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Sammandrag 

Det låga ränteläget som råder i samhället har skapat möjligheter för svenska företag att 

finansiera sig genom att emittera företagsobligationer. Obligationslån har under senare år blivit 

en allt vanligare finansieringsform och har i viss utsträckning ersatt traditionella 

banklån.  Studien undersöker marknadsreaktionerna när ett börsnoterat svenskt företag 

annonserar om en obligationsutgivning och om företagsspecifika faktorer kan påverka 

eventuella marknadsreaktioner. För att undersöka marknadens reaktioner vid meddelande om 

obligationsutgivning användes en eventstudie där icke-finansiella svenska börsnoterade bolag 

under åren 2000-2015 undersöktes. Resultaten av eventstudien kan inte visa att det sker en 

marknadsreaktion i perioden före eller i samband med att en obligationsemittering 

offentliggörs. Däremot sker en negativ marknadsreaktion i perioden efter meddelandet. Vidare 

indikerar studien på att företagens storlek och bransch, men inte andelen materiella tillgångar 

och förändring i skuldsättningsgrad, kan påverka hur stark reaktionen blir.  

 

Nyckelord: Företagsobligationer, aktiemarknad, eventstudie, abnormal avkastning, 

signalteori, pecking order-teori, effektiva marknadshypotesen, kapitalstruktur, 

skuldsättningsgrad.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  

När finanskrisen slog ner i USA år 2007 uppstod finansiella kedjereaktioner som spred sig i 

resten av världen. En av följderna blev att marknader drabbades av brist på likviditet och det 

blev svårt för aktörer att kunna finansiera sin verksamhet med hjälp av lån från institutioner. 

(Sveriges Riksbank, 2015) Till och med länder, exempelvis Grekland, Spanien och Irland, fick 

det svårt att hitta finansiering trots att statsobligationer i stort sett anses som riskfria (Wissén 

& Wissén, 2011, s. 43).  

 

Om det blev svårare för länder att hitta finansiering så blev det även svårare för företag. 

Historiskt sett har företag inom EU främst tagit in ny finansiering till sina verksamheter genom 

att låna av banker eller liknande institut (EU-kommissionen, 2015). Även i Sverige har det 

traditionellt sett ut på samma sätt, men i finanskrisens kölvatten höll institutionerna hårt i 

kapitalet och det blev svårare att ta upp traditionella lån (Sveriges Riksbank, 2014).    

 

Med tiden utvecklades krisen till en ekonomisk nedgång och räntorna sjönk till rekordlåga 

nivåer. Det låga ränteläget fick investerare att börja leta efter alternativa investeringar i mer 

riskfyllda tillgångar vilket i sin tur skapade möjligheter för företag att ge ut 

företagsobligationer. (Joyce, Liu & Tonks, 2014) Just användandet av företagsobligationer har 

på senare år ökat inom EU samtidigt som bankutlåningen minskat (EU-kommissionen, 2015). 

Från slutet av 2011 till och med andra kvartalet 2014 ökade andelen av de svenska företagens 

totala lånefinansiering, som bestod av företagsobligationer, från 15 procent till mer än 20 

procent (Sveriges Riksbank, 2014). Samtidigt har antalet emissioner på den svenska 

obligationsmarknaden ökat med 26 procent. Under perioden 2011 till 2014 ersatte alltså 

företagsobligationer i viss utsträckning banklån som finansieringsmetod. (ibid) I början av år 

2015 verkade dock trenden avstanna, från mars till och med augusti var beloppet av de 

företagsobligationer som utgavs relativt litet men ökade sedan igen (Statistiska centralbyrån, 

2015a). Samtidigt var det totala utestående nominella belopp som emitterats i 

företagsobligationer relativt stabilt och låg på omkring samma nivå som i slutet av 2014 

(Statistiska centralbyrån, 2015b).   

 



5 

 

1.2 Problematisering 

Ett inte allt för omdiskuterat ämne är hur den ökade användningen av företagsobligationer som 

skuldfinansiering kan komma att påverka företag, marknader och aktieägare. Det finns en del 

forskning som pekar på att dessa typer av förändringar i företags kapitalstruktur inte har någon 

betydelse för företagets värde och därmed inte heller på aktieägares investeringsbeslut. Miller 

och Modiglianis (1958) klassiska verk är en grundpelare inom ämnet. De menar att ett företags 

kapitalstruktur inte har någon effekt på företagsvärdet med antagandet om en perfekt marknad 

och symmetrisk information. Företags finansieringspolicy har alltså inga värdeskapande 

effekter på en perfekt marknad, det enda som skapar värde är hur företaget väljer att investera 

sitt kapital. Det betyder att på en perfekt marknad kommer utförandet av företagsobligationer 

inte att ha någon betydelse för företagets värde.   

 

Det finns även forskning som pekar på att dessa typer av förändringar i företags kapitalstruktur 

faktiskt påverkar aktieägares investeringsbeslut. Exempelvis fann Schweitzer (1989) att ett 

företags marknadsvärde kan påverkas när information om en förändring av dess kapitalstruktur 

når marknaden. Med andra ord kan det vara möjligt att aktieägares investeringsbeslut påverkas 

av förändringar i företagets kapitalstruktur. 

 

Ett företags kapitalstruktur förändras när det tar upp nya skulder (Allen, Brealy, Myers, 2014, 

s. 4). Det i sin tur innebär att företaget vid skuldfinansiering kan få en högre avkastning på det 

egna kapitalet eftersom antalet aktier inte förändras, vilket resulterar i högre vinst per aktie 

(Allen et al., 2014, s. 491). Vid skuldfinansiering uppkommer dock en ökad risk eftersom 

företaget tar på sig en skyldighet att betala ut bestämda belopp under skuldens löptid. Om 

företaget av någon anledning inte klarar av att betala ut dessa belopp kan det, i värsta fall, 

finnas risk för att företaget går i konkurs. (Ross, 1977) För aktieägare och investerare i 

företagsobligationer är det lockande med en hög avkastning men samtidigt måste de räkna med 

företagets ökade risk. Senaste årens utveckling visar att investerare i företagsobligationer är 

beredda att ta en högre risk till förmån för en högre avkastning. (Joyce et  al., 2014) 

 

Enligt Ross (1977) ökar risken för investerare i aktier vid ett antagande om att marknaden 

präglas av asymmetrisk information eftersom företagsledare då har mer information om 
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företagets värdepapper än den övriga marknaden. Ross (1977) menar vidare att 

företagsledningen har mer information om företaget än vad aktieägarna och marknaden har. 

Marknaden är medveten om att företagsledningen har insynsinformation och tar därför hänsyn 

till det i sin tolkning av information, informationsutgivningen kan därför skicka signaler till 

marknaden som är mer positiva eller negativa än vad informationen faktiskt är. Ett exempel på 

detta fann Jung, Kim och Stulz (1996) som kunde visa att nyemissioner av aktier ger en negativ 

abnormal avkastning på fyra procent, alltså att aktiepriset sjunker när en nyemission ska 

utföras. Anledningen till det är att marknaden inte förväntar sig att ett företag ger ut nya aktier 

om företaget är undervärderat eftersom det inte skulle gynna företaget. Alltså kan marknaden 

tolka nyemissionen som en signal på att företagsstyrelsen anser att aktien är övervärderad. Att 

utfärdandet av aktier skickar en signal till marknaden skulle även kunna antyda att utfärdandet 

av företagsobligationer kan fungera som en signal till marknaden.  

 

De Roon och Veld (1998) undersökte marknadseffekten av obligationsutgivnings- 

meddelanden för konvertibla  obligationer och obligationer kopplade till warranter1. De kom 

fram till att en ökning i företags skulder har en positiv effekt på aktiepriser. Detta indikerar på 

att meddelanden om obligationsutgivning kan ses som en marknadssignal till investerare och 

att det tolkas som gynnsamma nyheter på aktiemarknaden. Det finns även studier som fått 

motsatta resultat. Abhyankar och Dunning (1999) fann negativa effekter på aktievärdet efter 

utfärdandet av konvertibla företagsobligationer. Detsamma gäller för Lewis, Rogalski och 

Sewad (2001) som observerade liknade resultat.  

 

Med tanke på de varierande resultat som tidigare studier visat behöver innebörden av att ett 

företag ger ut obligationer inte nödvändigtvis vara helt klart för aktieägare. Samtidigt är det 

inte orimligt att tänka sig att ett företags informationsutgivning om obligationsemittering kan 

få en effekt på företagets aktiepris. Efter en granskning av aktuell forskning inom ämnet verkar 

forskning kring den svenska marknaden vara begränsad och med tanke på att finansiering 

genom företagsobligationer dessutom har ökat de senaste åren, både i Europa och Sverige, kan 

det anses som intressant att undersöka ämnet vidare. 

                                                 
1 En warrant ger innehavaren möjlighet att till ett fast pris köpa eller sälja ett värdepapper i framtiden 

(Finansinspektionen, 2006) 
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1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur den svenska aktiemarknaden reagerar när ett börsnoterat 

företag meddelar att det ska ge ut företagsobligationer. Vidare ämnar studien att undersöka om 

företagsspecifika faktorer kan påverka eventuella marknadsreaktioner.   

 

1.4 Disposition 

Här redogörs studiens fortsatta struktur och indelning av kapitel. I kapitel 2 presenteras den 

teoretiska bakgrund som ska ligga till grund för studien. I kapitel 3 motiveras studiens metod, 

tillvägagångssätt och avgränsningar. I kapitel 4 kopplas den teoretiska bakgrunden samman 

med studiens resultat och analyseras. Studien avslutas med konklusioner i kapitel 5. 
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2. Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som används i studien. Först redogörs en 

del om hur marknaden skulle reagera på en effektiv marknad följt av en del som presenterar 

hur marknaden skulle reagera på en ineffektiv marknad. Vidare redogörs tidigare forskning om 

utgivning av obligationer och dess påverkan på aktiekurser vilket sedan används till grund för 

att forma studiens deduktiva hypoteser.   

 

2.1 Obligationsemittering på en effektiv marknad 

2.1.1 Effektiva marknadshypotesen 

En vanlig utgångspunkt vid studier som undersöker effekter av händelser på aktiemarknaden 

är att marknaden är effektiv. Det innebär kort att aktiepriset förändras direkt när ny information 

når marknaden eftersom aktörerna på marknaden agerar rationellt. (MacKinlay, 1997) 

 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) grundades av Fama (1970). EMH antar att 

marknaden är effektiv och att det är omöjligt för en enskild aktör på börsen att kunna prestera 

bättre än marknaden eftersom aktiepriserna alltid avspeglar all relevant information. Aktier 

handlas alltid till verkligt värde på aktiebörser vilket gör det omöjligt för investerare att köpa 

undervärderade aktier eller sälja aktier till ett inflaterat pris. Den enda möjligheten för en 

investerare att få högre avkastning blir därmed att göra mer riskabla investeringar. EMH delas 

in i tre nivåer; svag form, semistark form och stark form. (Fama, 1970) 

  

Den svaga formen säger att marknaden är effektiv och att prisbildningen reflekterar all 

marknadsinformation. Denna form antar att historiska aktiekurser inte har någon effekt på 

framtida kurser vilket innebär att investerare inte kan studera tidigare aktiekurser för att få ut 

avkastning. (Fama, 1970) Aktiekurser följer alltså ett slumpmässigt mönster, en så kallad 

slumpmässig gång (Samuelson, 1965).  

