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Vad är en företagsobligation?
I likhet med andra typer av obligationer är företagsobligationer i grunden ett 
typ av lån. Som ett alternativ till att låna pengar av banken kan ett företag som 
är i behov av kapital vända sig till investerare på kapitalmarknaden. Genom att 
utfärda en obligation erhålls pengar i utbyte mot att företaget betalar en på för-
hand fastställd ränta till investerarna. Företagsobligationer har en förutbestämd 
löptid och när obligationen förfaller återbetalas lånet. Företagsobligationer är 
alltså ett alternativ till bankfinansiering, ofta med mer flexibla lånevillkor vilket 
ger låntagaren mer rum att manövrera sitt bolag. I vissa obligationer finns pan-
ter och andra säkerheter utställda som borgar för återbetalningen av obliga-
tionslånet. Detta brukar man kalla för säkerställda obligationer. Exakt vad som 
gäller framgår av obligationsvillkoren där även obligationens prioritet i förhål-
lande till övriga skulder i bolaget finns reglerat.

Hur fungerar det?
Storleken på obligationen, dvs hur mycket pengar som företaget önskar an-
skaffa, bestäms tillsammans med löptiden av företaget självt. Investerarkol-
lektivet bestämmer å sin sida obligationens ränta (även kallad kupong). Vilken 
ränta som företaget måste betala beror till stor del på den upplevda risken och 
marknadens intresse i stort. Låt säga att ett företag vill låna upp 10 miljoner 
kronor genom att utfärda en obligation med en löptid på tre år. För att låna ut 
denna summa kräver investerarna på marknaden en årlig ränta på 8 procent. 
För varje löptidsår erhåller investerarna därmed 800 000 kronor. När tre år har 
gått återbetalas det ursprungliga lånebeloppet vilket innebär att obligationen 
”förfaller”. Även om räntan normalt anges på årsbasis kan ränteutbetalningarna 
ske på flera olika sätt. Räntan kan exempelvis betalas ut kvartalsvis, halvårsvis, 
årsvis eller helt och hållet vid förfall. 
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Illustration av kassaflödet från en 3-årig obligation med en ränta (kupong) på 8% med kvartalsvisa utbetalningar.





Marknaden för företagsobligationer
I Sverige och i övriga Europa har kreditförsörjningen till företag traditionellt tagit 
formen av banklån. Marknadsfinansiering tog ordentlig fart först efter finans-
krisen 2008 och har sedan dess ökat kraftigt i betydelse. Viktiga drivkrafter 
bakom kredittillväxten på senare år innefattar bland annat hårdare regler för 
bankernas utlåning, låga finansieringskostnader för företagen samt en stark 
konjunkturutveckling. Det mycket låga ränteläget har samtidigt gjort det svårt 
för investerarna att få avkastning på tillgångar med låg risk. Investerarna har 
mot bakgrund av detta sett företagsobligationer som ett allt attraktivare inves-
teringsalternativ, vilket i sin tur gjort företagsobligationer som finansieringsform 
relativt sett mer förmånlig för företagen.

Fördelar med företagsobligationer
För företag som är i behov av kapital erbjuder obligationsmarknaden ett alter-
nativ till banklån eller finansiering via aktiemarknaden. Bankernas allt hårdare 
kapitaltäckningsregler kan göra det svårt för en del företetag att beviljas bank-
lån. Därtill erbjuder obligationsmarknaden ofta flexiblare villkor, bland annat 
möjlighet till lån med längre löptider. För aktieägare kan finansiering via obliga-
tioner vara att föredra framför en nyemission som späder ut aktieägarnas äga-
randel. Det är värt att understryka att ett företags kapitalstruktur ofta innehåller 
både banklån och utgivna företagsobligationer. Ur investerarens perspektiv har 
företagsobligationer flera attraktiva egenskaper. Risken är lägre jämfört med 
aktier då obligationer har högre prioritet till ett företags tillgångar vid en even-
tuell konkurs. Inte sällan finns även panter och andra säkerheter utställda. Yt-
terligare en attraktiv egenskap är det faktum att kassaflödet är känt på förhand, 
med en given ränta (kupong). Sist men inte minst kan obligationer, i egenskap 
av att utgöra ett eget tillgångsslag, med fördel användas i diversifieringssyfte.

