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Sammandrag 
 

Denna studie undersöker huruvida den faktiska avkastningen för företag noterade på 

Stockholmsbörsen skiljer sig från den förväntade avkastningen vid annonseringen av en 

förändring i företagets kreditbetyg. En eventstudie har utförts för att mäta denna 

avvikelseavkastning vid annonseringen av både uppgraderingar och nedgraderingar i 

kreditbetyg för perioden Januari år 2009 till och med November år 2019. Studien finner att vid 

en uppgradering av kreditbetyg förekommer en positiv genomsnittlig kumulativ 

avvikelseavkastning på 0,70% för annonseringsdagen inklusive nästkommande handelsdagdag 

på 5% signifikansnivå. Vidare finner studien att vid nedgradering av kreditbetyg uppstår ingen 

signifikant avvikelseavkastning på annonseringsdagen inklusive nästkommande dag. Studien 

undersöker även om företagets belåningsgrad påverkar avvikelseavkastningen vid en 

förändring av kreditbetyg. Resultatet visar att varken vid uppgraderingar eller nedgradering av 

kreditbetyg har belåningsgraden en signifikant påverkan på avvikelseavkastningen. 

Avslutningsvis stärker denna studie tidigare forskning vilket funnit att på mindre marknader, 

ur ett globalt perspektiv, leder uppgraderingar av kreditbetyg till en positiv avvikelseavkastning 

i företagens aktier. 

 

Nyckelord: Kreditbetyg, avvikelseavkastning, effektiva marknadshypotesen, eventstudie. 
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1. Inledning  

 

Idag betalar svenska företag oberoende kreditratingsinstitut för att betygsätta deras finansiella 

styrka och säkerhet. Företag kan med hjälp av kreditbetyget på ett trovärdigt sätt kommunicera 

den risk som investerare och kreditgivare utsätter sig för vid ett investeringsbeslut. Vilket betyg 

ett företag erhåller har en direkt finansiell påverkan eftersom betyget används som 

beslutsunderlag för lånekostnader och bestämmelse av avkastningskrav. En förbättring av 

kreditbetyg leder till en direkt minskad kostnad för företaget och där ligger även värdet av 

betyget. Eftersom förändringar i kreditbetyg påverkar företagets lånekostnader, har studier 

genomförts för att undersöka om företagsspecifika variabler såsom belåningsgrad har en 

påverkan på avvikelseavkastningen vid kreditbetygsförändringar. Resultaten från tidigare 

forskning är dock inte helt eniga. Studien av Elayan et al., (2003) finner att företagens 

belåningsgrad inte har någon påverkan på avvikelseavkastningen vid en kreditbetygsförändring 

medans Freitas och Minardi (2013) finner att företag som är högt belånade uppvisar större 

avvikelseavkastning vid både är uppgraderingar och nedgraderingar av kreditbetyg.  

 

Vidare existerar det i nuläget en debatt om kreditratinginstitut genom sina betyg tillhandahåller 

information som inte redan reflekteras i aktiekursen och därav bör anses som kurspåverkande 

information. Majoriteten av litteraturen finner dock att annonsering av kreditbetyg bidrar med 

ytterligare information. Forskning av Jorion et al., (2005) belyser att kreditratingsinstitut efter 

regleringar införda år 2000, fått tillgång till utökad privat information på den amerikanska 

marknaden till skillnad från professionella investerare. Regleringarna förbjuder publika företag 

från att selektivt förse privat information till specifika investerare, dock med ett undantag för 

kreditratinginstituten. Således har kreditratinginstituten tillgång till privat information som 

resterande aktörer på marknaden saknar, vilket potentiellt ökar kreditbetygens 

informationsvärde och dess påverkan på aktiekursen (Jorion et al. 2005). Senare forskning av 

Choy et al., (2006) styrker detta genom en studie som påvisar att kreditbetyg inte endast bygger 

på offentlig information utan även på interna rapporter, budgetprognoser och utvärderingar av 

ledningen genom intervjuer.  

 

För att undersöka huruvida kreditratinginstituten vid annonsering av kreditbetyg förser 

marknaden med privat information, har tidigare studier tillämpat den effektiva 

marknadshypotesen, vidare benämnt EMH. Enligt den effektiva marknadshypotesen skall all 
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information som finns tillgänglig återspeglas i aktiepriset (Fama, 1970). Givet att marknaden 

är effektiv och kreditbetygsförändringen förmedlar privat information, ska man vid 

annonseringen av ett förändrat kreditbetyg observera en omgående prisjustering av aktien, 

vilket reflekterar den nya informationen. I de fall att kreditratinginstitut genom sina betyg 

tillhandahåller redan offentlig information, bör detta enligt EMH inte påverka aktiepriset. 

Tidigare studier indikerar att förändringar i kreditbetyg resulterar i en prisjustering av 

aktiekursen. Studier av Griffin och Sanvicente (1982); Stickel (1986); Hand, Leftwich. (1992); 

Choy et al. (2006); Poornima et al., (2015); Kenjegaliev et al., (2016); Mokoaleli-Mokoteli och 

Mongalo (2017) finner alla att nedgraderingar av kreditbetyg resulterar i en signifikant negativ 

avvikelseavkastning  efter offentliggörandet av betyget. Denna avvikelse i avkastning indikerar 

att kreditratinginstitut genom sina betyg tillhandahåller privat information. Vidare finner andra 

studier på mindre marknader av Elayan et al., (2003); Jorion et al., (2005); Abad-Romero och 

Robles-Fernadez (2006) att både uppgraderingar och nedgraderingar resulterar i en signifikant 

avvikelseavkastning. Tidigare forskning indikerar således att nedgraderingar av kreditbetyg 

resulterar i en negativ avvikelseavkastning oberoende av marknadsstorlek. Dock är resultaten 

inte eniga om även uppgraderingar leder till avvikelseavkastning, då signifikanta resultat är 

färre och isolerade till mindre marknader.  

 

Huruvida förändringar i företagens kreditbetyg, leder till avvikelseavkastning i deras respektive 

aktier samt om någon företagsspecifik faktor möjligen har någon påverkan, har ännu inte fullt 

utforskats på svenska marknaden. Samtidigt erhåller en stor del av Sveriges största företag sett 

till börsvärde, sina kreditbetyg från världens tre största kreditratinginstitut, Standard & Poor's, 

Moody's och Fitch (ESMA, 2018). Tidigare forskning på andra marknader av Griffin och 

Sanvicente (1982); Stickel (1986); Hand och Leftwich., (1992); Choy et al., (2006); Poornima 

et al., (2015); Kenjegaliev et al., (2016); Mokoaleli-Mokoteli och Mongalo (2017); Elayan et 

al., (2003); Jorion et al., (2005); Abad-Romero och Robles-Fernadez (2006) har alla i sina 

studier utgått från kreditbetyg från dessa tre kreditratinginstitut. Den svenska marknaden, 

specifikt Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen), är även en liten marknad ur ett globalt 

perspektiv och således kan det motiveras att undersöka hur svenska företag noterade på 

Stockholmsbörsen påverkas av förändringar i kreditbetyg samt om detta leder till 

avvikelseavkastning i deras aktier. 
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Syfte 

Denna studie ämnar att undersöka om förändringar av kreditbetyg för företag noterade på 

Stockholmsbörsen leder till avvikelseavkastning i de berörda företagens aktier. Vidare ämnar 

studien även att undersöka om företagens belåningsgrad har en påverkan på den potentiella 

avvikelseavkastningen. 
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2. Teori 

Effektiva marknadshypotesen  

EMH menar att när information offentliggörs till marknaden tar dess aktörer omedelbart del av 

informationen varpå marknadens priser justeras så den reflekterar den nya informationen 

(Malkiel, 2003). Enligt grundaren av EMH, Fama (1970), finns det olika nivåer av 

marknadseffektivitet som alla utgår ifrån vilken typ av information som reflekteras i 

aktiekursen. I den svaga formen är all historisk information prissatt på marknaden, i den semi-

starka formen är all historisk och offentlig information prissatt och i den starka formen är all 

historisk, offentlig samt privat information prissatt, såväl intern som extern information.  