  

Den semistarka formen antar att prisbildningen även reflekterar ny publik information, men 

inte insynsinformation. Det betyder att all tillgänglig publik information på marknaden 

avspeglas i aktiekursen vid en viss tidpunkt. Exempel på publik information kan vara 
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meddelanden om årsresultat eller meddelande om förändring i kapitalstruktur. Med 

antagandena om att aktiepriser reflekterar all ny information och att investerare köper aktier 

efter att denna information släppts kan inte en investerare tjäna mer än övriga marknaden 

genom att handla utifrån ny information. (Fama, 1970)  

  

Den starka formen antar utöver den semistarka formen att aktiepriser avspeglar all information, 

både publik och privat information. Det innebär att en investerare inte har möjlighet att ta ut en 

högre vinst än den genomsnittliga marknaden även om investeraren fått ny information. (Fama, 

1970)   

 

2.1.2 Miller och Modiglianis propositioner om kapitalstrukturens irrelevans 

Eftersom ett företags kapitalstruktur kan förändras om det ger ut nya företagsobligationer kan 

det vara intressant att se hur marknaden teoretiskt kan reagera vid ett meddelande om 

obligationsutgivning. Utifrån perspektivet om en effektiv marknad kommer därför Miller och 

Modiglianis (1958) propositioner om kapitalstrukturens irrelevans att åskådliggöras. 

 

Kapitalstruktur är den fördelningen av skuld och eget kapital som ett företag använder sig av i 

sin finansiering (Allen et al., 2014, s. 4) och valet av kapitalstruktur är ett rent 

finansieringsbeslut (Dobbins & Pike, 1986, s. 195). Dagens forskning om kapitalstruktur som 

finansieringsbeslut har sitt ursprung i Miller och Modiglianis propositioner om 

kapitalstrukturens irrelevans från 1958. Här nedan kommer proposition 1 och proposition 2, 

med antagandet att det inte finns skatter, att presenteras. 

 

Proposition 1 (utan skatt) utgår från att oavsett vilken kapitalstruktur ett företag har är ett 

företags värde alltid det samma på en perfekt marknad. Därmed finns det inte någon 

kapitalstruktur som är bättre än någon annan med förutsättningarna att det inte finns skatter och 

transaktionskostnader samt att räntekostnaden på lån är den samma för både privatpersoner och 

företag. (Miller & Modigliani, 1958)  

 

Proposition 2 (utan skatt) säger att förväntad avkastning på ett företags eget kapital är positivt 

relaterat till skuldsättningsgraden. Förklaringen till det är att risken för eget kapital ökar med 
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en ökad skuldsättningsgrad och den ökade risken på det egna kapitalet ska kompenseras med 

en ökad förväntad avkastning. (Miller & Modigliani, 1958) 

 

2.2 Obligationsemittering på en ineffektiv marknad 

2.2.1 Signalteorin 

För att kunna dra slutsatser om vad en obligationsutgivning ger för signaler till marknaden 

kommer Ross (1977) signalteori att användas. Signalteorin utgår till skillnad från Miller och 

Modigliani (1958) och Fama (1970) från en ineffektiv marknad präglad av 

informationsasymmetri. Signalteorin menar att en förändring i finansieringspolicy förändrar 

investerares uppfattning om ett företag. Därmed kan förändring i företags kapitalstruktur ses 

som en marknadssignal. Signalteorin antar att företags finansieringsbeslut främst är utformade 

för att ge en bild av företagsledningens tilltro till företagets framtidsplaner. Därför måste 

företagsledningen innan ett beslut tänka ut vad beslutet skickar för signaler om företaget till 

marknaden. Företagsledningen kan därmed påverka genom att formulera beslutet på ett för 

företaget gynnsamt sätt.  

   

Att signalteorin baseras på ett antagande om att företagsledare är mer informerade om sina 

företag än deras kreditgivare och investerare innebär att företagsledare har bättre insyn i 

företagets framtida kassaflöden. Om företagsledare skickar ut signaler som antyder att 

kassaflöden är bättre än förväntat ger det incitament på att investerare har möjlighet att skapa 

värde. Därför är investerare alltid uppmärksamma på dessa typer av signaler. (Ross, 1977) 

 

Vid en ineffektiv marknad är det alltså möjligt att ett företags värde påverkas av förändringar i 

dess kapitalstruktur. Ross (1977) fann implikationer på att företagsvärdet kommer öka med en 

ökad skuldsättningsgrad, det ökar också marknadens uppfattning om företagets värde. 

 

2.2.2 Pecking order-teorin  

För att kunna dra slutsatser om hur marknaden tolkar ett företags val av finansiering, i detta 

fall obligationslån, kommer studien även undersöka resultaten utifrån Myers (1984) pecking 

order-teori. Likt signalteorin grundar sig även den i att det finns informationsasymmetri mellan 

företagsledningen och aktiemarknaden och att det leder till en informationskostnad. Företag 
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kommer därför att välja den finansieringsform som har den minsta kostnaden och på så sätt kan 

de maximera företagets värde. Finansieringen kan ske genom internt eller externt generade 

medel. Vid internfinansiering är det främst återinvestering av vinster medan externfinansiering 

generellt delas upp i två områden: finansiering genom att ta upp ny skuld samt nyemission av 

aktier. Enligt teorin föredrar företagsledare internfinansiering framför externfinansiering men 

om externfinansiering är nödvändig väljer de skuldfinansiering framför nyemissioner eftersom 

det medför en lägre informationskostnad. Det beror på att aktiemarknaden tenderar att tyda en 

nyemission av aktier som ett tecken på att företagsledningen anser att aktien är övervärderad, 

priset kommer därför att sjunka. Vid en skuldfinansiering ökar företagets risk vilket indikerar 

att företagsledningen tror att företagets framtidsutsikter kommer klara av den ökade skulden. 

 

2.3 Marknadsreaktioner vid obligationsemittering 

Tidigare forskning har funnit motsägande resultat vad gäller aktiekursens utveckling vid 

meddelande av obligationsutgivning. Som tidigare nämnts menar Miller och Modigliani (1958) 

att en förändring i kapitalstruktur, så som ett upptagande av obligationslån, inte påverkar 

aktiekurserna. Här nedan presenteras ytterligare forskning inom ämnet med resultat som pekar 

på att aktiekurser kan påverkas av meddelande om obligationsemittering. De olika resultat som 

observerats är intressanta att undersöka för att utifrån en deduktiv ansats kunna dra slutsatser 

om studiens resultat.   

 

2.3.1 Förändringar i aktiepriset vid meddelande om obligationsutgivning 

Det finns tidigare forskning som kan indikera varför aktiepriser kan öka när företag meddelar att 

de ska använda sig av externfinansiering. Om företagsledningen anser att aktien är undervärderad 

kommer den antagligen välja att ta upp skulder istället för att utfärda aktier till ett lågt pris 

eftersom företaget då inte får ut lika mycket likvida medel av en emission som aktierna faktiskt 

är värda. Det räknar även marknaden med och därför kan utfärdandet av skuld skicka en signal 

till marknaden om att aktien är undervärderad, aktiens pris på marknaden kan därför öka. (Jung 

et al., 1996) Vidare menar Barclay och Smith (2005) att marknaden kan se 

obligationserbjudande som goda nyheter. Detta eftersom att risken i företaget ökar med en 

högre skuldsättning och enligt signalteorin skickar det en signal till marknaden om att 

företagsledningen anser att företaget kan klara av den ökade risken. Det kan således vara 
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möjligt att aktiepriset stiger när ett företag utfärdar företagsobligationer och som tidigare 

nämndes fann De Roon och Veld (1998) positiva marknadsreaktioner vid utannonsering av 

bland annat konvertibla företagsobligationer.  

 

Liksom det finns forskning som kan indikera varför aktiepriset går upp finns det också 

forskning som kan ge indikationer om varför aktiepriser kan minska vid meddelande om att 

företag ska använda sig av extern finansiering. Majluf och Myers (1984) kom fram till att 

marknaden reagerar negativt på ett företags externa finansiering eftersom utgivandet av ett 

värdepapper kommer skapa efterfrågan på prisavdrag, det vill säga att marknaden kräver högre 

ränta än värdepappersutgivaren, för att på så vis skydda sig mot risken att värdepappret är 

övervärderat. På ett liknande sätt föreslog Miller och Rock (1985) att företags beslut om att 

införskaffa externt kapital ger upphov till negativ information om ett företags framtida interna 

finansiering. Majluf och Myers (1984) menade även att i en marknad med asymmetrisk 

information kommer aktieägare tolka värdepapperserbjudanden med hög risk som en signal 

om att det emitterande företaget är övervärderat. Ju högre risk ett värdepapper har, desto mer 

skeptiskt kommer aktieägarna att reagera på meddelandet. Abhyankar och Dunning (1999) 

fann negativa effekter på aktievärdet för företag som meddelat att de ska ge ut konvertibla 

företagsobligationer. Lewis et al. (2001) gjorde en liknande undersökning och fann även de att 

meddelande om obligationsutgivning indikerar att ge en negativ marknadssignal varav 

aktiepriset minskar. Ytterligare forskning som funnit negativa effekter för konvertibla 

obligationer är Kim och Stulz (1992) och Ammann, Fehr och Seiz (2006) vilka fann negativa 

reaktioner på -0,23% och -1,61%. Eftersom tidigare forskning kommit fram till motsägande 

resultat formuleras en tvåsidig hypotes:  

 

Hypotes 1: Företags aktiepris förändras vid meddelande om emittering av 

företagsobligationer. 
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2.4 Variabler som kan påverka marknadens reaktion 

2.4.1 Företagsstorlek 

Det är vanligt att använda företagsstorlek som en variabel när effekter av obligationsemittering 

på kapitalmarknader ska undersökas (Abhyankar & Dunning, 1999; De Roon & Veld, 1998). 

Stein (1992) hävdade att marknaden kan reagera annorlunda på ett obligationsutfärdande 

beroende på hur stort det utfärdande företaget är. Detta på grund av att det är mer sannolikt att 

större företag får mer uppmärksamhet av analytiker samtidigt som de granskas hårdare och att 

informationsasymmetrin i företaget därför kan bero på dess storlek. Alltså kan det råda mer 

informationsasymmetri för mindre bolag.  

 

Eftersom studien undersöker etablerade bolag på hela den svenska aktiemarknaden innebär det 

att företagen kan variera kraftigt i storlek. Det kan därför vara intressant att undersöka om 

företagsstorleken har någon påverkan på marknadsreaktionen vid meddelande om utgivning av 

företagsobligationer. Studien kommer därmed att ta hänsyn till att företagsstorleken kan 

påverka resultaten. Det leder fram till studiens andra hypotes:  

 

Hypotes 2: Det finns en positiv relation mellan företagsstorlek och marknadens reaktion vid 

obligationsutgivning. 

 

2.4.2 Andel materiella tillgångar 

Bradley, Jarrel och Kim (1984) hävdar att företag som investerar mycket i materiella tillgångar 

har en bättre finansiell utgångspunkt vid utfärdande av obligationer eftersom de, till skillnad 

från företag med mindre andel materiella tillgångar, kan säkerställa skulden med hjälp av 

tillgångarna och på så sätt få ner den relaterade räntekostnaden. Därför kan det vara möjligt att 

företag med en relativt högre andel materiella tillgångar har det enklare att utfärda obligationer 

till mer fördelaktiga villkor (Ferri & Jones, 1979). Om ett företag har en hög andel materiella 

tillgångar kan det alltså vara möjligt att aktiemarknaden reagerar mindre kraftigt när företaget 

emitterar obligationer. Hypotes tre utformas därför enligt följande: 

 

Hypotes 3: Det finns en positiv relation mellan andelen materiella tillgångar och marknadens 

reaktion vid obligationsutgivning.  
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2.4.3 Bransch  

För att ge resultatet en mer komplett bild av verkligheten bör hänsyn tas till vilken bransch de 

observerade företagen är verksamma inom, precis som Lewis, Rogalski och Seward (2003) 

gjorde i sin studie om företag som erbjuder konvertibla skulder. Deras resultat visade att 

företagets bransch kan vara viktigt att ta med i beräkningen när ett företag ska ta beslut om det 

ska utfärda konvertibla skulder eller inte. Beroende på vilken bransch företaget tillhör kan det 

alltså uppstå olika resultat. Därför kommer denna studie ta bransch i beaktning genom att dela 

in företagen i branscherna tillverkning,  försäljning och tjänster. Utifrån detta utformas studiens 

fjärde hypotes:   

 

Hypotes 4: Marknaden reagerar olika på ett meddelande om obligationsutgivning beroende 

på vilken bransch företaget verkar inom. 