Andrahandsmarknaden
Marknaden för obligationer består dels av en primärmarknad, dels av en se-
kundärmarknad. På primärmarknaden emitteras nya obligationer. De flesta 
företagsobligationer kan dessutom handlas på sekundärmarknaden (andra-
handsmarknaden) där man kan köpa och sälja obligationer som redan har 
emitterats men som ännu inte har förfallit. Precis som för en aktie påverkas en 
företagsobligations värde i andrahandsmarknaden av företagets finansiella sta-
tus och dess framtidsutsikter. Obligationspriset påverkas även av det allmänna 
ränteläget – när räntan stiger sjunker priset på obligationen och vice versa. 
Att handla med obligationer på andrahandsmarknaden kan ha flera fördelar. 
Kanske vill en obligationsinnehavare säkra hem (realisera) en kursvinst, eller 
också behövs kapitalet för nya investeringar. Att köpa en obligation på andra-
handsmarknaden har fördelen att villkoren redan är fastställda. Detta till skillnad 
från primärmarknaden där villkoren nästan alltid är indikativa och således kan 
komma att förändras fram till emissionsdagen.





Emissionsprocessen
När ett företag har bestämt sig för att emittera en företagsobligation vänder 
man sig till en arrangör (ofta en bank eller fondkommissionär) som hjälper till 
med projektutvärdering, strukturering och kapitalanskaffning. Arrangören in-
leder processen med att göra en utvärdering av emittenten och dess projekt. 
En legal rådgivare kan även tillsättas som hjälper till med en mer omfattande 
juridisk granskning av emittenten (due diligence). Granskningen skall därefter 
mynna ut i ett godkännande eller avslag av relevant beslutsfattande organ hos 
arrangören. När granskningen är klar och beslut har tagits om att gå vidare 
upprättas legal dokumentation, i samråd med en legal rådgivare, som skall 
återspegla de lånevillkor som överenskommits. Arrangören börjar därefter 
förbereda för distribution (exempelvis genom att ta fram marknadsföringsma-
terial). Vanligtvis är även en låneagent inblandad vars uppgift är att företräda 
obligationsinnehavare samt hålla eventuella panter och andra säkerheter som 
emittenten har ställt ut för lånet. Om obligationen skall noteras på en börs eller 
annan marknadsplats administreras det normalt sett av arrangören, som även 
ansvarar för att upprätthålla en andrahandsmarknad.
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Varför Strukturinvest?
Strukturinvest har över tio års erfarenhet av att strukturera och arrangera olika 
typer av finansiella placeringslösningar. Vår framgång bygger på en djup spe-
cialistkunskap från några av världens ledande investmentbanker. Vi har skapat 
en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens 
skiftande behov. Våra goda relationer med lokala rådgivarkontor över hela Sve-
rige säkerställer en stark distributionskraft. 
 Strukturinvest arrangerar emissioner av obligationslån för företag i behov 
av finansieringslösningar. Vi bistår emittenten genom hela processen i allt från 
upprättande av legal dokumentation till distribution av erbjudandet och eventu-
ell notering och market making på reglerad marknad eller MTF.

Vill du lära dig ännu mer om 
obligationer?
I del 26 av Strukturinvests utbildningsserie Strukturakademin fördjupar vi oss 
i obligationer och dess beskaffenhet. Där får vi lära oss skillnaden mellan ku-
pongobligationer och nollkupongobligationer, hur prissättningen i andrahands-
marknaden går till, samt diskuterar några av de viktigaste riskerna som man 
som investerare bör känna till när man investerar i obligationer. Har du någon 
gång undrat över begrepp såsom yield to maturity, duration eller upplupen 
ränta, är Strukturakademin del 26 för dig! 

Du hittar avsnittet här: https://www.strukturinvest.se/upload/Strukturakademin/
Strukturakademin%20del%2026%20-%20Obligationer.pdf
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