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Ordlista 
Aktie 

- Värdepapper som speglar ägarandel i företag 

Baselkommitén 

- Koalition som reglerar bankernas lagar och regler. 

Beta 

- Finansiellt nyckeltal som speglar hur volatil en tillgång är. 

Callable 

 - Ett speciellt villkor för en obligation där obligationslånet kan betalas av i förtid. 

Emittent 

- Utgivaren av obligationslånet. 

ETF 

- Fond som handlas på samma vis som en aktie. 

Fundamental analys 

- Analys baserad på företaget bakom värdepappret. 

Finansinspektionen 

- Statlig myndighet som undersöker och agerar på svenska marknaden. 

Fond 

- Ett finansiellt instrument innehållande andra värdepapper  

Förfallodatum 

- Datumet ett obligationslån återbetalas på. 

Inflation 

- Pengars värdeminskning över tid. 

Koalition 

- En allians eller ett förbund mellan länder för ett gemensamt ändamål. 

Kreditinstitut 

- Institut som ger kreditbetyg / kreditrating. 

Kupongränta 

- Utdelning uttryckt i procent för obligationer 

Likvidera 

- Att konvertera exempelvis värdepapper till kontanter 

Nuvärdesberäkning 

- Ett sätt att beräkna pengars värde idag baserat på framtida händelser. 

Obligation 

- Obligationer är lån med förbestämd återbetalningsperiod och ränta. 

Putable 

- Ett speciellt villkor för en obligation där obligationslånet kan betalas av i förtid. 

Reporänta/Styrränta 

- Räntan satt av Riksbanken, vilket agerar som underlag för statsobligationer. 

Riskvariabel 

- Uppsatsens nämnda risker för obligationer i form av variabler i vår regressionsmodell 

Riskpremie 

- Den extra förväntade avkastning som investeraren vill ha i retur för en större risk. 



  

Skuldebrev 

- Skriftlig utställelse för återbetalning av lånade pengar. 

Soliditet 

- Mängden eget kapital i förhållande till totala tillgångar. 

Substansvärde 

- Eget kapital per aktie 

Sysselsättningsgrad 

- Mängden individer i ett samhälle med jobb i förhållande till totala mängden individer i 

samhället. 

Yield 

- Den förväntade avkastningen givet det aktuella marknadspriset för en obligation. 

Yieldspread / Kreditspread  

- Skillnaden i avkastning mellan en företagsobligation och en statsobligation med samma 

löptid. 

  



  

Sammanfattning 
När en företagsobligation och en statsobligation har samma löptid och har en skillnad i 

avkastning, så kallas denna skillnad för kreditspread. Ett känt koncept inom finansvärlden är 

att risk har en stark koppling till avkastning. När emittenten av obligationen inte kan 

återbetala överenskommen utdelning eller principiellt lånebelopp så klassas detta som en 

betalningsinställelse. Eftersom det generellt sett är större risk för en betalningsinställelse för 

ett företag än för en stat, så vill investerare bli kompenserade för den extra risken de tar sig 

an. Den totala risken som utgör skillnaden i avkastning kan i sin tur delas upp i flera olika 

riskkomponenter.  

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka ifall likviditetsrisk, ränterisk och kreditrisk har en 

effekt på kreditspread för företagsobligationer på den svenska marknaden.  

Med detta som bakgrund så har vi samlat in historiska data på förfallna obligationer under de 

senaste 10 åren via databaserna Thomson Reuter Datastream och Eikon. Vi har sedan laddat 

ned obligationsspecifika egenskaper i form av finansiella nyckeltal för samtliga obligationer. 

Dessa nyckeltal har valts för att till bästa förmåga representera och mäta respektive risk. 

Exempelvis så har vi använt oss av nyckeltalet “bid-ask-spread” för att mäta likviditetsrisk 

hos en obligation.  

 

För att undersöka sambandet mellan våra valda risker och kreditspread så genomförde vi ett 

hypotestest. Vi skapade en nollhypotes och en alternativhypotes som vi sedan testade med 

hjälp av en multipel regression.     

Nollhypotes (H0): Studiens utvalda variabler har inte en effekt på den kreditspread hos 

svenska företagsobligationer 

Alternativhypotes (Ha): Studiens utvalda variabler har en effekt på den kreditspread hos 

svenska företagsobligationer 

 

Slutsatsen var att vi kunde statistiskt påvisa ett positivt samband mellan riskernas storlek och 

storleken på obligationens kreditspread. Detta gjordes både för riskerna var för sig och för 

modellen när den blev testad i sin helhet. Den bakomliggande teorin bakom variablerna 

kunde därför antas vara korrekt även vid applicering på svenska marknaden för det senaste 

decenniet. Vi har som ambition att denna studie skall kunna agera som ett verktyg för 

fundamental analys för framtida investerare samt vidare studier inom området obligationer på 

svenska marknaden. 
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1.Inledning 

 
I denna inledande del kommer bakgrunden till studiens uppkomst förklaras och en allmän beskrivning 

av ämnet diskuteras. Här kommer vi motivera och formulera de premisser uppsatsen grundas på och 

föra en diskussion om problemen som observeras. Men en inledande bakgrund följd av en 

problemformulering, kommer kapitlet mynna ut till en mer konkret frågeställning och syfte. Allt för att 

kunna leda läsaren in på ämnets aktualitet och vikt för den teoretiska men också praktiska bidrag. 

  

Studien kommer att vara kopplad till en finansiell fördjupning och inriktning inom ett ämne som fyller 

ett observerat kunskapsgap med möjlighet till en förklaring. Här kommer alltså en diskussion föras 

där påståenden refererade till verkliga tillstånd som underlättar denna finansiella fördjupning att ta 

form. 

 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har Sverige verkat i en högkonjunktur enligt ledande ekonomiska 

institut och talespersoner (Carlgren, 2019). SCB presenterar siffror som beskriver Sveriges 

ekonomiska utveckling och några statistiska exempel värda att nämna är BNP-tillväxten, 

sysselsättningsgraden och inflation (SCB, 2018). Den presenterade statistiken visar på att 

Sverige har haft positiv tillväxt på sin BNP efter recessionen 2011 som drabbade ekonomin 

men också omvärlden. Sysselsättningsgraden har successivt ökat, arbetslösheten har minskat 

samt antal företag i Sverige ökat under det gångna decenniet. Det vi finner intressant baserat 

på detta faktum är hur de svenska företagen valt att finansiera sin verksamhet och den snabba 

expansion som krävs för att förbli konkurrenskraftig. 

  

Problematiken företagen stött på gällande finansiering är att efter finanskrisen 2008 har den 

koalition av nationer som innan existerade kommit överens om ett regelverk som innebär 

stramare regleringar för finansiella institut. Denna koalition går under namnet Basel-

kommittén och har under årens gång utvecklats mer och mer i och med insikter om riskernas 

komplexitet (Hull, 2015, s. 325). Koalitionens syfte är att försöka skydda ekonomin från 

framtida finansiella krascher likt den 2008 som bland annat skapats av att bankerna, främst i 

Amerika, varit alldeles för generösa med utlåningen till företag och privatpersoner (Edlund, 

2017). 

  

Ett sätt att finansiera sin verksamhet och komma runt de regleringar som uppkommit är att 

använda sig av obligationer. Kortfattat kan man beskriva obligationer som ett lån företag eller 

en stat kan utfärda för att samla kapital istället för ett traditionellt banklån (Avanza, 2019). 

Det vill säga marknadsfinansiering. Skillnaden från ett traditionellt lån är att ägaren av 

obligationslånet kan sälja det vidare på en marknadsplats. Vidare kan detta värdepapper ha en 

kupongränta som ger en avkastning enligt överenskommelse alternativt erbjuda ett fast, högre 

belopp som värdepappret köps tillbaka till efter en specifik tidsperiod. Innehavaren vet därför 

med säkerhet vilken avkastning värdepappret kommer att generera. Detta värdepapper har de 
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senare åren varit av intresse eftersom just strängare regleringar etablerats plus att reporäntan 

varit på rekordlåga nivåer (Riksbanken, 2019). Detta har medfört ingen eller låg avkastning 

på sparkonton för privatpersoner som gjort att investerare letat sig till andra alternativ (SVD 

näringsliv, 2017). 

  

Varför väljer då ett företag att emittera obligationer? Varför väljer investerare att köpa 

derivaten och värdepapperna och hur fungerar riskerna? På grund av att det finns obligationer 

inom flera branscher och inom flera geografiska områden kommer dess egenskaper variera. 

Dessa egenskaper kan och bör därför värderas på skilda sätt beroende på risk kopplat till den 

aktuella obligationen (Söderberg & Partner, 2019). William Sharpes teori om Capital Asset 

Pricing Model, CAPM, på 60-talet var en av pionjärerna till riskmedvetenhet då risk började 

tas i beaktning när investeringar och lönsamhet värderades (Sharpe, 1964). Denna risk kan 

uttryckas som en riskpremie och innebär den procentuella eller nominella kompensationen 

investeraren behöver utöver den riskfria investeringen, tex ett räntekonto eller statsobligation. 

Denna kompensation på risk är således hänförd till företaget och den bransch de är 

verksamma i. Exempel på företag med högre risk är de som är verksamma inom branscher 

som är kraftigt cykliska och volatila, företag med låg soliditet och bristande 

betalningsförmåga. Riskpremien är den ersättning eller avkastning för att kompensera för 

risken att ett företag kan gå i konkurs eller får betalningssvårigheter (Hull, 2015, s.416–418).  

  

Teorier och modeller för prissättning av obligationer, fonder, aktier och andra värdepapper är 

vanligt förekommande. Ett exempel är diskonteringsmodeller där man använder sig av 

Sharpes CAPM för att försöka nuvärdesberäkna ett pris baserat på en investerares 

riskbenägenhet (Brealey et al., 2014, s.19–20). I en perfekt marknad och värld är investerare 

riskneutral. Det innebär att en människa inte bryr sig om risken av till exempel konkurs. Men 

så är inte fallet i verkligheten (Hull, 2015, s.416–417). Prissättningen kan skilja beroende på 

variabler såsom vilken marknad företaget är verksam inom eller det politiska läget i landet. 

Därav finner vi vidare att det finns ett intresse av att observera riskerna för att mer exakt 

kunna definiera relevansen av egenskapen hos respektive obligation. Samtidigt kan man även 

diskutera om det verkligen finns något substansvärde av att prissätta en obligation eller om 

det är bättre att man enbart värderar risken och jämför den mot den riskfria avkastningen. 

  

Fredrik Bonthron (2014), verksam inom Sveriges Riksbank, skriver i en rapport att 

efterfrågan på den svenska obligationsmarknaden har ökat de senaste åren, både från utgivare 

samt från investerare. Han förklarar även att detta kan vara en konsekvens till att finansiella 

regleringar mot långivare blivit hårt åtstramade via Basel-överenskommelserna samt att det, 

för privata investerare, är mer lönsamt att få en given ränta på insatt kapital nu när den 

svenska styrräntan är på låga nivåer (Bonthron, 2014). Andra institut såsom tidningen ETC 

(2018) och Lindén (2014) från DNB Sverige meddelar att den svenska obligationsmarknaden 

är ung och köp av obligationer har under de senaste åren ökat. Finansinspektionen (2018) 

bekräftar detta med en presentation av att marknadsfinansiering har fördubblats det senaste 

decenniet.  
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Det intressanta blir således skillnaderna i hur investerare värderar risken för de olika 

egenskaperna obligationerna besitter. Det kan vara svårt för en investerare att värdera 

riskerna hänförliga till obligationer när de bakomliggande faktorerna till riskerna fortfarande 

inte är väl belysta. Med detta som bakgrund kan man säga att det finns flera ej nämnda sätt att 

förklara den risk man som investerare tar sig an. Att kunna härleda risker till obligationer kan 

därför vara värdefullt för en investerare. Hull (2015) tar upp variabler såsom kreditrisk, 

marknadsrisk, verksamhetsrisk med flera och hur dessa påverkar tryggheten hos ett finansiellt 

institut och dess stabilitet. Att kunna finna ett sätt att jämföra risker som tidigare nämnt är 

därför av intresse ur flera investerares perspektiv. Till exempel kan detta vara till hjälp för en 

fondförvaltare som ska strukturera en portfölj av en viss sammansättning av risker och 

egenskaper. 

  

Forskning och tidigare studier om vilka variabler som är hänförliga till risk för obligationer 

finns men är mest förekommande på den amerikanska marknaden. Tidigare nämnt har Sharpe 

(1964) försökt sig på att förklara systematisk risk för värdepapper med hjälp av att ta fram en 

universal diskonteringsränta som används genomgående för den enskilde. Elton et al. (2002) 

och Chen et al. (2007) har tidigare gjort studier där man försöker förklara just en obligations 

riskpremie och vad det är som är hänförligt till risken. Efter att bland annat ha studerat dessa 

vetenskapliga artiklar samt annan litteratur såsom Hull (2015) kan man konstatera att 

ytterligare förklaring av modellen går att kartlägga. 

  

Fama & French (1992 & 1993) är andra författare som försökt på ett mer komplext sätt att 

förklara den systematiska risken för aktier och skuldebrev via en mer detaljerad definition av 

risk. Förenklat kan man säga att författarna vidareutvecklade Sharpes (1964) en-variabels-

modell, CAPM, till att inkludera fler variabler av olika sammansättningar. 

Forskningsområdet är i huvudsak applicerat på USA och därför är det enligt oss, av fortsatt 

intresse att undersöka tillämpning av riskmodeller som förklarar skillnad i yield och 

riskbenägenhet i Sverige. 

1.2 Problemdiskussion 

Den svenska börsen, men även större marknader som den amerikanska, har under det gångna 

decenniet presterat historiskt bra (Kolanovic, 2018). S&P 500 har de senaste 10 åren, justerat 

för inflation, gått upp ca 170 procent totalt (Yahoo Finance, 2019). Sverige har haft en 

utveckling på ca 100 procent under samma period (Nasdaq 2019). Reporäntan, Sveriges 

styrränta som används som ett penningpolitiskt reglerande verktyg, har de senaste åren också 

varit på historiskt låga nivåer (Carlgren, 2019) vilket samtidigt påverkar bankernas sparränta. 

Företagen behöver fler sätt att få in kapital för att möta efterfrågan och den svenska 

befolkningen letar sig till andra sparalternativ när räntan på sparkonton minskar. 

  

Som tidigare nämnt blir den finansiella sektorn hårdare kontrollerade av regleringar som 

försvårar företagens finansieringsalternativ. Teorier som ¨pecking order theory¨ (Brealey et 

al, 2014, s. 467) förklarar företagens hierarki av val för finansieringsstrategi. Man kan säga 

att ju längre ner på listan valet hamnar på desto mer risk. Helst vill man finansiera 
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verksamheten via organisk tillväxt och sist via nyemissioner av aktier och utspädning av 

rösträtt. När kapitalet är begränsat och banker ger avslag på lån, kan man istället finansiera 

verksamheten via försäljning av värdepapper förankrat i företaget. Denna studie ämnar sig åt 

att studera riskerna hänförliga dessa värdepapper och förklara sambandet mellan dem och hur 

det påverkar obligationens handel på marknaden. 

  

Med detta som bakgrund söker vi djupare förståelse inom området hur marknaden värderar 

obligationer baserat på dess olikheter. Genom att inkorporera andra variabler och annorlunda 

sammansättningar än tidigare studier hoppas vi på att kunna underlätta för investerare vid 

analys och utvärdering av obligationer med varierande egenskaper. Det innebär att visa på om 

de utvalda variablerna påverkar risken som skiljer riskfria investeringar mot andra alternativ, 

tex företagsobligationer. 

1.3 Problemformulering 

Med hänsyn till obligationer och dess olikheter i egenskaper samt inriktningar, krävs det att 

olika utvärderingar av den underliggande tillgången görs. Detta leder oss fram till 

problemformuleringen: 

 

Vilket är sambandet mellan kreditspread och risk för svenska företagsobligationer? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att se om det finns en effekt av kreditrisk, ränterisk och 

likviditetsrisk på kreditspread för den svenska obligationsmarknaden. Det görs genom att 

ställa dessa 3 risker mot den totala risken sett till handel med obligationer. Vi har baserat 

uppsatsen på tidigare studier såsom (Elton et al., 2002; Fama & French, 1993; Chen et al., 

2007) och så vidare samt valt att definiera totala risken som skillnad i yield, även kallad 

kreditspread. Detta ska ge en ökad förståelse för hur man som emittent samt investerare bör 

värdera dessa risker när man ska analysera och utvärdera obligationer. Ett ramverk på hur de 

valda riskerna är sammankopplade kan underlätta i den riskbedömning som investerare och 

emittenter stöter på när köp eller utgivning av obligationer sker. 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Det vi anser studien kan bidra med är att testa ett samband mellan obligationens risker på den 

svenska marknaden. Efter att ha läst flera publicerade artiklar inom området, har vi insett att 

artiklarna ofta applicerar obligationens riskbedömning på den amerikanska marknaden. Vi 

tror att detta beror på att det finns ett relativt sett litet intresse för Sverige då det är ett mycket 

litet land jämfört med andra mer studerade marknader sett till marknadskapacitet. Därav så 

lämnas det ett kunskapsgap på den svenska marknaden och vi tror att vidare studier kan fylla 

detta gap. Vi anser därför att studien är av både teoretisk och praktisk relevans. Dels för den 

teoretiskt outforskade svenska marknaden men även praktiskt för investerare som vill handla 

svenska obligationer. Att använda sig av tidigare studerade variabler samt addera fler kan 
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man därför öka förståelsen för företagsobligationer och dess funktion på den svenska 

marknaden. 

  

I de få artiklar vi läst om den svenska marknaden har den observerade perioden inte varit 

utvecklad nog för att täcka det efterfrågade teoretiska gap. Genom att observera en längre 

sammanhängande period tror vi att vi även där kan tillföra ett teoretiskt värde jämfört med 

tidigare studentuppsatser av liknande karaktär (Mårtensson et al., 2012; Robertsson & 

Carlson, 2015). En skillnad mot de refererade artiklarna är att vi planerar att använda oss av 

så kallad paneldata där vi observerar data över en längre tid medans undertecknade bara 

analyserade ett tvärsnitt vid en specifik tidpunkt. 

  

Sammanfattningsvis finns det enligt oss ett teoretiskt bidrag i och med en potentiell ökning i 

förklaringsgrad genom att addera fler risk-variabler till modellen och ändra kombinationen av 

dom. Vidare vill vi se om detta tillvägagångssätt är signifikant på längre tidsperioder, tex de 

senaste 10 åren. Vi anser att all teoretisk undersökning inom obligationsmarknaden alltid kan 

agera som utvecklande och tillföra något. Att testa samband på verkliga data och kunna 

bekräfta samband är därför ett självklart teoretiskt bidrag som anses aktuellt på den svenska 

finansmarknaden. Det praktiska bidraget är en sorts kvantifiering av riskerna på 

obligationsmarknaden för investerare som vill köpa svenska obligationer. Studien undersöker 

om det går att hitta ett ramverk som går att applicera på den svenska marknaden där risker till 

en obligation går att härleda och underlätta beslutsfattandet. Med andra ord, hjälpa 

investerare att utföra en fundamental analys som visar på förklarande samband mellan 

utvalda variabler och risk. Att kunna ge härledande verktyg i beslutsfattande riskbedömningar 

kommer alltid vara till praktiskt bidrag. En total fundamental analys kan alltid utvecklas om 

så önskas och fler verktyg att tillgodose kan underlätta i detta skede.  

1.6 Avgränsningar 

Avgränsningarna kommer att påverkas av tillgängligheten på den data vi behöver för att 

genomföra den tänkta studien. Vi kommer att begränsa oss till svenska företagsobligationer 

och jämföra mot statsobligationer som referenspunkt för ett riskfritt alternativ. Vi vill 

inkludera samtliga tillgängliga företagsobligationer som uppfyller våra kriterier för att skapa 

ett större urval. Även detta anser vi ger en bättre statistisk representation av hela marknaden 

då någon speciell bransch inte är vald. Claes Hemberg, Avanza, menar att 

obligationsmarknaden har blivit svårare för privatpersoner att handla på då de ofta släpps i 

större poster (Ullerstam, 2010). Detta har gjort att antalet handelsplatser där obligationer 

handlas har minskat. Att inkludera flera branscher och antal obligationer är därför av vikt för 

att få det urval vi önskar. Eftersom vi väljer att begränsa oss till den svenska marknaden så 

kommer vi inte att behöva ta hänsyn till valutarisk och växelkurser. Detta kommer därför 

vara en studie som är av extra intresse för investerare just på den svenska marknaden.  

  

Tidsperioden vi har valt är 01-01-2009 till 31-12-2018. Det innebär att vi har som avsikt att 

få med olika cykler med varierande egenskaper i form av konjunktur och tillväxt som kan ge 

ett resultat som är statistiskt representativt över tid. De senaste 10 åren har påverkats av en av 
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tidernas längsta uppgångar sett till kursutveckling på västvärldens börser (Kolanovic, 2018). 

Det innebär att studien inkorporerar ovanligt starka börsuppgångar och gör börsklimatet 

intressant för tidsperioden. 

 

De risker vi valt att analysera är som sagt likviditetsrisk, kreditrisk och ränterisk samt den 

beroende variabel kreditspread. Dessa risker anser vi har varit av stor vikt när tidigare studier 

genomförts samt kunniga talespersoner inom ämnet uttalat sig om risk. Dessa talespersoner är 

verksamma i allt från riksbanken och riksdagen till enskilda kapitalförvaltningsbolag såsom 

DNB, Handelsbanken och Carnegie fonder. Även Söderberg & Partners har i sin årliga 

uppsatstävling inom finans, nämnt just dessa tre variabler som viktiga och högt aktuella för 

riskbedömning och analysering (Söderberg & Partners, 2019). Med detta som bakgrund har 

vi valt att avgränsa oss till just dessa oberoende och beroende variabler. Vi kan även se i 

kurslitteratur såsom Hull (2015) och Brealey et al. (2014), som används inom finansiell 

undervisning på avancerad nivå vid Umeå universitet, regelbundet och frekvent nämner just 

dessa risker som framstående inom riskmedvetenhet. Därav har dessa tre oberoende variabler 

setts som intressanta att studera i praktiken på den svenska obligationsmarknaden och dess 

koppling till den underliggande risken. Denna underliggande risk kommer att tolkas enligt 

kreditspread givet vissa antaganden som nämns under hänvisat kapitel där teori och tidigare 

studier används som hjälp vid definiering och tolkning.  

 

Vi kommer vidare inte att ta hänsyn till några skatter eller nationella lagar. Genom att 

utesluta dessa är det lättare att jämföra riskerna mellan länder om fortsatta studier görs vilket 

vi även nämner i tidigare avsnitt fyller ett kunskapsgap. Den svenska marknaden som vi har 

till avsikt att undersöka har till exempel ca 10 procentenheter högre skatt än snittet av OECD-

länderna (Carlgren, 2018). Som tidigare nämnt är flertalet studier gjorda på den amerikanska 

marknaden vilka ligger långt under Sverige mätt i skatter. Elton et al. (2002) talade i deras 

studie om att det finns skattemässiga fördelar att ta hänsyn till vilket kan påverka risken 

markant vid olika summor och skattesatser. Efter att alla dessa avgränsningar och kriterier var 

uppfyllda så hade vi ett urval av grunddata som bestod av 2714 svenska företagsobligationer. 

Grunddata blir sedan i den praktiska metoden processad.  
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2. Teoretisk Metod 

 

Under detta avsnitt kommer den vetenskapliga grundsynen och begrepp belysas för att ge 

läsaren en bättre förståelse om resonemanget för den metodik som författarna valt. Den 

teoretiska metodiken visar vilket sammanhang och vilken struktur som studien kommer 

avhandlas i och om det är av intresse för läsaren. Denna del förklarar utgångspunkten i hur 

studien kommer genomföras samt en argumentation om den tänkta vetenskapliga 

kunskapssyn, perspektiv, angreppssätt, metod, litteratursökning och källkritik. Alla delar 

kommer definieras samt argumenteras för så att studien blir så tydlig som möjligt. 

 

2.1 Kunskapssyn 

Vi baserar vårt tillvägagångssätt främst på tidigare studier inom området istället för en mer 

generell riktlinje från litteratur som behandlar den vetenskapliga metoden. Vår studie 

kommer att försöka tolka obligationens risker på börsen. Detta görs i stor utsträckning på ett 

liknande sätt av Chen et al. (2007), Elton et al. (2002) samt Fama & French (1992 & 1993) 

med flera och därför anser vi att dessa fungerar som bra riktmärken. Chen et al. (2007), till 

exempel, samlar in data via databaser sorterat på önskad marknad. Vidare använder de sig av 

statistiska och matematiska formler för att tolka nedladdade data och slutligen presenterar de 

sina resultat. Eftersom författarna av studien anses vara kunniga inom området och är väl 

citerade, tycker vi att vi kan efterlikna studiens tillvägagångssätt med gott samvete. 