 

2.4.4 Förändring i skuldsättningsgrad 

Vid ökad skuldsättning menar Ross (1977) att företaget tar på sig en större del av den residuala 

risken eftersom det uppstår en skyldighet att betala ut bestämda belopp under skuldens löptid 

och om företaget av någon anledning inte skulle kunna betala beloppen kan det i värsta fall 

leda till konkurs. Den traditionella synen på skuldsättning är därför att en ökad 

skuldsättningsgrad leder till en sjunkande aktiekurs. Ross (1977) utesluter dock inte att en ökad 

skuldsättningsgrad även skulle kunna öka aktiekurserna eftersom det ökar marknadens 

uppfattning om företagets värde, vilket alltså skulle kunna ses som en positiv marknadssignal.   

 

En faktor som kan påverka aktiekurserna är alltså i vilken utsträckning skuldefinansieringen, i 

detta fall obligationsutgivande, påverkar företagens skuldsättningsgrad. Cai och Zhang (2011) 

undersökte hur företags förändringar i skuldsättningsgrad mellan två kvartal påverkade den 

abnormala avkastningen. De kom fram till att företag med större ökning i sin 

skuldsättningsgrad under ett kvartal får lägre abnormal avkastning under nästkommande 

kvartal. Det fanns alltså ett negativt samband mellan förändring i skuldsättning och 

aktieavkastning. Därför kommer denna studie att ta hänsyn till hur obligationsutgivningarna 

förändrar skuldsättningsgraden genom att dela in företag i olika grupper beroende på om den 
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abnormala avkastningen minskade, blev oförändrad eller ökade efter obligationsutgivningen. 

Studiens femte och sista hypotes blir därav:  

 

Hypotes 5: Marknaden reagerar olika på ett meddelande om obligationsutgivning beroende 

på i vilken utsträckning emissionen förändrar skuldsättningsgraden. 
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3. Metod  

I detta kapitel redogörs den metod som använts i studien. Inledningsvis förklaras, utifrån 

MacKinlays (1997) artikel, vad en eventstudie är och sedan hur den utformas för att passa 

studiens ändamål. Därefter  redogörs för hur studiens hypoteser kommer att testas och till slut 

presenteras en begränsning i dataurvalet. 

 

3.1 Eventstudie 

Denna studie kommer att utformas kring en eventstudie. Inom forskning kring redovisning och 

finansiering har eventstudier använts under lång tid för att undersöka de ekonomiska effekterna 

av företagsspecifika händelser, exempelvis vinstvarningar och nyemissioner av aktier. Redan 

1933 publicerades en av de första eventstudierna och eventstudier kan således anses vara ett 

beprövat tillvägagångssätt. (MacKinlay, 1997) 

 

En eventstudie används alltså för att mäta hur en specifik händelse påverkar företags 

marknadsvärde. Givet att marknaden är rationell kommer effekten av en händelse att 

återspeglas direkt på värdepappersmarknaden. Den extra information som händelsen medför 

till marknaden kommer därmed att värderas av marknaden och omedelbart reflekteras i 

aktiepriserna. (MacKinlay, 1997) Eftersom den här studien ämnar undersöka hur svenska 

aktiemarknaden reagerar när ett börsnoterat företag meddelar att det ska emittera 

företagsobligationer, vilket är en företagsspecifik händelse, kan en eventstudie anses som ett 

lämpligt val av metod. Dessutom har även tidigare forskning kring det aktuella ämnet använt 

sig av eventstudier (Abhyankar & Dunning, 1999; Ammann et al., 2006; De Roon & Veld, 

1998). MacKinlay (1997) går igenom proceduren kring hur en eventstudie utarbetats och den 

här studien kommer att följa dessa riktlinjer.  

 

3.1.1 Definition av event och eventfönster 

Enligt MacKinlay (1997) är det första steget i en eventstudie att definiera vilken händelse som 

ska undersökas samt när händelsen ägde rum. Utifrån det tas ett eventfönster fram, alltså den 

period som är intressant att undersöka i samband med händelsen.  
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I de flesta eventstudier där annonseringsdagar från finansiella nyhetskällor använts är det 

standard att använda ett tidsspann för eventet bestående av dagen före samt själva dagen för 

utannonseringen (-1; 0) eftersom det inte är säkert att den finansiella pressens utgivning sker 

under samma dag som företag offentliggör informationen (Abhyankar & Dunning, 1999). 

Enligt MacKinlay (1997) bör dock även dagen efter eventet användas för att fånga upp 

meddelanden som görs efter att aktiemarknaden har stängt på eventdagen. Tidsspannet av 

intresse för studien kommer därför att utgöra dagen före eventet, eventdagen och dagen efter 

eventet (-1; +1).  

 

För den här studien är det intressant att ha ett eventfönster som sträcker både före- och efter 

dagarna för händelsen. En anledning till att ha en längre period innan händelsen är att det kan 

finnas risk att information läcker ut och eventuella effekter på marknaden sker innan dagarna 

av intresse (-1; +1). Med ett för kort eventfönster innan skulle därför effekten kunna missas. 

(McKinlay, 1997) I Sverige sker handeln med företagsobligationer främst bilateralt2. Det är 

därför inte säkert att information kring obligationsutgivning finns tillgängligt för alla och att 

det därav är svårt för marknadsaktörer att få tillräckligt med underlag för att göra analyser 

(Finansinspektionen, 2014). Om det kan vara svårt för marknadsaktörer att göra analyser är det 

inte orimligt att det kan ta längre tid för marknaden att reagera på informationen, därför 

kommer den här studiens eventfönster även att sträcka sig förbi dagarna för händelsen. Tidigare 

forskning har använt sig av ett eventfönster som sträcker sig 20 dagar före och efter eventdagen 

(Abhyankar & Dunning, 1999; Ammann et al., 2006; De Roon & Veld, 1998). Eftersom denna 

studie har en deduktiv ansats kommer samma längd för eventfönster att användas, eventfönstret 

blir därmed 41 dagar (-20; +20).    

 

3.1.2 Data och urvalskriterier 

Studien undersöker icke-finansiella företag i Sverige under åren 2000 till 2015 som var 

börsnoterade under tiden som utfärdandet av företagsobligationer ägde rum. För att ta reda på 

vilka företag som utfärdat företagsobligationer har databasen Datastream använts. Datumen för 

varje företags obligationsutgivning användes sedan för att ta fram respektive företags första 

                                                 
2 Med bilateralt menas OTC-handel, vilket innebär att handeln sker direkt mellan säljare och köpare 

(finansinspektionen, 2014). 
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publika meddelande om obligationsutgivning i pressmeddelanden. Likt Abhyankar och 

Dunnings (1999) studie utgår för- och efterperioden utifrån det datum som företaget 

offentliggör informationen.  

 

Pressmeddelandena hittades på företagens hemsida genom att gå igenom pressmeddelandens 

historik. Där pressmeddelande saknades användes istället finansinspektionens prospektregister 

för att ta reda på datumet då obligationsprospektet offentliggjordes. (Finansinspektionen, 

2015a) Ett prospekt är ett dokument som måste upprättas när ett företag planerar att ge ut 

värdepapper till allmänheten eller om det ska tas upp till handel på en marknad 

(Finansinspektionen, 2015b). Vidare hämtades även företagens aktiepriser och OMXSPI från 

Datastream. Företagens storlek, i form av total årsomsättning, och andel materiella tillgångar 

hämtades direkt från företagens årsredovisningar medan informationen om indelning av 

branscher hämtades från databasen Retriever.  

 

Sökningen efter företag i denna studie har ett antal avgränsningar. Likt Abhyankar och Dunning 

(1999) exkluderas icke börsnoterade företag, finansiella institut och försäkringsbolag. Studien 

baseras alltså enbart på icke-finansiella företag som gett ut företagsobligationer under åren 

2000 till 2015. Anledningen till att studien begränsas till att undersöka obligationsutgivanden 

under de senaste 15 åren är för att få fram ett aktuellt resultat som kan avspegla den ökade 

användningen av företagsobligationer som uppstått efter det låga ränteläget under senare år.   

 

I Datastream fanns 162 obligationsemissioner från icke-finansiella företag under åren 2000 till 

2015 varav det var totalt 56 företag. Efter att ha fått fram den informationen avgränsades urvalet 

ytterligare genom att, förutom föregående styckets nämnda avgränsningar, enbart välja de 

företag som var registrerade på den svenska marknaden och svenska börsen under 

obligationsutfärdandet. Därtill exkluderas ytterligare 4 observationer med extremvärden. Dessa 

avgränsningar resulterade i ett urval på 27 företag vilka ligger till grund för eventstudien. 

Observationerna utgör därav hela populationen för svenska företag som var börsnoterade 

samtidigt som de emitterat företagsobligationer. 
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Av företagen hade 11 stycken utfärdat flera obligationer under de senaste 15 åren och 7 företag 

hade utfärdat flera obligationer samma år men med olika datum. De företag som gett ut flera 

obligationer på 2000-talet, men inte under samma år, beräknas som flera enskilda 

observationer. Enligt MacKinlay (1997) är det dock viktigt att notera att om ett företag har flera 

obligationer som räknas med i resultatet så kan resultatet påverkas negativt genom att anpassa 

sig mer till just det företaget. Om ett företag utfärdat flera obligationer under ett år valdes den 

första observationen för året så länge som eventfönstret inte löpte samman med ett annat 

utfärdande, i sådana fall sorterades observationen bort. Diagram 1 visar fördelningen av företag 

beroende på hur många observationer de har. Totalt användes 35 observationer varav 21 

observationer kom från separata företag, fem företag hade två observationer vardera och ett 

företag hade fyra observationer. Fördelningen av observationer per företag illustreras i tabell 

1. 

 

Tabell 1 – Antal observationer per företag 

Observationer per företag 1 2 3 4 Totalt 

Antal företag 21(0,77) 5(0,19) 0(0) 1(0,04) 27(1) 

Antal Observationer 21(0,6) 10(0,29) 0(0) 4(0,11) 35(1) 

Tabellen visar fördelningen av observationer och företag beroende på hur många observationer varje 

företag hade. Inom parantes visas den procentuella fördelningen. 

 

Gällande företagens bransch delades de in utifrån om deras fokus låg på tillverkning, 

försäljning eller tjänster. Indelningen kom naturligt då det visade sig att en majoritet av 

observationerna, 23 stycken, fokuserade på någon form av produktion, medan 5 observationer 

fokuserade på försäljning och 7 verkade inom tjänstesektorn. Eftersom studien endast 

innehåller 35 observationer gjordes valet att inte dela in branscherna ytterligare.  Tabell 2 

åskådliggör fördelningen av observationer och företag över branscherna. 
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Tabell 2 – Antal observationer och företag fördelat på bransch 

Fördelning Tillverkning Försäljning Tjänster Totalt 

Företag 17(0,63) 4(0,15) 6(0,22)  27(1) 

Observationer 23(0,66) 5(0,14) 7(0,2) 35(1) 

Tabellen visar studiens kvalitativa variabel. Observationerna delas upp utifrån om de är tillverkande, 

säljande eller tjänsteföretag. Tabellen visar också hur många företag som observationerna är fördelade 

på. Inom parantes visas den procentuella fördelningen 

 

3.1.3 Normal och abnormal avkastning 

För att få fram en uppskattning av i vilken utsträckning meddelande om obligationsemittering 

påverkar aktiepriset använder denna studie ett mått på abnormal avkastning (AR). Abnormal 

avkastning är aktiens faktiska avkastning under eventfönstret minus företagets förväntade 

avkastning under eventfönsterperioden. Normal avkastning definieras som den förväntade 

avkastningen utan att beakta omständigheterna av den händelse som sker. Abnormal 

avkastning beräknas enligt (MacKinlay, 1997):  

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖𝑡|𝑋𝑡) 
 

där 𝐴𝑅𝑖𝑡, 𝑅𝑖𝑡, och 𝐸(𝑅𝑖𝑡|𝑋𝑡)är abnormal, faktisk och normal avkastning för period t. 𝑋𝑡 är den 

villkorliga informationen3 för modellen för normal avkastning. 