 

Vilken nivå av effektivitet marknaden innefattar beror på faktorer som transaktionskostnader 

samt hur aktiva investerare är på att utnyttja felprissättningar. En stor del av forskningen under 

det senaste decenniet visar på att marknaden åtminstone är semistark och att det är osannolikt 

att överprestera marknaden utan att ta del av privat information (Bodie et al., 2008). Dessa 

insikter är relevanta för forskningsfrågan då kreditratinginstitut som Moody’s, S&P och Fitch 

har tillgång till privat information i form av interna rapporter som budgetprognoser och har en 

direktkontakt med företagsledningen (Choy et al. 2006). Kreditratinginstituten har således 

tillgång till information som övriga marknaden saknar och bidrar med ny information när 

kreditbetyg förändras. Om marknaden åtminstone är semistark bör ny information gällande 

kreditbetygsförändring direkt återspeglas i priset på aktien. 
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3. Litteraturöversikt 

Kreditratinginstituten 

 

Kreditbetyg utfärdas till stor del av tre självständiga kreditratingsinstitut. Dessa är Moody’s 

Investor Services (Moody’s), Standard & Poor’s (S&P) och Fitch IBCA (Fitch). Alla tre 

institutionerna är amerikanska och tillsammans upptar de cirka 93 procent av alla 

marknadsandelar på den globala kreditratingmarknaden. Av dessa tre är S&P störst med en 

marknadsandel på 46,3 procent, följt av Moody’s med 32 procent och sist Fitch med 15,1 

procent marknadsandelar (ESMA, 2018).  

 

Kreditbetyg utfärdas för att ge en framtida bild av kreditvärdigheten hos ett företag som helhet, 

alternativt för specifika finansiella produkter utgivna av företaget, såsom obligationer. 

Kreditratingsinstitut använder sig utav både historisk data och framtida bedömningar för att 

undersöka ett företags förmåga att fullgöra sina finansiella förpliktelser. Företagen efterlyser 

dessa betyg från kreditratinginstitut för att öka möjligheterna till finansiering från 

kapitalmarknaden. Ett flertal intressenter såsom investerare och utlånare använder sig av 

betygen som underlag för finansiella beslut (S&P, 2019; Fitch, 2019). Institutionerna S&P och 

Fitch använder sig utav samma betygsskala medan Moody’s har sin egen motsvarighet. För 

både S&P och Fitch visar betyget AAA på den högsta möjliga kreditsäkerhet medan säkerheten 

är lägst för betyget D. Enligt Moody’s betygsskala visar betyget Aaa den högsta möjliga 

kreditsäkerhet och även här betyg D för lägst kreditsäkerhet. Alla betyg som är BBB- eller 

högre enligt S&P och Fitch skalor, vilket motsvarar Baa3 för Moody's, benämns som 

“Investment Grade” medan alla betyg lägre än detta benämns som “Non-investment Grade”. 

(Treasurer’s, 2007). I tabell 1 redovisas den fullständiga betygsskalan för respektive  

kreditratinginstitut. 
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Tabell 1. Betygsskala för Standard & Poor’s, Moody's och Fitch. 

 

Noter: Kolumn 1 redovisar betygsskalan Standar & Poor’s tillämpar vid utförandet av kreditbetyg. Betyget AAA 

motsvarar högsta möjliga kreditsäkerhet och med resterande betyg i fallande ordning minskar kreditsäkerheten. 

Kolumn 2 redovisar betygsskalan Moodys tillämpar vid utförandet av kreditbetyg. Betyget Aaa motsvarar högsta 

möjliga kreditsäkerhet . Kolumn 3 redovisar betygsskalan Fitch tillämpar vid utförandet av kreditbetyg. Betyget 

AAA motsvarar högsta möjliga kreditsäkerhet. 

 

Utöver utfärdandet av kreditbetyg anger även kreditratinginstituten vilken “Outlook” betyget 

har. Detta är kreditratinginstitutetens framtida syn på eventuella förändringar av det aktuella 

betyget. Outlooken består av tre olika alternativ. Dessa är positiv, stabil samt negativ outlook. 

En positiv outlook hänvisar till att en framtida uppgradering av företagets betyg är sannolikt. 

En stabil outlook hänvisar däremot till att en förändring av kreditbetyg inte är sannolik, medan 

en negativ outlook hänvisar till att en framtida nedgradering av företagets betyg är sannolikt 

(Treasurer’s, 2007). Kreditratinginstituten utför enskilda bedömningar för varje företag, dock 

är de olika parametrarna som tas i åtanke vid varje utfärdande relativt lika varandra. Generellt 

fokuserar bedömningarna på huvudområdena operativ risk samt finansiell risk (S&P, 2019; 

Moody's, 2019; Fitch 2019). Den operativa risken bedömer en organisations förmåga att skapa 
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tillräckligt mycket resurser för att täcka de kontinuerliga kostnaderna från verksamheten. Detta 

bedöms genom analyser av bland annat företagets marknadsposition, geografisk diversifiering, 

framtidsutsikterna för sektorn samt olika utvärderingar av ledningen. Vid bedömning av 

finansiell risk undersöks däremot hur skulder och eget kapital är finansierat. Parametrar för att 

bedöma detta innefattar exempelvis analys av soliditet, räntetäckningsgrad, kapitalstruktur och 

kvaliteten på den finansiella rapporteringen (S&P, 2019; Moody's, 2019; Fitch 2019) 

Kritik mot kreditratinginstitutioner  

Under 70-talet ändrade de stora kreditratinginstitutionerna sina affärsmodeller. Den nya 

modellen innebar att företag var tvungna att betala institutionerna för att bli betygsatta.. I den 

tidigare modellen fick institutionerna istället betalt direkt av investerare som behövde 

information om den finansiella risken för specifika företag. Detta då denna information var 

svårtillgänglig vid tiden (Stobi och Xia, 2012). Kritiker menar att den nya betalningsmodellen 

skapar en intressekonflikt då företagen kan välja vilken institution som ska betygsätta deras 

verksamhet. Detta på grund av att valet kan baseras på vilken institution företaget tror sig 

utgiver bäst betyg samt att efter företaget betalat avgiften finns det få incitament för 

institutionerna att göra ett noggrant jobb.  Denna betalningsmodell beskrevs av Financial Crisis 

Inquiry Commission (FCIC) som “skev” samt som en bidragande faktor till finanskrisen år 

2008. Istället för att ge tillförlitlig information till investerare, anklagas kreditratingsinstituten 

för att ha misslett dem genom att överdriva kreditsäkerheten hos riskfyllda finansiella 

produkter. (FCIC, 2011).   

Svenska kreditmarknaden  

I en marknadsorienterad ekonomi, likt den amerikanska, har mindre privata aktörer haft en stor 

roll i att allokera kapital på kreditmarknaden genom till exempel företagsobligationer. Vid 

marknader likt denna kommer investerare till en högre grad efterfråga oberoende information 

för att komplettera deras investeringsbeslut (Demirguc-Kunt och Levine, 1999). 

Kreditmarknaden i Sverige har dock historiskt sett främst varit bankorienterad då bankerna har 

haft den ledande rollen i att allokera kapital då de besitter en stor mängd finansiell information. 

