsvolymer på den svenska företagsobligationsmarknaden 
(genomsnitt per månad)

Anm. För de obligationer som saknar ett kreditbetyg är uppdelningen i högre eller lägre 
kreditvärdighet baserad på bankernas kreditbedömning av företagen.
Källa: Dealogic
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Diagram 5. Emittenter på den svenska marknaden
Antal

Anm. Siffrorna avser unika emittenter under respektive år. Enskilda emittenter kan alltså vara 
representerade mer än ett år och siffrorna säger inget om antalet emissioner respektive år.
Källa: Dealogic

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Fordon Fastighet och bygg Konsumtion 

Försvar Skog och papp Verkstad och industri 

Energi och råvaror Tele Transport 

Övrigt 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Diagram 6. Sektorsfördelning för emittenterna
Miljarder kronor

Anm. Diagramet bygger på statistik som är uppdelad på 19 olika sektorer. För att göra 
diagramet lättare att avläsa har de 19 sektorerna istället grupperats i 10 sektorer.
Källor: Dealogic och Riksbanken
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Diagram 7. Emissionsvolymer med och utan kreditbetyg
Miljarder kronor

Källor: Dealogic och Riksbanken

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

Fast kupongränta Rörlig kupongränta 

Diagram 8. Emissioner med fast respektive rörlig kupongränta
Miljarder kronor

Källa: Dealogic
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Källa: Dealogic

Diagram 9. Löptid på de utestående volymerna
Andel av de totala emissionsvolymerna, procent
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Diagram 11. Investerare i svenska företags emissioner
Andel i procent

Anm. Svenska bolags dotterbolag i utlandet registreras som utländska investerare i statistiken. De 
icke-finansiella företagen beräknas residualt vilket betyder att de investerare som inte faller under 
någon av de andra kategorierna läggs till i denna kategori.
Källor: SCB och Riksbanken

Tabell 1. Företrädare vid emissioner på den svenska primärmarknaden 2014

namn VoLYm (miLJoner sek) anDeL (%)

seb merchant banking 17 973 22
nordea 16 209 20
swedbank 11 980 15
Handelsbanken 11 754 14
Danske bank markets 9 899 12
Pareto 5 835 7
Dnb 2 862 3
abG sundal Collier 1 740 2
J.P. morgan 1 600 2
Deutsche bank 617 1
Goldman sachs 617 1
nordic Fixed income 600 1
mangold Fondkommission ab 30 0
aqurat Fondkommission 1 0
remium nordic ab 1 0

källa: stamdata
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Anm. Jämförelsen ska tolkas med viss försiktighet. Urvalet av företag i respektive statistik, 
löptiderna och storleken på lånen skiljer sig åt. Företagen emitterar inte heller nödvändigtvis 
obligationer till samma pris som på sekundärmarknaden. För företagsobligationerna används 
den ränteswapp vars löptid motsvarar löptiden i index vid respektive tidpunkt. För banklånen 
används en treårig swap.
Källor: Nasdaq OMX, SCB, Bloomberg och Riksbanken

Diagram 10. Riskpremien på den svenska sekundärmarknaden och bankernas 
utlåningsränta
Skillnad mot ränteswap, räntepunkter
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Diagram 12. Fondförmögenhet och nettoflöden i svenska företagsobligationsfonder
Miljarder kronor

Anm. Statistiken avser fonder registrerade i Sverige och i utlandet med företagsobligationer i 
svenska kronor som huvudsaklig exponering. Den totala fondförmögenheten består av fond- 
förmögenheten (exklusive nettoflöde) plus nettoflödet.
Källa: Morningstar
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Diagram 13. Handeln med företagsobligationer på den svenska primär- och 
sekundärmarknaden
Omsättning per månad, miljarder kronor

Källa: Riksbanken


