
Örebro universitet  

Handelshögskolan  

Företagsekonomi D, självständigt arbete, 30 hp 

Handledare: Niclas Krüger 

Examinator: Dan Johansson 

VT 2017 

2017-05-31 

Oscar Bergman 921025 

Oscar Forsslund 890509  

 

Avkastningen på den svenska 

företagsobligationsmarknaden utifrån Fama och French 

femfaktormodell och ett likviditetsproxy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The bond market’s biggest worry these days isn’t default or interest rates. It’s 

illiquidity that is crippling the very workings of the market”  

- Greg Ip of the Wall Street Journal (10/19/1998 C1) 

 

 

  



 

Abstract 

This thesis, intend to explain the returns of Swedish corporate bond returns. The five-factor 

model, developed by Fama and French (1993), containing five common risk factors in bond 

returns are applied together with a liquidity factor to the Swedish corporate bond market during 

the years 2008 to 2012. The liquidity factor is calculated using the Bid-Ask spread 

methodology, developed by Chen, Lesmond and Wei (2007). The thesis concludes that the 

Fama and French (1993) five-factor model plus the liquidity factor are not giving significant 

results on the returns. Although the result is showing strong signs that the default risk during 

these years had a significant impact on the average returns. 

 

 

 

  



 

Begreppsförtydligande 

 

 Fama och French tre- och femfaktormodell – De modeller som ligger till grund för 

studien vilka förkortas FF3F och FF5F. 

 

 Investment Grade (IG) – Klassificering av obligationer mellan AAA – BBB. Dessa 

obligationer anses vara säkrare än klassificeringar under BBB vilka klassificeras som 

spekulativa 

 

 Köpkurs – Den kurs en köpare av en finansiell tillgång är beredd att betala 

 

 Köp – sälj differens – Skillnaden mellan vad man på marknaden är beredd att betala och 

beredd att sälja en tillgång för.  

 

 Likviditetspremium – Skillnaden i avkastningen på två exakt lika tillgångar men där det 

i en finns likviditet i en och i en inte.  

 

 Likviditetsproxy – En variabel som avser förklara likviditeten i en tillgångs påverkan på 

avkastningen.  

 

 Säljkurs – Den kurs en säljare av en finansiell tillgång vill sälja den för. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras inledning, bakgrund, forskningsfråga och syfte för studien. I 

bakgrund presenteras modeller och tidigare forskning vilket leder fram till studiens 

forskningsfrågor. 

 

1.1 Bakgrund 
Den svenska marknaden för företagsobligationer har sedan finanskrisen 2008 börjat växa. 

Mellan åren 2011 till 2013 så ökade emitteringarna av företagsobligationer ställda i svenska 

kronor från 65 till 85 miljarder kronor. Året 2014 uppgick det sammanlagda värdet av 

utestående svenska företagsobligationer till 370 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 10 % 

av Sveriges BNP. I jämförelse med marknaderna för bostads och statsobligationer så är 

marknaden för företagsobligationer omkring hälften så stor. Värdet på dessa marknader 

uppgick 2014 till 770 respektive 1160 miljarder kronor. Denna skillnad förväntas dock minska 

i takt med att investerare söker sig till allt mer riskfyllda investeringar i dagens lågräntemiljö 

(Bonthron, 2014). 

 

En förklaring till den växande marknaden för företagsobligationer kan finnas i det faktum att 

flera stora företag uppger att de under, men även efter finanskrisen, haft svårt att få finansiering 

av banker (Riksbank, 2012). Vissa större företag kan under vissa omständigheter låna pengar 

på marknaden billigare än vad bankerna kan och på så sätt kan de minska sina 

finansieringskostnader genom att emittera företagsobligationer (Landeman, et al., 2014). 

 

Det ökade intresset från investerarna har lett till att inte bara emitteringarna ökat, utan också 

handeln på sekundärmarknaden. Detta dels då intresset för svenska företagsobligationer växt 

bland utländska investerare från framförallt Luxemburg, Tyskland och USA, men också bland 

svenska investerare (Bonthron, 2014).  

 

Minsta handelsposten för företagsobligationer uppgår till 1 miljon kronor, vilket gör marknaden 

svår att investera i för privata sparare (Finansinspektionen, 2014). Däremot så har fonder vars 

investeringsinriktning mot företagsobligationer ökat på senare år. År 2004 fanns det tre fonder 

i Sverige vars huvudsakliga inriktning var den svenska företagsobligationsmarknaden. Denna 
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fondkategori hade 2013 växt till 28 stycken, vilket öppnar upp marknaden även för mindre 

investerare och privatpersoner (Bonthron, 2014). 

 

Bonthron (2014) ser också att framtida regleringar av de finansiella marknaderna kan påverka 

marknaden för företagsobligationer. Däremot så går det inte med säkerhet, att förutspå hur de 

nya lagförslagen kommer att påverka företagsobligationsmarknaden, innan de är helt utformade 

och implementerade. De stora lagförslagen innefattar bland annat Basel III som riktar sig mot 

bankernas kapitalbindning och Mifir, vilket ska bidra till ett ökat skydd för investerare. I 

Sverige kan detta betyda att det informationsövertag som stora institutioner har haft mot mindre 

placerare, kan komma att minskas i framtiden. Finansinspektionen (2014) har lagt fram förslag 

på en lagändring som skulle tvinga aktörer att göra data för köp och säljkurser, samt volymer 

offentliga. Detta gäller även för aktörer som inte har tillgång till databaser så som Reuters och 

Bloomberg. Detta menar Finansinspektionen (2014) skulle leda till en ökad säkerhet för mindre 

investerare då gapet i informationsövertag mellan mindre och större aktörer minskar. 

 

1.2 Teoretisk bakgrund 
Den moderna portföljteorin introducerades av Markowitz (1952). Teorin basereras på hur 

enskilda investerare kan konstruera portföljer för att minska portföljrisken, utan att den 

förväntade avkastningen minskar. Detta är möjligt genom att välja finansiella tillgångar som 

inte är perfekt korrelerade med varandra. Genom att vikta de olika tillgångarna i en portfölj 

diversifieras en del av risken bort, utan att den förväntade avkastningen minskar. Detta medför 

att det för varje enskild investerare finns en unik aktieportfölj.  

Från den moderna portföljteorin utvecklade Sharpe (1964) prissättningsmodellen Capital Asset 

Pricing Model (CAPM). Utgångspunkten i CAPM är att alla investerare har samma 

förväntningar och integrerar med varandra. Den unika aktieportföljen skulle därmed bli 

densamma för alla investerare, nämligen marknadsportföljen. Det medför att 

marknadsportföljen är en effektiv portfölj som alla investerare har anledning att köpa. CAPM 

är en av de mest välkända prissättningsmodellerna då det genom detta antaganden går att 

beräkna marknadens avkastningskrav. Marknadens avkastningskrav av en aktie består av den 

riskfria räntan och en riskpremie. Riskpremien i sin tur definieras som produkten av aktiens 

betavärde och marknadens riskpremie. Aktiens betavärde är den enskilda aktiens volatilitet i 

jämförelse mot marknadsportföljen. Ifall den enskilda aktien har en hög systematisk risk är 

betavärdet större än ett och aktiens riskpremie bör överstiga marknadens riskpremie. Ifall 
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betavärdet är mindre än ett har aktien en låg systematisk risk och riskpremien bör därför 

understiga marknadens riskpremie (Gavelin och Sjöberg, 2012).   