Investerare har till skillnad från den amerikanska marknaden vänt sig till bankerna för 

information vid investeringsbeslut, således har kreditbetyg från oberoende institutioner 

historiskt varit mindre användbart på den svenska marknaden (Sjögren och Zackrisson, 2005). 

Sedan år 2002 har dock marknadens kapitalisering ökat kontinuerligt i Sverige vilket potentiellt 
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ökat värdet av kreditbetyg från oberoende institutioner (Regeringskansliet, 2015). Marknadens 

kapitalisering har bidragit till en förändring i hur svenska företag väljer att finansiera sin 

verksamhet, då bland annat företagsobligationer har blivit allt vanligare (Danske Bank, 2012). 

Även regleringar såsom Basel III, vilket följde efter finanskrisen år 2008, kan potentiellt ökat 

värdet av kreditbetyg. Detta på grund av att införandet av Basel III tvingade svenska banker att 

införa striktare kapitaltäckningskrav samt ökade krav på kontroller vid utlåning (BIS, 2014). 

Detta bidrog i sin tur till att företags räntekostnader ökade om de valde att finansiera sin 

verksamhet genom lån via svenska banker. 

Tidigare forskning  

Tidigare empirisk forskning om kreditbetygens påverkan på aktier och dess avkastning har 

landat i olika slutsatser. Äldre amerikanska studier från 1970- och 1980-talet, vilket mätte 

avkastningen på månadsbasis, fann inga eniga slutsatser. Studier från (Pinches and Singleton, 

1978; Wakeman 1981) fann ingen avvikelseavkastning vid förändring av företagets kreditbetyg 

och förklarar detta genom att kreditratinginstitutionernas betyg endast reflekterar redan 

offentlig information. En studie runt samma period som påvisar motsatsen är Griffin och 

Sanvicente (1982) som fann att nedgraderingar av kreditbetyg resulterade i en negativ 

avvikelseavkastning medan en uppgradering ej hade någon signifikant påverkan på 

avkastningen. Griffin och Sanvicente (1982) slutsats att nedgraderingar av kreditbetyg 

resulterar i en negativ avvikelseavkastning stärktes med senare forskning av Stickel (1986). 

Stickel (1986) var bland de första att mäta avkastningen på en daglig basis, till skillnad från 

äldre studier. Denna nya metod blev även standard för framtida studier då den minimerar risken 

för att andra händelser ska påverka avkastningen och således resultatet (Hand och Leftwich, 

1992). Från tidpunkten då avkastningen började mätas på en daglig basis, har majoriteten av 

studier funnit avvikelseavkastning vid förändringar av kreditbetyg. En omfattande studie på 

den amerikanska marknaden av Hand och Leftwich (1992) stärkte tidigare slutsatser om att 

nedgraderingar av kreditbetyg resulterar i en negativ avvikelseavkastning medan 

uppgraderingar av kreditbetyg inte resulterar i avvikelseavkastning. En av de första studierna 

som fann att inte endast nedgraderingar, utan även uppgraderingar, resulterade i 

avvikelseavkastning var Barron et al., (1997). Deras studie baserades på den brittiska 

marknaden till skillnad från tidigare forskning där majoriteten undersökt den amerikanska 

marknaden.  
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Studier under senare tid är även de inte helt eniga. Däremot verkar de vara överens om att 

nedgraderingar av kreditbetyg resulterar i en negativ avvikelseavkastning, detta i enlighet med 

studier av Choy et al., (2006); Poornima et al., (2015); Kenjegaliev et al., (2016). Nutidens 

aktuella fråga inom ämnet verkar istället handla om huruvida uppgraderingar av kreditbetyg 

resulterar i en positiv avvikelseavkastning samt om detta skiljer sig mellan olika marknader. 

En studie av Mokoaleli-Mokoteli och Mongalo (2017) på den sydafrikanska marknaden finner 

att uppgraderingar inte har någon signifikant effekt medan både Abad-Romero och Robles-

Fernadez (2006) på den spanska marknaden och Elayan et al., (2003) på den nya zeeländska 

marknaden finner att både uppgraderingar och nedgraderingar av kreditbetyg leder till 

avvikelseavkastning i aktiekursen. Enligt Elayan et al., (2003) är en möjlig förklaring till att 

mindre marknader visar signifikant avvikelseavkastning vid uppgraderingar att de har en lägre 

grad av transparens i deras information än större marknader. Vidare har tidigare forskning 

under 2000-talet av Elayan et al., (2003); Freitas och Minardi (2013) undersökt om företagens 

belåningsgrad har en påverkan på avvikelseavkastningen vid kreditbetygsförändringar. Elayan 

et al., (2003) undersöker detta för uppgraderingar och nedgraderingar av kreditbetyg men även 

när företag får sitt första kreditbetyg någonsin av antingen S&P, Moodys eller Fitch. Resultaten 

från studien visar att belåningsgrad inte har någon påverkan på avvikelseavkastningen vid 

kreditbetygsförändringar. Däremot finner studien att när företag med hög belåningsgrad 

erhåller sitt första kreditbetyg resulterar detta i en mindre avvikelseavkastning än när företag 

med låg belåningsgrad erhåller sitt första kreditbetyg. Forskning av Kliger och Sarig (2000) 

finner däremot att företag med högre belåningsgrad har en större avvikelseavkastning vid 

kreditbetygförändring, vilket stärks av forskning från Freitas och Minardi (2013) som även de 

finner större avvikelseavkastning vid uppgraderingar och nedgraderingar av kreditbetyg för 

företag med hög belåningsgrad.  

Hypoteser 

Med bakgrund av resultaten i tidigare forskning, konstruerar undersökningen således följande 

hypoteser för svenska aktier noterade på Stockholmsbörsen. 

 

➔ Hypotes 1: En uppgradering av kreditbetyg leder till en positiv avvikelseavkastning i 

aktiekursen.   

➔ Hypotes 2: En nedgradering av kreditbetyg leder till en negativ avvikelseavkastning i 

aktiekursen.   
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➔ Hypotes 3: En uppgradering av kreditbetyg leder till en större positiv 

avvikelseavkastning i företag med hög belåningsgrad 

➔ Hypotes 4: En nedgradering av kreditbetyg leder till en större negativ 

avvikelseavkastning i företag med hög belåningsgrad 
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4. Data och metod 
 

Denna studie tillämpar en kvantitativ metod. Kvantitativa undersökningar utgår från ett brett 

urval, ofta med en stor mängd observationer. Utifrån urvalet isoleras specifika faktorer för varje 

observation, vilket sedan statistiskt analyseras för att finna förklaringar för olika fenomen. Då 

denna studie undersöker huruvida förändringar i kreditbetyg leder till avvikelseavkastning i de 

berörda företagens aktier, anses det att en kvantitativ metod är lämplig (Holme, 1997).  Vidare 

behandlar denna studie förändringarna i kreditbetyg som en binärvariabel. Detta innebär att 

studiens endast tar hänsyn till om det skett en förändring eller ej. Slutligen är metodansatsen 

för denna studie deduktiv vilket innebär att studien utifrån redan befintliga teorier kommer 

konstruera hypoteser som sedan prövas för enskilda händelser. Resultatet av dessa prövningar 

kommer sedan kopplas till den valda teorin (Holme, 1997).  

Datainsamling 

För att kunna beräkna huruvida förändringar i kreditbetyg leder till avvikelseavkastning har 

undersökningen genom programmet Refinitiv Datastream inhämtat avkastningsdata för 

aktierna samt avkastningsdata för ett index av Stockholmsbörsen. Datainsamlingen är för 

perioden 1 Januari 2009 till 25 November 2019. Via Refinitiv Datastream har det inhämtats 

daglig avkastningsdata i form av stängningspriser för de aktuella företagen, denna data är 

justerad för andra företagshändelser som påverkar aktiekursen. Indexet som inhämtats är 

SIXRX vilket representerar totalavkastningen för Stockholmsbörsen och används som 

marknadsindex i denna studie. Indexet är nödvändigt för undersökningen eftersom den används 

som en proxy för marknaden. Förutom avkastningsdata för aktierna har även företagsspecifika 

nyckeltal inhämtats från Refinitiv Datastream i form av rådata. Nyckeltalen representerar 

börsvärde, belåningsgrad och market-to-book vilket används vid regressionsanalysen av datan. 