 

För att räkna ut abnormal avkastning måste alltså den förväntade avkastningen tas fram. Enligt 

MacKinlay (1997) finns det två vanliga metoder att välja mellan i utformandet av den normala 

avkastningen, den konstanta medelavkastningsmodellen4 och marknadsmodellen. I 

medelavkastningsmodellen antas det att en specifik akties medelavkastning är konstant över 

tiden medan det i marknadsmodellen antas att det är en fast linjär relation mellan 

marknadsavkastningen och aktieavkastningen. MacKinlay (1997) menar vidare att 

marknadsmodellen kan vara en bättre estimator än medelavkastningsmodellen vid 

framtagandet av abnormal avkastning eftersom den inte räknar med den delen av aktiens 

                                                 
3 Det engelska uttrycket är the conditioning information (MacKinlay, 1997) 
4 På engelska heter modellen constant mean return model (MacKinlay, 1997). 
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avkastning som är relaterad till marknadens avkastning, på så sätt minskar variationen i 

abnormal avkastning. Den här studien kommer därför använda sig av marknadsmodellen:  

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 

med variansen: 

 

𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖𝑡) = 𝜎𝜀𝑡
2  

 

Formeln för skattning av abnormal avkastning med marknadsmodellen blir då (MacKinlay, 

1997): 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − �̂�𝑖 − �̂�𝑖𝑅𝑚𝜏 

 

där 𝑅𝑖𝑡 och 𝛼𝑖 är den normala avkastningen respektive den osystematiska risken för aktie i 

vid tidpunkt t. 𝛽𝑖, 𝑅𝑚𝑡, 𝜀𝑖𝑡 är den systematiska risken för aktie i, marknadsportföljens 

avkastning respektive modellens felvariabel. 𝐴𝑅𝑖𝑡 är den abnormala avkastningen för aktie i 

vid tidpunkt t. 𝜎𝜀𝑡
2  är variansen för marknadsmodellen. �̂�𝑖 är den skattade osystematiska 

risken och �̂� är den skattade systematiska risken. 

 

3.1.4 Genomsnittlig abnormal avkastning (AAR) 

Efter att den abnormala avkastningen tagits fram är det möjligt att beräkna samtliga 

observationers genomsnittliga abnormala avkastning (AAR) för eventfönstrets alla dagar. 

Formeln för AAR lyder (MacKinlay, 1997):   

𝐴𝐴𝑅𝑟 =
1

𝑁2
∑𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑁

𝑖=1

 

 

med variansen: 

 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡) =
1

𝑁2
∑𝜎𝜀𝑡

2

𝑁

𝑖=1

 

 

där 𝐴𝐴𝑅𝑟 är genomsnittliga abnormala avkastningen vid tidpunkt t och N är antalet 

observationer 
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3.1.5 Kumulativ abnormal avkastning (CAR) 

Observationerna för abnormal avkastning måste aggregeras för att kunna dra generella 

slutsatser om den aktuella händelsen. MacKinlay (1997) menar att aggregeringen löper över 

två dimensioner, dels över tiden och dels utefter de aktuella aktierna. I enlighet med 

MacKinlays (1997) uträkningar av den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) beräknas 

varje företags CAR genom att summera dess AR för de dagar som inkluderas i eventfönstret. 

CAR beräknas genom följande formel: 

 

= ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑡2

𝑡=𝑡1

 

 

där 𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1, 𝑡2) är den kumulativa abnormala avkastningen från tidpunkt 𝑡1 till tidpunkt 𝑡2. 

 

 

3.1.6  Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (CAAR) 

När AAR räknats ut kan observationernas genomsnittliga kumulativa abnormala avkastning 

(CAAR) beräknas för olika intervall. Det görs genom att summera AAR för eventfönstrets 

undersökta dagar. CAAR beräknas enligt (MacKinlay, 1997): 

 

𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1𝑡2) = ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡

𝑡2

𝑡=𝑡1

 

 

där 𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1𝑡2) är den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen från tidspunkt 𝑡1 

till tidpunkt 𝑡2. 

 

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1𝑡2)) = ∑ 𝑣𝑎𝑟(𝐴𝐴𝑅𝑡)

𝑡2

𝑡=𝑡1
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3.1.7 Estimeringsperiod 

Estimeringsfönstret är den period som används för att få fram en trend som skattar den normala 

avkastningen och vanligen används den period som är direkt anslutande före själva händelsen 

(MacKinlay, 1997). Enligt MacKinlay (1997) kan ett estimeringsfönster på 120 dagar innan 

eventfönstret användas när en eventstudie använder sig av marknadsmodellen  för att ta fram 

normal avkastning och daglig data. Abhyankar och Dunning (1999) använder sig av ett 

estimeringsfönster på 100 dagar medans Fungáčová, Godlewski och Weill (2010) använder sig 

av 120 dagar. För alla observationer som valts ut i denna studie finns det daglig 

aktiekursinformation för mer än 120 dagar innan eventfönstret och därför kommer en 

estimeringsperiod om 120 dagar att användas. Estimeringsperioden börjar alltså 120 dagar 

innan och slutar dagen före eventfönstret (-140; -21). 

 

3.2 Hypotesprövning 

För att undersöka hypoteserna konstrueras ett dubbelsidig hypotestest. Detta görs genom att 

räkna fram CAAR för de tre perioderna i eventfönstret: före (-20;-2), under (-1;+1) och efter 

(+2;+20) händelsen, vilka hädanefter kommer att benämnas som period 1, period 2 och period 

3. Sedan genomförs en hypotesprövning för att undersöka om statistiskt signifikanta resultat 

kan uppnås. Studien kommer att använda sig av MacKinlays (1997) formel för 

hypotesprövning i eventstudier: 

 

𝜃1 =
𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1𝑡2)

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡1𝑡2))
1
2⁄
~𝑁(0,1) 

 

Studiens första hypotes handlar om i vilken utsträckning aktiepriset kommer att påverkas när 

information om obligationsutgivningen når marknaden. De resterande fyra hypoteserna är 

kopplade till studiens påverkande variabler, hypotesprövningen för dessa beskrivs här näst.   

 

3.2.1 Hypotesprövning av förklarande variabler 

Hypotes 2 till och med 5 testas genom att observationerna delas upp inom ramen för varje 

påverkande variabel och sedan görs t-test för att undersöka om det finns statistiskt signifikanta 

skillnader i CAAR. För att undersöka hypotes 2 och 3, att marknadsreaktionen är positivt 
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relaterad till företagets storlek och andel materiella tillgångar, kommer företagen att delas upp 

i två grupper under respektive hypotes. Detta görs genom att räkna ut den naturliga logaritmen 

för företagsstorlek samt genom att räkna ut den procentuella andelen materiella tillgångar. 

Företagen delas sedan upp beroende på om de har ett värde som är lägre eller högre än 

medianen. De företag som har ett värde som är lägre än medianen räknas som små företag 

respektive låg andel materiella tillgångar och de företag som har ett större värde än medianen 

räknas som stora företag respektive hög andel materiella tillgångar. Ett t-test enligt MacKinlays 

(1997) formel, som presenterades tidigare, kommer att användas för att kontrollera om det 

förekommit någon statistiskt signifikant förändring i CAAR. Ytterligare ett t-test kommer 

sedan att göras för att se om det finns en statistiskt signifikant skillnad i CAAR mellan 

företagsgrupperna i period 1, 2 och 3.  

 

Vid undersökning av hypotes 4, att marknadsreaktionen blir annorlunda beroende på vilken 

bransch företaget verkar inom, används tillverkningskategorin som referensgrupp. De två andra 

kategorierna, försäljning och tjänster, jämförs sedan med tillverkningskategorin. T-test utförs 

för samtliga branscher i de tre perioderna för att kontrollera om det skett någon statistiskt 

signifikant förändring i CAAR. Sedan görs ytterligare t-test där försäljning och tjänster jämförs 

med tillverkning för samtliga perioder för att undersöka om det finns någon signifikant skillnad 

i CAAR mellan kategorierna. 

 

Gällande hypotes 5, att marknaden reagerar annorlunda beroende på hur skuldsättningsgraden 

förändras vid obligationsutgivning, delas observationerna upp i 3 grupper: ökad, minskad eller 

oförändrad skuldsättning. T-test genomförs sedan enligt tidigare nämnda principer.  

 

3.3 Multipel Regressionsanalys 

En multipel regression baseras på en beroende variabel i relation till ett antal oberoende 

variabler och görs för att undersöka om de oberoende variablerna kan förklara variationen i den 

beroende variabeln (Andersson, Jorner & Ågren, 2007, s.83). Denna studie tar hänsyn till fyra 

utvalda företagsvariabler som eventuellt kan ha en påverkan på marknadens reaktioner  och ses 

som oberoende variabler i studiens multipla regressionsanalys: företagsstorlek, nivån av 

materiella tillgångar i företaget, förändring i skuldsättningsgrad samt företagens bransch. För 
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att testa om variablerna har en effekt på abnormal avkastning kommer en multipel 

regressionsanalys att utföras för de tre perioderna samt före hela eventfönstret (-20;+20). Som 

mått för abnormal avkastning används, likt Abhyankar och Dunning (1999), CAR för varje 

enskild observation. CAR blir därav den multipla regressionens beroende variabel. Studiens 

regressionsmodell kommer att se ut som följande: 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖 = 𝛼 + 𝛽1(ln)𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖 + 𝛽2𝑀𝑎𝑡𝑟. 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔.𝑖+ 𝛽3∆𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 + 𝛽4𝐷𝑢𝑚𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖
+ 𝛽5𝐷𝑢𝑚𝑇𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖 + 𝜀𝑖 

 

där 𝐶𝐴𝑅𝑖 är summan av den abnormala avkastningen för varje observation under eventfönstret. 

(ln)𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖 den naturliga logaritmen för storleken på företag i. 𝑀𝑎𝑡𝑟. 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔.𝑖 är andelen 

materiella tillgångar för företag i. ∆𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 är förändringen i skuldsättningsgrad för 

företag i. 𝐷𝑢𝑚𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 och 𝛽4𝐷𝑢𝑚𝑇𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑖 är dummyvariabler för branschen försäljning 

respective tjänster.  

 

Företagsstorlek räknas ut genom att ta fram en naturlig logaritm för företagens totala 

försäljning det senaste året (Titman & Wessels, 1988). Andelen materiella tillgångar i företaget 

räknas ut genom att dividera materiella tillgångar med totala tillgångar. Variabeln bransch har 

tre kategorier: tillverkning, försäljning och tjänster. För att inkludera dem i regressionen 

används två dummyvariabler för försäljning respektive tjänster medans tillverkningsbranschen 

används som en referenskategori mot vilken dummyvariablerna sen kommer att jämföras 

(Orme & Combs-Orme, 2009, s. 198). Förändringen i skuldsättningsgrad räknas ut genom att 

ta skillnaden i skuldsättningsgraden mellan kvartalsrapporten före och efter meddelandet om 

obligationsemittering. 