En av flera forskare som riktat kritik mot CAPM är Roll (1977), vilket har kommit att kallas 

för ”Roll´s critique”. Då ingen forskare hittills har presenterat en marknadsfaktor som förklarar 

hela aktiemarknaden kan kritiken från Roll (1977) sammanfattas som att marknadsportföljen, 

vilken är en central del av CAPM, inte kan representeras av ett marknadsindex. Genom att 

använda ett marknadsindex i CAPM förblir det därför enbart ett försök till att förstå hela 

aktiemarknaden baserat på marknadens volatilitet.  

Från all den kritik som riktades mot CAPM började därför många forskare utvidga sina 

prissättningsmodeller genom att addera ytterligare riskfaktorer i så kallade multifaktormodeller. 

Bektić, et al. (2016) refererar till detta som ”ett zoo av faktormodeller”. Några utav de mest 

uppmärksammade faktormodellerna är de som är utvecklade av Eugene Fama och Kenneth 

French. Fama och French (1992) konstruerade en faktormodell som bygger på CAPM men som 

även adderar två faktorer, small minus big (SMB) som syftar att ta hänsyn till marknadens 

fördelning mellan stora och små bolag och high minus low (HML) som syftar att ta hänsyn till 

bolagens värdering på marknaden i förhållande till sin balansomslutning (P/B). Denna modell 

kallas för Fama-French trefaktormodell (FF3F). Studien visade att kombinationen av denna nya 

FF3F modell förklarade den genomsnittliga avkastningen på aktiemarknaden på ett bättre sätt 

än att enbart förlita sig på CAPM.  

Gemensamt för företagsobligationer och aktier är att de drivs av samma fundamentala 

företagsvärdering. Detta innebär att riskerna för en aktie och en företagsobligation går att 

beräkna på ett liknande sätt (Bektić, et al., 2016). Fama och French (1993) kunde därför 

utveckla FF3F modellen till en ny femfaktormodell (FF5F) för att förklara företagsobligationers 

avkastning. De två nya faktorerna i FF5F modellen är TERM och DEF. TERM-faktorn tar 

hänsyn till risken för räntehöjningar och DEF-faktorn för konkursrisken i marknaden. Den nya 

FF5F-modellen visade starka samband för att förklara företagsobligationers avkastning på den 

amerikanska marknaden när dessa två faktorer adderades till den ursprungliga FF3F-modellen. 

 

I jämförelse med forskningen på aktiemarknaden är forskningen på 

företagsobligationsmarknaden liten (Bektić, et al., 2016). Forskning baserade på 

företagsobligationer utifrån Fama och French faktormodeller har replikerats av bland annat 

Bleaney, et al. (2016) som fokuserat på åtta europeiska länder, Bektić, et al. (2016) som 
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applicerar FF5F både på den amerikanska, men också på den europeiska marknaden efter 

finanskrisen och Berndt och Obreja (2007) vilka studerar företagsobligationer på elva 

europeiska marknader.  

 

Fama och French (2015) utvecklade en ny faktormodell som bättre förklarade avkastningen på 

aktiemarknaden än deras tidigare FF3F modell. De menar att den nya faktormodellen även går 

att applicera på obligationsmarknaden. Bektić, et al. (2016) applicerade Fama och French 

(2015) faktormodell mot företagsobligationsmarknaden och de visade att modellen inte lämpar 

sig lika väl vid studier av företagsobligationer som FF5F. Detta därför att FF5F från 1993 tar 

hänsyn till de obligationsspecifika riskerna TERM och DEF, vilka inte finns med i modellen 

från 2015. 

 

1.2.1 Problematisering 

Marknaden för svenska företagsobligationer växer och intresset bland både inhemska och 

utländska investerare ökar (Bonthron, 2014). Detta samtidigt som forskningen på den svenska 

marknaden är liten i sin omfattning i jämförelse med den amerikanska (Bektić, et al., 2016). 

Detta gör det intressant att undersöka hur allmänna riskfaktorer påverkar avkastningen på 

svenska företagsobligationer. Likviditeten på marknaden är väldigt varierande, vissa 

obligationer handlas flertalet gånger och en del obligationer innehar inte någon handel alls 

under sin löptid.  

 

Finansinspektionen (2014) menar att det ökade intresset för företagsobligationer leder till att 

storbankerna minskar sin aktivitet i marknaden där de tidigare fungerat som likviditetsgaranter. 

Då marknadens tillväxt tagit fart först efter finanskrisen 2008 så är den nya marknadsordningen 

också obeprövad under tider av finansiell stress. Riskerna för stora prisfall är extra stor om det 

skulle saknas likviditet i marknaden och många investerare vill sälja tillgångar samtidigt. En 

viktig frågeställning blir således hur marknaden prissätter likviditeten på marknaden och om 

detta premium går att förklara genom ett likviditetsproxy baserat på köp-sälj differensen. Detta 

resonemang leder in oss på studiens hypoteser formulerade nedan.  
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1.2.2 Frågeställning 

 

Kan Fama och French (1993) femfaktormodell förklara avkastningen på den svenska 

företagsobligationsmarknaden? 

 

Kan Fama and French (1993) femfaktormodell utvecklats med ytterligare en variabel som 

förklarar likviditetens inverkan på företagsobligationers avkastning? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att förklara avkastningen på den svenska företagsobligationsmarknaden 

med Fama och French femfaktormodell (1993) givet riskfaktorerna Rm-Rf, SMB, HML, DEF 

och TERM. Utöver detta ämnar studien att konstruera ett likviditetsproxy som adderas till FF5F. 

Det för att undersöka om ett likviditetsproxy (LIQ) baserat på köp-sälj differensen kan öka 

modellens förklaringsvärde. 

 

1.4 Disposition 
Efter detta stycke följer en genomgång av tidigare forskning som uppsatsen bygger på. Här 

redogörs framförallt om de variabler som är centrala i studien, men också om tidigare forskning 

som gjort liknande studier. Efter detta följer ett metodavsnitt som redogör för de metodologiska 

överväganden som är centrala för studiens reliabilitet och validitet. Därefter följer ett 

kombinerat avsnitt för studiens resultat och en analys utifrån detta. Detta stycke utvecklas sedan 

vidare i slutsatsen och förslag på framtida forskning. Vidare återfinns referensram och sedan 

bilagor i slutet. I bilagan finns de tabeller som inte ansetts tillräckligt avgörande för studiens 

resultat att den placerats där men som ändå är av signifikans för studien.  
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2. Teori 
 

Under teoriavsnittet presenteras den finansiella modell som användes för besvara studiens 

syfte. Varje faktor som modellen är uppbyggd av förklaras mer djupgående.  

 

2.1 CAPM 
CAPM bygger på ett antal antaganden vilka måste vara uppfyllda för att prissättningsmodellen 

ska fungera i praktiken. Antagandena för individens beteende och marknadsstrukturen är 

följande (Bodie, et al., 2014): 

 

Individens beteende 

a) Investerare är rationella och utvärderar portföljer genom att titta på portföljernas 

förväntade avkastning och standardavvikelse. 

b) Investerare har samma tidshorisont. 

c) Investerare har likartade förväntningar (identisk input). 