Datainsamlingen är även denna för perioden 1 Januari 2009 till 25 November 2019. 

 

Utöver avkastningsdata och företagsspecifika nyckeltal har även data inhämtats bestående av 

kreditbetyg på svenska företag utgivna av kreditratinginstituten S&P, Moody's och Fitch. Alla 

berörda företag är noterade på Stockholmsbörsen. Kreditbetygen är hämtade från respektive 

kreditratinginstitutions hemsida samt crosscheckade med svenska nyhetsflöden och databasen 

Business Retriever för att säkerställa vilket datum information nått den svenska marknaden 

(S&P, 2019; Moody's, 2019; Fitch 2019). Insamlingen är även denna för perioden 1 Januari 
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2009 till 25 November 2019. Insamlingen av data för kreditbetygen resulterade i 244 antal 

observationer. Av dessa observationer var 136 stycken förändringar av kreditbetyg, 15 stycken 

var nya betyg där företaget innan denna tidpunkt ej tidigare erhållit ett betyg av 

kreditratinginstitutet samt resterande 93 stycken observationer var outlooks. Undersökningens 

val att avgränsa datainsamlingen till perioden 1 Januari 2009 till 25 November 2019 beror på 

brist av tillgänglig data från kreditratinginstituten innan denna tidpunkt. 

Dataurval 

De initiala observationer har genomgått en urvalsprocess bestående av ett flertal kriterier. I de 

fall en observation inte uppfyller samtliga kriterier anses den vara kontaminerad och har således 

uteslutits från det slutgiltiga urvalet. Kriterierna är konstruerade med syftet att uppnå ett 

homogent urval, där kreditbetygsförändringens påverkan på aktiekursen är isolerad och andra 

potentiellt aktiekurspåverkande händelser är bortrensade. Kriterierna är följande:  

 

(i) Betyget måste baseras på hela företagets finansiella förmåga, betyg på specifika finansiella 

produkter utfärdade av företaget utesluts. 

 

(ii) Observationer som klassificeras som bekräftelse av betyg, första gången företaget får ett 

betyg samt borttagande av betyg utesluts. 

 

(iii) Betyg som annonserats mindre än 10 dagar efter ett betyg från ett annat kreditratinginstitut 

utesluts.  

 

(iv) Dagliga aktiekurser 120 dagar före annonseringsdagen måste finnas. 

 

(v) Förändringar av outlooks utesluts. 

 

Undersökningen väljer att endast använda förändringar av kreditbetyg och inte outlooks. Detta 

grundar sig i att förändringar i kreditbetyg har en direkt finansiell påverkan på företaget, medan 

outlooks inte har denna effekt. Outlooks visar endast hur kreditbetyg potentiellt kan ändras i 

framtiden. Efter detta initiala urval kvarstår 116 observationer för perioden. Dessa 

observationer har sedan genomgått ett slutgiltigt urval där undersökningen tillämpat ett sista 

kriterium. 
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(vi) Inga andra företagsspecifika nyheter som kan påverka aktiekursen får existera under dag 0 

och dag +1.  

 

Detta kontrolleras genom företagens pressmeddelanden, databasen Retriever och svenska 

nyhetsflöden. Antalet observationer som inte uppfyllde det slutgiltiga kriteriet var 28 stycken 

och exkluderades från studien. Efter denna slutgiltiga urvalsprocess kvarstår 86 antal 

observationer bestående av 54 uppgraderingar av kreditbetyg samt 32 nedgraderingar av 

kreditbetyg för den givna perioden. S&P har utfärdat 38 stycken av dessa betyg, Moody's 34 

stycken och slutligen Fitch 14 stycken. Vidare redovisar Tabell 2 hur kreditbetygen är fördelade 

på en årlig basis mellan 1 Januari år 2009 till 25 November år 2019 samt vilket kreditbetyg 

som utfärdats. 

 

Tabell 2. Årlig distribution av kreditbetygsförändringar. 
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Noter: Panel A redovisar antalet förändringar av kreditbetyg och hur de är fördelade mellan år 2009 till 2019 i 

form av uppgraderingar och nedgraderingar. Panel B redovisar vilket kreditbetyg som utfärdas för 

uppgraderingar samt nedgraderingar under perioden.  

 

Det slutgiltiga urvalet består av observationer från 31 individuella företag där det bör noteras 

att alla företag är listade på Stockholmsbörsens Large Cap eller Mid Cap. Inget urvalskriterium 

i undersökningen exkluderar företag från Small Cap, dock fann undersökningen inga 

observationer av kreditbetygsförändringar från S&P, Moody's och Fitch för företag listade på 

Small Cap. Eventuellt kan detta bero på att den ekonomiska kostnaden för att erhålla ett 

kreditbetyg från dessa institutioner är för högt för ett mindre företag.  

 

I Tabell 3 redovisas de individuella företagen. Utav de här företagen hade 12 stycken sina 

kreditbetyg förändrade vid ett tillfälle under den givna perioden, 6 stycken företag hade två 

förändringar, 3 företag hade tre förändringar och slutligen hade 10 företag fyra eller fler 

förändringar under perioden. 

 

Tabell 3. Antal förändringar av kreditbetyg per företag. 

 

Noter: Kolumn 1 redovisar företag i bokstavsordning från det slutgiltiga urvalet och antalet förändringar i 

kreditbetyg varje företag erhållit under perioden. Kolumn 2 redovisar följande företag i bokstavsordning från det 

slutgiltiga urvalet och antalet förändringar i kreditbetyg varje företag erhållit under perioden. Kolumn 3 

redovisar de sista företagen i bokstavsordning från det slutgiltiga urvalet och antalet förändringar i kreditbetyg 

varje företag erhållit under perioden. Symbolen ∆ representerar antalet förändringar per företag. 
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Metod  

Denna studie undersöker om förändringar i kreditbetyg hos svenska företag noterade på 

Stockholmsbörsen leder till avvikelseavkastning i aktien vid annonseringstidpunkten. För att 

uppnå detta måste en lämplig metod samt modell tillämpas för beräkningar av 

avvikelseavkastning. Majoriteten av tidigare studier som undersökt hur aktiekursen påverkas 

av olika företagshändelser har använt sig av en eventstudie som metod (Kothari. et al. 2007). 

Vidare menar Kothari. et al., (2007) att eventstudier visat sig väldigt pålitliga vid användningen 

av ett kort eventfönster medan längre eventfönster har påvisat större begränsningar. Där av 

kommer även denna studie använda sig av en eventstudie som metod, kombinerat med ett kort 

eventfönster för att öka pålitligheten i resultaten. Eventfönstret i denna studie är uppdelad i tre 

perioder. Första perioden börjar tio handelsdagar innan eventdagen och sträcker sig till sista 

handelsdagen innan eventdagen. Syftet med denna period är att identifiera potentiellt 

informationsläckage av kreditbetyget innan det officiellt annonserats (MacKinlay, 1997). 