 

Vid en multipel regressionsanalys finns det en risk att de påverkande variablerna kan vara 

linjärt beroende av varandra, så kallad multikollinearitet. Det skulle i så fall betyda att de kan 

förklara samma sak i regressionen och att modellen därför kan bli statistiskt signifikant fast 

ingen av de enskilda påverkande variablerna är det. För att ta reda på om multikollinearitet kan 

förekomma kan variance inflation factor (VIF) räknas ut och om det överstiger 10 anses det 

finnas en problematisk nivå av multikollinearitet.  (Orme & Combs-Orme, 2009, s. 27) 
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3.4 En begränsning i studien 

Det finns många anledningar till varför ett företag ger ut obligationer och hur det tolkas av 

marknaden behöver, enligt Ross (1977) signalteori, inte nödvändigtvis vara helt självklart. 

Beror emitteringen exempelvis på nyförvärv eller för att ersätta dyrare banklån kan det vara 

möjligt att marknaden ser emitteringen som en positiv signal. En negativ signal skulle 

exempelvis kunna bero på att företaget gjorde emitteringen för att undvika konkurs eller om 

ingen anledning ges och skuldsättningsgraden därför ökar utan en förklarande anledning. Om 

emitteringen sker för att ersätta ett tidigare obligationslån är det möjligt att marknaden inte 

reagerar alls. En begränsning med studien som är nödvändig att nämna är att studien inte 

undersöker om företagets anledning till obligationsutgivning har någon effekt på 

marknadsreaktionen. Anledningen till att detta inte tas i beaktning är att en övervägande 

majoritet av pressmeddelanden och prospekt som ingår i studien innehåller knapphändig 

information om varför obligationerna emitteras. 
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4. Empiriska resultat 

I kapitel 4 redovisas studiens resultat som sedan diskuteras utifrån den teoretiska 

referensramen. Först presenteras beskrivande statistisk för studiens variabler följt av den 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (CAAR) och hur den skiljer sig åt mellan 

variablerna. Slutligen redogörs resultaten från studiens regressionsmodell. Som tidigare 

nämndes i avsnitt 3.1.1 kommer eventfönstrets 3 perioder: före (-20; -2), under (-1; +1) och 

efter (+2; +20) meddelandet om företagsobligationer att benämnas som period 1, 2 och 3. De 

statistiska analyser som utförs kommer resultera i olika grader av statistisk signifikans på 

resultaten. Med statistiskt signifikanta resultat menas, i det här kapitlet, en signifikans på upp 

till och med 5% nivå. Med svag statistisk signifikans menas en signifikans över 5% och upp 

till 10% nivå. De resultat som genererar högre värden kommer benämnas som ej signifikanta. 

 

4.1 Beskrivande statistik  

I tabell 3 illustreras beskrivande statistik för studiens variabler. Medianen för CAAR i period 

1, 2 och 3 låg på 0,004%, -0,89% respektive -1,04%. Den största förändringen i CAAR ägde 

alltså rum i period 3. Samtidigt låg medianen för period 3 närmre sitt medelvärde på -1,25% 

jämfört med de två andra perioderna. Detta indikerar att fördelningen av CAAR var jämnare 

mellan observationerna i period 3 jämfört med de två andra perioderna.  

 

Vidare visar tabell 3 att medianerna för den naturliga logaritmen av företagsstorlek samt andel 

materiella tillgångar inte skiljde sig nämnvärt från respektives medelvärden. Detsamma går 

dock inte att säga gällande den faktiska företagsstorleken där medianen och medelvärdet var 

8805 MSEK respektive 24449 MSEK. Det visar på att det fanns observationer där företagets 

storlek var betydligt större än andra. Det åskådliggörs även vid jämförelse av det största och 

det minsta företaget vilka hade en omsättning på 98529 MSEK respektive 231 MSEK. Även 

andelen materiella tillgångar skiljde sig märkbart åt där observationen med minst andel hade 

16,56% materiella tillgångar och observationen med störst andel hade 100% materiella 

tillgångar, dock fanns ingen större skillnad mellan medel- och medianvärdet. Detsamma gäller 

förändringen i skuldsättningsgrad som visar på max- och minimumvärden om 23% respektive 

-25%, som distinkt skiljer sig från medianen. När det kommer till dummyvariablerna och 
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referensgruppen för bransch visar medelvärdena att observationerna består av 56,71% från 

tillverkning, 14,29% från försäljning och 20% från tjänstebranschen. 

  

 

Tabell 3 – Beskrivande Statistik 

Variabler Medel Median Min Max St.Av. 

CAAR P1 (-20;-2) 0,0013 0,0004 -0,0053 0,0083 0,0045 

CAAR P2 (-1;+1) 0,0038 -0,0089 0,0015 0,0072 0,0031 

CAAR P3 (+2;+20) -0,0125 -0,0104 -0,0242 0,0003 0,0084 

Storlek (MSEK) 24449 8805 231 98529 33125 

LN-storlek 8,8276 9,0831 5,4424 11,4981 1,8954 

Matr.tillg. 0,7238 0,7714 0,1656 1,0000 0,2309 

∆Skuldsättning 0,0141 0,0070 -0,2500 0,2332 0,0845 

R-tillverkning 0,6571 1 0 1 0,4816 

D-försäljning 0,1429 0 0 1 0,3550 

D-tjänster 0,2000 0 0 1 0,4058 

I tabellen sammanställs övergripande statistik för studiens kvantitativa variabler. Med storlek(MSEK) 

menas företagsstorlek mätt i omsättning på årsbasis, LN-storlek är den naturliga logaritmen av 

omsättningen och Matr.tillg. är andelen av företagens totala tillgångar som är materiella. 

∆Skuldsättning är förändringen i företagens skuldsättningsgrad mellan kvartalen före och efter 

utannonseringen. R-tillverkning är referensbranschen medans D-försäljning och D-tjänster är 

dummyvariablerna som kommer jämföras mot R-tillverkning. Medel är variabelns medelvärde medan 

Median är dess median. Min är det minsta värde som variabeln antar medan Max är det största värdet. 

St.Av. är variabelns standardavvikelse. CAAR är den genomsnittliga kumulativa abnormala  

avkastningen. P1 (-20;-2), P2 (-1;+1) och P3 (+2;+20) står för period 1, 2 och 3.  

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

4.2 Effekten av obligationsmeddelande 

4.2.1 Förändring i aktiepris  

Tabell 4 visar resultaten av eventstudien för alla observationer. Under period 1 och 2 kunde 

inte någon signifikant CAAR observeras. Vid period 3 går det dock att observera en statistiskt 

signifikant negativ CAAR på -2,22%. 

 

Tabell 4 – CAAR för alla observationer 

Period P1 (20;-2) P2 (-1; +1) P3 (+2; +20) 

CAAR 0,0002 0,0015 -0,0222 

T-test 0,0751 0,5112 -7,3961*** 

Tabellen visar genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (CAAR) för eventfönstrets 3 perioder: 

P1(-20; -2), P2 (-1; +1) och P3 (+2; +20) står för period 1, 2 och 3. Även resultatet av 

hypotesprövningen (t-test) redogörs för där *** är statistiskt signifikant på 1% nivå. 

 

Den signifikanta negativa CAAR i period 3 tyder på att det förekommit en förändring i 

abnormal avkastning efter ett meddelande om obligationsutgivning och  därför kan hypotes 1, 

att företags aktiepris förändras vid meddelande om emittering av företagsobligationer, 

accepteras. Förändringen i CAAR illustreras i diagram 1 där en tydlig negativ trend i period 3, 

som egentligen börjar vid dag 0, kan observeras. Att resultaten visar på att CAAR minskar vid 

ett obligationsmeddelande ligger därmed i linje med Abhyankar och Dunning (1999), Kim och 

Stulz (1992) samt Ammann et al. (2006) som kunde redovisa en negativ marknadsreaktion på 

-1,21%, -0,23% respektive -1,61% vid utgivning av konvertibla företagsobligationer. Studiens 

resultat ligger alltså på en ungefärlig nivå som tidigare forskning. Studien motsäger sig dock 

De Roon och Velds (1998) resultat som kunde visa på positiva marknadsreaktioner på 0,23% 

för konvertibla obligationer och 1,35% för obligationer kopplade till warranter. 
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Diagram 1 – CAAR i  för alla observationer  

 

Diagrammet åskådliggör den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (CAAR) för alla 

observationer under eventfönstret (-20; +20). Y-axeln står för CAAR medan x-axeln illustrerar 

dagarna inom eventfönstret. 

 

4.2.2 CAAR utifrån en effektiv marknad  

Ett antagande vid utformning av eventstudier är att marknaden är effektiv och därför förändras 

aktiekurserna direkt i samband med informationsutgivning.  Om marknaden hade varit effektiv 

skulle aktiekurserna inte upplevt någon statistiskt signifikant förändring i period 3 eftersom att 

marknadens anpassning till den nya informationen skulle ägt rum redan i period 2. Studiens 

resultat indikerar dock att marknaden inte är effektiv eftersom förändringen i aktiekursen inte 

enbart sker under period 2, utan istället fortsätter att minska under period 3. I diagram 1 går det 

att se att förändringen i aktiepriserna startade redan vid dag 0 och fortsätter in i period 3. Av 

de tre perioderna var det enbart period 3 som visade statistiskt signifikanta resultat. Därmed 

gjordes bedömningen att Famas (1970) EMH inte kan tillämpas på studiens resultat.    
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Utifrån antagandet att marknaden faktiskt skulle vara effektiv går studiens resultat emot Miller 

och Modiglianis (1958) proposition 1 om att förändringar i kapitalstruktur inte påverkar 

företagsvärdet på en effektiv marknad. Med den statistiskt signifikanta period 3 som visar en 

tydlig minskning i CAAR från dagen då meddelandet om obligationsutgivning publicerades är 

det inte rimligt att dra någon annan slutsats än att obligationsmeddelandet fick negativa 

marknadsreaktioner och därmed påverkade företagsvärdet.  

 

Enligt Miller och Modiglianis (1958) proposition 2 är den förväntade avkastningen på eget 

kapital positivt relaterat till skuldsättningsgraden eftersom risken ökar när 

skuldsättningsgraden ökar och aktieägarna därför måste kompenseras med en högre 

avkastning. Resultaten kan därför tyda på att aktieägarna inte tror på en förväntad ökad 

avkastning på eget kapital och det avspeglar sig i aktiernas priser. Resultaten skulle i detta fall 

skilja sig från proposition 2.   

 

4.2.3 CAAR utifrån en ineffektiv marknad  

De negativa resultaten i abnormal avkastning för period 3 visar tydligt att meddelandet om 

obligationsutgivning uppfattas som en negativ signal till marknaden enligt Ross (1977) 

signalteori. Företagens ledning verkar alltså enligt resultatet inte ha lyckats skicka ut signaler 

om att obligationsutgivningen skulle vara värdeskapande. Vidare menar Ross (1977) att ett 

företags värde kan öka med en ökad skuldsättningsgrad eftersom det också ökar marknadens 

uppfattning om företagets värde. Resultaten i denna studie visar snarare indikationer på att 

företagsvärdet minskar vid upptagning av nya skulder i form av obligationslån. Resultaten i 

tabell 4 tyder på att en ökad uppfattning om företagets värde inte nödvändigtvis behöver leda 

till att företagsvärdet kommer öka.  

 

Myers (1984) pecking order-teori menar att företagets risk ökar vid obligationslånen vilket 

indikerar till marknaden att företagsledningen tror att företagets framtidsutsikter kommer klara 

av den ökade skulden. Resultaten pekar dock på att företagsledningen inte lyckats förmedla att 

företaget kommer att klara av de ökade skulderna med så pass god marginal att 

externfinansiering inte skulle komma att påverka företagsvärdet. Den negativa CAAR i period 
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3 kan illustrera detta genom att tolkas som att företagen upplever en informationskostnad vid 

meddelande om obligationsemittering.       