Marknadsstruktur 

a) Alla tillgångar är börsnoterade och handlas på offentliga börser, korta positioner är 

tillåtna och investerare kan låna eller investera pengar till den riskfria räntan. 

b) All information är tillgänglig för allmänheten. 

c) Inga skatter och transaktionskostnader förekommer. 

 

Grundtanken med att använda CAPM är att investeraren ska finna sin optimala portfölj i 

förhållande till graden av riskbenägenhet, alltså balansen mellan risk och avkastning. Detta blir 

möjligt genom att använda marknadsportföljen som utgångspunkt. Förutsatt att denna 

markandsportfölj är effektiv blir formeln för marknadens avkastningskrav följande (1): 

 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 ∗ [𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓] (1) 

 
Där 𝐸(𝑅𝑖) = 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑖 

 𝑅𝑓 = 𝑟𝑖𝑠𝑘𝑓𝑟𝑖 𝑟ä𝑛𝑡𝑎  

 𝛽𝑖 = 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑎 

 [𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓] = 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒   
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2.2 Fama och French trefaktormodell 
Fama och French (1993) utvecklade en faktormodell som förutom marknadsfaktorn som är 

inkluderat i CAPM, består av en storleksfaktor (SMB) och en värdefaktor (HML). Dessa två 

tilläggsvariabler är gemensamma systematiska riskfaktorer i avkastningen för aktier och 

företagsobligationer. Den resulterande faktormodellen från deras studie ser ut som följande (2): 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖[𝐸(𝑅𝑀𝑖𝑡) − 𝑅𝑓𝑖𝑡] + 𝑠𝑖2𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    (2) 

Där  𝑆𝑀𝐵𝑡 = 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑡  

 𝐻𝑀𝐿𝑡 = 𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑡 

 𝛽𝑖 , 𝑠𝑖2, ℎ𝑖3 = 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑘ä𝑛𝑠𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

 

2.2.1 Small minus Big 

SMB betyder att man tar hänsyn till de olika effekterna som finns på marknaden beroende på 

att vissa företag är väldigt stora och andra betydligt mindre. Banz (1981) menar att det blir 

avgörande för ett rättvisande resultat då små bolags tillväxttakt tenderar att överprestera mot 

stora bolag. Detta illustrerar han som att det är enklare för ett litet bolag med ett fåtal anställda 

att öka produktiviteten och den procentuella tillväxten med flera procent än vad det är för ett 

stort bolag med tusentals anställda. 

 

SMB är därför en faktor som närmast kan förklaras som en portfölj där man går lång i aktier i 

mindre bolag och kort i stora bolag. Det innebär att man antar att kursutvecklingen för stora 

bolag på sikt ska vara positiv och för mindre bolag negativ. Fama och French (1993) delar in 

bolagen i sex kategorier varav tre i kategori stor (B) och tre i kategori liten (S) se tabell 1. Vid 

kategoriseringen utgår de ifrån börsvärdet där medianen används för att kategorisera 

portföljerna i de olika kategorierna. Portföljen SMB syftar till att avspegla risken i avkastning 

relaterat till storlek. Detta fås genom att ta skillnaden varje månad mellan avkastningen för på 

tre små aktieportföljerna S/L, S/M och S/H och avkastningen för de tre stora portföljerna B/L, 

B/M och B/H. Formeln blir således (3): 

 

𝑆𝑀𝐵 =
𝑅𝑆/𝐿+𝑅𝑆/𝑀+𝑅𝑆/𝐻

3
−

𝑅𝐵/𝐿+𝑅𝐵/𝑀+𝑅𝐵/𝐻

3
  (3) 

 

2.2.2 High minus Low 

Fama och French (1993) finner att aktier med högt pris i förhållande till balansomslutning (P/B) 

tenderar att överprestera de bolag med lågt P/B. För att ta hänsyn till detta så har de därför 

konstruerat faktorn HML vilket är en portfölj som är lång i värdeaktier och kort i tillväxtaktier. 
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HML beräknas på ett liknande sätt som SMB och syftet med HML är att avspegla risken i 

avkastningen relaterat till P/B. HML fås genom att ta avkastningen för varje månad för S/H och 

B/H och den genomsnittliga avkastningen för S/L och B/L. Formeln för beräkning av HML blir 

således (4): 

𝐻𝑀𝐿 =
𝑅𝑆/𝐻+𝑅𝐵/𝐻

2
−

𝑅𝑆/𝐿+𝑅𝐵/𝐿

2
  (4) 

 

2.3 Fama och French femfaktormodell 
Som en utveckling av deras tidigare forskning utvecklade Fama och French (1993) en ny 

faktormodell genom att addera ytterligare två variabler. Resultatet från studien var att modellen 

hade ett högre förklaringsvärde för avkastningen på stats- och företagsobligationer än deras 

tidigare trefaktormodell. De tidigare faktorerna SMB och HML mäter aktiespecifika risker och 

de nya tilläggsvariablerna TERM och DEF mäter obligationsspecifika risker. Den resulterande 

formeln från deras studie ser ut som följande (5):  

𝑅𝑀 − 𝑅𝐹 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓] + 𝑠𝑖2𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑑𝑖4𝐷𝐸𝐹𝑡 + 𝑡𝑖5𝑇𝐸𝑅𝑀𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (5) 

 
Där 𝐷𝐸𝐹𝑡 = 𝐾𝑜𝑛𝑘𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑡 

 𝑇𝐸𝑅𝑀𝑡 = 𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑡 

 

2.3.1 TERM 
En avgörande risk i en obligation är risken för oväntade höjningar av räntan. För att ta hänsyn 

till denna risk så bör man använda även faktorn TERM. Faktorn består av skillnaden mellan 

månatlig avkastning på långa statsobligationer med en löptid på fem år eller mer, och 

statsskuldväxlar med en löptid på en månad. Avkastningen på statsskuldväxlar tas från slutet 

av den tidigare månaden från jämförelsedagen för statsobligationen. Genom detta skapas en 

faktor som tar hänsyn till den allmänna nivån på den förväntade avkastningen utifrån risken för 

höjda räntor (Fama och French, 1993). 

 

2.3.2 DEF 

När man studerar företagsobligationer blir risken för konkurs ett faktum. För att ta hänsyn till 

detta så utvecklar Fama och French (1993) en metod för att även addera denna riskfaktor till 

modellen. Faktorn konstrueras genom att subtrahera utvecklingen i priset för långa 

statsobligationer med ett marknadsindex av företagsobligationer. Fama och French (1993) 

menar att denna faktor tillsammans med TERM är dominerande i förhållande till andra faktorer 

när det kommer till bedömning av obligationens avkastning. 
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2.4 Likviditet 
Enligt Amihud och Mendelson (1986) kräver investerare en likviditetspremie för illikvida 

värdepapper. Lo, et al. (2004) hävdar vidare att då inte investerare kan säkra sin risk 

kontinuerligt, kräver de en riskpremie genom att sänka priserna på finansiella tillgångar. Trots 

samma utlovade framtida kassaflöden kommer mindre likvida obligationer handlas mer sällan 

vilket leder till lägre priser och högre avkastningsdifferens. 

 

Lo, et al. (2004) menar att illikviditet ur ett teoretiskt perspektiv inte behöver vara negativt. 