 

Andra perioden, vilket är själva eventet, består av eventdagen och den första handelsdagen efter 

denna dag. Eventdagen, vilket även benämns dag noll är den dagen då förändringen i 

kreditbetyg blir offentlig information. Dag +1 är den första handelsdagen på Stockholmsbörsen 

efter dag noll. Anledningen till att studiens event består av två dagar är att vissa 

offentliggöranden av kreditbetyg dag noll kan ske när Stockholmsbörsen har stängt handeln för 

dagen, alternativt att offentliggörandet sker under en helgdag, vilket innebär att 

Stockholmsbörsen har stängt för handel hela dagen. Om så är fallet innebär det att förändringen 

i kreditbetyg endast reflekteras i aktiekursen dag +1 (MacKinlay, 1997). En ytterligare 

motivering för att endast använda två dagar i eventet är att en kort undersökningsperiod 

minimerar risken att andra faktorer än kreditbetyget påverkar aktiekursen. Längre perioder 

skapar svårigheter i att isolera effekten studien undersöker, vilket således kan påverka 

signifikansen av resultatet (Hand, Leftwich 1992; Kothari. et al. 2007). Den tredje perioden 

börjar två handelsdagar efter eventdagen och sträcker sig till tio dagar efter eventdagen. Syftet 

med denna period är att kontrollera om marknaden reagerat på kreditbetyget efter eventet är 

över. Vidare har denna studie ett estimeringsfönster på 120 dagar innan eventfönstret. 

Estimeringsfönstret är nödvändig för att konstruera studiens beräkningar (MacKinlay, 1997). 
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Marknadsmodellen och beräkningar 

För att mäta avvikelseavkastningen för eventfönstret kommer denna studie använda sig av 

marknadsmodellen. Denna modell är välbeprövad av tidigare studier vilket undersökt 

företagshändelser som är likartade till det denna studie undersöker (MacKinlay, 1997; Kothari. 

et al. 2007). Modellen utgår från att marknadens och tillgångens avkastning är linjär 

(MacKinlay, 1997). Första steget är att beräkna den normala avkastningen för varje enskild 

aktie. Detta estimeras med följande formel: 

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                                  (1)   

  

𝑅𝑖𝑡 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝛼𝑖 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 

𝛽𝑖 = 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 

𝑅𝑚𝑡 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡  

𝜖𝑖𝑡 = 𝑓𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟𝑚  

 

Den normala avkastningen brukar även benämnas som den förväntade avkastningen. När den 

förväntade avkastningen har estimerats kan avvikelseavkastningen beräknas. 

Avvikelseavkastningen är skillnaden mellan aktiens faktiska avkastning och den förväntade 

avkastningen (MacKinlay, 1997). Detta beräknas genom följande formel:  

 

𝐴𝑅𝑖𝜏 = 𝑅𝑖𝜏 − �̂�𝑖 − �̂�𝑖𝑅𝑚𝜏                                          (2) 

  

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝜏 

𝑅𝑖𝜏 = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝜏 

�̂�𝑖  = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝜏   

�̂�𝑖 = 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 𝑖 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝜏   

𝑅𝑚𝜏 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝜏  

 

Avvikelseavkastningen kan sedan användas för att beräkna den genomsnittliga 

avvikelseavkastningen (𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ) vidare benämnt AR. Detta genom att summera samtliga 

avvikelseavkastningar för respektive handelsdag och för att sedan dividera summan med 

antalet observationer. Formeln är följande: 
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𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡 =  

1

𝑁
 ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑁

𝑖=1

          

                                                                                                                                  (3) 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡 = 𝐷𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑡 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑡                                      

𝑁 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

 

Eftersom eventfönstret för denna studie är längre än en dag, måste den kumulativa 

genomsnittliga avvikelseavkastningen (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) vidare benämnt CAR beräknas. Således 

summeras avvikelseavkastningarna för perioden genom följande formel: 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1,  𝜏2) =  ∑ 𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅

𝜏2

𝜏=𝜏

 

                                                                                                                                                                    (4) 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2) = 𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝜏1 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  𝜏2   

AR̅̅ ̅̅
𝑡 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎  𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝜏   

 

För att senare kunna utföra statistiska tester, beräknas variansen av den genomsnittliga 

avvikelseavkastningen var(AR) enligt följande formel: 

 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡) =  

1

𝑁2
 ∑ 𝜎2

𝜀𝑖

𝑁

𝑖=1

 

                                                                                                                                                                    (5) 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡) = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

𝑁 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 ℎä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 

𝜎2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑑 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒  

 

För att kunna utföra en hypotesprövning beräknas den kumulativa variansen för den 

genomsnittliga avvikelseavkastningen var(CAR) med följande formel: 
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𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝑅 𝜏1,  𝜏2) =  ∑ 𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡)

𝜏2

𝜏=𝜏

 

                                                                                                                                                                    (6) 

𝑣𝑎𝑟 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2)  = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

𝑓ö𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 𝜏1 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  𝜏2 

𝑣𝑎𝑟 𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡  = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑡 

 

När både (CAR) och var(CAR) har beräknats kan sedan ett statistiskt test på (CAR) utföras 

genom beräkningar enligt följande formel:  

 

𝜃1 =  
𝐶𝐴𝑅(𝜏1, 𝜏2)

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝑅 𝜏1, 𝜏2)1/2
 ~𝑁(0,1) 

                                                                                                                                                                    (7) 

Värdet som beräknas bestämmer om nollhypotesen kommer förkastas eller inte. Hypotesen är 

ensidig då endast negativa resultat accepteras vid nedgraderingar samt positiva resultat vid 

uppgraderingar.  

Regression 

För att kontrollera för faktorer som kan tänkas påverka CAR genomförs en multipel linjär 

regression med kvantitativa variabler. Huvudvariabeln i regressionen är belåningsgrad och 

undersöks för att besvara hypotes 3 och 4. Freitas och Minardi (2013) finner att företag med 

högre belåningsgrad har en större avvikelseavkastning vid förändring av kreditbetyg. 

Förklaringen de anger är att företag med högre belåningsgrad tenderar att ha större 

räntekostnader, vilket innebär att en förändring i kreditbetyg har en större finansiell påverkan 

på dessa företag jämfört med företag med lägre belåningsgrad. Detta påverkar i slutändan 

företagets fria kassaflödet och aktieägarna. Vidare tillämpas de två kontrollvariablerna 

börsvärde och market-to-book ratio från forskning av Zhang (2018). Enligt Zhang (2018) 

förväntas avvikelseavkastningen vid ett förändrat kreditbetyg minska desto högre börsvärdet 

är. Detta beror på att större företag granskas kontinuerligt och mer intensivt, vilket leder till 

minskad informationsasymmetri och således får kreditbetyg ett lägre informationsvärde än för 

mindre företag. Slutligen menar Zhang (2018) att market-to-book ratio används som ett mått 

för framtida tillväxtmöjligheter och företag med en hög market-to-book ratio förväntas ha fler 

investeringsmöjligheter och är därför mer känsliga för förändring av kreditbetyg, eftersom det 
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påverkar kapitalkostnaden. Utifrån en kombination av forskning från Freitas och Minardi 

(2013) och Zhang (2018) utformas regressionsmodellen på följande sätt: 

 

𝐶𝐴𝑅(0, +1)𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑀𝐵𝑖,𝑡                        (8)                                                                                          

 

Två identiska regressionsmodeller genomförs, en för uppgraderingar och en för nedgraderingar 

av kreditbetyg. Den beroende variabeln CAR(0,+1) representerar den kumulativa 

genomsnittliga avvikelseavkastningen för själva eventet, vilket är dag 0 till +1. För att besvara 

studiens tredje och fjärde hypotes används huvudvariabeln belåningsgrad (Skuld). Freitas och 

Minardin (2013) definierar belåningsgrad genom det finansiella nyckeltalet (12 månaders 

Rullande Nettoskuld) dividerat med (Rörelseresultat + Avskrivningar). Denna studie använder 

samma nyckeltal för beräkning av belåningsgrad. Utifrån studien av Zhang (2018) används de 

två tidigare nämnda kontrollvariabler för att undersöka företagsspecifika faktorer som kan 

påverka avvikelseavkastningen vid ett förändrat kreditbetyg. Den första kontrollvariabeln 

företagsstorlek (Storlek) representerar det logaritmerade börsvärdet i miljarder SEK. Den andra 

konrollvariabeln market-to-book ratio (MB) är den logaritmerade kvoten av företagets 

börsvärde mot det bokförda värdet av det egna kapitalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   20 

5. Resultat  

Uppgradering av kreditbetyg  

Tabell 4 visar det slutgiltiga urvalet för uppgraderingar av kreditbetyg. Resultatet visar att 

uppgraderingar av kreditbetyg i genomsnitt resulterar i 0,55% positiv avvikelseavkastning vid 

dag noll, även benämnt annonseringsdagen. Följande handelsdag, benämnd dag +1, uppvisar 

en positiv genomsnittlig avvikelseavkastning på 0,14%. Resterande handelsdagar resulterade i 

varierande avvikelseavkastning, dock med mindre påverkan på aktiekursen än 

annonseringsdagen. 