 

4.3 Påverkande variabler 

4.3.1 CAAR beroende på företagsstorlek 

Tabell 5 visar CAAR för varje enskild period för perioderna 1, 2 och 3. Som visas i tabellen 

utvecklades aktiekurserna vid meddelande om obligationsemittering olika beroende på 

företagsstorlek. Period 1 för stora företag visar en statistiskt signifikant CAAR på 1,34% för 

att sedan under period 2 sjunka till 0,01% vilket dock inte är signifikant. CAAR för period 3 

sjönk ytterligare till -0,89% med en svag statistisk signifikans.  

 

Tabell 5 visar CAAR för små företag under perioderna 1, 2 och 3. I period 1 observerades en 

CAAR på -1,38% för att sedan under period 2 öka till 0,3% och sedan minska till -3,62% i 

period 3. Resultaten för period 1 och 3 är statistiskt signifikanta medan resultatet för period 2 

är insignifikant.     

 

Tabell 5 – CAAR beroende på företagsstorlek 

                                          Eventfönster 

Företagsstorlek  P1 (-20; -2) P2 (-1; +1)   P3 (+2; +20) 

Stora CAAR 0,0134 0,0001 -0,0089 

 T-test 3,15195*** 0,02334 -2,08689* 

     

Små CAAR -0,0138 0,0030 -0,0362 

 T-test -3,2775*** 0,7253 -8,6150*** 

Jämförelse   P1 (-20; -2) P2 (-1; +1)   P3 (+2; +20) 

 T-test 10,3060*** -0,3543 5,2812*** 

 P-värde t-test 0,0000 0,7465 0,0006 

Tabellen visar CAAR baserat på företagsstorlek för eventfönstrets 3 perioder: P1(-20; -2), P2 (-1; +1) 

och P3 (+2; +20). Vidare visars också t-test för att se om förändringen i CAAR är signifikant samt 

ytterligare ett t-test som undersöker om det finns en signifikant skillnad i CAAR mellan små och stora 

företag i period 1,2 och 3. * är statistiskt signifikant på 10 % nivå och *** är statistiskt signifikant på 

1% nivå. 
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Diagram 2 visar CAAR för hela eventfönstret. I diagrammet visar sig trenden för stora företag 

hålla en relativt oförändrad linje men med en svag minskning i period 3. Samtidigt genomgår 

de små företagen en tydlig minskning i CAAR under samma period.  

 

T-testen som jämför skillnaden i CAAR mellan stora och små företag för de respektive 

perioderna visar att det finns en statistiskt signifikant skillnad i utveckling av abnormal 

avkastning i period 1 och 3. För period 2 kunde dock ingen statistiskt signifikant skillnad 

observeras. De positiva t-testerna visar även att stora företag upplever en förändring i CAAR 

som är mindre negativ än för små företag i period 3. Detta går även att se i skillnaden i CAAR 

vid slutet av samma period där stora företag upplever en mindre negativ CAAR på -0,89% 

jämfört med -3,62% för små företag. Hypotes 2, att det finns en positiv relation mellan 

företagsstorlek och marknadens reaktion, kan därför accepteras. 

 

Diagram 2 – CAAR beroende på företagsstorlek 

 

Diagrammet illustrerar hur CAAR utvecklar sig i eventfönstret (-20; +20) för små företag och stora 

företag. Små företag representeras av observationer med en företagsstorlek som är mindre än medianen 

medan stora företag representeras av observationer som är större än medianen. Y-axeln står för CAAR 

medan x-axeln illustrerar dagarna inom eventfönstret. 
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De resultat som framkommit utifrån företagsstorlek visar enligt Ross (1977) signalteori att 

marknaden i högre utsträckning såg obligationsutgivande från små företag som en negativ 

signal i jämförelse med obligationsutgivande från stora företag. Resultaten visar alltså att 

marknaden reagerar annorlunda på ett obligationsutfärdande beroende på företagets storlek. 

Detta ligger i linje med Steins (1992) resultat och en möjlig förklaring till det är att större 

företag uppmärksammas mer av analytiker samtidigt som de granskas hårdare. 

 

Utifrån Myers (1984) pecking order-teori visar resultaten på att marknaden hade mer 

förtroende för stora företag jämfört med små företag eftersom de tror att de stora företagen 

kommer klara av den ökade skulden. Båda företagsgrupperna upplevde visserligen en negativ 

abnormal avkastning men för stora företag var avkastningen betydligt mindre än för de små 

företagen. Resultaten tyder alltså på att små företag upplevde en större informationskostnad än 

de stora företagen. Denna koppling är rimlig eftersom stora etablerade företag sannolikt har 

mer utrymme för förluster än mindre och mer nyetablerade företag. 

 

4.3.2 CAAR beroende på andel materiella tillgångar 

I tabell 6 framgår att det inte fanns någon statistiskt signifikant CAAR i period 1 och 2 oavsett 

om företagen hade en låg eller hög andel materiella tillgångar. I period 3 går det dock att 

observera en statistiskt signifikant negativ förändring i abnormal avkastning om -2,25% för 

företag med en hög andel materiella tillgångar och -2,17% för företag med en låg andel. 

Förändringen i CAAR under hela eventfönstret illustreras i diagram 3 där det går att observera 

en negativ trend för båda företagsgrupperna i period 3. 
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Tabell 6 – CAAR beroende på andelen materiella tillgångar 

                                                                  Eventfönster 

Materiella tillgångar   P1 (-20; -2)  P2 (-1; +1)  P3 (+2; +20) 

Hög andel CAAR -0,0041 -0,0028 -0,0225 

 T-test -0,9450 -0,6397 -5,1906*** 

     

Låg andel CAAR 0,0048 0,0061 -0,0217 

 T-test 1,1695 1,4822 -5,2910*** 

Jämförelse   P1 (-20; -2)  P2 (-1; +1)  P3 (+2; +20) 

 T-test -1,8767* -1.9451 3,7034*** 

 P-värde t-test 0,0687 0,1470 0,0007 

Tabellen visar CAAR baserat på andelen materiella tillgångar för eventfönstrets 3 perioder. P1(-20; -

2), P2 (-1; +1) och P3 (+2; +20) står för period 1, 2 och 3. Vidare visars också t-test för att se om 

förändringen i CAAR är signifikant samt ytterligare ett t-test som undersöker om det finns en signifikant 

skillnad i CAAR mellan hög och låg andel materiella tillgångar i period 1, 2 och 3.  * är statistiskt 

signifikant på 10% nivå och *** är statistiskt signifikant på 1% nivå. 

 

Gällande jämförelsen mellan CAAR för de båda företagsgrupperna under de respektive 

perioderna visar tabell 6 att det fanns en svagt statistisk signifikant skillnad i CAAR i period 1 

mellan företag med hög och låg andel materiella tillgångar. Under period 2 kunde dock ingen 

signifikant skillnad visas vilket indikerar att det under själva offentliggörandet av 

obligationsutgivning inte fanns någon skillnad i hur marknaden reagerade. Vid period 3 

observerades dock en statistiskt signifikant skillnad i utvecklingen av CAAR mellan 

företagsgrupperna. Det positiva t-testet visar att företag med en högre andel materiella 

tillgångar upplevde en mindre negativ förändring under perioden. Dock hamnar värdet av 

CAAR i slutet av period 3 för de båda företagsgrupperna på en liknande nivå, alltså -2,25% för 

en hög andel och -2,17% för en låg andel materiella tillgångar. 
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Diagram 3 – CAAR beroende på andel materiella tillgångar 

 

Diagrammet visar hur CAAR utvecklar sig i eventfönstret (-20; +20) beroende på företagets andel 

materiella tillgångar. En låg andel representeras av observationer med en andel materiella tillgångar 

som är lägre än medianen medan en hög andel representeras av observationer som är högre än 

medianen. Y-axeln står för CAAR medan x-axeln illustrerar dagarna inom eventfönstret. 

 

Studiens resultat visar alltså på att företag upplever en negativ abnormal avkastning efter att 

det offentliggörs att företagsobligationer ska utfärdas oavsett andel materiella tillgångar. 

Resultaten visar att det fanns statistisk signifikans för att företag med hög andel materiella 

tillgångar upplevde en mindre negativ förändring abnormal avkastning i period 3. Samtidigt 

var CAAR för de båda företagsgrupperna i stort sett lika vid en summering över hela perioden. 

Hypotes 3, att det finns en positiv relation mellan andelen materiella tillgångar i företaget och 

marknadens reaktion, kan därför inte accepteras. Studiens resultat kan alltså inte visa att 

Bradley et al. (1984) samt Ferri och Jones (1979) resonemang, att en relativt högre andel 

materiella tillgångar kan ge fördelaktiga villkor vid obligationsutgivning, skulle ge en mer 

positiv reaktion från marknadens jämfört med företag som har en mindre andel materiella 

tillgångar. Resultaten pekar snarare på det motsatta, att det inte har en betydelse. 
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Enligt signalteorin indikerar den signifikant negativa förändringen i abnormal avkastning att 

marknaden ser obligationsutgivande som en negativ signal oavsett andel materiella tillgångar i 

företaget. Det kan i så fall betyda att företagsledare inte behöver ta hänsyn till andelen 

materiella tillgångar om de i förväg ska försöka bedöma hur obligationsutgivning kommer 

tolkas av marknaden.  

 

Utifrån pecking order-teorin tyder resultaten på att andelen materiella tillgångar inte har någon 

betydelse för hur marknaden uppfattar företagets risk och att andelen materiella tillgångar inte 

heller påverkar marknadens syn på företagets framtidsutsikter. Den likartade negativa nivån av 

CAAR i period 3 för de två företagsgrupperna indikerar alltså att marknaden kommer reagera 

negativt oavsett andel materiella tillgångar ett företag har. Därför kommer 

informationskostnaden även att bli ungefär lika stor.  

  

4.3.3 CAAR beroende på företagsbransch 

Tabell 7 visar CAAR för de olika branscherna som undersöks i studien för period 1, 2 och 3. 

Branschen tjänster har inga statistiskt signifikanta resultat. För branschen tillverkning blev 

resultaten för period 1 en svagt statistiskt signifikant CAAR på -0,76%, period 2 kunde inte 

uppvisa signifikanta resultat medan period 3 hade en statistiskt signifikant CAAR på 2,05%. 

Branschen försäljning upplevde en statistiskt signifikant CAAR på 5,16% i period 1 samt -

5,83% i period 3. I period 2 fanns dock ingen statistiskt signifikant CAAR. 
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Tabell 7 – CAAR beroende på bransch 

                                                                         Eventfönster 

Bransch   P1 (-20; -2)  P2 (-1; +1)  P3 (+2; +20) 

Tillverkning CAAR -0,0076 0,0047 -0,0205 

 T-test -2,0532* 1,2744 -5,5639*** 

     

Försäljning CAAR 0,0516 -0,0130 -0,0583 

 T-test 5,9961*** -1,5101 -6,7688*** 

     

Tjänster CAAR -0,0109 0,0015 -0,0018 

 T-test -1,7220 0,2396 -0,2861 

T-test mot tillverkning  P1 (-20; -2)  P2 (-1; +1)  P3 (+2; +20) 

Försäljning T-test -12,9484*** 1,7249 6,0153*** 

 P-värde t-test 0,0000 0,2267 0,0000 

     

Tjänster T-test -1,7438* -0,1698 -3,3617*** 

 P-värde t-test 0,0897 0,87344 0,0018 

Tabellen visar CAAR baserat på bransch för eventfönstrets 3 perioder:  P1(-20; -2), P2 (-1; +1) och 

P3 (+2; +20) står för period 1, 2 och 3.. Vidare visars också t-test för att se om förändringen i CAAR 

är signifikant samt ytterligare ett t-test som undersöker om det finns en signifikant skillnad i CAAR 

mellan  branscherna där tillverkning används som referensbransch.* och *** är statistiskt signifikant 

på 10% och 1% nivå. 