  

Inom epistemologin så finns det två huvudsakliga inriktningar vilka är positivismen som 

lämpar sig för naturvetenskap och hermeneutiken som är interpretativistisk (Bryman & Bell 

2011, s. 21). Vi kommer som tidigare nämnt genomföra en konkret studie som är i stor del 

styrd av matematik och statistik. Detta lämnar relativt lite utrymme för tolkning vilket gör att 

vi tänker använda oss av en positivistisk kunskapssyn. Även om området samhällsvetenskap 

är ett mjukt ämne som tolkar en social verklighet så kommer vi att behandla området på ett 

naturvetenskapligt sätt vilket gör att positivismen är lämplig för oss. 

  

Creswell (2003, s. 7) menar att positivism är en rationell studie där emotionella känslor och 

extern påverkan inte ska tas hänsyn till. En samhällsekonomisk studie såsom finans som har 

en mänsklig inverkan ska kunna studeras på ett naturvetenskapligt sätt där det finns ett enda 

alternativ (Knipe & Mackenzie, 2006; Mertens, 2005, s. 8). Detta innebär att genom ett 

positivistiskt synsätt på uppsatsen kommer en mer objektiv och representativ studie 

presenteras som är lättare att rekonstruera på andra marknader. 

  

Det finns givetvis för och nackdelar med respektive nämnda tillvägagångssätt, positivism och 

hermeneutik. Svårigheten med positivism är enligt Bryman (2012, s. 27) att forskare 

definierar positivism på olika sätt beroende på filosofiska skiljaktigheter. Cicourel (1964) och 

Crotty (1998) kritiserade positivism och ansåg att det var ett utdött fenomen då det har 

använts i de flesta studier och finns därav en inflation av dem. Subjektiva värderingar 
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kommer å andra sidan läggas vid användning av sökord och prioritering vilket gör att viss 

tolkning av vad som är av relevans redan skett innan datainsamlingen startat. Vi anser dock 

att vår studie är ett relativt tydligt fall av positivism eftersom den inhämtade data kommer 

från statistiska datasystem tillhandahållet av Umeå Universitet vilket minimerar egen 

tolkning av ord och meningsbyggnad (Umeå universitetsbibliotek, u.å.). 

2.2 Vetenskapligt synsätt och perspektiv 

Ett vetenskapligt synsätt är ett perspektiv en uppsats antar och följer genomgående i sin 

struktur och uppbyggnad. Detta för att få en sammanhängande vetenskaplig studie som 

förklaras av sin natur och syfte. Vi finner i huvudsak två olika synsätt på detta vilka är 

konstruktionistiskt samt objektivistiskt perspektiv att se på forskning inom det 

samhällsekonomiska forskningsområdet (Bryman, 2012, s. 32–33). Eftersom, precis som vi 

tidigare skriver, positivism kommer att användas inom sättet att se på kunskap finner vi att 

det objektiva perspektivet uppfyller denna studies syfte. Eftersom vi sett på och studerat 

tidigare empiriska studier inom området såsom Sharpe (1964), Fama & French (1992 & 

1993) och Chen et al. (2007) där vi observerat att författarna använt sig av statistiska data 

samt faktiska siffror från den amerikanska marknaden och då antar samma perspektiv. Detta 

finner vi vara objektivt då subjektiva tolkningar av faktiska data inte går att tolka på andra 

sätt än hur det presenteras. 

  

Bryman (2012, s. 32–33) beskriver konstruktionism som en motsats till objektivism och tar 

hänsyn till subjektiva och sociala faktorer vilket då kan tolkas på ett helt annat sätt än 

objektivt och positivistiskt. Subjektiva perspektiv blir mjukare och kan då ofta används inom 

forskning med kvalitativa inslag och data inhämtas av mer svävande och inte konkreta, 

vedertagen statistisk (Creswell, 2014). 

  

Creswell (2014, s.32) skriver fortsättningsvis i sin bok om forskningens struktur och 

uppbyggnad om att kvantitativa uppsatser ofta ses ur ett objektivt perspektiv eftersom man 

jämför samt testar variabler. Detta är helt i enlighet med vårt syfte, samt tidigare nämnda 

empiriska studier, om att utvalda oberoende variabler ska analyseras för att definiera risken 

hos en beroende variabel. Vidare anser författaren Creswell precis såsom Bryman och Bell att 

det subjektiva perspektivet inte hör hemma för en kvantitativ forskning. Creswell (2014, s. 

37) nämner att subjektiva studier hör ihop med det kvalitativa eftersom det blir en tolkning av 

verkligheten som är översatt via personliga preferenser, tankar och ordval. Givet denna studie 

kommer således inga intervjuer genomföras utan följa tidigare empiriska studier och försöka 

efterlikna dess metodik. Burns (1997, s. 3) ansåg dock att konstruktionism och de mjuka 

kvaliteterna som kommer i och med intervjuer från personer verksamma inom området är ett 

bra komplement till det objektiva. Dock finner vi att på grund av tidsbrist samt vetenskapliga 

inriktningen att en objektiv struktur är det bästa alternativet för studien. 

  

Med detta som bakgrund känner vi oss säkra med att välja ett objektivt perspektiv på 

vetenskapen för att kunna förklara risken med hjälp av kvantifierade variabler. Vi vill se 

bortom vad oss som författare känner, vår referensram samt vad vi känner till sedan tidigare. 
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Vi kommer inte kunna påverka studien åt en specifik riktning med egna tolkningar mer än 

valet av vilket sätt kvantifieringen av de oberoende variablerna genomförs (Collis & Hussey, 

2014, s. 43–44). Trots att vi rimligen förstår att ett fullständigt objektivt arbete inte går att 

utföra är den ursprungliga argumentationen baserat på ett objektivt synsätt. Vi ska alltså 

försöka vara så pass objektiva till den information som utvinns samt när tolkning av resultatet 

sker. Dock kan vi som författare inte helt utesluta subjektiva, konstruktivistiska, delar av 

arbetet då det kräver vissa egna uppskattningar och dragna slutsatser. Ett exempel på detta 

kommer vara i diskussionen, inledningen samt i detta avsnitt, metodologi. 

2.3 Angreppssätt 

Angreppssättet är hur studien ska angripas och på vilka grunder vi valt att göra det på. Vi ser 

angreppssättet som det grundläggande syftet för studien eftersom det visar läsaren hur 

utförandet av metod genomförs. Först bör nämnas att det finns olika sätt och benämningar av 

denna metodiska del och i huvudsak brukar två angreppssätt nämnas, induktiv- samt deduktiv 

ansats (Hörte, 2010; Creswell, 2014, s. 63). Författarna som refererats till förklarar att det 

deduktiva synsättet grundas i just kvantitativa studier då man följer en viss struktur. Med 

detta menas att man bygger en tes alternativt testar ett samband på redan existerande teorier 

för att kunna appliceras i ett nytt sammanhang. Vår studie går ut på att testa existerande 

teorier på en ny marknad, med slutmål att finna samband för risker kopplade till obligationer. 

Vi har alltså vår utgångspunkt i teorin precis som för en deduktiv ansats. Vi har som sagt valt 

att använda oss av en positivistisk kunskapssyn och en positivist tenderar att även använda 

sig av en deduktiv ansats (Bryman, 2012, s. 31). 

  

Den deduktiva teorin grundar sig i ett mönster förklarat i en process. Listan nedan förklarar 

hur den deduktiva processen ser ut (Bryman, 2012, s. 24). Vi kommer att följa den här 

processen under vårt arbete. Vi inleder studien med en litteratursökning av teorier som 

behandlar vårt ämne tills vi hittat tillräckligt med underlag. Efter det så laddar vi ned data 

som vi testar våra teorier på och slutligen så får vi fram ett resultat. Vi har valt att använda en 

hypotesprövning i vår studie som kan ses som en del av den deduktiva processen. 

 

Den deduktiva processen 

1. Teori 

2. Hypotes 

3. Datainsamling 

4. Resultat 

5. Hypotes bekräftad eller förkastad 

6. Revision av teori 

 

Hörte (2010) argumenterar om strukturer i uppsatser om just deduktiv och induktiv ansats. 

Efter att i tidigare stycke diskuterat händelsen av en deduktiv ansats, menar författaren på att 

en induktiv argumentation tyder på separata ¨händelser¨ som leder fram till ett resultat. De är 

alltså oberoende av varandra som innebär att en process inte uppstår, dvs den kedja som i 

listan ovan är beskriven. O'Leary (2004) vill också i sin studie visa på att induktiva ansatser 
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hör till mer mjuka studier och då tillhörande kvalitativa undersökningsmetoder. Vi vill hitta 

ett förklarande resultat som bygger på en kedja av teorier som tillsammans leder till en 

argumentation. Att analysera faktorerna separat kommer vara en del av studien men det är 

inte det syftet studien är ämnat för på grund av att det inte ger samma förklaringsgrad 

eftersom färre faktorer tas hänsyn till samtidigt. Mertens (2005) menar då att, genom 

kvantitativa insamlade data, studien följer en deduktiv ansats och angreppssätt.  

  

Bektic et al. (2016) är en tidigare studie som också kommer användas som en källa för 

ämnets aktualitet. De använder sig av en deduktiv ansats genom att processa teorier och 

analysera dem för att komma fram till en ny relevant slutsats. Likt Bektic et al. (2016) 

kommer vi verka inom samma finansiella linje och utvärdera oberoende variabler samt dess 

egenskaper och påverkan. Detta då genom en positiv, objektiv och deduktiv ansats. 

2.4 Val av metod 

Kvalitativ metod lämpar sig bättre för studier som tillåter öppnare tolkningsfrågor, medans 

kvantitativ metod lämpar sig för en översiktlig och större datainsamling (Bryman, 2012, s.36; 

Jensen, 1983). Jensen (1983) menar dessutom att den kvantitativa ansatsen är bäst hänförlig 

till studier liknande naturvetenskapliga undersökningar såsom redovisning och finans där mer 

exakta resultat går att mäta. Detta styrks också till tidigare refererade författare som 

argumenterar att deduktiv, positivistisk och objektiv ansats kan kopplas till just kvantitativa 

studier (O'Leary, 2004; Mertens, 2005; Burns, 1997, s. 3). Vi kommer som ett exempel 

genomföra en liknande studie som bland annat tidigare nämnda vetenskapliga artiklar gjort. 

De har valt att göra studien på ett kvantitativt sätt och är en bekräftelse till vårt resonemang 

eftersom studierna är av samma karaktär och forskningsområde. Vår studie går ut på att testa 

existerande teorier på en ny marknad, med slutmål att kvantifiera risker för obligationer. 

O'Leary (2004), Mertens (2005), Burns (1997, s. 3) med flera, har bekräftat att det denna 

studie ämnar sig för, inte passar ett kvalitativt tillvägagångssätt. Kvantifierad inhämtade 

sekundärdata från statistikprogram är hårddata och är generellt svårt att lägga personliga 

värderingar i om inte orimliga antaganden vägs in. Allt går att vrida på till absurdum om så 

önskas men det är inte relevant eller tänkt för denna studie. 

  

Eftersom vi kommer att använda oss av statistikprogram för att tolka vår data så kommer 

mängden data ha en relativ liten påverkan. Det tar approximativt lika lång tid att jämföra 50 

observationer som 500 observationer så länge samtliga har jämförbara egenskaper. Vi kan 

med detta som bakgrund analysera hela vår population istället för att enbart ta ett stickprov. 

Vi har i vår urvalsprocess återigen kollat på tidigare studier. Baserat på det så väljer först den 

svenska marknaden, sedan väljer vi en tidsperiod och slutligen sorterar vi ut de obligationer 

som har avvikande egenskaper. Det innebär att vi hoppas på att kunna täcka hela vår 

målpopulation vilket är obligationer på svenska marknaden inom en utsatt tidsperiod. Därför 

skulle man kunna argumentera för att vi gör ett totalurval (Djurfeldt et al., 2008) eftersom vi 

undersöker hela rampopulationen. 
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Samtidigt väljer vi av bland annat bekvämlighetsskäl att använda oss av databaserna 

Datastream och Eikon trots att det finns andra tjänster för den här sortens finansiella data. 

Detta resulterar till att vi har en bekvämlighetsfaktor med i processen eftersom vi egentligen 

borde undersöka flera databaser för att vara säker på att allt data stämmer så bra överens med 

verkligheten som möjligt. När vi sorterar ut de obligationer vi vill undersöka finns det en risk 

att vi missar obligationer på grund av fel i systemet eller fel i sorteringen. Med en så pass stor 

population som inkorporerar hela svenska obligationsmarknaden så är risken för både 

övertäckning och underteckning stor. Sannolikheten finns att vi kommer få en urvalsbias från 

vår nedladdade data. Vår data riskerar alltså att inte ge en perfekt avspegling av verkligheten. 

Vi skriver i kapitlet källkritik om vad detta beror på och kan sammanfattas i att Thomson 

Reuter Datastream har brister även om det fortfarande är det största systemet för finansiella 

data i världen (Ince & Porter, 2006). 

2.5 Litteratursökning 

När det kommer till den litterära delen av arbetet där vi faktiskt funnit den empiri och tidigare 

teorier vår metod bygger på, har vi till mestadels använt oss av publicerade vetenskapliga 

artiklar och dess innehåll när tolkning och användning resonerats kring. Detta innebär att vi 

sett till författare som berört ämnet och valt de delar som passar denna studie för att senare 

översätta dess teorier till den metod vi önskar. 

  

För att mer på djupet få en inblick av hur sökningar av information genomförts har vi använt 

oss av internetbaserade verktyg såsom Google Scholar, Business Source Premier, Diva-

portalen och Uppsatser.nu. Business Source Premier har tillgängliggjorts via Umeå 

Universitetsbibliotek egna databaser och därmed är den inte öppen för allmänheten som de 

övriga tre är. Sammanställningen av sökorden finns under (Bilaga 1) där vi även visar på 

antal träffar och citeringar. 

  

De valda sökorden som använts har slutligen resulterat i att de valda oberoende variablerna, 

omnämnda i syftet, kunnat definieras samt sättas i sammanhang genom inspiration från 

tidigare studier. Dessa sökord har varit till nytta eftersom flera relevanta studier inom 

området lyckats hittats och lett till inspiration samt andra vetenskapliga refereringar som 

styrker ämnets aktualitet och trovärdighet. 

  

Det bör även nämnas att böcker i form av kurslitteratur för universitetsstudier används som 

referering till allmänna formalia samt övriga tryckta tidskrifter för att i bland annat 

inledningen förklara det rådande finansiella läget. Detta har varit till stor hjälp när mer 

generella och samhällsvetenskapliga fakta har presenterats för att styrka argumentationen och 

syftet som helhet. 

2.6 Källkritik 

I artikeln från The Journal of Financial Research (Ince & Porter, 2006) så jämförs Thomson 

Reuter Datastream (TDS) och Center For Research in Securities Prices (CRSP).  Författarna 
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försöker identifiera ifall TDS är felfritt eftersom databasen används i så pass många stora 

studier. TDS är enligt artikeln den största finansiella databasen sett till antal marknader och 

även sett till antal värdepapper per marknad. Ince & Porter (2006) identifierar ett 

klassificeringsproblem som inträffar när ett värdepapper byter status under en 

undersökningsperiod. Systemet kommer då inte att redovisa för de två olika statusarna utan 

enbart ange den senaste statusen, vilket ger den felaktiga bilden av att statusen varit 

densamma under hela undersökningsperioden. I fallet de tar upp så går vissa värdepapper från 

att handlas genom NMS (National Market System) till att handlas OTC (Over The Counter). 

Då är det rimligen inte korrekt att säga att värdepappret har haft den statusen under hela 

perioden. Vi kommer möjligtvis att stöta på det problemet med obligationer vars variabler 

blivit uppdaterad under undersökningsperioden. De skriver också i artikeln avrundningsfel 

och mindre datafel. Vi kommer att använda oss av TDS och kan därför inte garantera att vår 

data är helt överensstämmande med verkligheten. Vi anser dock att Thomson Reuter 

Datastream kommer ge tillräckligt exakt data för att våra slutsatser kommer att vara relevanta 

även om de inte med säkerhet är helt korrekta enligt de ovan nämnda författare hävdar. 

  

Ejvegård (2009, s. 71–73) menar att vid granskning av källor kan en viss struktur följas. Det 

innebär att ställa krav på källornas äkthet, färskhet och oberoende. Vi uppfattar detta som att 

källorna ska vara objektiva och inte styrda mot någons personliga vinning. Även aktualiteten 

kopplat till färskhet och samtidighet skall kunna antas stämma överens med dagens situation. 

Att använda källor från tidigt 1900-tal anser vi inte är representativt då dagens finansiella 

marknad är väsentligt annorlunda mot var den var för 100 år sedan. Att resonera i dessa banor 

i enlighet med Ejvegård (2009, s 71–73) finner vi vara en förutsättning för studiens 

trovärdighet och aktualitet som önskas för att fylla det teoretiska och praktiska gapet på 

svenska obligationsmarknaden. Därför har vi till vår bästa förmåga strävat efter att använda 

oss av källor från välkända utgivare. Vi har främst använt oss av väl citerade författare, 

publicerade vetenskapliga artiklar samt litteratur kopplat till och rekommenderat av 

högskolor och universitet i Sverige. 
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta avsnitt kommer teorier, modeller och andra tillvägagångssätt att förklaras. Detta för 

att dessa teoretiska referensramar och koncept kommer att användas i vår studie och behöver 

därför definieras och belysas. Teorierna, modellerna och begreppen i detta kapitel kommer 

att var hänfört och aktuellt för obligationer och redogörelsen för dess risker. 

 

3.1 Obligationer och dess innebörd 

Eftersom vi kommer att undersöka obligationer och problemen investerare finner vid 

riskhantering och analys måste vi först förklara vad det är som koncept. Obligationer är 

räntebärande papper och skuldebrev som avkastar en överenskommen ränta. Räntan är den 

aktuella avkastningen givet det nuvarande obligationspriset på marknaden. Vi tänker studera 

dessa obligationer närmare. Hur skiljer de sig åt och hur kan man förklara det positiva 

sambandet mellan riskpremien med olika variabler. 

  

När vi sökte i svenska akademiens tre olika ordböcker efter en definition av obligationer så 

fann vi följande i citerat format (Svenska akademiens ordböcker, 1949, 2009 & 2015): 

●  ¨Statligt värdepapper med liten men säker värdehöjning; tryckt skuldebrev¨ - 

Svenska Akademiens Ordlista 

●      ¨köp- och säljbar skuldförbindelse som utgör del av större lån och som löses in 

till visst (jämnt) belopp när lånet förfaller; vanligen löpande med fast ränta¨ och 

¨Förpliktelse att ersätta ngt som man blivit skyldig¨ - Svensk Ordbok 

●      ¨Utfästelse (att göra ngt), förbindelse, löfte; ofta om skriftlig handling vari en 

utfästelse göres.¨, ¨skyldighet, plikt, förpliktelse; särsk. jur. om skyldighet som 

svarar mot en viss fordran l. om rättslig skyldighet att handla på visst sätt mot en 

annan; äv.: obligationsförhållande.¨ och ¨skriftlig skuldförbindelse, skuldebrev, 

revers; numera bl. om vart särskilt av ett antal tryckta, på innehavaren ställda 

skuldebrev, utfärdade av stat, kommun, bolag o. d. vid upptagande av ett 

långfristigt, större lån (obligationslån).¨ - Svenska akademins ordbok 

  

Dessa definitioner kan sammanfattas med att en obligation är ett skuldebrev som handlas på 

en extern marknad. Det är en förbindelse mellan två parter om ett lån som ger en viss 

utdelning till innehavaren av skuldebrevet. Detta innebär att man lånar ut pengar till ett 

företag eller stat med en given ränta eller yield. 

  

När emittent och köpare ingår i ett avtal är alltså yielden och villkoren redan innan avtalade. 

Det finns enligt (Handelsbanken, 2018) således olika sorters obligationer med skilda 

egenskaper som skildras vid överenskommelse. Vanligtvis talar man om obligationer med 

fast ränta, obligationer med flytande/rörlig ränta, nollkupongobligationer samt 

realränteobligationer. Obligationer med fast ränta är en given procentsats som innehavaren 

erhåller enligt överenskommelse och flytande/rörlig ränta är att den följer exempelvis ett 
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lands styrränta (Handelsbanken, 2018). Att en obligation följer styrräntan innebär att den är 

skyddad mot konjunkturförändringar och bibehåller kapitalets relativa köpkraft. Vidare finns 

det kuponger där ingen kupongränta erhålls årligen utan att innehavaren istället har möjlighet 

att köpa obligationer till ett rabatterat pris som sedan återbetalas till fullt pris efter löptiden är 

över (Handelsbanken, 2018). Vanligtvis används obligationer med fast ränta och 

nollkupongränta. 

 

Teorier och modeller för värdering av obligationer, fonder, aktier och andra värdepapper är 

vanligt förekommande. Ett exempel är diskonteringsmodeller där man använder sig av 

förväntad avkastning presenterat i procent, för att försöka nuvärdesberäkna en värdering 

baserat på en investerares riskbenägenhet (Brealey et al., 2014, s,19-20). När värderingen 

utformas, diskonteras utbetalningarna och tillgångens värde tillbaka till den aktuella 

tidpunkten med hjälp av räntan och obligationens löptid (Brealey et al., 2014. S, 24). Genom 

användning av detta vanliga tillvägagångssätt när obligationens värde fastställs, innebär det 

att om räntan stiger så sjunker marknadspriset på obligationen. Det här innebär således att 

obligationens pris ökar när räntan blir lägre (Brealey et al., 2014, s. 49-50). På så sätt kan en 

obligations avkastning, yield, förändras baserat på riskbenägenhet hos investeraren eftersom 

de är intresserade av en högre avkastning när risken går upp. Detta innebär att tillgångens 

värde är lågt när värdepappret emitteras och stiger i takt med att förfallodatumet, det vill säga 

obligationens slutdatum, närmar sig. På så sätt kan därför den fastställda avkastningen 

bekräftas som förklarat ovan eftersom syftet med obligationer är att se till värdeökningen och 

den ökningen av kompensation baserat på högre antagen risk.  

 

Sammanfattningsvis har vi nu förklarat vad en obligations syfte och innebörd är samt hur 

värdet på obligationen fastställs och värderas (Brealey et al., 2014, s.50). Värdet på det 

räntebärande skuldebrevet som tecknats mellan två parter baseras alltså på den förväntade 

avkastningen och riskbenägenhet hos innehavaren. Ju högre risk som obligationen tillkommer 

med desto högre kompensation efterfrågas. Då kan antingen obligationens värde sjunka för 

att möta den procentuella värdeökningen eller en högre kupongutdelning. Vidare, för att 

hänvisa till tidigare studier såsom (Bektic et al., 2016; Fama & French, 1993; Chen et al., 

2007) som forskat inom samma område med obligationer kommer vi att använda oss av alla 

sorters obligationer som nämns i denna uppsats. Vi finner att eftersom den svenska 

obligationsmarknaden är så pass ung samt att vi inte kommer inrikta oss mot en speciell 

bransch så är studiens generella helhet mer representativ när alla obligationer jämförs. Vi 

förstår att det kan finnas skillnader mellan dessa eftersom detta kan ha en bidragande roll av 

obligationens egenskaper men för att kunna dra en slutsats av ett större urval kräver det att vi 

bortser från detta. Vi finner att ett totalt urval av samtliga tillgängliga obligationer kommer 

vara mer intressant och uppfylla studiens syfte om att koppla variablerna mot den svenska 

obligationsmarknadens kreditspread. Detta för att med hänsyn till bland annat ovan nämnda 

författare, kunna efterlikna dess studier och ha ett jämförande resultat.  
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3.2 Risk och antaganden 

CAPM 

William Sharpe är en professor som undervisar och forskar inom ämnet finans vid Stanford 

University i USA (Stanford, 2019) samt nobelpristagare i ekonomi utsedd av Sveriges 

riksbank i Alfreds Nobels namn och stiftelse (Kungliga vetenskapsakademien, 1990). Han 

var en av grundarna till teorin som skulle komma att kallas ¨Capital Asset Pricing Model¨, 

CAPM, som är en teoretisk modell skapats med avsikten att uppskatta en aktiens 

totalavkastning och systematiska risk (Sharpe, 1964). Man kan därför säga att han var en av 

pionjärerna inom riskmedvetenhet och strävan efter att kunna observera samband mot risker 

som kan kvantifieras. Sammanfattat kan man beskriva Sharpes studie som ett linjärt samband 

mellan risk och yield. Högre risk innebär högre förväntad yield. 

 

Formel 1. CAPM 

Ri = Rf + βi(Rm-Rf) 

 

Där:  

i = Värdepapper, aktie 

Ri = Förväntad avkastning för tillgången ¨i¨ 

Rf = Riskfri ränta 

βi = Betavärde, känsligheten för tillgången ¨i¨ 

Rm = Generell avkastning för marknaden 

Rm-Rf = Marknadsriskpremie 

 

Det är vissa författare och forskare som kritiserat CAPM för dess simpelhet. Till exempel 

Fama & French (1992) som menar att det finns en mycket svag korrelation mellan 

systematisk risk, dvs beta, och yield. CAPM kommer därför att bli starten på väl citerade 

studier som kritiserar, utvecklar, och testar mot verkliga studier. Dessa studier är några som 

vi hittills, men också senare, kommer referera och hänvisa flitigt till. Graham & Harvey 

(2001) menar att CAPM fort fick utslag inom finansbranschen och utnyttjas vid värdering av 

bolag, till exempel genom nuvärdesberäkning. Baserat på CAPM så är det idag vedertaget att 

en investerare behöver öka sin riskbenägenhet för att öka sin avkastning. Därför tror vi att det 

är av vikt att känna till denna simpla metod, CAPM, för att vid vidare undersöka och att mäta 

samband och förklara risk.  