Finns det tillräckligt med långsiktiga investerare som vill behålla obligationerna till 

förfallodagen så kommer likviditetspremiet vara mindre och skillnaden mellan köp- och 

säljkurs kommer till största del bestå av kreditfaktorer. I verkligheten så är dock marknaden 

heterogen och består av både långsiktiga investerare, men också kortsiktiga investerare som vill 

ha en möjlighet att sälja obligationerna under löptiden. För att erhålla möjligheten att sälja, är 

de också öppna för att avstå avkastning. I teorin så är det denna heterogenitet som skapar ett 

likviditetspremium där långsiktiga investerare premieras med en högre avkastning då de inte 

kräver att marknaden måste vara tillräckligt likvid för att ska kunna sälja sina investeringar.  

 

Chen, et al. (2007) fann att likviditeten i obligationer prissätts i avkastningsdifferensen, den så 

kallade ”köp-sälj differensen”. De fann att illikvida obligationer har högre avkastningsdifferens 

och att en förbättring av likviditeten resulterar i en minskning av avkastningsdifferensen. Det 

finns flera olika metoder för att estimera likviditet hos obligationer och andra finansiella 

instrument och bland de främst använda finns ”nollhandlingsdagar” och ” köp-sälj differensen”. 

Bekaert, et al. (2007) menar dock att metoden med ”nollhandlingsdagar” är bättre lämpad för 

att undersöka likviditeten för tillväxtmarknader och att denna metod inte fungerar lika bra för 

utvecklade marknader. Detta medförde att denna metod uteslöts från denna studie och i studien 

användes ”köp-sälj differensen” för att förklara likviditetens påverkan på svenska 

företagsobligationers avkastning. Chen, et al. (2007) visar i sin studie att upp till 7 % av 

avkastningen för företagsobligationer (IG) kan förklaras av ett likviditetsproxy skapat utifrån 

köp-sälj differensmetodologin. De visar också att tillförandet av likviditet till en illikvid tillgång 

kraftigt minskar avkastningen.  
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2.5 Systematisk risk 

Den systematiska risken är högst närvarande i avkastningen på en företagsobligation, till 

skillnad mot statsobligationer som inte verkar ha något samband med den icke diversifierbara 

risken (Fama och French, 1993). Fama och French (1993) menar att detta troligtvis beror på att 

investerare som investerar i företagsobligationer kräver en kompensation för risken att 

avkastningen på företagsobligationen förändras. En enkel slutsats är att om riskpremien 

förändras över tid och i så fall påverkar aktiekursen så borde den också påverka 

obligationsmarknaden. Liu, et al. (2009) visar genom sin strukturmodell att avkastningen på 

företagsobligationer är högst varierande med aktiekurser. Är aktiekurserna låga på marknaden 

så indikerar det en högre risk för konkurser vilket då blir en indikator som påverkar 

obligationsmarknaden och differensen mellan företagsobligationer och statsobligationer bör i 

teorin minska. 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras de metodologiska överväganden som studien bygger på. Här 

presenteras urval av studerade obligationer, tidsperiod samt data för variabler. Kapitlet tar 

även upp konstruerandet av portföljer och vilka regressioner som genomförts. 

 

3.1 Urval 
För att genomföra studien har data hämtats från flera källor. Vid införskaffandet har urvalet 

varit begränsat till en viss tidsperiod och tagits fram efter ett antal kriterier. 

 

3.1.1 Tidsperiod 

Studien sträcker sig över en tidsserie på fem år, från januari 2008 till december 2012. Valet av 

år som studeras bygger på två grunder. Först och främst krävs en tidsperiod för att 

tidsserieanalys ska fungera. Det är alltså inte möjligt att göra en tvärsnittsstudie utifrån de 

teoretiska grundval som studien bygger på. För det andra så är tillgången på data avgörande. 

Som Bernt och Obreja (2007) menar så är tillgången på data för den svenska marknaden 

betydligt mer begränsad än för den amerikanska. Beräkningarna av SMB och HML är alltför 

tidskrävande att genomföra på den svenska marknaden och studien begränsades därför till 

urvalet av befintlig data för faktorerna SMB och HML.  

 

3.1.2 Kriterier 

Urvalet av företagsobligationer intressanta för studien har tagits fram genom flertalet kriterier 

listade nedan. 

 

i. Endast företagsobligationer utfärdade på den svenska marknaden då detta är 

den marknad som ämnas undersökas för att uppfylla studiens syfte. 

ii. Endast obligationer utfärdade i SEK. Detta för att inte riskera att valutaeffekter 

påverkar resultatet. 

iii. Urvalet består endast av obligationer som först noterades innan 2011-01-01. 

Företagsobligationerna i urvalet förföll tidigast 2008-12-31. Detta då urvalet 

av vår studie spänner över åren 2008-01 till 2012-12 och vi vill därför att det 

ska ha funnits möjlighet för handel inom denna period. 

iv. Endast företagsobligationer med rating har använts och prioriterats efter 

ratinginstitut i den ordning som följer. I första hand kategorisering efter rating 



 12 

gjord av S&P. Om rating från S&P saknats har vi gått efter Moodys och i sista 

hand utifrån Fitch. 

v. Urvalet består endast av obligationer som handlats på fler dagar och månader 

än vid introduktionen. Många obligationer köps och hålls till förfallodagen och 

det finns därför bara en datapunkt eller några få, ofta inom samma månad, 

vilket gör en sådan obligation opassande för vår studie då vi söker en tidsserie 

med flera transaktioner. 

 

3.1.3 Urval som uppfyller kriterierna 

Vid insamlingen av urvalet till studien användes Bloomberg Terminal. Tidsperioden och 

kriterierna ovan specificerades i Bloombergs sökfunktion. De företagsobligationer som 

uppfyllde dessa gav en total urvalsstorlek på 58 stycken och visas i tabell 1.   

 

AAA AA A BBB 

Security  
(Corp) 

 
Utgivare 

Security  
(Corp) 

 
Utgivare 

Security  
(Corp) 

 
Utgivare 

Security 
(Corp) 

 
Utgivare 

EH308413  BNG Bank EC939830  Investor EF239364  Deutsche Bank EH729769  Electrolux 

EH386565  EIB  EI434962  Rabobank EH832153 E.ON ED945822  Sandvik 

EF833022  General Electric EF230221  Rabobank EF344157  Fortum EF125943  SCA 

EG159456  Landshypotek EI435038  Rabobank EF033535  HSBC Bank EG121424  Volvo Treasury 

EG358974  Landshypotek EH973229   Rabobank EF820190 HSBC Bank EF610804  Volvo Treasury 

EH267558  Landshypotek EF482479  SBAB EC939830  Investor EG930337  Volvo Treasury 

ED785586  Landshypotek ED939237  Stadshypotek EG246516  Telia  EF414023  Volvo Treasury 

EH948381  Landshypotek ED939133  Stadshypotek EH164722  Telia  EF414023  Volvo Treasury 

EI963210  Länsförsäkringar ED939101 Stadshypotek ED797049  Telia  EF610804  Volvo Treasury 

EF140178 Nordea ED939137  Stadshypotek ED791922  Telia    

EF140206 Nordea   ED689511  Telia    

EG628065  Rabobank   ED682283  Telia    

EH974127  Rabobank   ED920149 Vattenfall   

EF482483  SBAB   EG976806 Vattenfall   

EF482479  SBAB   EH421496  Vattenfall   

EF482407  SBAB   EH617432  Vattenfall   

EH641394  SEB   EF730968     Vattenfall   

EH773467  SEB   EH617684  Vattenfall   

ED939137  Stadshypotek       

EH474395  Swedbank       

EH475376  Swedbank       

            Tabell 1 Obligationer ingående i respektive portfölj 
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3.2 Portföljer 
För att se om Fama och French (1993) modell går att applicera på den svenska marknaden för 

företagsobligationer och om likviditeten har någon förklaring på avkastningen av 

företagsobligationer har portföljer konstruerats. Portföljerna i studien bygger på obligationer 

med rating inom investment grade (IG), då dessa obligationer inte ses som spekulativa. 