 

Tabell 4. Genomsnittliga avvikelseavkastningen (AR) vid uppgraderingar av kreditbetyg. 

 

Noter: Kolumn 1 redovisar första perioden med dagarna -10 till -1 och deras respektive avvikelseavkastning för 

varje dag vid uppgraderingar av kreditbetyg. Kolumn 2 redovisar eventet med dagarna 0 till -1 och deras 

respektive avvikelseavkastning för varje dag vid uppgraderingar av kreditbetyg. Kolumn 3 redovisar period 3 

med dagarna +2 till +10 och deras respektive avvikelseavkastning för varje dag vid uppgraderingar av 

kreditbetyg. 

 

Vidare i figur 1 redovisas den kumulativa avvikelseavkastningen (CAR) för hela eventfönstret. 

Resultatet visar en negativ CAR för dagarna -10 till -3 samt en positiv  CAR för dagarna -3 till 

-1 samt dagarna 0 till +1. Slutligen uppvisar dagarna +2 till +10 ingen enhetlig 

avvikelseavkastning. Enligt studiens första hypotes förväntades en positiv CAR för dagarna 0 

till 1. Dock förväntade denna undersökning inte en positiv CAR för dagarna -3 till 0, vilket 
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initialt tyder på att potentiella informationsläckage har skett innan uppgraderingarna av 

kreditbetygen annonserats. 

 

 

Figur 1. Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning (CAR) vid uppgradering av kreditbetyg under perioden 

dag -10 till dag 10. Figuren redovisar på y-axeln CAR i en procentuell skala  samt varje enskild dag under hela 

perioden på x-axeln. Den svarta fetmarkerade linjen representerar CAR för varje enskild dag under perioden. 

 

Tabell 5 redovisar hela eventfönstrets CAR samt signifikansnivån vid uppgradering av 

kreditbetyg. Dag 0 till dag +1, vilket är denna studies eventdagar, uppvisar en positiv CAR på 

0,70% och ett t-värde på 2.26. Detta innebär att resultatet är statistiskt signifikant på 5% 

signifikansnivå. Således accepteras undersökningens första hypotes, att en uppgradering av 

kreditbetyg leder till en positiv avvikelseavkastning i aktiekursen. I figur 1 återfinns att 

avvikelseavkastningen för dagarna -3 och -1 alla är positiva och att detta potentiellt kunde bero 

på informationsläckage innan annonsering av kreditbetygen. Dock är dessa dagar en del av 

eventfönstrets första period, bestående av dagarna -10 till -1, vilket uppvisar en negativ CAR 

på -0,84% som helhet för perioden enligt tabell 5. Då resultatet för dagarna -10 till -1 enligt t-

testet är icke signifikant, kan studien ej statistiskt säkerställa att informationsläckage har 

uppstått innan annonsering av kreditbetyget. Slutligen har den tredje perioden med dagarna +2 

till +10 en negativ CAR på -0,15%, dock är resultatet inte signifikant enligt t-testet som 

redovisas i tabell 5. 
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Tabell 5. Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning (CAR) vid uppgraderingar. 

 

Noter: Kolumnen ”eventfönster” redovisar undersökningens tre perioder. Kolumnen ”N” redovisar antalet 

observationer för varje period. Kolumnen ”CAR” redovisar den genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning för 

varje period. Kolumnen ”T-stat” redovisar resultaten från ett statistiskt test på CAR för varje period. Symbolen 

** representerar en signifikansnivå på 5%. 

Nedgraderingar av kreditbetyg  

Tabell 6 redovisar det slutgiltiga urvalet för nedgraderingar av kreditbetyg. Resultatet visar att 

nedgraderingar av kreditbetyg i genomsnitt resulterar i -0,29% negativ avvikelseavkastning vid 

annonseringsdagen. Dag +1 uppvisar däremot en positiv genomsnittlig avvikelseavkastning på 

0,20%. 

 

Tabell 6. Genomsnittliga avvikelseavkastningen (AR) för nedgraderingar. 

 

Noter: Kolumn 1 redovisar första perioden med dagarna -10 till -1 och deras respektive avvikelseavkastning för 

varje dag vid nedgraderingar av kreditbetyg. Kolumn 2 redovisar eventet med dagarna 0 till -1 och deras 

respektive avvikelseavkastning för varje dag vid nedgraderingar av kreditbetyg. Kolumn 3 redovisar tredje 

perioden med dagarna +2 till +10 och deras respektive avvikelseavkastning för varje dag vid nedgraderingar av 

kreditbetyg. 
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Vidare i figur 2 redovisas CAR för hela eventfönstret. Resultatet visar en negativt CAR för 

perioden som helhet. Dagarna -3 och -2, som är en del av första perioden med dagarna -10 till 

-1, uppvisar en negativ avvikelseavkastning. Dock är detta inte enhetligt med hela första 

perioden och således bör man inte anta potentiella informationsläckage innan annonseringarna 

av nedgraderingarna i kreditbetyg. 

 

 

Figur 2. Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning (CAR) vid nedgraderingar av kreditbetyg för första 

perioden med dagarna -10 till dag 10. Figuren redovisar på y-axeln CAR i en procentuell skala, samt varje 

enskild dag under hela perioden på x-axeln. Den svarta fetmarkerade linjen representerar CAR för varje enskild 

dag under perioden. 

 

Tabell 7 redovisar CAR samt signifikansnivån för hela eventfönstret vid nedgradering av 

kreditbetyg. Eventet, vilket är dagarna 0 till +1, uppvisar en negativ CAR på -0,09% och ett t-

värde på -0.1822. Detta t-värde innebär att resultatet inte är signifikant på antingen 10% eller 

5% signifikansnivå. Där av förkastas denna studies andra hypotes att en nedgradering av 

kreditbetyg leder till negativ avvikelseavkastning i aktiekursen, eftersom signifikansnivån är 

för låg för att studien ska acceptera hypotesen. CAR för första perioden med dagarna -10 till -

1 är negativt på -0,05% men resultatet med ett t-värde på -0.04 har ingen statistiskt signifikans. 

Samma gäller för den tredje perioden med dagarna +2 till +10, där CAR är negativt på -0.76% 

och resultatet saknar statistiskt signifikans. Till följd av detta kan studien inte dra några 

slutsatser gällande avvikelseavkastning vid nedgraderingar av kreditbetyg. 
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Tabell 7. Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning (CAR) vid nedgraderingar. 

 

Noter: Kolumnen ”Eventfönster” redovisar undersökningens tre perioder. Kolumnen ”N” redovisar antalet 

observationer för varje period. Kolumnen ”CAR” redovisar den genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning för 

varje period. Kolumnen ”T-stat” redovisar resultaten från ett statistiskt test på CAR för varje period.  