 

Eftersom CAPM som teori på ett sätt kan refereras till som ¨starten¨ på sökandet efter 

samband på olika sammansättningar mot systematisk risk, vill vi nämna denna som en 

inspiration och hänvisning till hur risk kan definieras och tolkas. CAPM innebär ett linjärt 

samband mellan förklarade teoretiska variabler. Detta tyder därför på att vår studie enligt 

CAPM vara statistiskt signifikant. I vårt fall innebär det att ju högre likviditetsrisk och 

ränterisk samt lägre kreditbetyg, kommer den förväntade ersättningen vara i form av större 

kreditspread. Detta på grund av att de alla tre nämnda variablerna i teorin innebär en högre 

risk på tillgången.  
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Effektiva marknadshypotesen (EMH) 

 

Vidare så är det svårt att nämna CAPM utan att ta upp ett antagande för att modellen ska 

hålla. En effektiv marknad kan förklaras av den effektiva marknadshypotesen (Brealey et al., 

2014, s.321-322). Detta antagande om en totalt effektiv marknad innebär att alla är rationella, 

riskaverta och att det inte finns någon form av informationsasymmetri. Med hänsyn till detta 

sätt att se på en andrahandsmarknad av där handel av värdepapper sker, finner vi denna teori 

ytterst intressant för vår studie. Priset på en tillgång ska enligt teorin vara representerat av en 

kollektiv värdering av all tillgänglig information. Fama (1970, s. 388) fann olika former av en 

effektiv marknad som han benämnde för ¨den svaga formen¨, ¨den halvstarka formen¨ och 

¨den starka formen¨. Dessa bygger på till vilken grad av utestående information som finns, 

där den svaga marknadsformen innebär informationsasymmetri och den starka 

marknadsformen bekräftar den effektiva marknadshypotesen där alla har tillgång till all 

relevant information.    

  

Dock, då tidigare vetenskapliga studier såsom Chen et al. (2007), Elton et al. (2002), Fama & 

French (1993) med flera, inte lyckats komma fram till ett perfekt samband med sina variabler 

innebär att det inte förekommer en fullt effektiv marknad. Detta antagande kan dras på deras 

studier av den amerikanska marknaden givet dess datainsamling och avgränsningar. Detta gör 

att denna studie blir mer aktuell då prissättningsstrategier går att ifrågasätta, alternativt 

bekräfta, genom att undersöka de bakomliggande variablerna. Det innebär att all tillgänglig 

information ska bestämma marknadens förväntade risk (CAPM) och då förekommer alltså en 

stark form av effektiv marknad.  

Ifall vi skulle försöka applicera våra utvalda risker på en fullkomligt effektiv marknad så 

skulle exempelvis inte likviditetsrisk förekomma i bemärkelsen av olika köp- och säljkurser 

eftersom alla, hela tiden är fullt överens om det sanna priset. Däremot så skulle ränterisk och 

kreditrisk fortfarande existera även på en effektiv marknad eftersom dessa risker är baserade 

på framtida ränteförändringar och framtida ändringar i kreditvärdighet. 

  

3.3 Responsvariabel/Beroende variabel 

När obligationens bakgrund är redovisat behöver den undersökande variabeln belysas för att 

öka förståelsen för läsaren, det vill säga kreditspread. Kreditspread är enligt Hull (2015, s. 

409) skillnaden i årlig yield mellan en statsobligation och ett annat skuldinstrument med 

samma löptid. En obligations kreditspread talar därför om hur mycket en företagsobligation 

överavkastar i förhållande till en liknande riskfri obligation. För att vidare argumentera för 

teorins tolkning refererar vi än en gång till tidigare nämnda studier tolkning av begreppet 

kreditspread (Bektic et al., 2016; Elton et al., 2002; Fama & French, 1993; Chen et al., 2007). 

De tolkar denna variabel som ränteskillnaden mellan en företagsobligation och en jämförande 

statsobligation. Detta är bakgrunden till varför vi valde att definiera kreditspread som 

motsvarighet till riskpremien. Det gjordes i enlighet med tidigare nämnda författare samt 

refererat till Hull (2015). Man kan vidare synonymt, för att öka förståelse för läsaren, förklara 
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en företagsobligations yield som den riskfria räntan plus en kreditspread. Eftersom skillnaden 

i pris och yield är mindre än i aktiesammanhang så använder vi oss istället av så kallade bps 

(Basis Points) för att förklara spreaden. Där 100 bps är detsamma som en procent.  

  

Innan en obligation hamnar på marknaden så styr yielden (som då motsvarar kupongränta och 

principiell betalning), det initiala priset och efter att obligationen emitterats så styr 

marknadspriset vad yielden blir. Anledningen till att företagsobligationer har en större yield 

beror på som tidigare sagt att de kommer med en riskpremie medans statsobligationer i de 

flesta fall anses vara i riskfria. Vi vill därför undersöka om den här riskpremien kan delas upp 

i olika specifika risker. 

  

Vi skapade ett eget fiktivt exempel för att illustrera hur en kreditspread kan se ut och hur den 

kan mätas. I detta exempel så använder vi oss av en statsobligation som det riskfria 

alternativet. Bild 1 visar att yielden på en företagsobligation är 4 procent och det riskfria 

alternativet har en yield på 3 procent. Skillnaden i yield mellan dessa två obligationer blir 

således 4,0 - 3,0 = 1,0. Sammanfattningsvis innebär detta tillvägagångssättet att man jämför 

yield, ränteavkastning, på olika placeringsalternativ. I detta fall företagsobligation och 

statsobligation för att få fram en skillnad som kan visa på den extra risk som tillkommer när 

ett mer riskfyllt alternativ antas. 

 
Figur 1. Kreditspread  

Sammanfattningsvis så kommer vi att se till denna kreditspread och sambandet mellan 

kreditspread och våra tre valda variabler likviditetsrisk, ränterisk och kreditrisk. Med 

hänvisning till syftet vill vi alltså kunna säga hur denna kreditspread hör ihop med nämnda 

antagna risker som det innebär när en tillgång av räntebärande karaktär handlas. Tenderar 

företagsobligationen att ha en högre yield och hur hänger det ihop med valda variabler? 
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3.4 Oberoende variabler 

3.4.1 Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk går att definiera på olika sätt beroende på situation och verksamhet. Man kan 

påstå att det finns 2 olika sorters likviditetsrisk när det kommer till obligationer och det 

bakomliggande företaget. Man kan tala om en intern och en extern risk. Den interna är den 

likviditetsrisk som företaget själv utsätts för när de emitterar ett obligationslån och innebär 

risken att inte ha likviditet nog för att betala obligationen (Hull, 2015, s. 361). Hull benämner 

intern likviditetsrisk som ¨Liquidity Coverage Ratio¨ och ¨Net Stable Funding ratio¨. Den 

andra likviditetsrisk är den vi har valt att fokusera på och är den externa risk som är styrd av 

förändringar på marknaden. Fabozzi (2009, refererad i Borg & Nylander, 2014) menar i en 

studie om risker kopplade till räntebärande papper, att den marknadsstyrda likviditetsrisken 

beror på storleken av obligationen och det rådande marknadsläget. Att vi förklarar båda sätten 

att tolka likviditetsrisk på är för att visa på vilken som är mest hänförlig till denna studie, det 

vill säga den marknadsstyrda likviditetsrisken. I detta fall med finansiella derivat och 

värdepapper kommer likviditetsrisk definieras som risken att inte kunna sälja sin obligation 

vid valt tillfälle utan att förlora värde på tillgången. Vidare är likviditetsrisk enbart relevant 

ifall en obligation handlas på en sekundärmarknad (Bergin & Landeman, 2014. s. 44-45). Vid 

händelsen att du köper en ny obligation direkt av emittenten och sedan håller den till 

förfallodatum så påverkas inte obligationen av likviditetsrisk i och med denna definition. Då 

antas att den överenskomna räntan och avkastningen fullföljs givet att företaget/staten inte 

går i konkurs. 

 

När den kopplingen av likviditetsrisken till företaget är bestämt, vill vi gå vidare med att 

fördjupa den marknadsstyrda risken. Bonthron et al. (2016) resonerar att det på en sekundär 

marknad för obligationer finns 4 huvuddimensioner av hur likviditet kan förklaras. Dessa är 

omedelbarhet, täthet, djup och motståndskraft. Dom här dimensionerna kan dock vara svåra 

att mäta men det vi fokuserar på är att försöka kvantifiera är tätheten. Det vill säga 

transaktionskostnader och skillnaden mellan sälj- och köporder vilket även Chen et al. (2007) 

använde som sin likviditetsrisk när de studerade kreditspread på den amerikanska marknaden. 

Enligt formeln nedan visas hur det räknas ut.  

 

Formel 2. Bid-Ask-Spread (Likviditetsrisk) 

Bid-Ask-Spread = Ask Price - Bid Price   

 

Bid-Ask-Spread är därför skillnaden mellan det efterfrågade och erbjudna priset och kan 

förklara den ovan nämnda externa likviditetsrisk. Fredrik Bonthron (2014), verksam inom 

riksbanken och som vi tidigare refererat till, nämner i sin rapport att ¨Likviditetsrisk avser 

risken för att inte kunna omsätta ett obligationsinnehav omedelbart eller utan att det förlorar 

väsentligt i värde¨. Detta innebär att omsättningen på obligationen är begränsad på grund av 

stora skillnader i utbud och efterfrågan. Ägarna till obligationerna har därför svårt att 

likvidera sina tillgångar i obligationer om likviditetsrisk är hög. 
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Figur 2. Yieldspread (Hull, 2015, s. 500)  

Som figuren ovan (figur 2) visar Hull (2015, s. 500) att desto högre skillnad mellan köp- och 

säljorder, desto högre blir likviditetsrisken. Investeraren får svårare att omsätta tillgången 

som leder till sämre betalningsförmåga eftersom insatt kapital kan vara svårt att likvidera 

utan att göra en värdeförlust (Hansson, 2009, s. 102). Även Fabozzi (2010, s. 10), en väl 

citerad författare av flera upplagor mot finansiella risker, instämmer om denna beskrivning av 

likviditetsrisk. Brunnermeier (2009, s. 92) skriver om likviditetsrisker av en investering där 

tillgången är svår att få likvid vilket även kan hänvisas till figur 2 där risken ökar med Bid-

Ask-Spread. 

  

Vi har valt att ha med denna risk baserat på tidigare författare, uttalanden av sakkunniga 

talespersoner inom branschen samt tävlingar relaterade till studentuppsatser. För att vidare 

motivera vikten av att djupare belysa denna likviditetsrisk som en av de variabler som 

kommer att förklara kreditspread är i och med att Bonthron (2014) nämner i en rapport 

utgiven i riksbankens namn att likviditetsrisker är en av risker som anses ha störst inverkan 

på priset på en obligation. Detta är ett bekräftande om just denna variabels aktualitet inom 

den finansiella svenska marknaden. Om det finns en risk för att tillgången kan vara svår att 

omsätta till likvida medel kommer köparen och investeraren efterfråga högre yield och 

därigenom skilja sig mer från ett riskfritt alternativ. Som vi i inledningen beskriver, är 

obligationernas framfart på senare år på grund av högre efterfrågan av finansiering, svårare 

att få lån samt lägre ränta på sparkonton så har likviditetsrisk minskat något. Detta på grund 

av att obligationernas popularitet ökat. Samtidigt menar författaren att den största del av 

obligationshandel sker ¨över disk¨ som innebär att stora aktörer handlar av och med varandra 

med dålig rapportering till marknaden vilket innebär att denna risk fortfarande kan ses som 

påtaglig. 

  

För att vidare argumentera om val och tolkning vill vi lyfta ytterligare studier som använt 

extern likviditetsrisk genom Bid-Ask-Spread. Forskarna Bao et al. (2010) som analyserade 

likviditeten hos amerikanska obligationer, såg bland annat till Bid-Ask-Spread som ett mått 

på likviditetsrisk och fann att under en släpande 6 års period, var likviditetsrisk större än vad 
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de hade kunnat förutspå. Med detta sagt är Bid-Ask-Spread som variabel användbart för oss 

eftersom det är, med stöd av tidigare studier, i högsta grad aktuell. Vidare är frågan hur stor 

förklaringsgrad likviditetsrisk ger med den sammansättningen av variabler denna studie 

innehåller. 

3.4.2 Ränterisk 

Ränterisk är risk för ränteändringar på statsobligationer som påverkar en företagsobligations 

jämförbara avkastning. Risken att marknadsvärdet på en obligation ska gå ned på grund av 

ränteförändringar, tillkommer endast ifall värdepappret handlas på en sekundärmarknad. 

Eftersom risken är förändringar i marknadsvärdet, så påverkas inte en köpare som håller 

obligationen till sitt förfallodatum. Som vi i början av detta kapitel motiverade kan värdering 

av en obligation göras genom nuvärdesmetoden där utbetalningarna och tillgångens 

nominella ¨slutvärde¨ diskonteras tillbaka till den aktuella tidpunkten med hjälp av räntan och 

obligationens löptid (Brealey et al., 2014, s. 24). Detta innebär således att man kan värdera en 

obligation till ett lägre nuvärde ifall räntan stiger (Brealey et al., 2014, s.50). Ränterisken är 

som sagt, risken för att räntan ska förändras under perioden du håller obligationen. Och 

eftersom man multiplicerar kupong-utdelningarna med antal år i löptid på obligationen när 

värdet bestäms så blir värdeförändringen större desto fler år obligationen har till sitt 

förfallodatum.  

  

Vidare råder det ett negativt samband mellan räntenivå och obligationens pris (Brealey et al., 

2014 s. 50) som innebär att när räntorna på statsobligationer stiger eller sjunker så följer 

företagsobligationer förändringen, dock i motsatt riktning. Idag i Sverige så är räntan på den 

näst lägsta möjliga nivån, -0,25%, vilket innebär att det är en stor ränterisk eftersom räntan 

inte har utrymme att sjunka med mer än 0,25% ner till -0,5% enligt (Riksbanken, 2018). 

Figur 3 illustrerar hur priset på obligationen skiftar när räntan skiftar och visar just på det 

negativa samband som ovan beskrivs. 

 

 
Figur 3. Ränterisk (Missouri State University, 2013) 

Ränterisken brukar i litteratur och tidigare studier beskrivas som duration eller Macaulays 

duration enligt teorins grundare (Brealey et al., 2014 s. 52). Författarna förklarar att 

durationen är den viktade genomsnittliga tiden till varje kupongutdelning. Om en durations 
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värde är lika med 2, innebär det att om den underliggande räntan och obligationens löptid 

förändras med 1 procent, kommer värdet för obligationen förändras med 2 procent (Brealey 

et al., 2014, s.51-53). Denna duration kan även definieras som modifierad duration vilket 

innebär att volatiliteten av den underliggande räntan också räknas in vilket kompenserar för 

tidigare pris men även för senare eventuella ränteförändringar (Brealey et al., 2014, s. 53). 

Modifierad duration mäter den procentuella förändringen i obligationens värde vid en 

procentenhets förändring i den underliggande räntan. I formlerna nedan visar Brealey et al 

(2014, s. 52-53) på hur denna ränterisk, duration, samt modifierad duration räknas ut.  

 

Formel 3. Duration (Brealey et al., 2014, s. 52) 

 
Formel 4. Modified Duration (Brealey et al., 2014, s. 53) 

 
Där:  

PV = Present Value / Nuvärde  

C = Coupon payments / Kupongutdelning  

T = Terminal value / nominella slutvärde 

Volatility = Volatilitet  

1, 2, 3…. t = Tid i antal år 

3.4.3 Kreditrisk 

Kreditrisken är den av våra risker som berör investeraren oavsett ifall den handlas på 

primärmarknaden eller sekundärmarknaden. Det är bland annat på grund av detta som det är 

en viktig del av förklaringen för vad som utgör det totala risken. Vi har därför valt att 

inkludera kreditrisk till vår studie som undersöker den totala risken vilket utgör skillnaden 

mellan företags- och statsobligationer. När kreditrisk, även kallad default risk, diskuteras är 

det just risken för förlust på grund av oförmåga från emittent att återbetala lånet (Hull, 2015, 

s. 18). Andra tidigare studier och författare såsom Chen et al. (2007) och Bektic et al. (2016) 

väljer att inkludera denna variabel samt med en liknande tolkning av teorin bakom kreditrisk. 

Vi har därför valt att gå tillväga på samma grunder och just använda oss av kreditrisken som 

emittentens svårigheter till återbetalning och dess kreditvärdighet. Vidare menar Hull (2015, 

s. 18) att storleken på denna risk traditionellt avgörs av kreditinstitut som sätter en rating på 

obligationen och avgör sannolikheten för default som är oförmåga till återbetalning. 

Vanligtvis används betygsättningen från tre stycken kreditinstitut som är Standard & Poor's, 

Moody's och Fitch Group (Hull, 2015, s. 18). Dessa hanterar majoriteten av betygsättningen 

på marknaden för obligationer. Hur själva kreditbetygen ser ut beror på vilket av dessa 

kreditinstitut man använder sig av. Sammanställningen i bild 4, förklarar strukturen som 

kreditinstituten följer (S&P Global, 2018; Moody’s, 2019; Fitch Group Rating, 2019). 
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Figur 4. Kreditbetyg (S&P Global, 2018; Moody's, 2019; Fitch Group Rating, 2019)  

Förmågan att återbetala lånet för företaget som emitterat en obligation graderas enligt 

sammanställningen från kreditinstituten ovan (figur 4). Detta görs genom att ta hänsyn till 

bransch, land, finansiell risk, företagsrisk, likviditet, anchor rating med mera (Landeman & 

Bergin, 2014, s.96). Man kan, baserat på dessa betyg, ge obligationer två olika sorters statusar 

(Hull, 2015, s. 18). Den ena är “investment-grade bonds” som är obligationer med god 

kreditvärdighet enligt kreditinstituten. För dessa obligationer förväntas det att företagets med 

största sannolikhet kommer att kunna återbetala räntan på lånet och den slutgiltiga nominella 

summan. Den andra statusen är så kallade “Junk Bonds” eller “Non-Investment-Grade 

bonds” och dessa obligationer ses som spekulativa värdepapper. Spekulativa obligationer har 

en högre risk. Desto mer spekulativ en obligation anses vara desto större risk är det att 

emittenten inte kommer att kunna återbetala ränta samt det slutgiltiga nominella beloppet. 

Default är när ett företag inte har förmåga att återbetala obligationslånet (Brealey et al., 2014, 

s. 461). Företaget försätts då i konkurs och lånet blir ogiltigt, vilket för investeraren innebär 

en förlust på det kvarvarande lånebeloppet. 

  

Som vi nämnt i inledningen är detta en av de variabler vi valt att studera som en förklarande 

faktor av sambandet till den totala risken. Återigen hänvisar vi i detta fall till Bonthron (2014) 

från riksbanken som hävdar att kreditrisk är en av de risker som behövs tas i beaktning vid 

utvärdering och analys av obligationer. Att som investerare placera sitt kapital i ett annat 

företag i form av obligationer, kommer alltid risken att inte få tillbaka det insatta kapitalet 

vara en risk. I och med denna risk kan en ännu högre kostnad tillkomma. Investeraren kan 

förlora hela sitt insatta kapital men också den uteblivna lovade räntan. 

  

Vi anser därför med stöd av tidigare refererade författare och kunniga talespersoner från 

statliga institut, att kreditrisk är en viktig komponent att applicera i den tänkta 
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förklaringsgraden för total risk. Att emittenten inte kan betala enligt överenskommelse är 

något som bör tas i beaktning och därför anser vi att detta är av vikt att försöka kvantifiera. 

Ett sätt är att göra detta på är via en dummyvariabel som vi vidare i metoden kommer att 

referera till mer ingående. 

3.5 Sammanfattning av teorierna 

Vi har nu definierat tolkningar och förklarat teorin enligt statliga institut, företag inom 

branschen och andra vetenskapligt kunniga inom finansiella risker för att underlätta för 

läsaren och motivera våra val. Att både tidigare studier och teoretiska författare (Chen et al., 

2007; Bektic et al., 2016; Brealey et al., 2014 & Hull, 2015), valt att tolka variablerna på 

liknande sätt gör oss trygga i den teoretiska bakgrunden. Att jämföra oss med tidigare 

finansiella vetenskapliga tidskrifter finner vi är en väl avvägd grund att luta sig tillbaka på. 

Detta argumenterar för att tolkningen och användningen av de bakomliggande teoretiska 

spekulationerna är en bra utgångspunkt att börja med för att senare använda i vår modell. Vi 

anser att om andra studier och författare genomfört studier på liknande grunder är detta en bra 

indikator på att överföra dessa till den svenska obligationsmarknaden och se om ett positivt 

samband mellan dom går att utvinna.  

 

Sammanfattningsvis kommer vi använda oss av likviditetsrisk som bid-ask-spread, risken att 

inte kunna likvidera tillgången utan att förlora väsentligt värde. Ränterisk kommer beskrivas 

som risken av förändring i ränta som påverkar priset och således investeringens volatilitet i 

avkastning. Slutligen kommer kreditrisken att definieras som den enskilda emittentens 

kreditvärdighet och risken för konkurs som innebär utelämnad avkastning och förlorat värde. 
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 4.  Tidigare empirisk forskning 

 

Under detta avsnitt kommer tidigare studier och avhandlingar som bidragit till forskning och 

utveckling inom området risk och dess definition diskuteras och motiveras som stöd till vår 

studie. Här kommer ämnen att rubriceras för att senare fyllas av teorier, forskarna samt dess 

resultat och aktualitet. Vi vill med dessa artiklar demonstrera alternativa studier som var för 

sig lämnar en förklarande ansats.  Samtidigt är artiklarna av nytta som kommer att kunna 

användas vid tolkning av resultat som backar upp resonemang och slutsatser. 

  

Vidare kommer dessa studiers uppbyggnad och metodik förklaras och användas som 

inspiration om hur och varför vi valt att genomföra studien på det sätt vi gjort. Detta innebär 

sammanfattningsvis att avsnittet styrker argumentationen genomgående och gör studien mer 

trovärdig. 

 

4.1 Tidigare studier inom området kreditspread  

Fama & French (1992) 

Fama och French kommer vara en grundpelare i denna studie då de är väl citerade och 

omskriva inom den finansiella världen, framförallt i situationer där just avkastning och 

prissättning är temat. Efter deras första studie, startade en våg av andra där man försökte få en 

högre förklaringsgrad på prissättningen. En av de första studierna som de tillsammans gjorde 

var ¨The cross-section of expected stock returns¨. 

  

1992 skapade Fama och French den så kallade trefaktormodellen (Fama & French, 1992). 

Den bygger vidare på den tidigare modellen Sharpes (1964) CAPM och adderar 

bokföringsvärdet och bolagsstorlek för att mäta en förväntad avkastning på aktier. De adderar 

och ändrar sammansättningen av variabler precis som vår studie är ämnad att göra.  Precis 

som CAPM fast mer nyanserat så använde sig Fama & French av variabler för att beskriva en 

fundamental modell för att räkna ut den systematiska risken. Genom detta tillvägagångssätt 

lyckades de förklara 95 % av variansen kopplat till förväntad avkastning hänfört till aktier. 

Denna studie ligger som grund för Fama & French (1993) och är varför den berörs under 

detta avsnitt trots att vi är medvetna om att modellen ämnar aktiers avkastning och inte 

obligationer.   
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Formel 5. Trefaktormodellen (Fama & French, 1992, refererad i Fama & French 1997) 

Rit − Rft = αit + β1(Rmt − Rft) + 𝛽2SMBt + 𝛽3HMLt + eit 

 

Där:  

i = Värdepapper, aktie 

Rit = Total avkastning  

Rft = Riskfri avkastning  

Rmt = Totala marknadsportfolie avkastning  

Rit – Rft = Överavkastning 

Rmt – Rft = Skillnad i avkastning mellan marknadsportfolion och ett riskfritt alternativ 

SMBt= Storlekspremie  

HMLt = Värdepremie 

β = känsligheten/lutningen för respektive variabel 

eit = Felterm  

αit = Alfa  

t = tidpunkt 

 

Fama och French (1993) 

1993 följde författarna Fama & French upp föregående studie med en studie om 

gemensamma riskvariabler för yield i obligationer och aktier (Fama & French, 1993). Det 

som skiljer denna formel från modellen 1992 är att modellen 1993 även inkluderar 

obligationer, vilket då gör studien intressant för vår uppsats. I den nya modellen så 

tillkommer även variablerna DEF och TERM. DEF som är en proxy för kreditrisk (Fama & 

French, 1993), med “DEF” menas “Default Factor”. Nästa variabel TERM är också en proxy 

fast för ränterisk istället. TERM jämför skillnaden mellan långsiktiga statsobligationer och 

”treasury bills”. Även här använder författarna CAPM som grund och vidareutvecklar den 

efterfrågade räntan genom sina variabler.  