Kumulativt (1981-2015) uppgår konkursrisken för företag av IG på en femårsperiod efter att de 

blivit klassificerade som AAA - BBB rating till 0,98 %. Samma siffra för företag som 

klassificerats som spekulativa uppgår den kumulativa konkursrisken till 15,24% (Kraemer och 

Vazza, 2015). 

 

Bernt och Obreja (2007) menar att forskningens fokusering på den amerikanska marknaden 

framförallt beror på den goda tillgången av kvantitativ data. För att se om studien får ett 

tydligare resultat med mer data i varje portfölj så har även fusionerade portföljer skapats på ett 

sådant sätt som illustreras i Tabell 2. 

 

  AAA AA A BBB 

Antal 21 10 18 9 

Fusionerat AAA / AA A / BBB 

Antal 31 27 

Tabell 2 Portföljsamansättning 

 

3.3 Variabler 
Denna studie berör sex kvantitativa variabler. Nedan presenteras beräkningarna av variablerna 

samt variablerna för Fama och French (1993) trefaktormodell, vilka är insamlade från en 

sekundär källa. 

3.3.1 Avkastning 

Avkastningen för företagsobligationerna beräknades på månadsbasis som den procentuella 

skillnaden från föregående månad. Avkastningen på företagsobligationsportföljerna beräknades 

som att portföljen var lika viktad. 

3.3.2 Trefaktormodell 

Datamaterialet för de tre faktorerna Rm-Rf, SMB och HML för den svenska marknaden är 

insamlade från den italienska forskaren Stefano Marmi (2012). Stefano Marmi är professor i 

kvantitativ finans vid universitetet i Pisa och har citerats av flertalet forskare. Hans data har 

använts av bland annat Asness, Moskowitz och Pedersen (2013), publicerad i Journal of 
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Finance. Journal of Finance, som är den högst rankade tidskriften inom området, har granskat 

och publicerat deras studie. Datamaterialet anses därför som reliabelt. 

 

3.3.3 Statsobligationer 

Data för statsobligationer är hämtade från Riksbankens hemsida. Fama och French (1993) 

definierar långa statsobligationer som obligationer med en löptid på fem till tio år. Vi har därför 

valt att använda oss av svenska tioåriga obligationer (SE GVB 10Y). 

Som korta statsskuldväxlar används statsskuldväxlar med löptid på en månad (SSVX 1M), även 

dessa hämtade från Riksbanken. 

 

3.3.4 Index 

Som jämförelseindex i faktorn DEF så används S&P Sweden Investment Grade Corporate 

Bond Index. Indexet består av alla obligationer på den svenska marknaden klassificerade som 

investment grade (AAA – BBB rating). Datan har tillhandahållits av S&P och består av månatlig 

utveckling. 

 

3.4 LIQ 
Likviditeten i denna studie mäts som skillnaden mellan köp- och säljkurs. Skillnaden mellan 

köp- och säljkurs kalkyleras för varje månad som den proportionella spridningen mellan sälj- 

och köpkurser. Den proportionella spridningen beräknas genom att för varje månad subtrahera 

köpkurs med säljkurs och dividera med den genomsnittliga köp- och säljkursen. 

Obligationsportföljens köp- och sälj differens kalkyleras sedan genom att beräkna medelvärdet 

för alla obligationers köp- och sälj kurser i portföljen på månadsbasis. De historiska köp- och 

säljkurserna för företagsobligationerna som ingick i studien hämtades från Bloomberg 

Terminal. Beräkningen av differensen mellan köp- och spreaden i denna studie är kalkylerad 

på ett liknande sätt som Chen, Lesmond och Wei (2007). Formeln som användes i denna studie 

ser ut som följande: 

𝑘ö𝑝 − 𝑠ä𝑙𝑗 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑚å𝑛𝑎𝑑 𝑖 =
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑘ö𝑝𝑘𝑢𝑟𝑠 − 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑠ä𝑙𝑗𝑘𝑢𝑟𝑠

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑘ö𝑝 𝑜𝑐ℎ 𝑠ä𝑙𝑗𝑘𝑢𝑟𝑠
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3.5 Statistisk metod 
För att finna det linjära sambandet mellan utfallet och de olika förklaringsvariablerna används 

de sex kvantitativa variablerna som förklaringsvariabler i en multipel linjär regression.  

 

3.5.1 Regressioner 

Nedan presenteras regressionerna som ligger till grund för studiens resultat och analys. 

Regressionerna (6) till (11) är utförda i statistikprogrammet STATA och genomförs för 

samtliga obligationsportföljer. 

 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓] + 𝑠𝑖2𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑑𝑖4𝐷𝐸𝐹𝑡 + 𝑡𝑖5𝑇𝐸𝑅𝑀𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  (6) 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓] + 𝑠𝑖2𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑑𝑖4𝐷𝐸𝐹𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    (7) 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓] + 𝑠𝑖2𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑡𝑖4𝑇𝐸𝑅𝑀𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    (8) 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓] + 𝑠𝑖2𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑑𝑖4𝐷𝐸𝐹𝑡 + 𝑡𝑖5𝑇𝐸𝑅𝑀𝑡 + 𝑙6𝐿𝐼𝑄𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 (9) 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓] + 𝑠𝑖2𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑑𝑖4𝐷𝐸𝐹𝑡 + 𝑙5𝐿𝐼𝑄𝑡 +  𝜀𝑖𝑡   (10) 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓] + 𝑠𝑖2𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖3𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑡𝑖4𝑇𝐸𝑅𝑀𝑡 + 𝑙5𝐿𝐼𝑄𝑡 +  𝜀𝑖𝑡   (11) 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝑑𝑖4𝐷𝐸𝐹𝑡 + 𝑡𝑖5𝑇𝐸𝑅𝑀𝑡 + 𝜀𝑖𝑡       (12) 

 

Den första regressionen (6) är Fama och French (1993) femfaktormodell. Regression (9) är 

Fama och French (1993) femfaktormodell utvecklad med ett likviditetsproxy. Valet av 

regressioner är med avsikt att förklara så mycket som möjligt av sambandet mellan faktorerna 

och avkastningen på svenska företagsobligationer utifrån deras rating.   

 

R2-värdet är ett mått på hur stor andel av variationen i beroende variabeln som förklaras av de 

oberoende variablerna. R2-värdet ökar oftast då ytterligare en variabel adderas till 

regressionsekvationen. Det justerade R2-värdet korrigerar för detta, varför detta värde redovisas 

vid analys av faktormodeller som innehåller flertalet variabler. 
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4. Resultat och Analys  
 

Nedan följer en genomgång av det resultat som studien visat. I direkt anslutning till varje 

resultattabell återfinns också kommentarer och analys av resultatet.  