 

När det kommer till jämförelsen av CAAR mellan branscherna gjordes ett t-test där försäljning 

respektive tjänster jämfördes med tillverkningsbranschen, resultaten redogörs för i tabell 7. T-

testet för försäljning kunde visa att det fanns en statistiskt signifikant skillnad i CAAR jämfört 

med tillverkning för period 1 och 3 medan det för period 2 inte kunde uppvisas några 

signifikanta skillnader. Det positiva värdet på t-testet i period 3 indikerar dock på att 

tillverkningsbranschen upplevde en förändring i CAAR som var mindre negativ än 

försäljningsbranschen i period 3.  

 

Vad gäller tjänster visade t-testet en svag statistiskt signifikant skillnad i CAAR för period 1 

och en statistiskt signifikant skillnad i period 3. För period 2 kunde det inte observeras någon 

signifikant skillnad i CAAR. T-testet för period 3 visade dock upp ett statistiskt signifikant 

negativt värde vilket tyder på att tillverkningsbranschen upplevde en förändring som var mer 

negativ än den för tjänster. Samtidigt bör det tas i beaktning att det inte fanns någon statistiskt 

signifikant förändring i CAAR för tjänstebranschen. Men det betyder inte att det inte finns 
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någon abnormal avkastning, det indikerar snarare på att den abnormala avkastningen inte 

förändrats i någon större utsträckning över tid, vilket också illustreras i diagram 4. 

 

Diagram 4 – CAAR beroende på bransch 

 

Diagrammet illustrerar hur CAAR utvecklar sig i eventfönstret (-20; +20) beroende på vilken bransch 

företaget är verksam inom. Y-axeln står för CAAR medan x-axeln illustrerar dagarna inom 

eventfönstret. 

 

Att tillverkningsbranschen upplevde en förändring i CAAR som var mindre negativ än den för 

försäljning, men mer negativ än den för tjänstebranschen, indikerar att det kan finnas en 

skillnad i abnormal avkastning mellan olika branscher. Försäljningsbranschen upplevde den 

största förändringen följt av tillverkningsbranschen medan tjänstebranschen inte upplevde 

någon statistiskt signifikant förändring alls. Eftersom branscherna visade olika grad av 

förändring i CAAR finner studien således belägg för att hypotes 4, att marknaden reagerar olika 

på vilken bransch företaget verkar inom, kan accepteras. Dock bör det uppmärksammas att 

fördelningen av observationerna är ojämn. För tillverkning, försäljning och tjänster är det 23, 

5 respektive 7 observationer men samtidigt bör det även tas i beaktning att det är en hel 
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population och att det därför kan finnas rum för tolkning av resultaten. Med det sagt bör alltså 

resultaten tolkas med viss försiktighet. 

 

Utifrån Ross (1977) signalteori indikerar resultatet på att marknaden såg meddelandet om 

obligationsemittering som en negativ signal för företag inom branscherna tillverkning och 

försäljning eftersom det förekom en så pass signifikant minskning i CAAR för period 3. Att 

det inte fanns några statistiskt signifikanta ändringar i CAAR för branschen tjänster skulle 

utifrån signalteorin kunna tolkas som att meddelandet om obligationsemittering inte mottogs 

som en stark signal av marknaden. 

 

Den negativa trenden för tillverknings- och försäljningsbranschen tyder utifrån Myers (1984) 

pecking order-teori på att informationskostnaden är olika stor beroende på bransch. Störst 

skulle informationskostnaden i så fall vara för försäljningsbranschen som upplevde en mer 

negativ förändring än tillverkningsbranschen. Tjänstebranschen hade inte någon statistiskt 

signifikant CAAR i period 3 och det är därför svårt att säga om det förekommit någon 

informationskostnad inom just den branschen. Resultaten indikerar dock att företagsledningar 

inom tillverknings- samt försäljningsbranschen bör vara uppmärksamma på hur marknaden 

tolkar deras obligationsutgivning eftersom det finns indikationer på att informationskostnader 

kan förekomma. 

 

4.3.4 Förändring i företags skuldsättningsgrad 

Tabell 8 visar resultaten för CAAR i period 1, 2 och 3 beroende på om företagens skuldsättning 

ökat, minskat eller förblivit oförändrad i samband med utannonseringen av 

obligationsemittering. I period 1 fanns det statistiskt signifikant CAAR oavsett hur 

skuldsättningen förändrades. Det fanns dock en skillnad, de företag med en oförändrad eller 

minskad skuldsättning hade en positiv CAAR medan de företag vars skuldsättning ökade 

upplevde en negativ CAAR. I period 2 fanns det inte någon statistiskt signifikant CAAR oavsett 

förändringen i skuldsättningsgrad. I period 3 upplevde alla företag oavsett förändring i 

skuldsättningen en statistiskt signifikant negativ CAAR. 

 

 

 



41 

 

Tabell 8 – CAAR beroende på förändring i skuldsättningsgrad 

                                                                         Eventfönster  

∆Skuldsättning   P1 (-20; -2)  P2 (-1; +1)  P3 (+2; +20)  

Ökar CAAR -0,0231 0,0075 -0,0238  

 T-test -5,0533*** 1,6444 -5,2143***  

      

Minskar CAAR 0,0211 -0,0084 -0,0276  

 T-test 2,8302** -1,1219 -3,7034***  

      

Oförändrad CAAR 0,0229 -0,0014 -0,0162  

 T-test 5,3064*** -0,3251 -3,7439***  

T-test mot oförändrad  P1 (-20; -2)  P2 (-1; +1)  P3 (+2; +20)  

Ökar T-test -8,0905*** 0,4100 0,4866  

 P-värde t-test 0,0000 0,7028 0,6316  

      

Minskar T-test 2,9432*** -1,5182 -3,6958***  

 P-värde t-test 0,0057 0,2036 0,0011  

T-test mellan ökar och minskar                   P1(-20; -2)              P2(-1; +1)           P3 (+2; +20)  

 T-test -10,0785*** 1,9730 2,7843***  

 P-värde t-test 0,0000 0,1198 0,0088  

Tabellen visar CAAR baserat på förändringen i företagens skuldsättningsgrad mellan kvartalen före 

och efter utannonseringen. Period 1, 2 och 3 i eventfönstret presenteras som  P1(-20; -2), P2 (-1; +1) 

och P3 (+2; +20). Vidare visars också t-test för att se om förändringen i CAAR är signifikant samt 

ytterligare t-test som undersöker om det finns en signifikant skillnad i CAAR för period 1, 2 och 3 

beroende på om skuldsättningsgraden ökar, minskar eller är oförändrad. ** och *** är statistiskt 

signifikant på 5 % och 1 % nivå. 

 

När CAAR jämfördes mellan de tre olika kategorierna fann studien varierande resultat, vilka 

presenteras i tabell 8 och illustreras i diagram 5. När en ökad skuldsättning jämfördes med en 

oförändrad skuldsättning observerades en signifikant negativ skillnad i period 1 medan period 

2 och 3 inte hade några statistiskt signifikanta skillnader. Det innebär att företag med ökad 

skuldsättningsgrad upplevde en mer negativ CAAR i period 1 jämfört med de företag vars 

skuldsättningsgrad förblev oförändrad.  Att det inte fanns signifikanta resultat i period 2 och 3 

tyder på att det inte förekom någon större skillnad i hur CAAR utvecklades i samband med 

utannonseringen och perioden därefter.  
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När företag med minskad skuldsättning jämfördes med företag med en oförändrad 

skuldsättning observerades signifikanta resultat i period 1 och 3. I period 1 var skillnaden 

positiv vilket indikerar på att företag vars skuldsättning minskade upplevde en positiv CAAR 

jämfört med företag med en oförändrad skuldsättning. I period 3 var dock skillnaden negativ 

vilket visar på att den negativa förändringen i CAAR var kraftigare för företag med en minskad 

skuldsättning. 

 

Även vid jämförelsen mellan en ökad och minskad skuldsättning fanns det signifikanta 

skillnader i CAAR för period 1 och 3. I period 1 var resultaten negativa vilket indikerar på att 

företag med en ökande skuldsättning upplevde en negativ CAAR jämfört med företag vars 

skuldsättning minskade. Det blev dock omvända resultat i period 3 där det istället var företag 

med en minskad skuldsättning som visade på en jämförelsevis mer negativ CAAR. 

 

Diagram 5 – CAAR beroende på förändring i skuldsättning 

 

Diagrammet illustrerar hur CAAR utvecklar sig i eventfönstret (-20; +20) beroende på om företagens 

skuldsättning ökar, minskar eller är oförändrad. Y-axeln står för CAAR medan x-axeln illustrerar 

dagarna inom eventfönstret. 
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Resultaten visar att utvecklingen i CAAR skiljer sig åt beroende på hur skuldsättningsgraden 

förändras hos företag. Dock visar resultaten att CAAR i slutet av period 3 var negativ oavsett 

om skuldsättningen ökade, minskade eller förblev oförändrad, vilket illustreras i diagram 5. 

Samtidigt hade företag med en minskande skuldsättningsgrad den största förändringen om -

2,8%, följt av -2,4% och -1,6% för en ökad respektive oförändrad skuldsättning. Studiens 

resultat går således emot det som Ross (1977) kallar för den traditionella synen, att en ökad 

skuldsättningsgrad leder till att företaget tar en större del av den residuala risken och att 

aktiepriset därför minskar. Detta eftersom att företag vars skuldsättning minskade upplevde en 

negativ CAAR som var större än den för företag med en ökad skuldsättning. Om marknaden 

reagerat enligt den traditionella synen borde därför företag vars skuldsättning ökade även 

upplevt den största, negativa, förändringen i CAAR. Studiens resultat skiljer sig således från 

Cai och Zhang (2011) som kunde visa att företag vars skuldsättning ökade upplevde en lägre 

abnormal avkastning. Hypotes 5, att marknaden reagerar olika beroende på vilken utsträckning 

emissionen förändrar skuldsättningsgraden, kan därför inte accepteras.  

 

Utifrån signalteorin indikerar studiens resultat på att marknaden uppfattar ett meddelande om 

obligationsutgivning som en negativ signal oavsett hur obligationsutgivningen påverkar 

företagets skuldsättningsgrad. Förändringen i företagets skuldsättningsgrad i samband med 

obligationsutgivningen verkar alltså, enligt studiens resultat, sakna betydelse när investerare 

bedömer de värdeskapande möjligheterna som emitteringen kan generera. 

 

CAAR i period 3 låg på en likartad nivå för företag med en ökad samt minskad skuldsättning. 

Enligt pecking order-teorin kan det indikera att informationskostnaden inte påverkas av hur 

företagets skuldsättning förändras. Det kan innebära att investerares syn på företagets 

framtidsutsikter inte påverkas av hur företagets skuldsättningsgrad förändras i samband med 

ny skuld i form av obligationer. 
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4.4 Multipel regressionsanalys 

Tabell 8 åskådliggör resultaten från studiens regressionsmodell för period 1, 2 ,3 samt för hela 

eventfönstret. Regressionen kunde inte visa på statistiskt signifikanta samband mellan de 

påverkande variablerna och CAR för varje enskilt företag under någon av perioderna. 

Regressionsmodellen kan således inte förklara variationen i CAR för svenska börsnoterade 

företag i samband med en annonsering om obligationsutgivning. Detta kan också utläsas av 

den låga förklaringsgraden, justerad R-kvadrat. Som mest förklarade modellen ca 7% av 

variationen.  

 

Vidare visar tabell 8 att F-värdena för samtliga perioder är insignifikanta. Den lilla variation 

som modellen kan förklara, förklaras alltså inte speciellt bra. Ett VIF-test har utförts för de 

påverkande variablerna i modellen och det största värdet som påträffades var mindre än 10 och 

således kan multikollinearitet mellan variablerna uteslutas. 