 

Formel 6. Utveckling av trefaktormodellen (Fama & French, 1993) 

 
Där:  

Rt = Total avkastning   

Rft = Riskfri avkastning  

Rmt = Total marknadsportfolie avkastning  

Rt – Rft = Överavkastning 

Rmt – Rft = Skillnad i avkastning mellan marknadsportfolion och ett riskfritt alternativ 

SMBt = Storlekspremie  

HMLt = Värdepremie 

TERM = Proxy för ränterisk, mätt genom att analysera förändringar i ”treasury bill rate” 

DEF = Proxy för kreditrisk, mätt genom att undersöka risk för konkurs 
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β, s, h = känsligheten/lutningen för respektive variabel 

et = Felterm  

αt = Alfa  

t = tidpunkt 

 

För att nämna några författare som var tveksamma till Fama & French (1993) utvecklade 

modell var exempelvis Dempsey (2013) och Campbell et al. (2008). Dessa författare 

resonerade att Fama & French missat att ta hänsyn till väsentliga skillnader som att mindre 

företag medför en större risk vilket leder till en högre yield. I en annan studie skriven av 

Lakonishok et al. (1994) förs det kritik huruvida det är riskpremien som förklaras eller ifall 

det är en utvecklad form av prissättningen.  

  

Fama & French har forskat runt variabler samt andra förklarande risker för att potentiellt 

finna skillnader i avkastning. Detta trots att de har stött på problem då andra forskare ansett 

att Fama och French modeller inte går att använda som ett universellt värderingsverktyg. De 

har således satt en tanke om att prova diverse variabler för att jämföra marknader och dess 

gemensamma nämnare för förklaring på yield och skillnader. 

 

Elton et al. (2002) 

Artikeln från ”The Journal of finance” som Elton et al. (2002) författat, har som syfte att 

förklara skillnaden i kreditspread baserad på samma antaganden som denna studie. Det vill 

säga skillnaden mellan företagsobligationer och statsobligationer. Studien kommer fram till 

att skillnaden kan förklaras nästan helt baserat på 3 faktorer. Den första är kreditrisken, den 

andra är skatteskillnader och den sista är den systematiska risken. Elton et al. (2002) 

använder sig av variabler som även motiveras i vår studie samt tolkar dem på ett liknande sätt 

som vi förklarar och hänvisar till i teoriavsnittet. Författarna kommer därför vara av relevans 

för oss i valet av metod samt en referenspunkt i resultat. Författarna kunde på den 

amerikanska marknaden motivera en kreditspread baserat på tre variabler vilket innebär att 

det är möjligt att rekonstruera på den svenska. Vi avser att inspireras och referera till denna 

artikel eftersom det styrker våra val och argument till ämnets aktualitet samt metodiskt 

tillvägagångssätt. Med detta sagt borde vi kunna återskapa en studie på samma premisser, 

dock med annorlunda sammansättning av variabler och tidsperiod men framförallt på en helt 

annan marknad.  

 

Hull et al. (2005) 

Hull et al. (2005) genomförde en studie med syfte att definiera värdering, risk för konkurser 

och kreditspread. De motiverar att konkursrisk beräknas antingen baserat på historiska data 

av företagets prestation och aktuell standard alternativt baserat på risken för konkurs med 

hjälp av så kallade Credit Default Swaps (CDS). CDS är ett liknande mått till kreditspread. 

Båda uttrycken fyller funktionen att definiera den totala riskpremien som avser skillnaden i 

avkastning mellan företags- och statsobligationer.  

 

Dessa är två olika sätt att beräkna risken för konkurs. Den ena är baserat på verkligheten och 

den andra på teorin. Risken för konkurs var nästan 10 gånger så stor när författarna baserade 
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sin uträkning på obligationens nuvarande pris och teorier istället för historisk beräkning. 

Anledningen till att dessa två mätmetoder skiljer sig är att är att obligationens pris inte enbart 

är baserat på konkursrisken. Författarna kommer fram till att obligationen pris tar hänsyn till 

fler variabler än de testade. Det vi kan ta med oss från studien är att det krävs ett flertal 

variabler för att kunna definiera kreditspread och att det är möjligt att använda några av de 

valda oberoende variablerna.  

  

Chen et al. (2007) 

Chen et al. (2007), en av de mest relevanta studier för vår räkning, har i sin studie undersökt 

likviditetsrisk hos obligationer, med en kvantitativ metod på 4000 företagsobligationer med 

olika egenskaper. Likviditetsrisk är den risk som tidigare har blivit mest förbisedd och 

författarnas artikel belyser den variabeln mer i samband med kreditrisk och kom fram till att 

den har en påtaglig inverkan. Baserat på att likviditetsrisk, under författarnas urval och 

tidsserie, har en observerad effekt så kan de bekräfta att yieldspread inte enbart är beroende 

på kreditrisk. Artikeln belyser likviditetsrisk som bland annat bid-ask-spread vilket vi förstått 

och argumenterat för i teoridelen är ett vanligt tillvägagångssätt att se denna risk på. Chen et 

al (2007) motiverar sitt test genom att testa likviditetsrisk mot obligationer med olika 

kreditbetyg givna av kända kreditinstitut som är nämna i tidigare avsnitt. Författarna fann att 

likviditetsrisk ensam förklarar ca 7% av yield spreaden på ¨investment grade¨-obligationer 

och 22% på ¨speculative grade¨-obligationer. Slutsatsen blev att likviditetsrisk är högt 

korrelerade med kreditspread. Ju lägre betyg grundat i företagsspecifika komplikationer, 

marknadsläge och så vidare leder till en klart högre likviditetsrisk. 

 

Eftersom författarna undersöker just obligationer, dock på den amerikanska marknaden, samt 

finner statistiska resultat för att likviditetsrisk har en betydelse finner vi den variabeln 

intressant att inkludera i den tänkta metoden. Att denna vetenskapliga studie använder 

likviditetsrisk och kreditrisk som utvalda påverkande variabler och kan påvisa ett observerat 

samband finner vi den användbar att återkoppla till gällande jämförande av resultat och 

metodik.  

 

Bektic et al. (2016) 

(Bektic et al., 2016) är en studie vi finner intressant eftersom de utvärderade Fama & French 

studier om riskfaktorer och dess inverkan på aktiemarknaden men istället applicerat på 

obligationsmarknaden. Det motiveras eftersom Fama & French studier är väl undersökta på 

aktiemarknaden men mindre beprövade för värdepapper på kreditmarknaden (Bektic et al., 

2016). Författarna bröt ner alla variabler Fama & French studerade och de nämner bland 

annat det tidigare kritiker noterat, att storlek har en självklar inverkan på risk. Mindre bolag 

har högre risk i och med lägre likviditet mätt i omsättning och att de inte lika etablerade 

(Bektic et al., 2016). De fortsätter vidare med att konstatera att risk kan ses som den premie 

emittenten erbjuder som kompensation. Denna riskpremie har vi tidigare förklarat och finner 

stöd i tidigare studier såsom denna och kommer därför se djupare på hur stor förklaringsgrad 

de tre valda huvud-variablerna har. Stämmer denna premium in på den svenska 

obligationsmarknaden och kommer vi få ett samband sett till statistiska parametrar i enlighet 

med tidigare antaganden om CAPM och effektiva marknadshypotesen.  
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Författarna kunde statistiskt observera en inverkan på yieldspread från Fama & French 

modeller efter att ha studerat obligationer i en regressionsanalys (Bektic et al., 2016). Det 

innebär att investerare är riskmedvetna och desto mer antagen risk, enligt författarna, leder 

till att premien ökar. Att även dessa författare lyckats bekräfta att Fama & French framtagna 

variabler har inverkan bevisar ännu mer dess betydelse och bakgrund till denna studie. Det 

som vidare är intressant är att fortsätta se på andra variablers sammansättning och dess 

inverkan på investerarnas riskmedvetna premie på företagsobligationer kontra 

statsobligationer. Även Bektic et al. (2016) metodiska tillvägagångssätt kommer utvärderas 

av oss som ett möjligt sätt att använda utvalda variabler för att studera den svenska 

marknaden i vår egen studie.  

4.2 Studentuppsatser 

Carlsson & Robertsson (2015)  

Författarna genomför en kvantitativ studie och använder sig av tvärsnittsdata från 31 

företagsobligationer för att undersöka faktorer som påverkar kreditspread på den svenska 

marknaden. Studien finner att 63,1 % av kreditspreaden kan förklaras med hjälp av 

variablerna löptid, emitterat belopp och kreditbetyg. Författarna går tydligt igenom stegen för 

en regressionsanalys. Vi finner denna studie intressant baserat på tidigare nämnda grunder. 

Det styrker ämnets aktualitet och en förväntad trovärdig slutsats inom riskbedömning.  

  

Mårtensson et al (2012)  

Denna kvantitativa studie hade som syfte att förklara kreditspread för europeiska utility-

företag vilka är väg, el, vatten med mera. Detta innebär att den är lik vår studie, dock med 

andra variabler samt avgränsningar. Studien är gjord på 35 företag och fann att man med 

hjälp av variablerna CDS, Net Debt/EBITDA, Profitability, Size kunde förklara 75% av 

variationen i kreditspread.  

4.3 Sammanfattning 

När vi finner flera liknande studier av vetenskaplig karaktär anser vi att dess resultat är av 

vikt att belysa. Att lyfta dem tyder på ämnet och variablernas aktualitet samt vad vi kan 

förvänta oss av denna studie. Frågan om denna studien är av relevans anser vi bekräftas av de 

ovan nämnda vetenskapligt grundade studier publicerade i kända etablerade tidskrifter. En 

annan grund till kapitlets relevans att även att vi vill visa på att liknande studier kunnat få 

fram ett empiriskt resultat som kan antas användas praktiskt på den amerikanska marknaden. 

Vi har till avsikt med denna studie att bidra till det akademiska gap som observerats och 

kunna skapa ett empiriskt styrkt redskap som praktiskt kan användas på den svenska 

obligationsmarknaden av investerare och analytiker.  
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5. Praktisk metod 

 

Den praktiska metoden kompletterar den teoretiska metoden med hur studien kommer 

genomföras empiriskt. Här kommer vi att belysa bland annat insamlingsmetod, vad syftet 

med den insamlade data är, urval och tankesättet rörande studien. Detta avsnitt kommer 

även ta upp hur kvantifieringen av respektive oberoende variabel ser ut. Det kommer även att 

föras en diskussion om metoden och varför vi har valt den. 

  

Avsnittets syfte är att förklara för läsaren hur teorin används för att lösa uppgiften och hur 

man använt den insamlade datan samt hur vi svarat på frågeställningen och syftet. 

 

5.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna svara på vår frågeställning har data för de utvalda obligationerna samlats in. 

Datainsamlingen har primärt skett via två databaser tillhandahållna av Umeå universitet, 

Thomson Reuters Datastream (TDS) och Eikon. Syftet med uppsatsen var att teoretiskt 

observera ett samband. Vi har därför endast laddat ned redan färdigt uträknade finansiella 

nyckeltal från dessa databaser och har därför inte gjort några egna beräkningar. Vi väljer att 

istället diskutera vad nyckeltalen representerar och hur de påverkar vår modell genom att visa 

på teoriernas uträkningar och inte våra egna. Syftet var att med inspiration av tidigare studier 

som exempelvis (Fama & French 1992 & 1993; Chen et al., 2007; Elton et al., 2002; Bektic 

et al., 2016) skapa en modell där vi kan undersöka om frågeställningen går att svara på. 

Vidare har vi sett till dessa författare där de använt sig av multipel regressionsanalys för att 

kunna förklara den totala risken. Med dessa väl citerade studier som referenspunkt så har vi 

hämtat inspiration för genomförandeprocessen för uppsatsen.  

  

Vi har sedan valt att studera den svenska obligationsmarknaden eftersom vi upptäckte ett 

kunskapsgap på marknaden. Detta har gjorts genom en systematisk litteratursökning samt en 

strukturerad arbetsgång som underlättat utförandet av uppsatsen. Allt för att slutligen kunna 

komma fram till om de utvalda variablerna påverkar den totala risken definierat i 

kreditspread. Nedan följer den metodiska arbetsgång vi följt i numerisk ordning för att 

specificera det hela. För att hänvisa till Studenmund (2014. s, 2) så gör man detta för att 

beskriva en ekonomisk verklighet och just testa samband för att kunna använda i framtida 

situationer. Metoden är därför, med hänvisning till detta, syftet att kunna undersöka ett 

verkligt samband med insamlade data. Detta är även av inspiration från Studenmund (2014, s. 

80-83) och hans idéer om arbetsgång hänförligt till den studie vi tagit oss an, dvs en deduktiv 

ansats med kvantitativ inriktning. 

  

1. Studera litteraturen och utveckla teorier 

Först och främst började vi undersöka marknaden och var informationen gick att urskilja. 

Detta genom att systematiskt hitta intressanta frågeställningar inom området och se om 

relevant litteratur gick att finna. En grund av pålitlig litteratur samt vetenskapliga luckor i 
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forskning kring området fick vara basen för utvecklingen av användbara teorier för 

uppsatsen. Detta ledde vidare till frågan, vilka obligationer är av relevans och innehåller dom 

den data och information vi är ute efter? 

  

2. Bestäm variabler för att specificera modellen 

När det kom till vilka nyckeltal eller finansiella data vi skulle använda oss av för att beskriva 

riskerna så gjorde vi två tydliga ställningstagande. Det första är att vi ville observera 

obligationens egenskaper och den andra är att vi ville försöka göra en så tydlig distinktion 

som möjligt mellan de olika variablerna för att enkelt i retrospektiv kunna tyda vad som var 

kopplat med vad. Vi använde oss av en variabel per respektive obligations risk. Även om vi 

inte kan göra en absolut distinktion mellan variablerna i form av vad de bidrar med till 

modellen så är varje variabel starkt korrelerad med avsedd risk vi försökt mäta. Detta med att 

hänvisa till de observerade samband i tidigare empiriska studier som redovisats under tidigare 

kapitel men också enligt de teoretiska tolkningar som presenterats. Genom att bestämma 

variablerna baserat på vad som var lämpligt enligt teorin och sedan med koppling till avsedd 

risk baserat på Söderberg & Partners (2019) frågeställning så hade vi en specificerad modell. 

  

3. Ställ upp hypoteser 

När variablerna är bestämda och modellen är specificerad var nästa steg att skapa 

hypoteserna som matchade den kunskapslucka som identifierats på den vetenskapliga, så 

kallade, marknaden. Hypoteserna skapades genom att ställa upp en frågeställning som 

innehöll de variabler vi tog fram i den specificerade modellen. På detta sätt såg vi en 

möjlighet att lösa problemformuleringen och få svar på frågorna. Detta var såklart också 

grundat i litteratur och teori då hypotesprövningen innebär att skatta ett resultat på något som 

i grunden varit en teoretisk spekulation. 

  

4. Samla in och bearbeta data 

Vi laddade ned obligations-specifika information till ett Exceldokument för att sedan från 

Excel läsa in den i Stata, statistikprogrammet som tillhandahålls gratis av Umeå Universitet. 

Anledningen till att vi inte använde oss av exempelvis Minitab som har förekommit i 

undervisning på grundläggande nivå i statistik här på Umeå Universitet, är att Stata är ett mer 

avancerat program. Detta statistikprogram kräver information strukturerad på ett sätt som gör 

det användbart. En bearbetningsprocess börjades där grunderna om Excel samt Stata fick 

studeras som slutligen resulterade i att inläsningen av data kunde genomföras. 

  

5. Genomför studien 

Efter att den bearbetade datan var färdigställd kunde vi fortsätta till det följande steget vilket 

innebar ett genomförande av modellen som tidigare specificerats med inspiration av tidigare 

studier. Det vi gjorde var att sätta in den samlade datan i det tillhandahålla 

statistikprogrammet och kunde på så sättet genomföra den metod som sammanställts. 

Metoden genomfördes alltså med syfte att svara på de ställda hypoteserna och därför fick vår 

data justeras genom det vi ansåg vara den optimala lösningen, tills den passade våra 

preferenser grundat i teorin. En sammanställning av vår slutgiltiga bearbetade kod i Stata kan 

ses i (Bilaga 2).  
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6. Dokumentera resultatet 

Slutligen kunde den genomförda studien sammanställas i ett resultat samt valideras genom att 

studera modellantaganden som kunde bekräfta modellens relevans. Resultatet presenteras 

grafiskt men även i text för att läsaren ska förstå processen. Genom denna dokumentation och 

presentation anser vi med stöd i teorin att studien lättare går att repetera på andra marknader 

och mer branschspecifikt då variablerna och parametrarna går att jämföra. Detta efter alla 

justeringar, urval, förändringar och tester som slutligen ska generera ett trovärdigt och 

accepterat resultat. 

  

Sammanfattning 

Alla dessa steg kommer att mer ingående förklaras ytterligare nedan för att redogöra 

händelseförloppet för läsaren. De mer tekniska delarna av teorin kommer att kopplas till 

studiens sammanhang för att öka förståelsen. Detta kommer göras under separata rubriker där 

allt från variablerna i sig till teorin bakom metoden definieras. 

5.2 Data 

I tidigare avsnitt motiverar vi valet av kvantitativ metod givet det vetenskapliga synsättet 

samt syftet. I studien har vi använt oss av data som kan förklara frågeställningen genom detta 

metodval. För att mäta resultatet laddade vi ner historisk information på obligationer från 

Thomson Reuter Datastream (TDS) och Eikon. Att vi använt oss av sekundärdata är för att vi 

ska kunna uppfylla syftet med att kunna bekräfta ett historiskt samband och finna ett resultat 

genom en regressionsanalys. Förklarade vetenskapliga artiklar som diskuteras i kapitel 4 visar 

på att förhållandet mellan risk och oberoende variabler går att mäta med hjälp av en 

regressionsanalys. Även Bryman & Bell (2012, s. 13) menar att sekundärdata är det bästa 

lämpliga tillvägagångssätt när kvantitativa undersökningar genomförs då tidsbrist samt små 

ekonomiska förutsättningar finns. Utöver tid och ekonomiska aspekter menar Bryman & Bell 

(2012, s. 313-315) att kvalitén från tidigare arbeten och verkliga data ofta är god samt tiden 

kan omfördelas till andra delar av studier. Dock inom dessa förutsättningar fortsätter 

författarna att poängtera nackdelarna med sekundärdata. De menar att sekundärdata är väldigt 

generell eller inte är skräddarsydd till det studien är ämnad för. Detta kan skapa komplexa fel 

vilket kan påverka studien negativt. Dock, för att våra tre variabler ska kunna skapa ett 

empiriskt resultat, måste sekundärdata användas för att testa vilket historiskt samband som 

kreditrisk, ränterisk och likviditetsrisk har på kreditspread. Det studien faktiskt är ämnat för 

är att se på ett historiskt samband av verkliga data som definieras enligt sekundärdata. Därför 

känner vi oss trygga med valet av inhämtade data med hänvisningar till Bryman & Bell 

(2012, s. 313-315) fördelar med sekundärdata med hänsyn till studiens syfte.  

  

Målet är att skapa ett ramverk för investerare som visar hur de kan använda sig av nämnda 

risk-komponenter. För att genomföra en studie som uppfyller detta, har inaktiva data 

analyserats. Detta innebär att vi historiskt ser på skillnaden i yield och våra övriga 

parametrar. Tillvägagångssättet kallas paneldata (Gujarati, 2003, s. 636). Det här 

tillvägagångssättet mäter variabler över en längre tidsperiod för att se hur dessa förändras 
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över tid och kan på så sätt i en regressionsanalys förklara, till viss del, hur de förhåller sig till 

varandra och den beroende variabeln. Steven Finkel och Daniel Wallace (2015) från 

University of Pittsburgh, USA, har studerat dynamiken i paneldata och bekräftar Gujaratis 

observation och tankar. För denna studie med hänsyn till dessa författare har vi därför samlat 

historiska data från en tidsserie för att kunna göra en regressionsanalys. Detta innebär således 

att en experimentell eller spekulativ studie inte har genomförts eftersom detta är baserat på 

verkliga historiska data som ska bekräfta ett eventuellt mönster. Mönstret i sig kan användas 

som ett ramverk för framtida investeringar men ska inte ses som en spekulation för framtida 

avkastning. 

  

Ett alternativ till panel data och användandet av en tidsserie är att använda sig av ett tvärsnitt 

eller cross sektion-alternativ (Gujarati, 2003, s. 636). Tvärsnitt innebär är att man ser till 

dessa variabler och dess värden vid en specifik tidpunkt, till exempel ett datum. Med 

tvärsnittsanalys hade studien inte blivit lika omfattande eller givande eftersom det valda 

datumet kan ha varit en icke representativ dag. Det vi är intresserade av att se är hur risken 

påverkas över tid då de oberoende variablerna förändras och därför har vi inte att använt oss 

av ett tvärsnitt. Gujarati (2003, s. 637-638) fortsätter med att förklara fördelarna med att 

använda sig av paneldata. Han specificerar att paneldata förklarar mer utförligt samt är mer 

informativ eftersom fler observationer tas hänsyn till. Vidare är undersökande studier enligt 

författaren mer hänförligt till paneldata eftersom man vill se hur ett samband förändras över 

tid. Effekter av förändring i komponenter visas därför bättre med paneldata, tex hur 

kreditspread förändras mellan olika kvartal. Gujarati (2003, s. 638) hävdar därför, mer eller 

mindre, att paneldata är bäst lämpad mot förklarande ekonomiska studier eftersom enskilda 

händelser minimeras och att dess inverkan på resultatet minskar. 

  

Även andra författare vi hänvisat till i avsnittet om tidigare empiriska studier, såsom Chen et 

al. (2007), Elton et al. (2002) och Bektic et al. (2016) har genomfört studier med hjälp av 

regressioner i paneldata genererad med variabler som sträcker sig över flera år. Det finns 

dock kritiker till paneldata och dess användning tillsammans med regressionsanalyser. En av 

dom är Studenmund (2014, s. 365) som inte rekommenderar ¨nybörjare¨ att använda sig av 

den metoden. Den är helt enkelt för svår. Erik Ruist (1998) professor emeritus i ekonomisk 

statistik vid Handelshögskolan i Stockholm, skriver att man bör vara försiktig att använda 

paneldata där grova generaliseringar sker. Ruist menar att förhållandena kan skilja sig mellan 

åren när man studerar sammanhang där nya data tillkommer. Ett exempel av detta kan vara, 

som nämnts i inledningen, att Sveriges reporänta förändrats under de undersökta åren till 

nivåer som inte tidigare inte förekommit. Dock menar vi att det fortfarande är av intresse att 

mäta detta över tid samt att syftet är just att se på förhållandena och huruvida de kan utvinna 

ett samband mellan variabler. Detta styrks även av de tidigare studier vi nämnt under 

uppsatsens gång och därför känner vi oss bekväma med användningen av paneldata. 
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5.3 Regressionsanalys 

För denna studie har vi som sagt valt att använda oss av en regressionsanalys för att vi anser 

detta är det bäst lämpade sättet att lösa en hypotesprövning med paneldata i enlighet till 

tidigare diskuterade studier men också statistiska kunniga personer. I detta avsnitt kommer vi 

mer ingående förklara hur en regression hanteras och används. Gujarati (2003, s. 202), men 

också Moore et al. (2011, s. 573-587), menar att när flera variabler och påverkande faktorer 

ska tas hänsyn till när en observation ska förklaras, är en multipel regressionsanalys på sin 

plats. Författarna förklarar metoden som att oberoende variabler visar genom modellen hur 

den beroende variabeln fungerar och beter sig i förhållanden till olika värden. Detta innebär 

att man uppskattar ett resultat som tidigare endast varit en teoretisk spekulation, ett 

hypotestest genom en multipel regression. Detta tillvägagångssätt specificeras i flera av de 

nämnda studierna i kapitel 4, till exempel samtliga nämnda Fama & French studier, Chen et 

al. (2007) och Elton et al. (2002). Ett exempel på hur en multipel regression kan se ut är 

enligt följande (Gujarati, 2003. s. 202-210) 

  

Formel 7. Regression (Gujarati, 2003) 

Yi = β1 + β2X2i + β3X3i +···+ βkXki + 𝜀𝑖 

Y = beroende variabel (Kreditspread) 

X1, X2, X3 = Oberoende variabler (kredit-, ränte- och likviditetsrisk) 

β = Koefficienter 

𝜀= Fel-variabeln 

 

Ett sätt att genomföra en regressionsanalys är enligt Studenmund (2014, s. 37) att göra en 

ordinary least squares regression som även visas i exemplet ovan från Gujarati (2003). 

Författaren menar att denna metod är den mest vanligt förekommande eftersom det är en 

generell metod som är enkel att använda. Vidare fortsätter Studenmund att hävda att 

residualen, fel-variabeln som nämns ovan, minimeras genom detta tillvägagångssätt. När fler 

variabler än två används kallas det enligt Studenmund (2014, s. 41) för multipel regression. 