Regressionsanalys  

Studiens regressionsmodell undersöker belåningsgrad och två företagsspecifika 

kontrollvariablers påverkan vid både uppgraderingar och nedgraderingar av kreditbetyg. 

Resultatet av regressionsmodellen presenteras i tabell 8. Vid uppgradering av kreditbetyg har 

kontrollvariabeln Skuld en negativ koefficient och resultatet är inte statistiskt signifikant. Där 

av kan inte undersökningen påvisa att en uppgradering av kreditbetyg leder till större positiv 

avvikelseavkastning i företag med hög belåningsgrad. Detta innebär att den tredje hypotesen i 

studien måste förkastas. Vid nedgradering av kreditbetyg är även kontrollvariabelns Skuld 

koefficient negativ samt saknar statistisk signifikans. Där av kan inte studien påvisa att en 

nedgradering av kreditbetyg leder till större negativ avvikelseavkastning i företag med hög 

belåningsgrad. Detta innebär att även den fjärde hypotesen i studien måste förkastas. Vidare 

har kontrollvariabeln Storlek en negativ koefficient på -0,0094 och är statistiskt signifikant på 

1% signifikansnivå för uppgraderingar.  

 

Detta resultat är likt tidigare studier av Zhang (2018) och stärker slutsatsen att CAR påverkas 

mindre hos företag med större börsvärde än företag med mindre börsvärde vid en förändring 

av kreditbetyg. Dock finner undersökningen endast detta för uppgraderingar och inte 

nedgraderingar av kreditbetyg vilket redovisas i tabell 8. Den andra kontrollvariabeln MB är 

inte statistiskt signifikant för antingen uppgraderingar eller nedgraderingar och således kan 

studien inte dra några slutsatser om huruvida MB påverkar CAR vid förändring av kreditbetyg.  
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Tabell 8. Regressionstabell för uppgraderingar och nedgraderingar av kreditbetyg. 

 

Noter: Kolumnen ”Variabel” redovisar de olika variablerna undersökningen använt i regressionsanalysen. 

Storlek representerar det logaritmerade börsvärdet för varje företag. Skuld representerar belåningsgrad för varje 

företag. MB representerar varje företags market-to-book ratio. Kolumnen ”T-stat” redovisar resultaten från de 

statistiska testerna för varje variabel i regressionsanalysen. 
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6. Diskussion och slutsats 

 

Denna studie har undersökt huruvida förändringar av kreditbetyg, i form av uppgraderingar 

samt nedgraderingar, leder till avvikelseavkastningen i företagens berörda aktier noterade på 

Stockholmsbörsen. För att undersöka detta konstruerades fyra stycken hypoteser med 

utgångspunkt i tidigare forskning. Den första hypotesen var att uppgraderingar av kreditbetyg 

leder till en positiv avvikelseavkastning i aktiekursen. Hypotesen konstruerades med bakgrund 

i forskning av Barron et al., (1997); Elayan et al., (2003); och Abad-Romero och Robles-

Fernadez (2006) på den brittiska, nya zeeländska respektive spanska marknaden där det 

påträffats avvikelseavkastning vid uppgraderingar av kreditbetyg. Likt dessa marknaderna är 

även den svenska marknaden liten ur ett globalt perspektiv samt har tidigare forskning av 

Elayan et al., (2003) föreslagit att mindre marknader finner avvikelseavkastning vid 

uppgraderingar då det existerar en lägre grad av transparens i informationen på de här 

marknaderna, till skillnad från större marknader. Denna studie fann att uppgraderingar av 

kreditbetyg resulterade i en positiv avvikelseavkastning på 0.70% för dagarna 0 till +1. 

Resultatet var statistiskt signifikant på en 5% signifikansnivå. Där av accepterades studiens 

första hypotes, likt det tidigare studierna på mindre marknader. Vidare fann undersökningen 

ingen statistisk signifikans i resultaten för perioderna innan och efter själva eventet. Detta tyder 

på en effektivt marknad enligt EMH, eftersom den nya informationen i form av 

kreditbetygsförändringar endast reflekteras i form av avvikelseavkastning under dagarna 0 till 

+1 och inte dagarna innan eller efter eventet. 

 

Studies andra hypotes var att nedgradering av kreditbetyg leder till en negativ 

avvikelseavkastning i aktiekursen. Hypotesen konstruerades med bakgrund i majoriteten av 

nämnd tidigare forskning av Choy et al., (2006); Poornima et al., (2015); Kenjegaliev et al., 

(2016) som funnit att nedgraderingar av kreditbetyg leder till en negativ avvikelseavkastning i 

diverse marknader av varierande storlek. Undersökningen fann att nedgraderingar av 

kreditbetyg resulterade i en negativ avvikelseavkastning dagarna 0 till +1 på -0.09%. Resultatet 

var dock icke signifikant och således förkastade studien den andra hypotesen då resultatet inte 

uppnått 5% signifikansnivå, till skillnad från tidigare forskning. En potentiell anledning till att 

resultatet inte uppnådde högre signifikansnivåer är antalet observationer av nedgraderingar 

som ingick i undersökningen. Efter urvalsprocessen kvarstod 32 stycken observationer som 

sedan analyserades, ett större antal observationer hade troligen möjliggjort starkare statistiska 

slutsatser kring nedgraderingar av kreditbetyg. Observationerna av nedgraderingarna var även 



   27 

till viss del koncentrerade kring åren just efter finanskrisen år 2008, vilket potentiellt kunnat 

begränsa resultatens generella applicerbarhet om undersökningens resultat hade uppnått en 

högre signifikans.  

 

Studiens tredje och fjärde hypotes ämnade till att utreda om företagens belåningsgrad hade en 

påverkan på avvikelseavkastningen vid förändringar i kreditbetyg. Studiens tredje hypotes var 

att uppgradering av kreditbetyg leder till större positiv avvikelseavkastning i företag med hög 

belåningsgrad. Den fjärde hypotesen var att nedgraderingar av kreditbetyg leder till större 

negativ avvikelseavkastning i företag med hög belåningsgrad. Motivationen bakom dessa 

hypoteser baseras på forskning av Freitas och Minardi (2013). De fann att vid förändring av 

kreditbetyg var avvikelsevkastningen i aktier som tillhör företag med hög belåningsgrad större 

än avvikelseavkastningen i aktier som tillhör företag med lägre belåningsgrad. Resultaten från 

undersökningen fann dock ingen statistisk signifikans för antingen den tredje eller fjärde 

hypotesen. Där av förkastade studien både den tredje och fjärde hypotesen och inga slutsatser 

kunde göras kring hur företags belåningsgrad påverkar avvikelseavkastning.  

Slutsats 

Avslutningsvis fann denna studie att uppgraderingar av kreditbetyg i företag noterade på 

Stockholmsbörsen leder till positiv avvikelseavkastning i de berörda företagens aktier. 

Resultatet stärker tidigare slutsatser från forskning av Barron et al., (1997); Elayan et al., 

(2003); samt Abad-Romero och Robles-Fernadez (2006) att på mindre marknader kan 

uppgraderingar av kreditbetyg resultera i en positiv avvikelseavkastning. Detta till skillnad från 

tidigare forskning på större marknader som ej observerat detta fenomen (Hand, Leftwich. 

(1992); Choy et al. (2006); Poornima et al., (2015); Kenjegaliev et al., (2016). 

Förslag för framtida forskning 

Denna studie fokuserade på förändringar i kreditbetyg för perioden år 2009 till år 2019. 