 

4.1 Deskriptiv statistik 
Faktorerna Rm-Rf, SMB, HML, DEF samt TERM är studiens oberoendevariabler och är 

kalkylerade på månadsvis. I tabell 3 nedan anges den deskriptiva statistiken och korrelationen 

över dessa. Variansen är beräknad som den genomsnittliga kvadrerade avvikelsen från 

medelvärdet. Standardavvikelsen är beräknad som kvadratroten ur variansen. Variablerna 

korrelerar med varandra på olika sätt, risken om de oberoende variabler har en stark korrelation 

är att resultatet av regressionen kan bli missvisande och multikollinearitet kan uppstå vilket 

skulle minska studiens validitet. Den högsta korrelationen finns mellan TERM och Rm-Rf och 

är 0,335. Denna korrelation följer de resultat som Fama och French (1993) redovisar (0,34) och 

variablerna får därför anses inte innehålla multikollinearitet på ett sådant sätt som påverkar 

studiens validitet. 

 

   Rm-Rf SMB HML TERM DEF LIQ    

Panel A: Deskriptiv statistik     

Medelvärde 0,620 % 0,686 % 0,525 % 0,099 % 0,133 % 5,275 % 

Standard. Avi. 6,599 % 4,086 % 2,430 % 0,110 % 0,368 % 1,773 % 

Varians 0,443 % 0,169 % 0,060 % 0,000001 % 0,00001 % 0,031 % 

Minimum   -18,79 % -12.73 % -5,30 % -0,095 % 0,527 % 2,041 % 

Maximum 25,66 % 19,10 % 7,25 % 0,271 % 0,946 % 10,63 % 

Panel B: Korrelationsmatris     

Rm-Rf 1,000      

SMB 0,334 1,000     

HML 0,260 – 0,171 1,000    

TERM 0,335 – 0,014 0,149 1,000   

DEF – 0,210 – 0,035 – 0,214 – 0,212 1,000  

LIQ  0,046 0,061 0,085 0,077 0,189 1,000 

 

Tabell 3 
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4.2 Regressioner 
I tabell 4 visas resultatet från regression (6). Regressionernas R2-värden faller från den högsta 

för AAA-portföljen till det lägsta R2-värdet för BBB-portföljen. Det negativa justerade R2-värdet 

i kombination med att ingen av koefficienterna är signifikant indikerar att det antingen finns ett 

fel i oberoendevariablerna eller att modellen inte lämpar sig för analys av svenska 

företagsobligationer med låg rating. Fama och French (1993) visar också ett liknande resultat 

där obligationsportföljer med låg rating har en låg förklaringsgrad i modellen. Värt att notera 

är också att BBB portföljen är den portfölj med minst antal obligationer (9 st.) och där handeln 

inte var frekvent från månad till månad. Att femfaktormodellen inte förklarar lika mycket av 

avkastningen på den lägre portföljen kan också bero på att företagsobligationer med lägre rating 

har högre osystematisk risk, det vill säga risker som drabbar ett enskilt företag och vilka kan 

skapas av lednings- och investeringsbeslut.  

 

 Regression (6) 

 AAA/AA A/BBB AAA AA A BBB 

Rm-Rf - 0,028* 

(0,016) 

 

0,019 

(0,016) 

- 0,026 

(0,017) 

- 0,034* 

(0,019) 

0,011 

(0,017) 

0,029 

(0,046) 

SMB - 0,092*** 

(0,024) 

 

0,025 

(0,024) 

- 0,095*** 

(0,026) 

-0,090** 

(0,028) 

0,033 

(0,025) 

0,022 

(0,058) 

HML 0,057 

(0,037) 

 

-0,009 

(0,038) 

0,063 

(0,041) 

0,047 

(0,044) 

0,001 

(0,039) 

-0,092 

(0,089) 

TERM - 0,139 

(0,852) 

 

1,490* 

(-0,875) 

- 0,315 

(0,938) 

0,198 

(1,015) 

1,419 

(0,904) 

2,364 

(2,313) 

DEF 

 

 

Intercept 

 

2,340*** 

(0,250) 

 

- 0,0011 

(0,0012) 

0,593** 

(0,257) 

 

0,0001 

(0,0013) 

2,640*** 

(0,275) 

 

0,0009 

(0,0014) 

1,624*** 

(0,298) 

 

0,0015 

(0,0015) 

0,795** 

(0,265) 

 

0,0004 

(0,0013) 

0,497 

(0,637) 

 

- 0,0012 

(0,0033) 

 

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑅2 
 

0,690 

 

 

0,078 0,693 0,459 0,110 -0,047 

Tabell 3 * Signifikansnivå 10 % ** signifikansnivå 5 % ***signifikansnivå 1 %. Beroendevariabel: Avkastning på 

företagsobligationsportföljer. I parantes standardavvikelse. 

 

Tabell 4 visar att DEF faktorn får höga koefficienter på portföljerna med hög rating och faller 

för de med lägre. Detta skiljer sig från Fama och French (1993) som visar ett dels jämnare 

resultat men också där DEF ökar för obligationerna med lägre rating. Koefficienterna har 

samtidigt en hög grad av signifikans men en standardavvikelse mellan 0,25 – 0,30 där endast 

BBB sticker ut med 0,637.  
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En förklaring till att DEF får en hög koefficient även på AAA och AA för att sedan minska i de 

övriga portföljernas resultat kan vara att tidsperioden som studien sträcker sig över var en 

turbulent tid. Under denna period gick bland annat Lehman Brothers i konkurs, flera europeiska 

länder såsom Grekland, Italien och Portugal befann sig i djupa finansiella kriser.  

Den svenska ekonomin och börsen påverkades också av finanskrisen. Under år 2008 föll 

Stockholmsbörsens breda index med 42 %. Flera bolag vars obligationer som finns med i AAA 

och AA portföljerna gick också ner, däribland Nordea som 2008 föll 63 % och Swedbank som 

från toppen 2007 föll 92,5 %, tvingades till nyemissioner och hade stora kreditförluster. Det 

finns en risk att det ekonomiska läget i bolagen som emitterat obligationerna i AAA och AA 

portföljerna påverkar DEF faktorn till att vara hög och därför ger ett missvisande resultat i 

jämförelse med Fama och French (1993). Vi kan också se i tabell 1 att utgivarna i portföljerna 

AAA och A endast består av banker medan A och BBB till största del består av företag inom 

industri, telekom och energi.  

  

SMB faktorn följer Fama och French (1993) där koefficienterna har en negativ korrelation på 

portföljer med högre rating och positiv på de med lägre, även om korrelationen är kring noll. 

HML ligger kring noll men visar inte en negativ korrelation på portföljer med högre 

klassificering. HML är inte heller signifikant vilket också skiljer sig från Fama och French 

(1993). Däremot så har alla portföljer en standardavvikelse för SMB med som mest 0,028 

exkluderat BBB 0,059 och för HML 0,045 exkluderat BBB 0,090. Detta faller också i linje med 

Fama och French som förvisso får lägre standardavvikelse men som också har ett större 

datamaterial. Standardavvikelsen minskar i de sammanslagna portföljerna AAA/AA och A/BBB. 

Detta följer gängse regler om att den ska sjunka vid större urval. Standardavvikelsen kan 

därmed vara större på grund utav att vi endast studerar ett litet urval av en betydligt större 

marknad till skillnad från Fama och French (1993) som studerar alla utestående obligationer 

under den studerade tidsperioden.  