 

Tabell 8 – Resultat av regressionsanalysen 

                          Eventfönster 

Koefficienter  P1 (-20; -2)  P2 (-1; +1)  P3 (+2; +20) EF(-20; +20) 

LN-storlek 0,0060 0,0046 0,0062 0,0167 

T-test 0,5869 0,8705 0,9121 1,3769 

     

Matr.tillg. -0,0809 -0,0026 -0,0252 -0,1087 

T-test -1,2084 -0,0761 -0,5643 -1,3598 

     

∆Skuldsättning -0,0582 0,1020 -0,1564 -0,1127 

T-test -0,2654 0,9019 -1,0686 -0,4301 

     

D-försäljning 0,0649 -0,0124 -0,0425 0,0100 

T-test 1,4369 -0,5316 -1,4103 0,1852 

     

D-tjänster 0,0131 0,0040 0,0303 0,0474 

T-test 0,3160 0,1872 1,0915 0,9554 

Justerad R-kvadrat -0,0229 -0,1096 0,0691 0,0177 

F-värde 0,8478 0,3283 1,5048 1,1222 

P-värde för F 0,5274 0,8917 0,2190 0,3706 

Tabellen visar beta-koefficienterna för studiens oberoende variabler: Företagsstorlek, Andel materiella 

tillgångar, ∆Skuldsättning och Bransch. Vidare visas även regressionsmodellens justerade R-kvadrat 

och F-värde. Värdena i tabellen kommer från regressioner gjorda på fyra intervall. Eventfönstrets 3 

perioder:  P1(-20; -2), P2 (-1; +1) och P3 (+2; +20) samt för hela eventfönstret, EF (-20; +20). Inga 

resultat är statistiskt signifikanta. 
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Regressionsmodellens resultat kan upplevas något förvånande eftersom hypotes 1 och 2, som 

handlade företagens storlek samt bransch, accepterades. CAR kan alltså skilja sig beroende på 

företags storlek samt dess bransch. Med det i åtanke är det rimligt att koefficienterna för de två 

variablerna borde vara statistiskt signifikanta, vilket de dock inte blev. De låga F-värdena och 

förklaringsgraderna visar dock att regressionsmodellen som helhet passade datapunkterna 

dåligt och modellen bör därför tolkas med försiktighet. 
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5. Konklusion 

Här presenteras först studiens slutsatser, sedan redogörs för studiens trovärdighet och slutligen 

diskuteras möjlig framtida forskning. 

 

5.1 Slutsatser  

Resultaten för studien visar att det sker en negativ abnormal avkastning i perioden efter 

annonsering om utgivning av företagsobligationer med en tydlig trend som startar redan dag 0. 

Studien finner därmed belägg för att den svenska aktiemarknaden reagerar negativt när ett 

svenskt börsnoterat företag meddelar att det ska ge ut företagsobligationer och att detta 

avspeglar sig genom en negativ påverkan på dess aktiepris. Studiens resultat ligger i linje med 

Abhyankar och Dunning (1999), Kim och Stulz (1992) och Ammann et al. (2006) som  kunde 

påvisa negativa marknadsreaktioner vid utgivning av konvertibla företagsobligationer. Dock 

skiljer sig resultaten från De Roon och Veld (1998) som kunde visa på positiva 

marknadsreaktioner vid annonsering av konvertibla företagsobligationer och obligationer 

kopplade till warranter. 

 

En utgångspunkt vid eventstudier är att marknaden agerar effektivt och att aktiepriser därför 

förändras direkt när ny information når marknaden. Studiens resultat visar dock på att 

aktiepriserna förändras under en längre period efter utannonseringen i samband med 

meddelanden om obligationsutgivning. Det indikerar på att marknaden inte är effektiv och Famas 

(1970) effektiva marknadshypotes kan därför inte tillämpas på studiens resultat. 

 

Vid antagandet om att marknaden faktiskt vore effektiv går studiens resultat emot Miller och 

Modiglianis (1958) proposition 1 och visar att förändringar i ett företags kapitalstruktur kan 

påverka dess värde med tanke på den negativa abnormala avkastningen som företagen upplever 

i perioden efter ett meddelande om obligationsutgivning, det kan alltså vara möjligt att ett 

företags finansieringspolicy kan påverka dess värde. Vad gällande proposition 2 indikerar 

resultaten att aktieägarna inte tror på en ökad förväntad avkastning på eget kapital och att det 

avspeglar sig i den negativa abnormala avkastningen. 
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Studiens resultat tyder på att marknaden ser obligationsemittering som negativa nyheter. Enligt 

Ross (1977) signalteorin skickar alltså meddelanden om emittering av företagsobligationer en 

negativ signal till marknaden. Hur negativ signalen är beror dock på företagets storlek där stora 

företag upplevde en betydligt mindre negativ abnormal avkastning jämfört med små företag. 

Även företagens bransch hade en viss inverkan i hur negativ signalen blev där 

försäljningsbranschen upplevde den största negativa abnormala avkastningen följt av 

tillverkning medan tjänstebranschen inte upplevde någon signifikant förändring i abnormal 

avkastning. Andelen materiella tillgångar kunde inte visa på någon skillnad i hur negativ 

signalen till marknaden blev och företagens förändring i skuldsättningsgrad i samband med 

obligationsutgivningen gav ingen inverkan på marknadsreaktionerna. 

 

Den negativa abnormala avkastningen vid annonseringen kan tyda på att det finns en 

informationskostnad för företag att meddela att en obligationsemittering kommer ske. Enligt 

Myers (1984) pecking order-teori kan det bero på att marknaden inte har blivit tillräckligt 

övertygad om att företagsvärdet inte kommer att påverkas av de nya skulderna. Studiens 

resultat indikerar även att informationskostnaden kan skilja sig åt mellan branscher och 

beroende på företagets storlek medan det inte finns någon skillnad beroende på andel materiella 

tillgångar och förändring i skuldsättningsgrad i företaget.  

 

Den multipla regressionsanalysen kunde inte visa på någon statistiskt signifikant påverkan på 

den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) för någon av de förklarande variablerna, vilket 

går emot resultaten beroende på företagsstorlek och bransch. Insignifikant F-värde och låg 

förklaringsgrad indikerar dock på att regressionsmodellen bör tolkas med försiktighet. 

 

Det låga ränteläget kan göra det billigare att utfärda företagsobligationer än att ta upp banklån 

men studiens resultat indikerar att företag även bör räkna med informationskostnaden som 

uppstår vid meddelande om obligationsemittering. En svaghet med studien är dock att den inte 

undersökt skillnaden mellan marknadsreaktionerna vid vanligt banklån och 

obligationsutgivning för företag och det går därför inte att antyda om informationskostnaden 

skiljer sig åt mellan de olika typerna av lån. 
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Likväl kan studien ha betydelse för svenska börsnoterade bolag när de ska ta upp ny skuld 

eftersom resultaten kunde visa att marknadsreaktionen var annorlunda beroende på vilken 

bransch företagen verkar inom samt företagsstorlek mätt i total årsomsättning men att andelen 

materiella tillgångar och skuldsättningsgrad inte har någon betydelse för hur marknaden 

reagerar. Informationskostnaden kan därmed skilja sig åt beroende på företagsspecifika 

faktorer. Studiens resultat indikerar även att det är viktigt för företag att belysa de 

värdeskapande möjligheter som obligationsutgivningen kan medföra och på så sätt minimera 

informationskostnaden  

 

5.2 Studiens trovärdighet  

För en kvantitativ studie baserad på sekundärdata är valet av datakälla samt metod för att samla 

in data avgörande faktorer för studiens reliabilitet och validitet (Lewis, Saunders & Thornhill, 

2012, s. 274). Denna studie baseras på sekundärdata hämtat från trovärdiga och väl ansedda 

databaser, Datastream och Retriever. Information samlades även in från företagens 

årsredovisningar och pressmeddelanden. Vidare är eventstudie som metod för att undersöka 

CAAR passande och väl använt vid undersökningar om effekten av obligationsmeddelanden 

och meddelande om förändringar i kapitalstruktur över lag. (MacKinlay, 1997)  

 

Även valet av eventfönster på 41 dagar understöds av tidigare forskning vilken ökar 

trovärdigheten för undersökningen. Vid val av antal undersökta dagar före och efter 

meddelandet om obligationsutgivande är det viktigt att tänka på att dessa perioder inte är för 

långa eller för korta. En risk med att en för kort period innan händelsen är att information skulle 

kunna läcka ut till marknaden redan dagarna innan pressmeddelandet släpps och med ett för 

kort eventfönster innan skulle därför effekten kunna missas. Om eventfönstret är för långt finns 

det risk för att andra typer av händelser, som till exempel publiceras i pressmeddelanden, får 

för stor inverkan på resultatet. (MacKinlay, 1997)  

 

Med tanke på att studien hade ett tidsspann på 16 år är antalet observationer, 35 stycken, litet 

relativt sett till tidigare forskning kring företagsobligationer och konvertibla 

företagsobligationer. Urvalet utgör dock, efter studiens avgränsningar, hela den population som 

studien avsett att undersöka. Samtliga av dessa företag är icke-finansiella, svenska och 



49 

 

börsnoterade på den svenska aktiemarknaden. Det kan därför finnas belägg för att studiens 

urval kan vara representativt för den svenska aktiemarknaden. Dock bör det uppmärksammas 

att en liten population kan innebära att statistiska tester blir okänsliga och att det därför kan 

vara svårt att uppnå statistisk signifikans.  (Lewis et al., 2012, s. 450) 

 

5.3 Framtida forskning  

Studien har undersökt hur den svenska aktiemarknaden reagerar vid meddelande om utgivning 

av företagsobligationer. På grund av otillräcklig information i pressmeddelanden kunde studien 

dock inte ta hänsyn till själva anledningen till att företagen gav ut sina obligationer. En 

intressant synvinkel för framtida forskning skulle därför kunna vara att jämföra hur marknaden 

reagerar på företagens olika anledningar till sin obligationsutgivning och ta fram anledningar 

som leder till negativa reaktioner och positiva reaktioner. En sådan forskning hade kunnat bidra 

med viktig information till företagsledningar om hur de på bästa sätt kan formulera sina 

anledningar i pressmeddelanden och i viss utsträckning kunna förutspå i förväg hur marknaden 

kommer att reagera på meddelandet om obligationsutgivning. Det skulle även kunna bidra till 

att aktieägare får härledning i vad olika anledningar kan komma att innebära för aktiekursen.    

 

En annan intressant synvinkel för framtida forskning skulle kunna vara att undersöka hur 

lättillgängliga olika obligationsutgivningsmeddelanden är och hur graden av denna 

lättillgänglighet påverkar marknadsreaktionerna. Om marknaden med stor lättillgänglighet får 

tag på pressmeddelanden om obligationsutgivning borde aktiekurserna påverkas på ett 

annorlunda sätt än de meddelandena om obligationsutgivning som inte är lättillgängliga. I 

denna studies fall skulle exempelvis en liknande undersökning kunna utformas om skillnaden 

mellan de observationer som hittats via pressmeddelandet och de observationer som inte kunde 

hittas via pressmeddelande varav prospekt användes som substitut. Eftersom studien utgår från 

en deduktiv ansats kunde dock inte en sådan undersökning göras eftersom ingen tidigare 

forskning inom området kunde hittas. En sådan undersökning hade kunnat bidra till att ge 

företagsledningar medvetenhet om hur olika grader av lättillgänglig information kan påverka 

marknadsreaktionerna vid ett meddelande om obligationsutgivning.    
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Utifrån antaganden om en ineffektiv marknad skulle även ett intressant perspektiv vara att 

undersöka obligationsmeddelandets påverkan på aktiekurser genom att studera graden av 

informationsasymmetri i meddelanden om obligationsutgivanden. I denna studies fall hade det 

varit möjligt att undersöka skillnaden i informationsasymmetri mellan pressmeddelanden och 

prospekts och hur det påverkar marknadsreaktionerna. En sådan synvinkel uteslöts från studien 

eftersom det inte gick att undersöka på ett deduktivt sätt då det inte kunde hittas någon tidigare 

forskning inom området. 
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