Observationer för icke-kontaminerade nedgraderingar av kreditbetyg var begränsade och 

således uppnådde resultatet ingen signifikans. Med tiden kommer fler nedgraderingar av 

kreditbetyg för svenska företag noterade på Stockholmsbörsen kunna observeras, vilket skapar 

en möjlighet för framtida studier att fastställa om nedgraderingar leder till avvikelseavkastning 

i aktier på den svenska marknaden. En framtida studie med fler observationer av 
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nedgraderingar vilket potentiellt leder till högre signifikans av resultatet, skulle därför vara 

intressant. 

 

Vidare skulle det även vara intressant att undersöka om avvikelseavkastningen vid förändringar 

av kreditbetyg skiljer sig beroende på vilket betyg företaget erhåller. Detta då exempelvis en 

uppgradering eller nedgraderingar kan flytta ett företag från kreditratinginstitutens lista för 

non-investment grade till deras lista för investmentgrade, eller vice versa. Denna förändring 

kan potentiellt resultera i en större avvikelseavkastning än förändringar av kreditbetyg som inte 

innebär denna förflyttning. Slutligen kan det vara av intresse att undersöka andra 

kontrollvariabler än de som använts i denna undersökning, vilket potentiellt kan öka förståelsen 

för hur förändringar i kreditbetyg påverkar olika typer av svenska företags aktier. 
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Bilaga 
 

        Avvikelseavkastning 

Företag Datum Utgivare Betyg Dag 0 Dag 1 

            

ABB 2014-05-02 Fitch Upgrade -1,00% 0,47% 

Alfa Laval 2013-05-08 S&P Upgrade 2,02% 1,06% 

Astra Zeneca  2014-11-21 Fitch Downgrade 0,25% -1,50% 

  2013-04-11 Moody's Downgrade -0,47% 0,30% 

Atlas Copco 2018-02-22 S&P Upgrade 0,16% -0,74% 

  2011-02-24 S&P Downgrade 0,45% 0,22% 

Autoliv 2019-09-26 S&P Upgrade 0,52% -0,67% 

  2013-12-09 S&P Upgrade 0,14% 0,39% 

  2010-07-27 S&P Upgrade 0,10% 0,74% 

  2009-11-27 S&P Upgrade 0,37% 2,35% 

  2009-02-19 S&P Downgrade -0,86% -5,33% 

Castellum 2019-06-05 Moody's Upgrade 0,62% -0,44% 

Dometics 2019-08-19 Moody's Upgrade 0,99% 0,26% 

  2016-12-23 Moody's Upgrade -0,35% 0,03% 

Electrolux 2016-12-20 S&P Upgrade 0,33% 0,51% 

  2015-12-17 S&P Upgrade 1,51% -0,96% 

  2014-11-06 S&P Upgrade -0,60% -1,23% 

  2010-11-24 Fitch Upgrade 0,13% 0,50% 

  2010-11-09 S&P Upgrade 2,66% 0,57% 

Enquest  2015-10-06 S&P Downgrade -2,98% 5,41% 

Ericsson 2017-07-21 Moody's Downgrade 1,62% 1,86% 

  2017-05-03 Fitch Downgrade -1,38% 0,71% 

  2016-10-14 Moody's Downgrade -0,99% 0,35% 

  2011-06-10 Moody's Upgrade -0,23% -0,57% 

Fabege 2019-10-17 Moody's Upgrade -0,93% -1,19% 

Hoist 2017-05-26 Moody's Upgrade 0,34% -2,27% 

Holmen 2017-07-10 S&P Upgrade 0,27% -0,31% 

  2009-12-09 S&P Downgrade -0,15% 1,00% 

Investor 2015-11-25 Moody's Upgrade 0,23% 0,07% 

Kungsleden 2019-06-20 Moody's Upgrade -0,96% 1,42% 

Lundin Mining 2017-12-20 Moody's Upgrade 2,82% 2,10% 

  2017-10-23 S&P Upgrade 1,69% -1,73% 

  2015-04-23 S&P Upgrade 2,51% 4,33% 

Nordea 2012-05-25 Moody's Downgrade 0,11% -1,05% 

  2009-09-08 Moody's Downgrade -0,95% 0,43% 

Sagax 2018-09-18 Moody's Upgrade 0,99% -0,90% 

Sandvik 2019-02-22 S&P Upgrade -0,10% 0,57% 
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  2017-12-05 S&P Upgrade -0,09% -1,32% 

  2014-03-17 S&P Downgrade 0,59% -0,09% 

  2011-05-24 S&P Upgrade 1,06% 0,16% 

  2010-03-09 S&P Downgrade 0,56% 1,29% 

SAS 2016-07-04 Moody's Upgrade 8,47% 2,57% 

  2014-03-05 Moody's Upgrade 0,30% 2,26% 

  2013-08-05 S&P Upgrade 8,47% 1,70% 

  2009-08-17 Moody's Upgrade 1,90% -2,49% 

SBB 2019-04-08 Fitch Upgrade -0,26% 2,14% 

SCA 2014-02-21 S&P Upgrade -0,49% -1,36% 

SEB 2018-04-20 Moody's Upgrade -0,96% 1,58% 

  2016-05-26 Fitch Upgrade -0,38% -1,05% 

  2015-06-17 Moody's Upgrade 1,49% -2,20% 

  2009-04-07 Moody's Downgrade 1,73% -6,28% 

Securitas 2012-08-17 S&P Downgrade 1,62% -0,92% 

SHB 2015-06-17 Moody's Upgrade 1,02% -1,34% 

  2012-05-25 Moody's Downgrade -1,23% -0,99% 

  2009-09-08 Moody's Downgrade -2,05% 0,78% 

SKF 2018-12-20 Moody's Upgrade 0,57% 1,50% 

  2018-11-12 Moody's Upgrade 0,69% 0,84% 

  2016-10-28 S&P Downgrade 1,91% 1,40% 

SSAB 2018-06-25 S&P Upgrade -3,51% 1,98% 

  2017-10-31 S&P Upgrade -0,11% 2,42% 

  2013-09-27 S&P Downgrade -1,39% 1,20% 

  2010-12-06 S&P Downgrade 1,60% 0,56% 

  2009-07-30 S&P Downgrade 1,18% -1,77% 

Stora Enso 2017-08-21 S&P Upgrade -0,73% -0,43% 

  2009-07-24 Fitch Downgrade 1,30% 2,13% 

  2009-05-14 S&P Downgrade -2,91% 3,80% 

  2009-02-13 Moody's Downgrade -2,76% 1,06% 

Swedbank 2018-04-20 Moody's Upgrade -0,19% 0,96% 

  2016-05-26 Moody's Upgrade 0,56% 0,47% 

  2015-06-17 Fitch Upgrade -0,11% -0,04% 

  2013-06-04 Moody's Upgrade -0,19% -0,73% 

  2012-07-25 Fitch Upgrade 0,28% -0,61% 

  2011-12-01 S&P Upgrade 0,45% -0,45% 

Telia 2018-10-18 Moody's Downgrade 0,98% -0,57% 

  2016-05-06 Fitch Downgrade -0,65% 0,04% 

Volvo 2019-05-10 Moody's Upgrade -0,90% -0,17% 

  2019-04-16 S&P Upgrade -0,03% 0,23% 

  2017-07-26 Moody's Upgrade 0,04% -1,19% 

  2011-08-11 Fitch Upgrade -0,81% -2,27% 
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  2011-04-15 S&P Upgrade -0,81% 0,26% 

  2010-03-15 S&P Downgrade 0,52% -1,37% 

  2010-02-08 Fitch Downgrade -3,46% 0,51% 

  2009-07-24 Fitch Downgrade -1,13% -0,43% 

  2009-04-29 S&P Downgrade 1,42% 1,10% 

  2009-04-09 Fitch Downgrade -2,63% 2,86% 

  2009-02-13 Moody's Downgrade 0,79% -0,27% 
 

 

 

 

 

 

 