 

Rm-Rf följer precis som SMB Fama och French (1993) resultat väldigt nära. Det är dock bara 

AA portföljen som visar ett signifikant resultat på 10 % signifikansnivå.  
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 Regression (9) 

 AAA/AA A/BBB AAA AA A BBB 

Rm-Rf - 0,024 

(0,016) 

0,019 

(0,016) 

- 0,021 

(0,018) 

- 0,034* 

(0,019) 

0,010 

(0,017) 

0,021 

(0,047) 

 

SMB - 0,095*** 

(0,024) 

 

0,026 

(0,025) 

- 0,098* 

(0,026) 

- 0,090** 

(0,028) 

0,032 

(0,025) 

0,011 

(0,059) 

HML 0,052 

(0,037) 

 

- 0,010 

(0,038) 

0,059 

(0,041) 

0,046 

(0,045) 

0,002 

(0,039) 

- 0,103 

(0,090) 

TERM - 0,207 

(0,851) 

 

1,529* 

(0,914) 

- 0,358 

(0,936) 

0,120 

(1,067) 

1,254 

(0,942) 

2,305 

(2,316) 

DEF 

 

 

LIQ 

 

 

Intercept 

 

 

2,398*** 

(0,254) 

 

- 0,060 

(0,051) 

 

0,0019 

(0,0029) 

0,605** 

(0,269) 

 

- 0,0067 

(-0,040) 

 

0,0004 

(0,0022) 

2,704*** 

(0,280) 

 

- 0,045 

(0,038) 

 

0,0018 

(0,0027) 

1,635*** 

(0,303) 

 

- 0,059 

(0,227) 

 

0,0000 

(0,0060) 

0,747*** 

(0,276) 

 

- 0,024 

(0,037) 

 

0,0007 

(0,0022) 

0,302 

(0,668) 

 

0,057 

(0,059) 

 

- 0,0037 

(0,0042) 

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑅2  
 

 

0,692 

 

 

0,061 0,695 0,449 0,100 -0,048 

Tabell 4 * Signifikansnivå 10 % ** signifikansnivå 5 % ***signifikansnivå 1 %. Beroendevariabel: Avkastning på 

företagsobligationsportföljer. I parantes standardavvikelse. 

 

I tabell 5 ovan är studiens likviditetsproxy adderat till FF5F enligt regression (9). Variabeln 

LIQ visar på en negativ korrelation med samtliga portföljer utom BBB. Dessvärre så visar inget 

resultat på en signifikans och R2-värdet ökar inte heller. Det gör att LIQ faktorn i sin nuvarande 

form inte kan användas för att beräkna avkastningen på svenska företagsobligationer med 

hänsyn till likviditeten i marknaden. 

Tabell 5 * Signifikansnivå 10 % ** signifikansnivå 5 % ***signifikansnivå 1 %. Beroendevariabel: Avkastning på 

företagsobligationsportföljer. I parantes standardavvikelse. 

 

 Regression (12) 

 AAA/AA A/BBB AAA AA A BBB 

TERM 

 

 

DEF 

- 0,549 

(0,894) 

 

2,441*** 

(0,268) 

1,847** 

(0,799) 

 

0,517** 

(0,240) 

- 0,668 

(0,974) 

 

2,728*** 

(0,292) 

- 0,372 

(1,011) 

 

1,759*** 

(0,303) 

1,651** 

(0,824) 

 

0,726** 

(0,247) 

2,620 

(1,982) 

 

0,396 

(0,548) 

 

Intercept 

 

- 0,0007 

(0,0014) 

 

 

- 0,0001 

(0,0012) 

 

- 0,0005 

(0,0015) 

 

- 0,0010 

(0,0015) 

 

0,0001 

(0,0012) 

 

- 0,0006 

(0,0031) 

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑅2 
 

 

 

0,599 

 

 

0,098 0,612 0,368 0,130 - 0,003 
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Tabell 6 visar resultatet från regression (12). Fama och French (1993) menar att faktorerna 

TERM och DEF, vilka är de obligationsspecifika faktorerna är de mest avgörande faktorerna 

för modellens funktion. Regression (12) syftar därför till att se hur TERM och DEF tillsammans 

men exkluderat från Rm-Rf, SMB, HML och LIQ klarar av att förklara avkastningen på 

portföljerna. Regressionen får som tidigare ett högre justerat R2-värde för portföljer med högre 

rating och förklarar därmed avkastningen bättre på dessa än på BBB portföljen, som även i 

denna regression inte visar något samband med faktorerna. Både TERM och DEF är också 

signifikanta för A portföljen och A/BBB portföljen. Standardavvikelsen för TERM är över 0,824 

på samtliga portföljer medan den för HML är liknande som i regression (6) och (9) där den 

varierar från 0,247 och uppåt.  

 

4.3 Signifikanta variabler 
Tabell 7 visar resultatet från regressionerna som endast innehåller de koefficienter med en 

signifikansnivå mellan 0,01 till 0,1. DEF har den högsta påverkan på avkastningen för 

portföljerna med hög rating och TERM för portföljen med låg rating. Storlekarna på 

koefficienterna för DEF och TERM visar att dessa faktorer, liksom i tidigare forskning, är 

dominerande i förhållande till de andra faktorerna när det kommer till att bedöma 

obligationernas avkastning. 

 

 
 AAA/AA A/BBB AAA AA A 

Rm-Rf - 0,026* 

(0,015) 

 

  - 0,031* 

(0,017) 

 

SMB - 0,098*** 

(0,024) 

 

 - 0,085*** 

(0,023) 

-0,093*** 

(0,028) 

 

TERM  1,847** 

(0,799) 

  

 

 

DEF 

 

 

Intercept 

 

2,267*** 

(0,250) 

 

- 0,0015 

(0,0009) 

0,518** 

(0,240) 

 

0,0001 

(0,0012) 

2,691*** 

(0,259) 

 

- 0,0017 

(0,0010) 

1,556*** 

(0,289) 

 

0,0015 

(0,0016) 

 

0,628** 

(0,249) 

 

0,0018 

(0,0009) 

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑅2 
 

0,688 

 

 

0,098 0,684 0,466 0,084 

Tabell 6 * Signifikansnivå 10 % ** signifikansnivå 5 % ***signifikansnivå 1 %. Beroendevariabel: Avkastning 

på företagsobligationsportföljer. I parantes standardavvikelse 
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5. Slutsats 
 

Nedan följer en redogörelse för studiens slutsatser som avser att besvara studiens forskningsfrågor. 

Efter slutsatsen följer en metodreflektion och förslag till framtida forskning. 

 

 

5.1 Avslutande diskussion  
De frågeställningar som studien utgått från är som följer: 

Kan Fama och French (1993) femfaktormodell förklara avkastningen på den svenska 

företagsobligationsmarknaden? 

 

Kan Fama and French (1993) femfaktormodell utvecklats med ytterligare en variabel som 

förklarar likviditetens inverkan på företagsobligationers avkastning? 