Denna metod förklarar fortsättningsvis hur den beroende variabeln påverkas vid ökning 

(minskning) av de oberoende variablerna.  

5.4 Hypotestest 

För att kunna analysera vårt resultat har vi genomfört ett hypotestest som antingen bekräftar 

eller förkastar sambandet mellan kreditspread och våra förklaringsvariabler likviditetsrisk, 

ränterisk, kreditrisk. Hypotestest används enligt Studenmund (2014, s.128) ofta som ett sätt 

för att undersöka hur saker förhåller sig till varandra. Traditionellt, ställs en nollhypotes och 

en alternativhypotes upp. Sedan baserat på resultatet så bekräftas eller förkastas den ena eller 

den andra. Studenmund (2014, s.129) visar på olika exempel på hur en hypotes kan se ut. Ett 

exempel på hur det kan se ut är enligt följande: 

  

Nollhypotes (H0): X ≥ 0 

Alternativhypotes (Ha): X < 0 
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Det vi vill studera är om studiens utvalda variabler, kreditrisk, ränterisk och likviditetsrisk, 

har en inverkan på den totala risken hos svenska företagsobligationer. Detta leder oss fram till 

följande uppställda hypoteser: 

  

Nollhypotes (H0): Studiens utvalda variabler har inte effekt på den totala risken hos svenska 

företagsobligationer 

Alternativhypotes (Ha): Studiens utvalda variabler har en effekt på den totala risken hos 

svenska företagsobligationer 

  

Som tidigare nämnt kommer nollhypotesen antingen att förkastas eller bekräftas samtidigt 

som alternativhypotesen får den motsatta effekten. Om studien till exempel kommer visa på 

att det finns ett linjärt samband mellan de utvalda variablerna och den totala risken så 

kommer nollhypotesen förkastas och alternativhypotesen bekräftas (Studenmund, 2014, s. 

129).  

  

Det finns alltid en risk att man förkastar eller bekräftar en hypotes även fast den visar sig vara 

falsk, till exempel om sambanden visar sig vara slumpmässiga. Detta skapar fel som kallas 

för typ 1-fel och typ 2-fel, enligt Studenmund (2014, s. 130-132). Därför måste kritiska 

värden väljas som en gräns där man upp till en viss procentuell säkerhet kan hävda på det 

samband, studiens resultat skattar. Detta kritiska värde kan kallas en accepterande gräns. Det 

här värdet och gräns har vi valt ut men det kommer diskuteras mer om i avsnittet om 

signifikansvärden. 

5.5 Statistiska aspekter 

När själva modellens uppbyggnad är förklarad ska vi vidare definiera med vad som menas 

med att uppskatta ett resultat och mäta förändring samt vad vi får ut av att göra en 

regressionsanalys. Syftet är som sagt att få en förklaring på verkliga data som ska bekräfta, 

skatta, eller förkasta ett samband mellan variabler. För att göra detta och kunna föra ett 

resonemang runt det samt använda resultatet det är avsatt för, måste man kunna tolka 

resultatet baserat på utvunna parametrar. Idéer om vilka värden som är värda att se närmare 

på har utvunnits ur UCLA (2016), Studenmund (2014, s. 379) samt andra tidigare studier och 

publicerade artiklar. Dessa har en stor betydelse i den diskussion och slutsats som har förts 

eftersom hela arbetet grundar sig i dessa parametrars värden, gränsvärden och storlekar. 

5.5.1 Statistisk Teori 

Signifikans och signifikansnivå 

Först och främst har vi valt ett sätt som inom statistiken visar på om modellens värden 

konsekvent kan visa på ett samband. I vårt fall innebär det om den multipla 

regressionsanalysen med säkerhet kan beskriva ett linjärt samband mellan de utvalda 

variablerna eller om den måste omdiskuteras eller rekonstrueras. Detta värde, som 

Studenmund (2014, s. 141-142) kallar signifikansvärde, p-värde, används därför som ett 

uteslutande värde om nollhypotesen kan bekräftas eller förkastas. 
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Att tolka signifikansnivåer är därför ett populärt tillvägagångssätt inom kvantitativa studier. 

Ekonometri och kvantitativa undersökningar strävar efter att uttala sig om och isåfall hur de 

utvalda variablerna påverkar varandra. Läsarna vill då veta hur säkerställd den är och om 

studien är trovärdig. Inom statistiken säger Nyman & Österman (2016) att detta brukar 

nämnas som om studien är statistiskt signifikant. Denna signifikans innebär enligt författarna, 

liksom denna del inleds, att man kan bekräfta eller utesluta att någonting är skiljt från noll. 

Det vill säga om urvalet beror på slumpen eller inte. Författarna menar att denna signifikans 

måste granskas i sitt sammanhang då de inte förklarar ordningen i modellen. Teoretiskt sätt 

skulle en beroende och en oberoende variabel kunna byta plats och en statistisk signifikans 

skulle kunna urskiljas ändå. Detta är något vi har varit uppmärksamma på och teoretiskt tagit 

i beaktning. 

  

För att få fram signifikansnivån har vi genom användning av statistikprogrammet STATA 

kunnat urskilja denna parameter för den slutliga modellen som visar hela regressionens 

signifikans men även de individuella nivåerna. (Chen et al., 2007; Amira, 2004) två 

publicerade artiklar, har använt sig av signifikansnivån 5% och 1%. Ju lägre procentuell 

signifikansnivå desto högre sannolikhet är det att studiens samband inte är slumpmässigt och 

att resultatet kan ses som trovärdigt. Vi har därför strävat efter att ha så låg signifikans som 

möjligt för att hitta bevis för en och mot en av hypoteserna med ett kritiskt värde på 5 % 

nivån. Denna signifikansnivå har i en diskussion, tillsammans med de andra relevanta 

parametrarna, analyserats för att förklara sambandet. Vi har även varit försiktiga och tagit 

hänsyn till typ 1- & 2-fel och att, som Studenmund (2014, s. 132) säger, inte göra förhastade 

slutsatser så fel uppstår. Detta poängterar Studenmund senare där han skriver om 

signifikansnivån och dess användning och fördelar som redan diskuterats i avsnittet 

(Studenmund, 2014, s. 138-140). 

  

Standardavvikelse & medelvärdet 

Standardavvikelse är den distribution av varians som sker inom modellen. Ju längre ifrån 

observationerna är varandra desto större blir standardavvikelsen (Studenmund, 2014, s. 108). 

Det innebär att den kurvan som skapas, som i en regression ska vara så ¨normalfördelad¨ som 

möjligt, ska ha ett jämnt mönster av observationer och gärna tätt fördelade (Studenmund, 

2014, s. 104-108). När kurvan visar liten varians innebär det att precisionen i skattningen är 

godtagbar. Vidare finns det olika grader av standardavvikelser som mäts i distanser från 

medelvärdet (Studenmund, 2014, s. 109). Genom att mäta den avvikelsen som visar på 

spridningen av observationerna från medelvärdet kan vi studera om modellen visar ett skevt 

eller missvisande resultat. Ju större standardavvikelse vi har desto mer bör vi utvärdera 

precisionen av modellen. Detta är därför en av de parametrar vi har tagit hänsyn till i det 

resonemang som visas senare i resultat och diskussionen. Dock enligt UCLA (2016) 

regressionsdiagnostik så är en normalfördelad kurva svår att visa på statistiskt när en multipel 

regression vilket vi även har med i åtanke. 
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Koefficient 

Moore et al. (2011, s. 104) menar att koefficienten är en viktig komponent i en regression för 

att se till hur en förklaringsvariabel påverkar responsvariabeln. Koefficienten beskriver hur 

variabler förhåller sig till varandra givet att de andra hålls konstanta. Det vill säga det linjära 

förhållandet mellan två variabler och hur den ena påverkas när den andra ökar eller minskar. 

Det innebär att genom en enhets förändring i en variabel, samtidigt som de andra hålls 

konstanta, så kommer den beroende variabeln förändras med variabelns koefficient. Slutligen 

kan det sammanfattas som att en enhets ökning (minskning) i den oberoende variabeln 

kommer påverka den beroende variabeln med koefficientens värde. Detta givet att de andra 

variablerna i en multipel regressionsanalys hålls konstanta. 

  

Detta innebär att vi har sett till denna variabel som ett mått på en viss rimlighet i modellens 

precision. Om värdet är orimligt i förhållande till teorin bakom variabeln samt dess 

uppskattning så innebär det att antingen modellen eller den individuella parametern inte är 

representativ. 

  

Förklaringsgrad (R2/R-square) 

Syftet med en regression är att identifiera samband mellan variabler för att baserat på detta, 

eventuellt kunna dra en slutsats. Ett mått på dessa samband kan göras med en förklaringsgrad 

som definieras mellan 0 och 1 (Studenmund, 2014, s. 51). Värdet på förklaringsgraden 

speglar hur mycket av förändringen i beroende variabeln som lyckas mätas av de oberoende 

variablerna. Värdet 1 som förklaringsgrad innebär ett perfekt linjärt samband och att 100% av 

förhållandet förklaras av variablerna i figur 5. Värdet 0 innebär att inget av sambandet 

förklaras med hjälp av modellen, den är alltså helt slumpmässig. Genom att använda sig av en 

linjär multipel regressionsmodell kan man få fram ett resultat i numeriska värden, dvs  

uttryckt i ett tal mellan 0 och 1. 

  

 
Figur 5. Förklaringsgrad (Gimond, 2019)  

Det finns kritiker som diskuterar om ifall förklaringsgraden är ett säkert estimat och om 

någon större vikt bör läggas vid värdet. Ford (2015) från University of Virginia menar att 

värdet är en grov skattning av ett samband som inte alls behöver ha med den data som 

samlats in. Ett perfekt linjärt samband mellan två parametrar som överhuvudtaget inte har 

med varandra att göra säger därför inget om resultatet. Exempelvis kan “mängden köpt 
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kurslitteratur” och antalet som “gillar fågelskådning” ha en perfekt korrelation, det vill säga 

en förklaringsgrad på 1. Detta är enligt Ford (2015) irrelevant och därför bör andra 

parametrar vägas tyngre såsom koefficienter eller huruvida de är statistiskt signifikanta eller 

inte. Dock med hänsyn till denna studies insamlade data samt storlek och i förhållande till tid 

och resurser har vi med stöd av bland annat Studenmund samt Gujarati se till både 

förklaringsgraden och de parametrar Ford skriver om. Detta är inte den parameter som 

studien ¨står och faller på¨ eller tar störst hänsyn till men har varit en del i argumentationen 

huruvida modellen gett ett resultat av intresse eller inte. 

  

T-värde och t-test 

T-testet är enligt Studenmund (2014, s. 134) ett tillvägagångssätt för att kvantifiera 

trovärdigheten hos en modells individuella variabler och dess koefficienter. T-test används, 

enligt Studenmund (2014, s. 136), genom att se till det kritiska värdet som framgår i 

regressionen i sig. Det kritiska värdet avgör huruvida en variabel är signifikant eller inte 

(Studenmund, 2014, s. 140).   

  

Studenmund (2014, s. 141) beskriver T-värdet som sannolikheten att de individuella 

variablerna befinner sig inom det valda konfidensintervallet och statistiskt säkerställt åt det 

ena eller andra hållet. Det vill säga att om de individuella variablernas koefficient är 

slumpmässiga eller om man statistiskt kan dra en slutsats av den insamlade datan.  

  

F-värde och F-test 

F-test är en parameter som är av intresse vid en multipel regressionsanalys enligt 

Studenmund (2014, s. 165). Till skillnad från t-testet så mäter enligt Studenmund (2014, s. 

165) F-testet signifikansen hos hela modellen. Med det sagt så visar inte ett signifikant F-test 

nödvändigtvis att modellen är stark. F-värdet ger enbart en indikation om ifall modellen är 

användbar eller inte. F-testet jämför vår regressionsmodell mot en modell utan prediktorer 

även kallad en "intercept-only model".  

  

F-värdet kommer genereras när regressionen är gjord och visas i samband med presentationen 

av resultatet. Denna parameter är enligt Studenmund (2014, s. 165) ett lämpligt nyckeltal 

givet en nyskapad regression för att se värdet av modellen. Dock kommer inte någon större 

vikt läggas vid denna parameter och kommer endast användas övergripande. Givet en 5 

procentig signifikansnivå gäller gränsvärdet 1,96 som visar på om sambandet är statistiskt 

skilt från noll.  
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5.6 Modellantaganden 

Hur ska vi då kunna lita på resultatet från vår modell? Regressionen behöver utvärderas för 

att säkerställa att resultatet är pålitlig nog för att användas. Precis som i tidigare moment, har 

vi refererat till Studenmund och hans förklarande arbete angående regressionsanalys. 

Studenmund (2014, s.98) listar en metodisk arbetsgång och tillvägagångssätt för att möta de 

antaganden som behöver uppfyllas. Den numrerade listan nedan, är de 7 punkter som 

Studenmund anser vara de mest centrala i utvärderingen.  

 

1. Regressionsmodellen ska vara linjär, korrekt specificerad och ha en adderad fel-

variabel i form av epsilon. 

2. Fel-variabeln ska ha ett populationsmedelvärde på 0. 

3. Alla förklarande variablerna är icke-korrelerade med fel-variabeln.   

4. Fel-variabelns observationer ska inte vara korrelerade med varandra. Det vill säga, att 

ingen seriekorrelation ska förekomma. 

5. Fel-variabeln ska ha en konstant varians (ingen heteroskedasticitet) 

6. Ingen förklarande variabel har en perfekt linjäritet med en annan förklarande variabel 

(ingen perfekt multikolinjäritet).  

7. Fel-variabeln ska vara normalfördelad (detta antagande är valfritt men oftast åberopat) 

  

Som man kan se är Studenmunds (2014, s. 98) antaganden noga specificerade och därför 

kände vi att detta var av stor vikt att presentera och föra in i resonemanget bakom modellen. 

För att kunna göra dessa modellantagande och argumentera att modellen är pålitlig och 

trovärdig kommer vi ¨diagnosticera¨ resultatet. Detta i enlighet med UCLA's, institute for 

Digital Research and Education (2016), diagnostik av regressioner, men också Studenmund´s 

(2014, s.380) rekommendationer. Denna ¨diagnostik¨ är en praktisk checklista som validerar 

säkerheten i skattningen av resultatet. Detta är således ett tillvägagångssätt för att kunna 

uttala sig om de punkter Studenmund listar är korrekt och godtyckligt som resultat.  

5.6.1 Validering av statistiskt resultat 

I detta avsnitt redovisas våra valda tester för att diagnosticera ifall modellen är trovärdig. 

Precisionen hos modellen kommer ifrågasättas via tester och frågeställningar som slutligen 

kommer att kunna validera trovärdigheten. Behöver vi förkasta modellen eller är den 

tillräckligt statistiskt pålitlig för att bekräfta våra hypoteser? I denna del kommer vi förklara 

hur vi testat vår modell om eget säkerställande av metodens genomförande med hjälp av 

teorierna som lyfts i UCLAs regressionsdiagnostik (2016) och Studenmund (2014, s. 380). 

Nedan följer ett antal test och kontrollvärden vi valt att fokusera på när resultatet valideras 

och säkerställs. 

  

Outliers och icke jämförbara resultat 

Ett av de första stegen enligt ovan nämnda källor, var att se till de extrema värden (outliers) 

som observeras i resultatet. Detta eftersom outliers kan ha en negativ inverkan på modellen 

om avvikelsen från ¨det normala¨ är för stor. Vi filtrerade bort outliers hos residualer samt 

variabelobservationer som inte ansågs vara representativa i förhållande till det 
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genomsnittliga. Till exempel valde vi att enbart inkludera obligationer som hade en 

kreditspread mellan -100 till 400 baspunkter. Genom att göra detta kommer dessa outliers 

individuellt inte påverka riktningskoefficienterna eller intercept och på så sätt reducera ett 

snedvridet resultat. Vi ansåg även att resultatet samt datan skulle bli mer lätthanterlig och 

därför matchas ihop på ett bättre sätt för en validering av precisionen för modellen. 

  

Normalfördelning 

Något källorna även nämner är att normalfördelning av residualerna är av vikt i en 

regressionsmodell för att det ska diagnosticeras som pålitligt. Dock förklarar UCLA, institute 

for Digital Research and Education (2016), att när en multipel regressionsanalys genomförs 

är en normalfördelning inte nödvändigt att testa. Detta för att det är flera variabler som 

behöver interagera med varandra samt att det ibland kan förekomma, precis som i vårt fall, 

dummyvariabler som inte går att få normalfördelade. Det beror på att dummy-variabler 

endast kan anta värdet 1 eller 0. Därför har vi valt att inte testa detta i vår diagnostik och 

validering. 

  

Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet är enligt (Broms, 2013; UCLA, 2016; Studenmund, 2014, s. 102, 376-

380) ett mått på en skapad regressions validitet. Detta innebär att heteroskedasticitet inte ska 

förekomma, utan att man föredrar homoskedasticitet. Heteroskedasticitet innebär att 

residualerna i den insamlade datan inte är konstanta utan att de ökar (minskar) allt eftersom 

värdet på variabeln ökar (minskar). Det som vi eftersträvat har därför varit en jämn 

fördelning för att resultatet ska vara så representativt som möjligt. Detta kan mer eller mindre 

kopplas samman med normalfördelning av variationen hos observationerna som är en viktig 

parameter hos en enkel regressionsanalys. Sammanfattningsvis har vi alltså strävat efter att 

inte få ett resultat där ett mönster av variationen finns utan det ska vara jämnt fördelat runt ett 

medelvärde. För att se om modellen är validerad kan två test genomföras, ett grafiskt och ett 

numerisk test (UCLA, 2016) 

 

Det grafiska testet gjordes via ett RVF-test där variationen plottats upp där man vill 

identifiera om ett mönster av residualer kan observeras. Eftersom homoskedasticitet föredras 

vill vi därför inte se ett spridningsmönster av observationerna utan istället en mer jämn 

fördelning runt medelvärdet. Om den insamlande datan och modellen är korrekt, ska inte ett 

mönster i RVF-testets värden kunna observeras. Om residualerna visar på ett 

spridningsmönster finns tendenser till heteroskedasticitet vilket innebär att modellen och data 

bör utvärderas.  

 

Det numeriska testet gjordes med ett HET-tes/white test, där sannolikheten för 

heteroskedasticitet testas. I detta test genereras ett värde där heteroskedasticitet kan förkastas 

eller bekräftas genom ett signifikant eller icke signifikant resultat. Resultatet presenteras med 

ett P-värde som går enligt en skala mellan 0 och 1. Eftersom vi i tidigare moment motiverar 

ett val av signifikansnivå på 5 procent önskas ett värde av HET-test/white test som 

understiger 0,05 för att kunna fastställa homoskedasticitet och utesluta heteroskedasticitet. 
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För att slutligen validera vårt resultat så genomförde vi vår multipla regression med robusta 

standardfel. Efter så jämförde vi regression först med, och sedan utan, robusta standardfel för 

att se ifall det i slutändan fanns tecken på heteroskedasticitet.  

 

Multikolinjäritet 

Vidare i vår diagnostisering har vi kontrollerat multikolinjäritet hos variablerna. Det innebär 

att de oberoende variablerna, som ska förklara den beroende variabeln, kan generaliseras. Det 

vill säga att de förklarar samma linjäritet hos den beroende variabeln. Om multikolinjäritet 

observeras mellan två variabler är det onödigt att ha med dem båda eftersom de förklarar 

samma varians och bidrar inte med något till förklaringsgraden (UCLA, 2016; Studenmund, 

2014, s. 103). Syftet har således varit att kontrollera värdet av att analysera dessa tre variabler 

och dess individuella påverkan hos den beroende variabeln. Kontrollen gjordes genom ett 

VIF-test där linjäriteten undersöks med Stata´s modelluppbyggnadsfunktion där just 

multikolinjäriteten undersöks hos variablerna. Allt för att öka precisionen i skattningen av 

den undersökta teoretiska spekulationen och se att variablerna inte förklarar samma saker. 

  

Icke-Linjäritet 

I en multipel regression kollar man som sagt efter ett linjärt samband mellan oberoende 

variabler och en beroende variabel. Syftet är således att urskilja den data som skapar denna 

linjäritet. Vi har alltså i vår modell strävat efter att se den sortens linjäritet genom att skapa 

grafer som markerar observationerna och på så sätt kunna avgöra om ett linjärt mönster går 

att urskilja eller inte. Går det inte att se en existerande linjäritet så bör modellen ses över och 

var därför en självklar del av diagnostiseringen av modellens validitet.  

  

Omitted Variable Bias (OVB) 

Ifall det skulle finnas variabler som förklarar responsvariabeln men inte har blivit inkluderade 

i modellen skulle det skapa omitted variable bias (Studenmund, 2014, s. 178). Det som 

händer när man inte inkluderar alla förklaringsvariabler som borde vara med är att de faktiskt 

inkluderade förklaringsvariablerna får en större effekt på responsvariabeln än de borde. Detta 

beror på att en del av den förklaring som en variabel bidrar med egentligen kan vara beroende 

på något annat. Exempelvis när man mäter mängd regn så mäter man vattennivåer på marken. 

Men om man skulle mäta vattennivån i en sjö istället för att avgöra hur mycket det regnar så 

skulle vattennivån kunna bero på andra faktorer som tidvatten och vind men eftersom det 

blåser mer vid oväder så skulle fortfarande regn ge en tydlig påverkan på vattennivån.  

 

Ett OVB-test görs för att undersöka ifall de utvalda förklaringsvariablerna är tillräckliga för 

att förklara responsvariabeln (Studenmund, 2014, s. 183). Ifall att en variabel som borde ha 

inkluderats inte har gjort det så uppstår felaktigheter vid regressionsanalysen, vilket sedan 

resulterar i att skattningarna av koefficienterna blir felaktiga. För att upptäcka problematiken 

vad gäller OVB så studeras fel-variabeln, där den förklarade variabeln är oberoende av fel-

variabeln (Studenmund, 2006, s. 183). För att testa detta genomförde vi ett Ramsey RESET-

test i Stata med syfte att se om det finns ett tecken på icke inkluderad information.  
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Irrelevant variabel 

För att studera ifall vi använt oss av en “irrelevant variabel” i regressionen så tillämpade vi en 

metod som går ut på att använda sig av det som tas upp i teoridelen av detta kapitel 

(Studenmund, 2014, s.186). Det innebär att vi individuellt ser till variablernas P-värden och 

signifikansnivåer samt T-test för att se om de är användbara. Detta är mer en 

sammanställning av flera test och analys av resultatet för att se om modellens variabler är 

värd att användas. Detta går som sagt ihop med de tidigare utförda testerna och kan på så sätt 

agera som ett sammanfattande kontrollerade steg. Denna diagnostiserande parameter har 

därför varit en hjälp i checklistan för valideringen av regressionsmodellen.   

5.7 Urval, bortfall och eliminering av outliers 

För att tydliggöra processen av urval och bortfall så har vi i hänvisad tabell (Tabell 1) 

förklarat stegen för att tydliggöra det som skett i urvalsprocessen. Varför vi valt att sortera 

och justera data är för att det ska ge ett bättre resultat och lättare att hantera i det valda 

statistikprogrammet, Stata. Justerade data kommer ge ett bättre representativ resultat som 

kommer svara på den frågeställningen vi har samt fylla den kunskapslucka som vi 

identifierat. Detta avsnitt förklarar därför hur data under studiens gång hanterats för att kunna 

bearbetas i en regressionsanalys som uppfyller de krav som finns. 

  

Tabell 1. Sammanställning av urval 

Information 1. Grunddata 2. Obligationer med 

Kreditspread 

3. Slutgiltig data 

Antal Obligationer 

(N) 

2714 517 368 

Utgivningsdatum 2009-01-01 2009-01-01 2009-01-01 

Slutdatum 2018-12-31 2018-12-31 2018-12-31 

Mätfrekvens Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis 

Valuta Svenska Kronor Svenska Kronor Svenska Kronor 

Utgiven i nation Sverige Sverige Sverige 

Typ av obligation Företagsobligationer Företagsobligationer Företagsobligationer 

Putable / Callable Nej Nej Nej 
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Obligationer med 

S&P rating 

2690 493 368 (Utan NRpi) 

Obligationer med 

Fitch rating 

2235 84 0 (Exkluderad) 

Obligationer med 

Moody’s rating 

2355 200 0 (Exkluderad) 

 

Steg 1. Grunddata och Tidsperiod 

Initialt så kan man säga att vi hade en övertro på systemet att databaserna Eikon och TDS 

resonerade på samma vis som vi gjorde i form av klassificering av obligationer. Vi fann att 

Eikon´s interna klassificering av exempelvis ”investment-grade bonds” inte stämde överens 

med de obligationer med kreditrating som vi ansåg vara investment-grade. Med det sagt så 

fick vi göra vissa filtreringar som var suboptimala för att alternativa metoder inte var möjliga. 