 

Fama och French (1993) femfaktormodell ger vid regressioner med svenska 

företagsobligationsportföljer signifikanta resultat på framförallt SMB och 

DEF på AAA och AA portföljer. DEF är även signifikant på A. Vi kan utifrån dessa variabler 

som är signifikanta säga att riskpremien för DEF under den studerade perioden hade en 

betydande påverkan på avkastningen. Däremot kan vi inte dra liknande slutsatser som Fama 

och French (1993) vars regressioner visar på entydigt signifikanta resultat då modellen i sin 

helhet i denna studie inte är signifikant. Studiens första frågeställning får därför anses besvarad 

med att modellen inte förklarar avkastningen på den svenska företagsobligationsmarknaden 

utifrån denna studies upplägg. 

 

Adderandet av likviditetsfaktorn LIQ visar inte någon signifikant förklaring till avkastningen. 

Detta leder till att den andra frågeställningen får anses besvarad som att likviditetsfaktorn inte 

adderar yttligare förklaringsvärde till modellen. 

 

Den vetenskapliga slutsatsen är att DEF faktorn under den studerade perioden är betydande för 

avkastningen. Likviditetsfaktorn LIQ som är konstruerad på köp- och säljdifferensen är inte 

applicerbar för att förklara likviditetens påverkan för svenska företagsobligationers avkastning 

under denna tidsperiod. Likviditetspremien i marknaden är med stor sannolikhet högst 
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närvarande i avkastningen för svenska företagsobligationer och därför bör andra 

likviditetsfaktorer utvecklas för att förklara premiens betydelse för avkastningen. 

 

5.2. Metodreflektion 
Marknaden för svenska företagsobligationer växer men var under den studerade perioden 

mindre än vad den är idag. Standard & Poor, Moodys och Fitch klassificeringar av obligationer 

på den svenska marknaden uppgår för perioden 2008 till 2012 till totalt 58 stycken. Det betyder 

att en betydande majoritet inte fått någon klassificering vilket påverkat datamaterialets storlek 

i denna studie. Flertalet av obligationerna var också utgivna av samma företag, framförallt 

Swedbank och Handelsbanken. En större variation av utgivande företag i fler branscher kunde 

eventuellt påverkat resultatet då finansindustrin under den studerade perioden befann sig i 

kris. Det högre klassificerade portföljerna som använts var homogena och bestod endast av 

företag i finanssektorn. 

 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Det finns fortfarande intressanta ämnen att studera i den svenska 

företagsobligationsmarknaden. En liknande studie skulle med fördel fokusera på åren efter 

2012 och då undersöka om Fama och French (1993) femfaktormodell ger ett annat resultat. 

Förhoppningsvis finns då också fler obligationer med rating på marknaden vilket skulle öppna 

upp för ett större datamaterial med fler utgivande företag i flera olika branscher vilka under de 

i studien studerade åren inte befinner sig i kris. Forskningen på marknaden kan förhoppningsvis 

också öka i takt med att transparensen på marknaden ökar likt på den amerikanska med mer 

extensiv data kring köp och försäljningar av obligationer.    

 

Som nämnt i den avslutande diskussionen så finner studien att FF5F inte går att utveckla med 

den likviditetsfaktor som applicerats i studien. I alla fall inte på den svenska marknaden. Vid 

en överblick av marknaden förefaller den ändå som relativt illikvid, särskilt på 

sekundärmarknaden där många obligationer endast handlas någon enstaka gång under sin 

löptid. Detta öppnar upp för vidare studier med andra angreppsätt för att se på hur pass mycket 

denna illikviditet påverkar priserna. 
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Det finns en gedigen forskning som baserar på olika likviditetsfaktorer. Fler likviditetsfaktorer 

än den applicerade i denna studie bör användas för att se närmare på om det finns faktorer som 

passar bättre på just den svenska marknaden. Även om Bekaert, Harvey och Lundblad (2007) 

menar att en faktor som beräknas genom ”nollhandlingsdagar”-metodologin lämpar sig bäst på 

utvecklingsländer så kan det vara intressant att se om den ändå går att applicera på den svenska 

marknaden. Även om Sverige som land inte är ett utvecklingsland så är marknaden fortfarande 

i en tillväxtfas vilket öppnar för att metoden ändå kan vara intressant.  
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Bilaga 
 

Tabell 8 * signifikant på 10 % ** signifikant på 5 % *** signifikant på 1 % Beroendevariabel: Avkastning på 

företagsobligationsportföljer. I parantes standardavvikelse 

 

 Regressioner (10) och (11) 

 AAA/AA A/BBB AAA AA A BBB 

Rm-Rf -0,066 

(0,026) 

 

0,029* 

(0,016) 

-0,069** 

(0,029) 

-0,060** 

(0,023) 

0,018 

(0,016) 

0,042 

(0,042) 

SMB -0,138*** 

(0,004) 

 

0,033 

(0,025) 

-0,148* 

(0,043) 

-0,124*** 

(0,035) 

0,038 

(0,025) 

0,028 

(0,057) 

HML 0,052 

(0,037) 

 

-0,004 

(0,039) 

-0,008 

(0,067) 

0,004 

(0,055) 

0,007 

(0,040) 

-0,090 

(0,089) 

TERM -0,560 

(1,386) 

 

 

 

-0,806 

(1,546) 

0,012 

(1,319) 

 

 

 

 

DEF 

 

 

LIQ 

 

 

Intercept 

 

 

 

 

 

0,034 

(0,082) 

 

0,0001 

(0,0048) 

0,550** 

(0,272) 

 

-0,010 

(-0,039) 

 

0,0011 

(0,0022) 

 

 

 

0,028 

(0,063) 

 

0,0008 

(0,0046) 

 

 

 

0,102 

(0,278) 

 

0,0020 

(0,0074) 

0,702** 

(0,276) 

 

0,038 

(0,036) 

 

-0,0002 

(0,0022) 

0,299 

(0,668) 

 

0,059 

(0,059) 

 

-0,0014 

(0,0035) 

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑅2 

 

0,182 

 

 

0,029 0,167 0,159 0,087 -0,048 

Tabell 8 * signifikant på 10 % ** signifikant på 5 % *** signifikant på 1 % Beroendevariabel: Avkastning på 

företagsobligationsportföljer. I parantes standardavvikelse. 

 

 

 Regressioner (7) och (8) 

 AAA/AA A/BBB AAA AA A BBB 

Rm-Rf -0,065 

(0,025) 

 

0,029* 

(0,015) 

-0,067* 

(0,028) 

-0,060 

(0,023) 

0,021 

(0,016) 

0,050 

(0,041) 

SMB -0,141*** 

(0,038) 

 

0,034 

(0,025) 

-0,151*** 

(0,042) 

-0,124*** 

(0,034) 

0,040 

(0,025) 

0,040 

(0,055) 

HML -0,010 

(0,059) 

 

-0,005 

(0,038) 

-0,012 

(0,066) 

0,001 

(0,054) 

0,005 

(0,040) 

-0,079 

(0,088) 

TERM 

 

 

DEF 

-0,606 

(1,371) 

 

 

 

 

 

0,567** 

(0,261) 

-0,842 

(1,533) 

-0,125 

(1,254) 

 

 

 

0,771*** 

(0,268) 

 

 

 

0,499 

(0,638) 

 

Intercept 

 

0,0019 

(0,0012) 

 

0,0017 

(0,0009) 

 

0,0026 

(0,0022) 

 

0,0006 

(0,0018) 

 

0,0018 

(0,0010) 

 

-0,0011 

(0,0024) 

 

 

 