Exempelvis när det kom till obligationens kreditbetyg. Vi valde först att just kolla på den 

specifika obligationens betyg men fann att relativt få av obligationsägarna på den svenska 

marknaden använde sig av S&P, Moody's och Fitch vilket minskade vårt urval drastiskt. När 

vi istället valde att sortera fram obligationer på emittentens kreditbetyg så fick vi fram de 

värden vi sluta på vilka var ca 2-3 ggr större än med obligations specifika betyg. Vi gjorde 

bedömningen att en obligation utgiven av ett företag med exempelvis kreditvärdighet AA 

(S&P) antagligen kommer att få en snarlik värdering på sin obligation eftersom företagets 

välmående i stor mening styr obligationens värde. Vi är med det sagt medvetna om att det 

inte är en perfekt återgivning av situationen. Vid första nedladdningen hade vi till att börja 

med 2714 obligationer för vår valda tidsperiod på 10 år. Denna avvägning kan ha påverkat 

resultatet eftersom våra slutsatser nu är baserade enbart på obligationer med medellång 

tidshorisont vilket skulle innebära att ränterisken borde ha en mindre effekt än om vi 

inkluderat obligationer med löptider på upp till 30 år. När vi sedan laddade ned data för 

obligationerna så fann vi att fram till mitten av 2009 så återgavs inte kreditspread av 

programmet. Ifall det beror på felaktigheter i databasen eller ifall den relativt unga svenska 

obligationsmarknaden inte haft någon data att återge vet vi inte. 

  

Steg 2. Obligationer med Kreditspread 

Problemet som uppstod var då att alla obligationer inte hade en angiven kreditspread. 

Eftersom kreditspread är vår responsvariabel så var vi tvungna att filtrera bort de obligationer 

som saknade det värdet. När vi hade filtrerat bort de obligationer som saknade kreditspread så 

döpte vi den grupp av obligationer som kvarstod till “relevanta isin-koder”. Isin är en ID-kod 

för ett värdepapper och var det vi använde löpande i uppsatsen för att identifiera en 

obligation. Den nya grupp vi hade skapat vid namn “relevanta isin-koder” bestod av 517 

obligationer. 
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Steg 3. Slutgiltig data 

Vi upptäckte sedan problematiken med kreditbetyg. Problemet var att vi inte hade ett 

kreditbetyg från alla kreditinstitut för samtliga obligationer. Vi hade minst ett kreditbetyg per 

obligation men med flera betyg och olika sätt att betygsätta dessa så beslöt vi oss för att det 

var enklast att endast analysera de obligationerna med samma kreditbetyg. Vi fann att 

kreditbetygen max endast skiljde sig åt upp till 2 steg (exempelvis får A till AA-) av 

företagen vilket i sin tur kan bero på att företagen enbart fått ett uppdaterat betyg från ett av 

kreditinstituten. Och att de andra ligger kvar som senast angivna eller att kreditinstituten 

värderat de emitterande företagen olika. Även detta är en osäkerhet i studien som vid en mer 

komplex analys av den svenska obligationsmarknaden kunde ha undersökts genom att på 

annat håll potentiellt fått fram historiska data av kreditbetyg för varje datum under 

undersökningsperioden. Normalt så uppdateras inte ett företags kreditvärdighet särskilt ofta. 

Vi är medvetna om risken att kreditvärdigheten kan ha ändrats under perioden och att det kan 

ha påverkat studiens resultat. Även detta är nämnt i tidigare argumentation. 

  

Vi valde att från våra “relevanta isin-koder” enbart inkludera de obligationer som fått ett 

kreditbetyg från S&P. Vi fick då fram 493 obligationer med betyg. Av dessa så hade 125 

obligationer betyget “NRpi”. “NR” står för “Not Rated” eller ¨inte betygsatt¨. För de andra 2 

kreditinstituten (Moody's och Fitch) så användes istället “WR” och “WD” vilket står för 

“Without Rating” eller ¨utan betyg¨ och “Without Definition” eller ¨utan definiering¨. Efter 

att ha sökt på kreditinstitutens hemsidor så fann vi ingen information om hur dessa betyg ska 

behandlas och beslutade och därför för att exkludera dem. Efter att ha exkluderat alla “NRpi” 

från S&P så hade vi vår slutgiltiga data som innebar 368 obligationer. 

5.8 Variabler 

I det här avsnittet kommer variablerna, oberoende som beroende, var för sig beskrivas samt 

hur vi behandlat dom praktiskt för att genomföra studien. Vi anser att detta är av vikt för 

läsaren så de kan sätta sig in i modellen eftersom stommen, variablerna, synliggörs.  

5.8.1 Beroende variabel 

Vår beroende variabel i studien är kreditspread även kallad för yieldspread och är uttryckt i 

baspunkter där bakomliggande teori och tolkning finns angiven i teoriavsnittet. Vi använder 

den för att se hur stor skillnad i avkastning det är mellan en företagsobligation och en 

statsobligation. Eftersom det är vår beroende variabel så har vi utgått i vår data-filtrering från 

att enbart analysera obligationer som har ett värde på kreditspread. Utan angiven kreditspread 

så kan vi inte dra någon slutsats om förhållandet mellan en företagsobligations avkastning 

och en motsvarande statsobligations avkastning. Vi har ställt upp de andra 

oberoende/förklarande variablerna emot kreditspreaden för att se hur mycket av skillnaden i 

avkastning som går att förklara med respektive variabel. 

  

Eftersom denna studie hanteras enligt ett objektivt, deduktivt och positivt ansats där räknefel 

vill minimeras, har kreditspread inhämtats genom TDS som en given variabel. Databasen har 

vid nedladdning definierat kreditspread som skillnad i avkastning mellan 
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företagsobligationers yield och yielden för statsobligationerna som det riskfria alternativet. I 

(Bilaga 3) där denna variabel definieras nämner TDS just detta förhållande, jämförandet 

mellan ett företags yield samt en statsobligations yield av. De följer alltså samma definition 

som Hull (2015, s. 409), men också andra studiers definition och tolkning om den skillnad 

mellan en statsobligation och ett annat skuldinstrument med samma löptid. 

5.8.2 Kreditrisk 

Kreditrisken är vår enda variabel som inte antar ett numeriskt värde. Det innebär att variabeln 

antar ett fixerat värde som exempelvis blodgrupper eller i vårt fall kreditbetyg. Eftersom 

kreditbetyg inte har något kvantitativt värde så är man tvungen att behandla variabeln som en 

så kallad dummyvariabel. Att behandla en variabel som en dummyvariabel innebär att man 

undersöker hur andra de övriga värdena i modellen förändras när de fixerade värdena hos 

dummy-variabeln ändras (Studenmund, 2014, s.74). Vi är i denna studie, intresserade av att 

se hur varje kreditbetyg påverkar vilken riskpremie investerare kräver som i sin tur påverkar 

hur stor kreditspreaden blir.  

  

Denna variabel utvanns genom att ladda ner den från TDS och Eikon. Som nämns i 

urvalsprocessen, så tog vi in de tre olika kreditinstituten S&P 500, moody’s och fitch med 

dess givna företagsspecifika betyg. Detta var alltså också total, sekundärdata, baserad på 

historiska utgångna obligationer som tillhandahölls av Umeå Universitetsbibliotek databaser. 

Vidare blev kreditbetyget ¨A¨ den referensvariabel som de andra värdena jämförs mot. Detta 

var inget aktivt val från våran sida utan verktyget STATA presenterade resultatet med det 

upplägget. 

 

5.8.3 Ränterisk 

Ränterisken mätte vi med variabeln “modifierad duration”. Den variabeln fanns redan 

angiven i TDS så vi behövde inte anpassa eller skapa en egen modell för att kunna använda 

variabeln. “modifierad duration” är en kvantitativ variabel med som tar hänsyn till frekvensen 

av kupong-utdelningar, löptid beskrivet i år, och avkastning. Det innebär att modifierad 

duration är ett absolut värde som skapas genom att diskontera obligationen och 

nuvärdesberäkna den genom angiven ränta och volatiliteten.  

  

Eftersom vi använder oss av sekundärdata kan det vara av intresse för läsaren att också veta 

hur databasen TDS beräknar det givna nyckeltalet. Tyvärr så står det inte angivet hur TDS 

beräknar just detta nyckeltal (Bilaga 4). Vi antar att TDS har beräknat modifierad duration 

precis som vi har beskrivit den i teoriavsnittet (Kapitel 3.4.2). Eftersom en annan definition 

inte framgår av databasen så är det alltså enligt den duration vi kommer förhålla oss till när 

ränterisken tas i beaktning för att se på sambandet i frågeställningen.  
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5.8.4 Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk mäts med variabeln Bid-Ask-Spread som tolkats genom hänvisning till andra 

vetenskapliga artiklar och kurslitteratur kopplat till riskhantering av finansiella tillgångar. 

Bid-Ask-Spread mättes genom att vi laddade ned värden från TDS för köporder (Bid) och 

säljordrar (Ask) som senare genererade en skillnad mellan dessa för att avgöra hur likvid en 

obligation var. Den genererade skillnaden resulterade i en ny variabel döpt till “bidasksp” 

som representerade vår Bid-Ask-Spread.  

  

Eftersom värdet på köp- och säljordrar uttrycks i svenska kronor så ställer vi upp skillnaden 

mellan köp- och säljorder emot snittet på köp- och säljordrar för att få ut en procentuell andel. 

Vi behövde sedan konvertera från procent till baspunkter vilket vi gjorde genom att 

multiplicera med 100. Anledningen till att vi behövde konvertera till baspunkter var på grund 

av att vår beroende variabel “kreditspread” var uttryckt i baspunkter som vi tidigare 

motiverat. Ifall vi inte konverterade vår oberoende variabel till baspunkter så skulle de 

statistiska förhållande mellan variablerna bli svårare att tolka och denna korrigering 

underlättar för resultat, diskussion och analys.  
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6. Resultat 

 

I det sjätte kapitlet kommer vi enbart att redovisa vårt framtagna resultat från studien. 

Resultatet kommer beskrivas i form av både grafiska bilder men även i förklarande text för 

att öka förståelsen. Först kommer resultat av studiens syfte att presenteras för att senare 

valideras efter hur vi presenterat uppsatsen i den praktiska metoden. Resultatdelen kommer 

att successivt presenteras i den ordning författarna till denna uppsats anser är mest 

pedagogiskt men också passa den arbetsgång som presenterats i tidigare avsnitt. Vi väljer att 

först presentera regressionen med outliers och sedan utan för att läsaren med egna ögon ska 

ha möjlighet att se resultaten vid regressionerna och skapa en egen uppfattning ifall vårt 

resonemang bakom exkluderandet av outliers är rimligt. 

 

Ett mer utförligt resonemang rörande resultatet kommer att föras i det följande kapitlet, 

kapitel 7. Diskussion och analys.  

 

6.1 Presenterande av data 

Till att börja med anser vi att en summering av den använda och slutgiltiga datan bör 

sammanställas där läsaren kan skapa sig en egen uppfattning av rimligheten samt den 

statistiska trovärdigheten givet följande parametrar kopplade till respektive variabel. Vi har 

här sorterat fram de obligationer som har en kreditspread på mellan -100 till 400 baspunkter. 

Tabellen presenteras alltså utan outliers. Vi har även filtrerat så att vi enbart analyserar 

obligationer med en positiv bid-ask-spread. Summeringen beskriver alltså antal 

observationer, medelvärdet, standardavvikelsen samt ett minimum kontra maximumvärde av 

variablerna givet de 368 slutgiltiga obligationerna. Dessa värden finns under Tabell 2. 

  

Tabell 2. Beskrivande statistik (Bilaga 5) 

Variabler Observatione

r 

Medelvärde Stand. 

avvik 

Minvärde Maxvärde 

Kreditspread 4572 84,861 64,074 -96,800 399,700 

Bid 2476 101,235 2,126 91,781 114,203 

Ask 2476 101,437 2,173 92,781 114,591 

Bid-ask-

spread 

2476 0,198 0,217 0 1,083 

Duration 2442 2,264 1,060 0,0933 5,806 
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S&P rating 4326 4,064 2,63 1 11 

 

Som tidigare nämnt, men värt att förtydliga, mäts kreditspread i baspunkter, bid och ask i 

kronor, duration i år och bid-ask-spread i baspunkter. Den sista variabeln kreditrisk är som 

förklarat presenterat genom dummyvariabler för att kunna kvantifiera betygsättning. Det 

finns 11 betyg vilket kan ses genom ett minimumvärde på 1 och ett maximumvärde på 11. 

Innebörden av varje värde av variabler, tex spridningen eller den stora skillnaden på 

kreditspread (ränterisk), kommer att i senare avsnitt diskuteras. I denna del kommer resultatet 

som sagt enbart presenteras och förklaras.  

6.2 Statistiska resultat 

Efter att en övergripande presentation av den grunddata och dess värden kommer vi nu ge oss 

på att presentera själva studiens syfte. Dvs regressionens uppbyggnad med syfte att se om ett 

positivt samband går att urskilja mellan de utvalda variablerna. För att kunna visa hur 

resultatet ser ut kommer vi i en ordnad följd börja med att sammanställa de testerna gjorda för 

frågeställningen. Vi går sedan vidare med att genomföra statistisk diagnostik på vårt resultat, 

vilket stärker resultatets trovärdighet. 

6.2.1 Regressions Uppbyggnad 

För att kunna presentera resultatet vill vi visa på hur testerna ser ut allteftersom datan justeras 

och modellen på det sättet ökar i trovärdighet och precision. I tabell 3 så har vi valt att 

inkludera outliers eftersom vi vill vara transparenta med vår metod och ge läsaren en egen 

möjlighet att utvärdera rimligheten i vårt beslutsfattande att sedan exkludera outliers. Det 

första presenterade resultatet (tabell 3) visar på följande värden.  

  

Tabell 3. Regression med outliers (Bilaga 6) 

Variabel Värden 

Observationer 1412 

F-värde 4,13** 

Prob > F 0,0000** 

R2 0,0342 

Adjusted-R2 0,0260 

Individuella värden 

Variabel Koefficient Stand. avvik T-värde P-värde 
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Bid-ask -331,7 106,3 -3,12** 0,002** 

S&P - - - - 

AA+ -20,44 45,09 -0,45 0,650 

AA 95,04 120,7 0,79 0,431 

AA- 61,25 42,85 1,43 0,153 

A+ -62,8 54,97 -1,14 0,254 

A (Referensvariabel) - - - - 

A- 48,95 35,63 1,37 0,170 

BBB+ 9,43 57,30 0,16 0,869 

BBB 156,47 60,21 2,60** 0,009** 

BB+ 60,84 81,25 0,75 0,454 

BB 206,81 76,27 2,71** 0,007** 

B+ 848,08 148,38 5,72** 0,000** 

Duration 44,99 13,75 3,27** 0,001** 

** = 1% konfidens, * = 5% konfidens 

 

Tabell 3 visar på det resultat som genererades av den första multipla regressionen. Här hade 

inte den utvalda och processade datan justerats efter de rådande problemen som nämnts i 

modellantaganden. Som vi förklarar i den praktiska metoden, kommer vi se till P-värdet, R2, 

koefficienterna, standardavvikelsen och T- samt F-testen för att kunna säga något om 

resultatet. I den skapade regressionen översatt i tabellen ovan visar modellen i helhet på ett 

signifikant p- och F- värde, 0.000 respektive 4,13. Enligt nämnda statistiska mått och 

parametrar innebär dessa två värden att ett generellt mönster kan utvinnas. 

 

Vidare kan man påpeka att R2 är lågt med ett värde på ca 3 procent samt att många av de 

individuella variablernas signifikans inte är representerbara på den valda signifikansnivån. 

Som vi tidigare nämnt innebär en förklaringsgrad på 100 procent att modellen har perfekt 

precision mellan förklarande och beroende variabler. Ett resultat på ca 3 procent är därför inte 

högt nog för att kunna basera en slutsats på.  
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Vidare är koefficienterna större än vad man kunnat förvänta sig baserat på tidigare studier. 

Det är även intressant att koefficienten för Bid-Ask-Spread är negativ då det enligt teorin inte 

bör vara möjligt och tyder därför på att resultatet eventuellt påverkas av outliers. Ifall vi tittar 

på kreditbetygen så följer “AA” & “AA-” inte den trend som förväntas av teorin. 

Koefficienterna för dessa två betyg är positiva trots att de har en högre kreditvärdighet än 

referensvariabeln “A”. Ett positivt värde på koefficienten, innebär att “AA” & “AA-” har en 

större kreditspread än referensvariabeln “A”. Variablernas resultat är dock inte signifikanta 

med p-värden på 0,431 och 0,153. Även standardavvikelserna är av de större slagen vilket 

visar på att ändringar i data är nödvändiga för att kunna komma med en slutsats. Det är med 

hänsyn till detta vi valt att gå vidare med justeringar eftersom resultatet visar på att modellen 

kan ses över och ändras på. Detta resulterade i tabell 4. 

 

  

Tabell 4. Regression utan outliers (Bilaga 7) 

Variabel Värden 

Observationer 1384 

F-värde 155,22** 

Prob > F 0,0000** 

R2 0,5760 

Adjusted-R2 0,5723 

Individuella värden 

 

Variabel Koefficient Stand. avvik T-värde P-värde 

Bid-ask 54,76 8,20 6,68** 0,000** 

S&P - - - - 

AA+ -12,22 3,33 -3,67** 0,000** 

AA 11,06 8,92 1,24 0,215 

AA- -6,60 3,18 -2,07* 0,038* 

A+ -3,05 4,11 -0,74 0,458 

A (Referensvariabel) - - - - 
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A- 10,81 2,64 4,19** 0,000** 

BBB+ 13,44 4,22 3,18** 0,002** 

BBB 67,06 4,51 14,85** 0,000** 

BB+ 53,95 5,99 9,00** 0,000** 

BB 148,75 5,64 26,34** 0,000** 

B+ 276,68 24,39 11,38** 0,000** 

Duration 7,65 1,04 7,36** 0,000** 

** = 1% konfidens, * = 5% konfidens  

 

I tabell 4 har outliers har tagits bort med strävan efter att få ett så representativt resultat som 

möjligt. I metoden förklaras att icke representativa och extrema värden bör åtgärdas eftersom 

de grovt avviker från det normala. När dessa värden uteslöts från urvalet kunde precisionen 

ökas. Vi filtrerade bort alla obligationer där kreditspread hade ett värde som var mindre än -

100 eller större än 400 baspunkter, samt justerade för andra residualer som inte ansågs vara 

representativa i enlighet med den diagnostisering som genomfördes. Vi valde dessa specifika 

värden eftersom ifall vi tog ett mindre intervall så tappade vi en väsentlig mängd 

observationer och då hade resultatet inte längre varit lika representativt. Ifall vi hade tagit ett 

större intervall så hade vi fortfarande haft enstaka outliers som haft ett stort inflytande på 

modellens resultat. Vi ansåg till exempel att kreditspread med -100 till 400 baspunkter var ett 

lagom intervall under omständigheterna. 

 

När detta gjordes kan vi se att observationerna minskade något vilket beror på den 

exkluderingen av extrema värdena. De individuella T-värdena samt dess signifikans har blivit 

starkare sett till att kunna utvinna ett samband mellan variablerna med statistiska 

säkerhetsnivåer. Modellen visar även på ett högre F-värde samt en fortfarande hög 

signifikansnivå som stämmer överens med vårt mått på 5 procent. Förklaringsgraden bör 

även noteras som ökat till ca 57% vilket gör modellen mer pålitlig med hänsyn till teorierna. 

Detta till skillnad mot den förra modellen där de extrema värdena påverkade resultatet till 

mindre godtagbart i enlighet med teorin.  

 

Innan vi exkluderade outliers så hade vi exempelvis, som tidigare presenterat, en negativ 

koefficient för bid-ask-spread på -331,7. Efter att vi nu exkluderat outliers så fick vi en 

positiv koefficient på 54,76 istället. Det nya värdet är mer i linje med vad som förväntas med 

tanke på tidigare studier. Duration hade koefficientvärde 44,99 innan vi exkluderade outliers. 

Efter vi exkluderat outliers hade duration en koefficient på 7,65. Slutligen så hade samtliga 

kreditbetyg lägre koefficienter efter att outliers hade exkluderats. Det vi även kan konstatera 

är att ¨AA-¨ gick från att ha en positiv koefficient och icke signifikant i förhållande till 
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referensvariabeln ¨A¨ till att nu ha en negativ koefficient och att vara signifikant. Efter att 

outliers blivit exkluderade är nu dummyvariablerna i linje med vad man förväntat sig av 

teorin. Även standardavvikelserna för samtliga variabler har minskat avsevärt och exaktheten 

har därför blivit mer precis. Detta kan dock ses som förståeligt eftersom extrema värden och 

outliers reducerats vilket mest påverkar dessa parametrar. 

  

Trots att resultatet, enligt utvalda studerade parametrar, gett ett bättre förklarande resultat i 

enlighet med teorins spekulationer och en högre precision går det att justera den processade 

data ytterligare. Detta visas och förklaras nedan i tabell 5 där vi även tar hänsyn till robusta 

standardfel. 

 

 

Tabell 5. Regression + Robusta standardfel (Bilaga 8)  

Variabel Värden 

Observationer 1384 

F-värde 65,02** 

Prob > F 0,0000** 

R2 0,5760 

Individuella värden 

Variabel Koefficient Stand. avvik T-värde P-värde 

Bid-ask 54,76 12,39 5,09** 0,000** 

S&P - - - - 

AA+ -12.22 2,28 -5,35** 0,000** 

AA 11,06 7,81 1,42 0,157 

AA- -6,60 2.54 2.60** 0,009** 

A+ -3,05 4,03 -0,74 0,449 

A (Referensvariabel) - - - - 

A- 10,81 2,24 4,84** 0,000** 

BBB+ 13,44 3,74 3,59** 0,000** 
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BBB 67,06 6,93 9,68** 0,000** 

BB+ 53,95 5,96 9,48** 0,000** 

BB 148,75 12,66 11,75** 0,000** 

B+ 276,68 46,16 5,99** 0,000** 

Duration 7,65 1,29 5,91** 0,000** 

** = 1% konfidens, * = 5% konfidens 

 

I denna tabell har samma data som använts som i den tidigare modellen, dvs exkluderade 

outliers. Däremot har vi använt oss av ¨Robusta standardfel¨ i regressions-skapandet vilket 

har modifierat resultaten. Regression med robusta standardfel anpassar modellen genom att ta 

hänsyn till eventuell heteroskedasticitet (UCLA, 2016). 

  

I tabellen där en multipel regression med robusta standardfel använts redovisar alltså ett 

justerat resultat där fel-variabler och avvikelser är inräknat. Vi kan se att denna slutgiltiga 

regression har de flesta parametrar uppfyllda med stor signifikant säkerhet. De flesta 

individuella T-värden överstiger 1.96 och visar på ett positivt samband med kreditspread. 

Koefficienterna är även på rimliga nivåer vilket är i enlighet med teorin och jämförbara 

studier som exempelvis (Chen et al., 2007). Vidare så är vår förklaringsgrad statistiskt 

godtagbar på ca 57 %. För att förtydliga innebär det med ett p-värde under signifikansnivån 5 

procent och ett F-värde för modellen över vald kontrollgräns på 1.96 som är att föredra och 

för att styrka modellen. Det som skiljer den robusta regressionen mot den ¨vanliga¨ är just att 

standardfelen har åtgärdats och justerats så att precisionen, standardavvikelserna, minimerats. 

Detta kan visas med att till exempel några av p-värdena har blivit mer signifikanta och därför 

har modellens precision ökat. 

6.2.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har resultatet nu presenterats i tre omgångar där den insatta 

informationen har justerats eftersom för att skapa det resultat som av existerande antaganden 

ger den bästa precisionen och högre representativt resultat i förhållande till urvalet. Detta 

innebär att datan justerats så pass mycket att skapandet av en regression med representativt 

resultat varit möjligt utan att styra det åt ett specifikt håll. Detta har då resulterat i en slutgiltig 

multipel regression med robusta standardfel där både modellen samt de flesta individuella 

variablerna var för sig ger ett signifikant resultat som går att föra en diskussion samt dra en 

slutsats runt. Det vill säga att resultatet enligt statistiska antaganden inte ses som 

slumpmässigt utan ett generellt mönster går att observera. 

  

I den praktiska metoden har vi fokuserat på sex parametrar som ska kunna agera måttstock 

för modellens resultat. Dessa har varit signifikansnivå, standardavvikelse, förklaringsgrad, 
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koefficienter, F- och T-tester. Genom att hänvisa till dessa parametrar anser vi att denna 

slutgiltiga modell ger ett godtyckligt svar som vidare går att diskutera i senare avsnitt. 

6.3 Statistisk diagnostik 

Det här avsnittet kommer att handla om de tester som vi har utfört för att säkerställa att vi har 

användbara data och resultat i enlighet med de teorier som lyfts i UCLA (2016) samt 

Studenmund (2014). Dessa tester görs för att säkerställa att det inte dras slutsatser baserade 

på missvisande data. Vi använde de nämnda källorna för vägledning till vilka tester vi bör 

utföra och hur dessa tester utförs samt att de har skrivits ut i avsnittet om validering i 

metodavsnittet. Testerna avser alltså att se till outliers/extrema värden, heteroskedasticitet, 

multikolinjäritet, linjäritet, OVB samt relevant variabel. Nedan följer en presentation av 

resultaten gällande valideringen av modellen säkerställande. 

  

Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticiteten kunde genom ett numeriskt test och ett grafiskt test visa på om 

heteroskedasticitet finns. Till att börja med studerade vi residualerna före och efter justering 

av outliers. Detta genomfördes genom att observera en RVF-plot (Bilaga 9). Som tidigare 

nämnt vill man inte se ett mönster i residualerna, även kallat heteroskedasticitet. I (Bilaga 9) 

kan ett visst mönster av heteroskedasticitet observeras. Det mönstret är inte särskilt påtagligt 

utan urvalet kan fortfarande ses som homoskedastiska. För att vidare vara säker på detta, så 

genomfördes även ett HET-test som studerar mönsterbildning i residualerna. Till skillnad från 

när en RVF-plot observeras så utförs ett HET-test istället med numeriska värden. Resultatet 

kan ses i Bilaga 10 med ett p-värde på 0.0881. Efter studering av resultatet i bilaga 10 ville vi 

se om modellen kunde bli mer representativ om residualer av extrema värden för variablerna 

uteslöts. När de extrema värdena exkluderades fick vi ett mer representativt och tydligt 

resultat om att förekomsten av mönster i residualerna nu inte existerar. Resultatet innebar ett 

p-värde på 0.0000. Vi valde därför att fortsätta med ett urval av obligationer där icke 

representativa observationer inte finns med i modellen.  

 

Vidare bör nämnas att när en regression med robusta standardfel används, justerar 

programmet för denna sortens avvikelser. Genom att ytterligare visa på modellens validitet 

ville vi se att detta var korrekt via ett separat test vilket visar på att detta inte längre är en 

osäkerhet i modellens trovärdighet. De icke representativa värden är exkluderade och är 

genom flera tillvägagångssätt styrkt med separata test.   

  

Multikolinjäritet 

Som tidigare förklarat är det av stor vikt för modellens trovärdighet och dess variablers 

fortsatta förtroende att multikollinearitet existerar. Sundell (2010) från SPSS-akuten, 

Studenmund (2014, s. 103) samt UCLA regressionsdiagnostik (2016) har alla varit överens 

om att valideringen är beroende av detta värde. Genom ett VIF-test kunde vi analysera 

modellens variabler med och utan outliers (Bilaga 11). De citerade referenserna ovan menar 

att VIF-testet ska vara så litet som möjligt, gärna nära 1. Resultaten i (Bilaga 11) visar på att 

en multikolinjäritet inte är av storlek att oroa sig för efter exkludering av outliers då ett lågt 
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VIF-värde på 1,37 observerades. Tecken på multikollinearitet är låg och variablernas fortsatta 

relevans för studien är fortfarande hög enligt detta test. 

  

Linjäritet 

Även linjäritet har tagits hänsyn till när en validering av modellen och dess resultat gjorts och 

visas i bilaga 13 och i bilaga 14. I detta test, till skillnad från testen för heteroskedasticiteten, 

vill vi kunna identifiera ett individuellt linjäritet där residualerna bildar ett linjärt mönster. 

Testen utförs på variablerna separat eftersom det är dess individuella linjäritet som 

efterfrågas. Som i visas i bilagorna presenteras endast Bid-ask-spread samt duration/ränterisk 

eftersom vi använder oss av dummyvariabler för att kvantifiera kreditrisken vilket inte ger ett 

användbart resultat. Variabeln kreditrisk är dessutom konstant över tid vilket innebär att en 

linjäritet inte kan visas grafiskt på samma sätt. I bilagorna presenteras ett resultat när outliers 

i residualerna har exkluderats och vi kan tydligt se tecken på linjäritet vilket även här 

motiverar valet till att exkludera de extrema värdena samt använda oss av tillägget robusta 

standardfel. I bilagorna ser vi därför en linjäritet tydlig nog för att bekräfta resultatets 

trovärdighet. 

  

Omitted-variable bias (OVB),  

I litteraturgenomgången så studerar vi tidigare forskning som använder till exempel storlek, 

omsättning och bokföringsvärde, för att förklara kreditspread på olika marknader. Vi kan inte 

med säkerhet säga att dessa variabler hade haft en effekt på den svenska marknaden under vår 

tidsperiod men ett rimligt antagande är att åtminstone någon av dem hade haft en signifikant 

effekt på kreditspread. Däremot kan vi säga att vi är medvetna om att vi inte har inkluderat 

alla variabler som har en effekt på kreditspread. Det innebär att det finns en möjlighet att våra 

variabler inte har en korrekt koefficient och att koefficienten egentligen skulle ha varit större 

eller mindre ifall samtliga variabler hade inkluderats. 

 

För att kontrollera om våra variabler inte är exakta nog och utelämnar väsentlig information, 

har ett OVB-test utförts som testar detta OVB-tillstånd. Detta görs genom ett 

“OVtest/Ramsey Reset Test” i STATA (Bilaga 15). 

 

Här innebär alternativhypotesen att vi har omitted variable bias och eftersom vi får ett lågt p-

värde (0.0000) så kan vi förkasta vår nollhypotes om att det inte finns några utelämnade 

variabler. Detta test överensstämmer med vad vi upptäckte i vår litteraturgenomgång. Vi har 

med detta test, konstaterat att modellen med största sannolikhet har utelämnade variabler. 

 

 

Irrelevant variabel 

Slutligen, likt en sammanfattande validering, vägs de använda individuella variablerna in för 

att kunna utesluta om någon eller några av dom är irrelevanta. Detta gör vi genom att se till 

dess individuella T- samt P-värden men även koefficientens lutning och påverkan. Som visas 

i den slutgiltiga presenterade multipla regressionen med robusta standardfel, kan vi bekräfta 

att de flesta variabler är statistiskt signifikant relevant för denna studie. Det är endast några få 

kvantifierade ratingbetyg som inte kan anses vara representativa enligt statistiska mått. Detta 
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är något vi kommer få diskutera mer i analys och slutsats. Dock tycker vi att en vägd 

sammanfattning av de individuella variablerna är statistiskt användbara i modellen och 

regressionen och därför slutligen bekräfta dess validitet och relevans till studien. 

  



 

  56 

7. Diskussion och analys 

 

I avsnittet kommer vi att föra en diskussion och resonemang om resultatet och senare försöka 

dra en slutsats som kan uppfylla syftet samt de teoretiska och praktiska bidragen. Vi vill 

kunna föra denna diskussion i en ordning så läsaren har lätt att följa med. I ordningen 

kommer modellen, variablerna och riskerna samt ett helhetsperspektiv där allt från 

samhällets påverkan, problem och studien vävs samman belyses. Vi vill alltså i detta avsnitt 

presentera en helhetsdiskussion i allt från inledning till resultat. 

  

Detta kommer även präglas av våra egna erfarenheter och tankar runt den teoretiska 

spekulation som slutar i en kvantitativ statistisk hypotesprövning.    

 

 7.1 Statistisk diskussion 

Till att börja med vill vi belysa modellen som helhet som en inledning på avsnittet. En bra 

start är att djupare föra ett resonemang runt den förklarande statistiken och insamlade 

informationen. Detta anser vi är ett sätt att få läsaren att förstå vår tankegång kring de 

avgränsningar och antaganden som fått studien att fullföljas.  

  

Först och främst ville vi specificera en bra och representativ tidsperiod som kunde generera 

det syftet studien var ämnad till från början, dvs agera som ett ramverk för investerare och se 

till sambandet av förändringar i variabler. För att skapa den paneldata och tidsserie vi 

önskade ansåg vi att 10 år var en representativ tidsperiod, från 2009-01-01 till 2018-12-31. 

Detta med grund i att ett decennium bör innehålla nog med information för att ett generera ett 

generellt resultat. Dock nämner vi även i det inledande avsnittet att det hänt mycket under det 

gångna decenniet såsom historiskt låga räntor, hårdare regleringar gällande utlåning, negativ 

ränta och en kraftig uppgång på börsen (Bonthron, 2014). Detta är något vi har tänkt på och 

försökt ta hänsyn till. Men begränsningar i processen av informationsinsamlingen såsom 

bristfällig tillgång till svenska företagsobligationer innan 2009, var även en avgörande faktor 

till den valda tidsserien. Det vi gjorde var att inkludera alla obligationer med ett issue-data 

efter 2009-01-01 och ett maturity-date före 2018-12-31. Problemet med detta insåg vi i 

efterhand är att vi till exempel enbart inkluderar de 10 åriga obligationer som är emitterade på 

vår första dag och bara inkluderar de 7-åriga som är emitterade under de första 3 åren. Denna 

avvägning kan ha påverkat resultatet eftersom våra slutsatser nu är baserade enbart på 

obligationer med relativt kort tidshorisont vilket skulle innebära att ränterisken borde ha en 

mindre effekt än om vi inkluderat obligationer med löptider på upp till 30 år. En till potentiell 

missrepresentation av verkligheten är att den svenska obligationsmarknaden under de senaste 

åren verkligen har varit snabbväxande, vilket vi kunde se baserat på antal observationer 

tillgängliga på årsbasis i Eikon och TDS. Trots att dessa databaser inte ger eller kan 

tillhandahålla en perfekt återskapning av verkligheten är dessa två de största och mest 

representerade i liknande studier som tillhandahåller denna typ av information. De är även 
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dom mest pålitliga verktygen vi har att tillgodose i den insamlade processen eftersom de 

tillhandahålls av en svensk statlig institution i form av ett universitetsbibliotek.  

  

Vidare behövde det framtagna urvalet skapad av den valda tidsperioden, ytterligare en 

bestämmande avgränsning. Eftersom kreditspread är vår beroende variabel som vi mäter 

emot så var vi tvungna att utgå från den vilket innebar att rensa bort de obligationer som 

saknade kreditspread. De absoluta tal som påverkas är nämnda i anvisad tabell i den praktiska 

metoden den urvalsprocessen är redovisad. När vi nu hade de obligationer som gick att 

hantera kunde vi med filtrering av bid price, ask price, modifierad duration och kreditbetyg, 

skapa de variabler som slutligen används i den färdiga modellen. 

 

I de modellantaganden Studenmund (2014, s.98) listar menar han att ingen seriekorrelation 

ska förekomma för de residualer som observeras i modellen. Detta innebär att det inte ska 

förekomma något mönster i sambandet mellan residualerna kopplade till respektive 

obligation över tid. Då vi använder oss av paneldata anser vi att detta bör inklugderas i 

resultatet. För att undersöka detta så använde vi oss av tillägget “vce(cluster clusterid)” i 

Stata. Vi gjorde detta för att undersöka autokorrelerade robusta standardfel, som en separat 

regression för att jämföra mot den tidigare regressionen. Genom att jämföra de 2 

regressionerna kunde vi se ifall våra förklaringsvariabler skulle vara signifikanta även med 

detta tillägg. När vi undersökte detta så upptäckte vi att samma variabler fortfarande var 

signifikanta och att skillnaden därför inte var av betydelse. 

 

Slutligen resulterade detta i den färdiga multipla regressionen i 1384 observationer. De är 

alltså fördelade över en 10-årsperiod, på 4 variabler och på 368 obligationer. Med en 

hänvisning till andra studier (Chen et al., 2007; Fama & French, 1993 ; Betic et al., 2016) 

ansåg vi att detta urval kunde ge en förklarande bild då antalet obligationer samt matchande 

observationer kan anses som stort nog. Dvs, de individuella effekterna av enskilda 

obligationer minimeras. 

  

Med detta nämnt, fick vårt resultat enligt den presenterade modellen som helhet ett p-värde 

som understiger 0,000 vilket tydliggör en stark statistisk signifikans för modellen. Modellen 

har även en förklaringsgrad på ca 57,6% vilket är en god nivå givet antalet förklarande 

variabler. Eftersom statistikprogram söker efter korrelation mellan allt, så innebär inte 

nödvändigtvis en ökad förklaringsgrad att en ännu högre grad faktiskt bidrar till att prediktera 

den beroende variabeln mer. Med detta i åtanke så har vi endast använt oss av de 3 risker som 

vi anser har störst påverkan på obligationens värde och sedan de 6 parametrar som vi ansett 

varit bästa lämpade för att mäta dessa 3 risker. 
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7.2 Variabler 

Här kommer en variabel-specifik diskussion utformas genom en individuell diskussion och 

presentation runt de enskilda förklarande delarna i studien. Variablerna uppfyller ett 

gemensamt men även ett individuellt bidrag till den färdiga modellen där de alla bidrar till 

den förklaringsgrad och signifikans som lyckats utvinnas givet en 5 % signifikansnivå. Det 

finns därför ett intresse i att separera dom och föra ett resonemang individuellt för att sen som 

sagt slå ihop till en färdig och gemensam slutsats. 

7.2.1 Likviditetsrisk 

Studiens likviditetsrisk, som förklarat i teoriavsnittet, är presenterat enligt en Bid-Ask-

Spread-modell som är baserat på hur lätt eller svårt det är att omsätta obligationen utan att 

stora förluster observeras alternativt långdragna likviditets-perioder. Denna riskvariabel har 

en statistiskt signifikant effekt på kreditspreaden, dvs komponenten har en effekt på den 

totala risken. Detta kan observeras i Tabell 5 och det T-värde på teststatistikan på 4,09, vilket 

faller utanför intervallet för t-värden på -1,96 till 1,96 (Studenmund, 2014, s. 140). Vi ser 

även när vi observerar vår korrelationsmatris att bid-ask-spread är mest korrelerad av 

variablerna jämfört mot kreditspread (Bilaga 12). Vi kan även observera ett samband mellan 

kreditspread och likviditetsrisk som ter sig i en positiv riktning, där givet att allt annat i 

modellen hålls konstant. Det innebär att en procent (100 bp) ökning i bid-ask-spread att 

kreditspreaden ökar med cirka 0,55 procent (54,8 bp). Detta visas i Tabell 5 där modellens 

riktningskoefficienter presenteras. Mer exakt innebär det med hänvisning till Bonthron et al. 

(2016) och Bergin & Landeman (2014, s. 44-45) att ju större avstånd mellan det efterfrågade 

priset och det erbjudna, utbud och efterfråga, desto större kreditspread observeras. Detta 

statistiskt signifikanta positiva samband finner vi är rimligt med hänsyn till teorin. Ju svårare 

det är att sälja tillgången och ju större risken blir att investeringen tappar i värde, desto större 

ersättning kräver investerarna. 

  

Vi finner vidare inga konstigheter eller komplikationer med denna variabel och dess värden. 

Som i den sammanställande tabellen om beskrivande statistik kan vi observera att de 

efterfrågade priset genomgående är högre än det efterfrågade vilket visar på att det 

förekommer ett normalt förhållande. Dock går det att ifrågasätta den effektiva 

marknadshypotesen när det existerar skillnader i vad investerare och säljare av tillgången 

anser att den är värd (Brealey et al., 2014. s.321-322). Fama (1970, s. 388) diskuterade som 

tidigare nämnt de olika graderna av effektivitet på en marknad, svaga, halvt starka och den 

starka formen. Eftersom det finns skiljaktigheter gällande prissättningen av obligationer kan 

den starka formen av marknadseffektivitet uteslutas. Dock kan vissa antaganden av tidigare 

teorier och studier bekräftas till viss del, till exempel CAPM och dess simpelhet. Givet högre 

risk sett till bid-ask-spread efterfrågas och erbjuds en högre kompensation.  

  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns ett individuellt positivt samband mellan 

riskkomponenten likviditetsrisk mätt i Bid-Ask-Spread och den totala risken. Detta med 

hänvisning till ett signifikant resultat på en 5 procentig nivå, en enskild förklaringsgrad på ca 

45 procent samt ett högt individuellt T-värde vilket är övertygande statistiskt sett. 
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7.2.2 Ränterisk 

Den andra riskvariabeln i studien baseras på är ränterisk som vi definierat som duration, dvs 

den tid det tar för innehavaren av tillgången att återfå sina pengar. Teorin säger att en 

obligations duration är beroende av den yield, kompensation, som erbjuds av emittenten 

(Brealey et al., 2014, s.50). Det vill säga att ju högre ränta innehavaren av obligationen 

erbjuds, desto lägre blir durationen. Den teoretiska spekulation som fanns innan hypotestestet 

byggt på just det förhållandet var således att ju större kreditspread desto längre duration. 

Detta innebär givetvis att motsatsen också bör gälla, dvs ju högre durationen är desto lägre 

bör ersättningen vara. Enligt vår regressionsmodell har ränterisken, durationen, en signifikant 

effekt på kreditspreaden, givet en signifikansnivå på 5%. Vårt observerade t-värde på 

teststatistikan är 5,91 vilket faller utanför intervallet (-1,96 till 1,96) som krävs för ett 

signifikant resultat (Studenmund 2014, s. 140). Förhållandet mellan kreditspread och 

ränterisk har ett positivt samband. Där, givet antagandet att allt annat hålls konstant, 1 enhets 

ökning i duration innebär en motsvarande ökning i kreditspread med 7,65 baspunkter.  

  

Ändock måste vi kommentera att vi är medvetna om att durationen är speciell i studiens valda 

tidsintervall och metodiska tillvägagångssätt. Som tidigare nämnt har vi i vår studie kollat på 

obligationer som befinner sig inom ett 10-årigt intervall där obligationer tidigast får ha blivit 

emitterade i början av perioden och senast haft sin förfallodag i slutet av perioden. Detta 

innebär för att det skulle vara möjligt att göra en analys av 10 åriga obligationer så skulle 

dessa behöva vara emitterade på vår första undersökta dag under tidsperioden. Anledningen 

till att vi har valt att göra så är på grund av att den svenska obligationsmarknaden är 

förhållandevis ung jämfört med exempelvis obligationsmarknaden i USA (Lindén 2014). Vår 

ursprungliga och önskade tanke var att observera de senaste 15 åren, men det visade sig att 

det fanns en begränsning i Datastream i form av att det inte fanns så mycket historiska data 

före 2009. Ett sätt vi kunde ha gjort för att fortfarande få med obligationer med längre löptid 

än 10 år skulle kunna ha varit att kombinera sig av både förfallna och aktiva obligationer. Vi 

valde att enbart analysera den historiska data eftersom alla obligationer skulle undersökas på 

samma premisser. Det har möjligen ingen inverkan på våra variabler men det skulle mycket 

väl kunna vara så att olika risker ter sig olika under olika skeden i obligationens liv. För att 

utesluta den här typen av spekulation så ansåg vi det bättre att använda oss konsekvent av 

endast förfallna obligationer. 

  

Denna diskussion är extra intressant just med ränterisken eftersom det finns ett observerat 

positivt samband enligt vår multipla regressionsanalys mellan löptiden för obligationer och 

kreditspread baserad på ränterisk (Se tabell 5). Marknaden tar alltså större hänsyn till 

ränterisken desto längre löptid obligationerna har. Och när vi observerar vårt intervall på 10 

år, som till största del består av 1-åriga till 7-åriga obligationer, så har ränterisken mindre 

effekt. 

  

Vår regressionsmodell återger en koefficient på 7,65 som innebär att ifall att resten av 

modellen är oförändrad, så skulle förändringen i kreditspread vara 7,65 baspunkter i positiv 

riktning. Koefficientens storlek kan rimligen baserat på tidigare studier antas vara större vid 
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en längre undersökt tidsperiod av marknaden. Detta resonemang styrks även av att vi har 

observerat obligationer i TDS med löptider upp till 30 år. Detta antagande är just i enlighet 

med teorin om ränterisk mätt i duration (Brealey et al., 2014, s.50). Ju längre tid en 

investerare förväntar sig att tillgången ska återbetala sig, desto högre ersättning krävs. Denna 

ersättning kallas yield, avkastning, och förklarar därför det positiva sambandet mellan 

durationen och kreditspreaden. 

7.2.3 Kreditrisk 

Variabeln kreditrating är i vårt fall applicerad på företag istället för obligation på grund av det 

ej fanns tillräckligt data tillgänglig för varje obligations specifika kreditbetyg. Vår gissning är 

att detta beror på att det existerar en avgift för att få en obligation utvärderad och att företaget 

nöjer sig med att få ett betyg på företaget i sig. Louis Landeman, kredit-analyschef på Danske 

Bank Markets som gör analyser till obligationsinvesterare (Finansliv, 2017), bekräftar denna 

tes om att kreditinstituten tar ut en avgift för värdering. En annan potentiell förklaring till 

avsaknaden av data skulle kunna vara att Datastream inte har total täckning för just 

obligations-specifika ratings. Resultatet mellan företagets kreditbetyg och obligationens 

kreditbetyg skulle kunna skilja sig men vi anser att det i så fall är en oväsentlig skillnad och 

när den väl inträffar så är det en liten förändring från exempelvis BB- till BB eller vice versa. 

Med det sagt så anser vi att företagets kreditbetyg ändå är ett mått bra nog för att mäta 

kreditrisken hos den individuella obligationen eftersom de är så tätt bundna till emittenten 

och dess egna betyg. 

  

En mer utförlig diskussion kring kreditinstitutens svagheter vill vi utveckla Louis Landeman 

(Finansliv, 2017) resonemang. Han menar på att enbart gå på kreditbetyg gjorda av nämnda 

institut kan vara svagt då de möjligtvis inte är helt objektiva eller opartiska. Företagen som 

använder sig av dessa ratings måste som sagt betala för det och analysen kan därför komma 

att bli ¨jävig¨ då de gärna vill att företagen skall komma tillbaka igen och få en uppdaterad 

rating. En annan skeptiker till denna sortens parameter är Frank Partnoy (2017) från 

University of San Diego. Han pratar om kreditinstituten, framförallt Moodys och S&Ps 

inverkan på finanskrisen 2008. Dessa institut ger för höga betyg på grund av att företagen 

betalar för tjänsten. Något som dock talar för användningen av kreditbetyg från Moody's, 

Fitch och S&P är att finansinspektionen godkänner användandet av dessa sorters av 

ratinginstitut på den svenska marknaden (SFS 2006:1371, Sveriges Riksdag) samt att just 

dessa är nämnda i en rapport gjorda av FI (Finansinspektionen, 2015). Detta gör att vi 

fortfarande anser att ett betyg givet av ett av dessa institut är en väl användbar parameter att 

gå på och att se om det faktiskt finns ett samband mellan vilket betyg de ger och 

kreditspreaden. 

 

När vi genomförde studien så hade vi ursprungligen tanken att analysera betyg från de 3 

största kreditinstituten (S&P, Moody's och Fitch) för att inkludera så många obligationer som 

möjligt. Dessutom var detta helt i enlighet med finansinspektionens rekommendationer (SFS 

2006:1371, Sveriges Riksdag). Sedan såg vi att de flesta företagen inte hade betyg från flera 

olika institut. Vi insåg även att de kreditinstituten värderade företagen olika. Det skulle även 
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bli problematiskt att skapa en gemensam modell för flera olika sorters dummyvariabler så 

varje variabel hade haft ungefär samma information. Det hade skapat multikolinjäritet och 

gjort de statistiska validerings metoderna svårare att genomföra och tolka. För att underlätta 

genomförandet så valde vi att enbart analysera kreditbetyg från ett kreditinstitut. Eftersom vi 

ansåg att kreditinstituten S&P, Moody's och Fitch alla tre var snarlika i trovärdighet så valde 

vi att endast inkludera det institut som hade givit ett kreditbetyg på störst antal av de företag 

vi slutligen valde att analysera i studien. Det resulterade i att vi enbart använde oss av S&P, 

även kallat Standard and Poor's. 

 

När kreditbetyg, institut samt metodiken med dummy-variabler var bestämt fick vi fram ett 

slutgiltigt resultat i enligt tabell 5. Det vi kan observera är att kreditspreaden ökar när 

kreditbetygen blir lägre i förhållande till referensvariabeln “A”. Detta förhållande gäller då 

även i ett motsatt samband, dvs att kreditspreaden minskar när kreditbetygen blir högre i 

förhållande till referensvariabeln “A”. Detta är även det som vi refererar till samt återberättar 

i teoriavsnittet om kreditrisk. Teorierna innebär att just detta samband bör ske vid studerande 

av kreditbetyg och yieldspread. 

 

Enligt resultatet så kan vi observera en tydlig trend med signifikanta variabler som tyder på 

att riskpremien ökar när kreditbetygen hos företagen sjunker. Vi kan se detta i form av 

ökande värden på koefficienterna ju lägre kreditbetygen blir. Exempelvis en obligation med 

kreditbetyg “BB+” har en koefficient på ca 53,95 vilket innebär att investeraren vill ha 53,95 

baspunkter högre avkastning än en obligation med kreditbetyg “A”, på grund av den ökade 

kreditrisken. På den andra sidan av referensvariabeln “A” så har vi “AA+” som har en 

koefficient med värdet -12,22, vilket innebär att investeraren i utbyte mot den minskade 

kreditrisken inte förväntar sig lika hög avkastning som vid “A”. Investerare vill ha, enligt den 

utförda regressionen men även enligt den studerade teorin, en större premium som 

kompensation för högre risk. Det bör innebära att desto lägre kreditbetyg ett företag blir 

tilldelat desto högre kreditspread bör det innebära för obligationen. 

 

Sammanfattningsvis kan vi därför summera denna variabel, med hänvisning till den utförda 

multipla regressionsanalysen presenterad enligt tabell 5, som att den statistiskt sett har en 

förklarande inverkan på kreditspreaden. Vi ser att de flesta presenterade ¨dummyvariabler¨ 

har ett individuellt T-värde överstigande 1,96 vilket innebär statistisk signifikans enligt 

tidigare valideringsregler (Studenmund 2014, s. 140). Därför kan vi hävda att denna variabel 

med dess olika verktyg har ett signifikant positivt samband med kreditspread. Det innebär att 

ju lägre satt betyg på företaget i sig innebär en högre efterfrågad kompensation för ökad risk. 
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7.3 Sammanfattande diskussion och analys 

Vi har i denna studie funnit att det finns ett signifikant positivt samband mellan kreditrisk hör 

företagsobligationer på den svenska marknaden och ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk 

(se tabell 5). Det finns tidigare studier som vi inspirerats av som antingen studerar en specifik 

bransch av företag eller analyserar en specifik tidpunkt och gör en tvärsnittsanalys. Men att 

göra paneldata för dessa 3 risker för svenska obligationsmarknaden har ingen så vitt vi kunnat 

se, tidigare gjort. Därför ser vi att en tidsserieanalys av de utvalda variablerna lyckats testas 

och en sammankoppling av de beskrivande teorier och spekulationer vävts ihop till ett 

godtagbart resultat. Vi har precis som nämnt i diskussion ett par punkter som skulle kunna 

ifrågasätta studiens pålitlighet. Vi anser dock att vi har varit transparenta med våra fel och att 

vårt resultat fortfarande är användbart. Även att vi enligt statistiska validering och 

diagnostisering (Studenmund, 2014; UCLA, 2016) kunnat förkasta modellens brister vilket 

visar på resultatets trovärdighet och precision. Med modellens slutgiltiga totala 

förklaringsgrad på ca 57 procent, modellens låga p-värde och höga individuella 

signifikansnivåer som med god marginal överskrider den kontrollgräns, anser vi att 

sambandet i regressionen är säkerställt. 

  

Eftersom vi även nämnt den effektiva marknadshypotesen och andra antaganden som skulle 

kunna förklara dessa risker kan den teorin vidare diskuteras. Det som startade denna uppsats 

var med hänvisning till CAPM (Sharpe, 1964) och dess teori om att i och med ökad risk krävs 

en ökad ersättning och kompensation. Vi ser att vårt resultat kan till viss grad bekräfta den 

enkla modellen och dess antaganden genom denna hypotesprövning. Dock går det att 

ifrågasätta den effektiva marknadshypotesen vilket även har varit en intressant teori att ha 

som referenspunkt (Brealey et al., 2014, s. 321-322). Vi kan inte med 100 procent säkerhet 

påvisa att dessa tre variabler med insamlade verkliga data visar på att all information är 

redovisad. Det kan konstateras genom att det till exempel finns en påtaglig bid-ask-spread 

vilket visar på att marknaden inte är överens om värderingen av obligationen. Detta beror på 

att det finns många andra variabler som påverkar prissättningen och värderingen för en 

börshandlad tillgång vilket obligationer faktiskt är. Detta kan vidare visas av vårt OVB-test 

som visar att de inkluderade variablerna inte representerar en total förklaring av 

responsvariabeln.  

 

Det finns alltså andra användbara variabler som kan adderas för att få ett starkare statistiskt 

samband och därför kan en fullständigt stark form av effektiv marknad kan därför uteslutas i 

denna situation. Vi är medvetna om att variablernas koefficienter kan ha blivit påverkade av 

att vi inte har med dessa utelämnade förklarande variabler som i tidigare moment diskuterats. 

Vi kan alltså inte hävda att dessa tre variabler ensamma räcker för att genomföra den 

fundamentala analys och riskbedömning som krävs i och med handel av obligationer. 

Regressionen visar på att det fortfarande finns oförklarade samband som inte kan påvisas här 

eftersom förklaringsgraden inte är 100 procent. Tidigare studier såsom Fama & French (1992 

& 1993) och andra publicerade vetenskapliga artiklar har inkluderat andra variabler såsom 

storlek, omsättning och så vidare. Det går alltså att göra denna regression hur stor som helst 

genom att fortsätta addera fler förklarande variabler, som enligt teorin påverkar risken. Ifall 



 

  63 

detta skulle göras kan möjligtvis en högre grad av förklaring utvinnas. Detta var dock inte 

syftet med denna uppsats. Syftet var att enbart se till de tre utvalda variablernas samband till 

kreditspread med tolkningar kopplade till tidigare studier och teoretiska finansiell 

kurslitteratur. 
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8. Slutsats 

 

I detta avsnitt ska slutsatsen av uppsatsen presenteras. Studien ska sammanställas med de 

genomgående avsnitten och på så sätt kunna generera en slutsats av den insamlade data 

kopplat till variablerna. Vidare kommer studiens praktiska och teoretiska bidrag till den 

svenska obligationsmarknaden att belysas samt även andra samhälleliga och etiska aspekter 

diskuteras. 

 

8.1 Inledning av slutsats 

Vi har genom denna studie lyckats att besvara våra frågor och hypoteser. Det har gjorts med 

hjälp av vår multipla regression som visas i vår slutgiltiga tabell med ett adderat filter för 

standardfel, samt de utförda valideringstester som gör studien transparent och pålitlig. Vi 

finner att variablerna likviditetsrisk, kreditrisk och ränterisk har ett signifikant positivt 

samband med kreditspread. Detta gäller för modellen prövad i sin helhet, där vi även har 

kontrollerat att de individuella riskerna har varit signifikanta. Nedan presenterar vi vår 

problemformulering.  

 

¨Vilket är sambandet mellan kreditspread och risk för svenska företagsobligationer¨ 

  

Baserat på problemformuleringen samt modellens presentation så skapar vi och besvarar 

följande två hypoteser. 

 

Nollhypotes (H0): Studiens utvalda variabler har inte en effekt på den totala risken hos 

svenska företagsobligationer 

Alternativhypotes (Ha): Studiens utvalda variabler har en effekt på den totala risken hos 

svenska företagsobligationer   

  

Med en förklaringsgrad för modellen på 57,6 procent och en signifikans på 0.000 baserade på 

1384 observationer samt individuella statistiskt signifikanta variabler, kan sambandet ses som 

starkt påvisat. Vi kan därför med stor statistisk säkerhet genom denna utförda studie förkasta 

nollhypotesen och bekräfta den alternativa hypotesen. Frågeställningen är således besvarad 

och det går att påvisa ett klart samband mellan de förklarande variablerna och 

responsvariabeln. Det vill säga att studiens utvalda riskvariabler har en påverkan på den totala 

risken hos svenska företagsobligationer.  

  

Detta resultat finner vi även trovärdigt eftersom de tidigare publicerade vetenskapliga 

studierna utförda av (Bektic et al., 2016; Elton et al., 2002 & Chen et al., 2007) också har 

lyckats påvisa ett samband i ungefär samma storleksordning som i vår egen studie. 

Exempelvis kunde Chen et al. (2007) påvisa ett positivt samband mellan likviditetsrisk mätt i 

bid-ask-spread och kreditspread med en koefficient på ungefär 42. Detta innebär att en 

procent (100 bp) ökning i bid-ask-spread, ökar kreditspreaden med 0,42 procent (42 bp). Vårt 
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resultat för bid-ask-spread visar en koefficient på 55. Som tidigare nämnt innebär det 0,55 

procent (55 bp) ökning i kreditspread vid en procent (100 bp) ökning i bid-ask-spread. 

Resultaten är alltså relativt likartade i storlek. Författarna fick även ett resultat angående 

kreditrisk liknande vårt. Det vill säga en ökande kreditspread i och med sämre betyg 

presenterat av S&P. Vi finner därför att det framtagna resultatet är representabelt då 

storleksordningen och sambanden är jämförbart med den tidigare studien (Chen et al., 2007). 

Vidare har dessa studier använt sig av flera olika variabler, sammansättningar och 

tidsintervall för att förklara responsvariabeln kreditspread. Trots att vi ser vissa skillnader i 

olika tekniska verktyg och marknader har de en snarlik struktur på studierna.  

 

Att dessa tidigare studier med liknande tillvägagångssätt har lyckats påvisa ett positivt 

samband, tycker vi stärker resultatets trovärdighet. Dessa studier har visserligen ägt rum på 

andra marknader än den svenska, men har fått liknande resultat. Genom ett objektivt synsätt 

och med en deduktiv ansats har därmed dessa teorier beprövats med slutsatsen att vår 

nollhypotes kan förkastas. De teorierna för hur riskerna “normalt” påverkar obligationer kan 

alltså ses ha ett bevisat samband även för vår studie.  

8.2 Praktiskt och teoretiskt bidrag 

Nu när vi har besvarat vår problemformulering med ett färdigt resultat så ska vi se till hur 

studien kan användas i framtiden och vad den kan tillföra. En del av syftet med uppsatsen var 

att öka förståelsen om risk och dess inverkan på den svenska obligationsmarknaden.  

Det fanns flera teoretiska kunskapsluckor att fylla i på den svenska marknaden i och med 

bristen på tidigare forskning. Vi fann få tidigare studier med liknande undersökningar men vi 

gjorde ett aktivt försök att nischa oss från dessa. Det gjordes genom val av tidsperiod, 

kombination av variabler, att vi använde tidsserieanalys istället för tvärsnitt med mera.  

Den existerande kunskapsluckan vi tidigare talar om, bekräftas exempelvis av att Söderberg 

& Partners (2019) efterfrågade just en studie om likviditet, ränte- & kreditriskernas inverkan 

på den svenska företagsobligationsmarknaden. 

 

Den minskande räntan på sparkonton har ökat intresset för andra riskbaserade men 

fortfarande passiva alternativ. I och med det ökade intresset för marknadsfinansiering på 

senare tid (Finansinspektionen, 2018), så blir värderingen obligationer också mer relevant. 

Eftersom vår studies resultat visar några av de mer inflytelserika riskerna på svenska 

marknaden, kan studien eventuellt kunna användas till fundamentala analyser för investerare 

eller fondförvaltare. 

 

Detta leder oss därför in på det praktiska bidraget studien kommer med. Vi försökte hitta ett 

bekräftande samband av de existerande risk-teorier som därefter kan komma att användas 

som ett ramverk och verktyg för diverse investerare av denna sortens räntebärande 

värdepapper. När riskbedömningar ska göras av till exempel kapitalförvaltare behöver de 

verktyg för att underlätta arbetsgången. Eftersom vi fann ett signifikant och positivt samband 

både individuellt för variablerna men även för modellen som helhet kan då förvaltare och 

investerare ta variablerna i hänsyn när analysen genomförs. Studiens praktiska bidrag har 
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därför resulterat till en inspiration till framtida riskbedömningar av liknande räntebärande 

tillgångar genom en 10-årig tidsserieanalys av förfallna obligationer. 

  

Vi kan därför rekommendera att dessa variabler bör tas i hänsyn när riskbedömningar 

genomförs eftersom det finns ett positivt samband mellan de och den totala risken mätt i 

kompensation sett till kreditspread. Det är även nämnvärt att dessa variabler är en del i 

bedömningen och bör därför inte ensamma utgöra den slutgiltiga riskanalysen. Studien 

bekräftar endast att dessa tre bör tas i hänsyn eftersom det bevisat finns ett historiskt 

samband. Vi inleder denna studie med att kommentera lån och hårda åtstramningar från den 

finansiella marknaden vilket har gjort att de marknads-finansierade lånen ökat. Ett exempel är 

att bankerna i USA, inför finanskrisen 2008, inte baserade sina lån på risk vid utlåning. Den 

utgivna räntan var inte förankrad i verkligheten beroende på kreditvärdighet och 

återbetalningsförmåga (Donning, 2011). Läget idag bör i enlighet med teorin innebära att det 

ska finnas en riskpremie och att premien blir större för mer riskabla företag. Med denna 

studies resultat är det nu statistiskt bekräftat att mer riskabla företag besitter en högre 

riskpremie eftersom marknaden efterfrågar högre kompensation baserat på risk. Vi skulle 

kunna säga att detta validerar Basel-kommitténs val av högre säkerhet och riskbedömning vid 

utlåning till företag.  

 

Vidare exempel på när uppsatsen kan användas är när fondförvaltare, i enlighet med 

Söderberg & Partners önskan, vill handla i räntebärande värdepapper. Genom att se till denna 

studies bidrag kan de konstatera att i och med en låg betygsättning av ett kreditinstitut, 

volatila räntor samt låg omsättning av tillgången på andrahandsmarknaden så kommer 

obligationen och det bakomliggande företaget vara av hög risk. Detta kan då göra att de kan 

applicera sambandet när portföljer av olika risknivåer ska sättas samman. Om de vill ha låg 

risk så bör de se till obligationer med höga kreditbetyg, kortare löptid och med en hög 

omsättning. Denna lägre risk har bevisats att i denna studie generera en lägre avkastning. Ifall 

en förvaltare istället vill ha en högre avkastning så innebär det en högre risk och slutligen en 

motsatt effekt för variablerna.   

8.3 Etiska och samhälleliga aspekter 

Vi har till vår bästa förmåga försökt att arbeta metodiskt och transparent för att ge en så 

rättvis bild som möjligt av verkligheten. Därför så anser vi att denna studie uppfyller etiska 

och samhälleliga aspekter. 

 

All vår data är inhämtad från Umeå Universitets tillhandahållna informationskällor, Thomson 

Reuters Datastream och Eikon vilka vi finner trovärdiga och pålitliga. Inga företag har valts 

bort utöver de som är angivna och presenterade i avgränsningarna. Vidare så nämner vi inte 

någon obligation eller emittent vid namn, för att undvika att en värdering kopplas till det 

individuella subjektet. Detta i enlighet med den teoretiska metodens tillvägagångssätt, alltså 

genom ett objektivt, deduktivt och positivistiskt synsätt där teori testas i praktiken för att 

kunna förkasta eller bekräfta ett samband. 
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Vi har sett att tidigare studier kunnat presentera bevisade samband och vår avsikt med vår 

studie var endast att se om samma samband kunde observeras för oss givet våra valda 

kriterier. Vi har inte skrivit studien på uppdrag från någon, utan studien är gjort på eget 

initiativ. Vi fäster inget personligt intresse vid huruvida ett samband kunde bevisas eller inte, 

utan studien i sig var syftet. Vi anser därmed att vi kan avsäga oss från potentiella etiska 

implikationer. Vidare finner vi inte att studien berör några samhälleliga aspekter. Detta 

eftersom vi utgår från ett objektivt, positivt samt deduktiva ansatser och vetenskapliga 

synsätt. Genom studiens tillvägagångssätt har inte någon manipulation av data förekommit 

som påverkar utkomsten. De problematiska delarna av studien anser vi vara transparenta nog 

för en läsare att identifiera och på så sätt inte känna sig påverkad eller manipulerad till ett 

falskt resultat. 

8.4 Framtida forskning 

Vi anser att det finns utrymme för vidare studier inom området, framförallt på den så pass 

unga svenska obligationsmarknaden. Vår avgränsning valdes genom att studera hela svenska 

obligationsmarknaden inom vår utsatta tidsperiod. Vi gjorde detta för att skapa en generell 

bild av marknaden. Vi hade istället kunnat välja att vara mer nischade mot ett specifikt 

område, till exempel marknadsfinansiering inom enbart byggbranschen eller tjänstesektorn. 

Något vi även observerat som kan vara intressant är att skapa obligations-portföljer med 

fokus på riskparametrar som jämförs mellan olika länder. Till exempel har den amerikanska 

börsen ett dubbel-beskattningssystem för företagsobligationer (Elton et al., 2002) där de först 

skattas i delstaten och sedan av nationen. När författarna genomförde studien på ämnet 

obligationer som jämför stats- och företagsobligationer så har denna skatt varit en stor faktor. 

Eftersom vi i Sverige enbart har enkel-beskattning är detta en grundläggande skillnad och vi 

tror att detta är av stort intresse för andra investerare att känna till. Hur påverkas riskerna och 

hur stor inverkan ha de olika lagliga aspekterna på portföljens avkastning. Att utforska hur 

skatteskillnader påverkar obligationens avkastning och prisbild skulle därför kunna vara 

intressant. 

  

Vidare finner vi det av intresse att se hur dessa parametrar ter sig under en längre period än 

10 år. Vi valde den gränsen eftersom det fanns väldigt begränsat med data tillgängligt ifall vi 

gick längre tillbaka. Det innebär att en studie byggd på paneldata med en tidsserie på 15 eller 

20 års sikt kan komma att ge ett annat resultat då fler finansiella cykler kan inkluderas i det 

urval av obligationer. Vid en längre undersökt tidsperiod kan även ränterisken komma att 

spela en större roll eftersom den ökar med tiden. Med det sagt så kan detta ämne möjligen 

vara ännu mer aktuellt om ett par år från nu då mer data kunnat registrerats på en allt mer 

nyanserad svensk obligationsmarknad. Vid en sådan uppföljande studie kan det rådande 

mikro- och makroekonomiska läget i Sverige med största sannolikhet att ha förändrats.  

 

Slutligen bör även en vidare diskussion angående de utelämnande variablerna kunna föras i 

senare studier. Vi har fört en diskussion angående vårt OVB-test som rimligen visar på 

utelämnande information, framförallt på grund av att tidigare studier lyckats bekräfta ett 

samband med andra variabler. Att göra en total analys med hjälp av våra variabler samt 
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addera fler statistiskt bevisade riskbaserade variabler bör rimligen resulterat i en högre 

förklaringsgrad. Det hade även kunnat påverkat koefficienterna för de enskilda variablerna. 

Eftersom den sanna riskpremie-modellen fortfarande inte har upptäckts och möjligen kanske 

aldrig blir upptäckt så är ett metodiskt tillägg av nya signifikanta variabler det bästa sättet att 

arbeta mot sanningen.  

 

Sammanfattningsvis innebär detta att det finns många ytterligare tillvägagångssätt som är av 

intresse att studera. Som vi tidigare nämnt är all forskning som fyller ett teoretiskt samt 

praktiskt gap alltid uppskattat. Att fördjupa sig inom riskbaserade komponenter och variabler 

hänförligt till räntebärande tillgångar ser vi därför som ett intressant bidrag till den 

akademiska finansiella marknaden.  
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9. Sanningskriterier 

 

Efter ett presenterat resultat finner vi det nödvändigt att diskutera studiens sanningskriterier 

innan vidare diskussion initieras. Dessa kriterier delas upp under två kategorier, reliabilitet 

och validering som ska kunna belysa studiens tillförlitlighet ur flera perspektiv. Genom att 

belysa dessa perspektiv med stöd av statistiska tester finner vi att studiens kvalité kan 

säkerställas och en trovärdig slutsats kan dras. 

 

9.1 Reliabilitet 

Reliabilitet för en kvantitativ studie innebär att resultatet är framtaget på ett trovärdigt och 

konsekvent sätt. Det innebär att studien är så pass konsekvent och tillförlitlig att den anses 

vara reproducerbar, dvs möjlig att återskapa genom samma metod men med annan insatt 

information (Bryman, 2012, s. 168). Studien måste kunna anses som fri från personlig bias, 

tidspåverkan, med mera som gör det möjligt att återskapa samma resultat om studien skulle 

replikeras vid ett senare tillfälle (Bryman, 2011, s. 49). Mer exakt har Bryman (2012, s. 168-

170) resonerat runt tre faktorer som styrker en studie, intern reliabilitet, 

interbedömarreliabilitet samt stabilitet. 

  

För vår studie innebär det att studien ska vara fri från ¨human error¨, dvs personliga 

handlingar som kan ha påverkat och manipulerat vår insamlade data i den utsträckning att den 

inte är replikerbar. Vi finner att reliabiliteten är relativt stor eftersom vi nämner att detta är en 

kvantitativ studie med sekundärdata i form av historiska data tillhandahållet av Umeå 

Universitetsbiblioteks databaser TDS och Eikon. Detta innebär att med samma avgränsningar 

och tidsperiod bör vem som helst kunna använda representativa data för att reproducera och 

skapa ett liknande resultat. Men att totalt utesluta mänskliga misstag i en 

informationssökande samt bearbetande process är orimligt och det bör tas i beaktning om en 

återskapad studie blir annorlunda. 

  

Fortsättningsvis har vi, med syfte att göra en så representativ och generell studie, konsekvent 

använt oss av en och samma statistiska bearbetningsprogram. Dvs att vi endast använt oss av 

programmet STATA som även är omnämnt i tidigare delar. Dessutom har vi försökt att 

minimera ¨Human Error¨ genom att använda oss av så lite manuella beräkningar utan strävat 

efter att låta nämnda program sortera, beräkna och hämta in färdiga data i så stor utsträckning 

som möjligt. Detta skapar en stabilitet i ett konsekvent reliabilitets-tänk som genomgående 

styr studiens metodiska tillvägagångssätt och genomförande. Vi värderar Bryman (2011 & 

2012) högt och finner att ett resonemang av studiens reliabilitet är stor vikt för läsaren att 

förklara innan studien börjar användas som ett verktyg i verkliga situationer. 

  

På detta sätt anser vi att med historisk och fullständigt sekundära finansiella data samt 

vetskap om mänskliga misstag, som aktivt försökts att minimeras, ha en så generell studie 

som önskas med möjlighet till reproduktion. 
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9.2 Validering 

Efter att ha presenterat modellens alla parametrar och att se till så studiens variabler är 

korrekt använda samt över huvud taget användbara kommer det nu föras ett resonemang runt 

hela studien i sig. Vi anser att det är av vikt att resonera kring detta för att den diskussion som 

genomförts i helhet ska anses vara trovärdigt. Detta innebär en återkoppling till det 

Studenmund (2014, s. 50) menar om utvärdering av regressionens kvaliteter. Han ställer sig 8 

frågor gällande det utvunna resultatet som om resultatet är jämförbart med teorierna. Om 

resultatet passar datan så är det relevant. Ifall modellen följer rätt tillvägagångssätt så är det 

logiskt och problemen är minimerade och så vidare. 

  

Andra författare såsom Campbell et al. (1963) har i sin studie funderat över andra sätt att 

säkerställa studiens validitet i 4 steg: 

1. En statistisk slutsats kan dras, dvs att det finns en relation mellan variablerna 

2. Intern validitet, dvs att studien är fri från subjektiva värderingar och att den data som 

används inte är manipulerad bortsett från avgränsningar och bortfall 

3. Validiteten i uppbyggnaden, dvs modellen är uppbyggd och framtagen på ett trovärdigt sätt 

4. Extern validitet, dvs rätt teorier, säkra källor samt relationer som är utanför studiens 

kontroll 

  

Bryman (2012, s. 170-173) tar även han upp validitets relevans och dess utgångspunkter. 

Bryman menar att man i en genomförande av en kvantitativ studie bör resonera runt helheten, 

dess aktualitet, prediktiv eller inte, konstruktiv och bidragande samt överensstämmande med 

rimliga antaganden och teorier. 

  

Denna validering enligt ovan nämnda olika källor finner vi är i tidigare moment är 

övergripande genomgångna och presenterat. Vi nämner tester av metod kopplat till data, 

tester av modeller och studiens helhetsbedömning med bestämmande parametrar. Detta är 

presenterat och säkerställt med statistiska mått på både variablernas individuella signifikans 

och modellen som helhet. Vidare vill vi ta studien i försvar genom att vi i inledningen 

förklarat det kunskapsgap inom svenska obligationsmarknaden och framförallt innehållande 

likviditetsrisk. Genom studien fylls därför ett teoretisk men även ett praktiskt gap som 

förklarar aktualiteten, helheten samt en konstruktiv uppsats som med systematiskt och 

metodiskt bearbetat variablernas samband. Vi menar att tillsammans med ett resultat av 

statistisk signifikans av de utvalda parametrarna, och de validerande testerna har vi nog med 

bevis av studiens trovärdighet.  
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11. Bilagor 

Bilaga 1. Sökning för liknande uppsatser, i olika databaser 
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Bilaga 2. Vår slutgiltiga kod i Stata 

 

 
 



 

  82 

Bilaga 3. Kreditspreads definition i Thomson Reuter Datastream 

 

Bilaga 4. Modifierad Durations definition i Thomson Reuter 

Datastream 
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Bilaga 5. Summarize. Beskrivande statistik  

 

 

Bilaga 6. Regression med outliers 
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Bilaga 7. Regression utan outliers 

 

Bilaga 8. Regression utan outliers med robusta standardfel 
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Bilaga 9. RVF-plot  

Utan outliers                                                   Med outliers 

  
  

Bilaga 10. Hettest/IM-test 

Med outliers                                            Utan outliers 
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Bilaga 11. VIF-test  

Med outliers                                                              Utan outliers 

 

 Bilaga 12, Korrelationsmatris 

 
  

Bilaga 13. Linjäritet Bid-ask utan outliers          

 



 

  87 

Bilaga 14.  Linjäritet MD utan outliers 

 

Bilaga 15, Omitted Variable Bias (OVB-Test) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


