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Sammanfattning  

  

  Titel: Värdepapperisering av fastigheters hyresflöden 
Författare Johan Ekman och Erik Grundström 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Centrum för Bank och Finans 

Examensarbete nummer 75 
Handledare Han-Suck Song 
Nyckelord Värdepapperisering, Fastighetsfinansiering, ABS, 

Obligationer. 
   

En stor del av fastighetskrediterna på den svenska fastighetsmarknaden kommer under de 

närmsta åren att refinansieras. Detta i kombination med striktare kapital- och likviditetskrav 
samt riskkontroll, innebär att fastighetsinvesterare kommer att söka sig till kapitalmarknaden 
för alternativa finansieringskällor. Detta öppnar upp för värdepapperisering av fastigheters 

hyresflöden som ett intressant finansieringsalternativ.  
 

Värdepapperisering är ett förfarande som innebär att relativt homogena tillgångar eller 
fordringar med förutsägbara betalningsflöden överlåtes till ett Special Purpose Vehicle (SPV) 
vars enda uppgift är att äga tillgångarna eller fordringarna. Förvärvet finansieras genom att 

SPV:n emitterar obligationer eller andra lätt omsättningsbara värdepapper som placeras hos 
investerare. I princip alla typer av fordringar kan värdepapperiseras som exempelvis 

kreditkortsskulder och billån, men värdepapperisering av fastighetslån är det vanligaste.  
 
I Sverige har det till dags dato endast genomförts två värdepapperiseringar med fastigheters 

hyresflöden som underliggande tillgång. Den mest utmärkande av dessa får anses vara 
Fysikcentrum i Stockholm, vilket innefattade en emission av obligationer till ett värde om 

totalt 1,7 miljarder kronor. 
 
I och med den ökade efterfrågan på såväl investerings- samt finansieringsalternativ i 

kombination med stramare regelverk, som Basel III, bör intresset för denna typ av 
värdepapperisering öka. Exemplet Fysikcentrum tyder på att värdepapperiseringar av 

fastigheters hyresflöden lämpar sig väl vid nybyggnadsprojekt där ett stabilt hyresflöde kan 
säkerställas genom en långsiktig och säker aktör, såsom en statlig eller kommunal hyresgäst.  
 

Värdepapperisering av detta slag är förenliga med en rad potentiella fördelar, såsom 
effektivare prissättning av risker samt lägre finansieringskostnader i förhållande till 

traditionella finansieringsalternativ. Då det rör sig om ett komplext finansiellt instrument bör 
det dock poängteras att kunskapskravet bör vara väl uppfyllt.  
 

Slutligen får värdepapperisering, i tider med skillnader i prissättning av fastigheter mellan 
kapital- och fastighetsmarknad, anses vara en fördelaktig metod för att avyttra fastigheter. 

Detta kan motiveras med anledning av den arbitragemöjlighet som uppstår p.g.a. skillnaden i 
prissättning hos de olika marknaderna.   
  



 

 

Abstract  
  

  Title: Securitization of real estate cash flows 
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Department Department of Real Estate and Construction Management  
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Supervisor Han-Suck Song 

Keywords Securitization, Real estate financing, ABS, Bonds. 
   
A large proportion of property loans in the Swedish property market will over the next few 
years be refinanced. This, combined with stricter capital and liquidity requirements and well 

as risk control rules, means that property investors will look to the capital market for funding 
alternatives. This enables securitization of real estate cash flows to serve as a suitable 
financing alternative.  

 
Securitization is a process whereby relatively homogeneous assets or receivables with 

predictable cash flows are transferred to a Special Purpose Vehicle (SPV) whose sole purpose 
is to own the assets or receivables. The SPV finances the acquisition by issuing bonds or other 
liquid securities. In principle, any type of loan can be securitized, such as credit card debts or 

car loans, but securitization of mortgage loans are the most common.  
 

In Sweden, up to this date only two securitization projects, with the real estate cash flow as 
the underlying asset, been performed. The more prominent of these two may be deemed to be 
the property “Fysikcentrum”, which included the issuance of bonds worth a total of 1.7 billion 

kronor.  
 

With an increasing demand for both investment and financing options, combined with 
tightened regulations, such as Basel III, the interest in this type of securitization should 
increase. The project Fysikcentrum suggest that securitization of real estate cash flows are 

well suited for projects involving production of new houses, where stable rental flows can be 
enhanced through a long and secure operator, such as a government or municipal tenant.  

 
There are a wide range of potential benefits following this type of securitization such as more 
efficient pricing of risk and lower financing costs compared to more traditional financing 

options. Since this is a fairly complex financial instrument it should be stressed that the 
knowledge requirement should be well fulfilled.  

 
Finally, in times of differences in the pricing of properties between the capital and property 
markets, securitization is to be considered an advantageous method of disposing of properties. 

This can be justified by the arbitrage opportunities arising from the difference in pricing in 
capital and property markets.  

 

 
  



 

 

Förord 
 
Med denna uppsats hoppas vi att läsaren får en vidare förståelse för värdepapperisering och de 

egenskaper förenliga med denna finansieringskälla. 
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allmänna råd i värderingsfrågor. 
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gällande såväl faktainsamling som att ge oss en djupare förståelse för ämnet i fråga.  
 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Han-Suck Song, som visat ett stort intresse för idén och 
motiverat oss under hela arbetsförfarandet.  

 
 
Johan Ekman och Erik Grundström  
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1. Inledning 
Denna inledande bakgrundsdel syftar till att ge läsaren en bättre förståelse för rapportens 

ämne. Denna är till stora delar baserat på artikeln ”Tapping new sources – will alternative 
property financing close the gap?” publicerad av Leimdörfer år 2011 samt utförd intervju 
med Erik Gärdén, Senior Partner och Head of Property Financing, Leimdörfer. 

Bakgrundsdelen följs av en problemdiskussion, vilken tar upp den huvudsakliga 
problematiken kring ämnet i fråga. Efter detta presenteras vad rapporten ämnar behandla 

samt dennes syfte. 

1.1 Bakgrund och Problemdiskussion 
En betydande del av alla banklån till företag i Sverige förfaller inom den närmaste framtiden. 
Enbart fastighetsbolag har banklån på ca 500 miljarder kronor, vilka förfaller mellan 2011 och 

2013, ofta syndikerade mellan olika banker. Den mest utmanande lånestocken att refinansiera 
är förmodligen syndikerade utländska banklån som tecknades under 2006-2007 ofta till höga 

belåningsgrader. 
 
Utländska banker innehar idag cirka 20 procent av bankskulden i Sverige. Många av dessa 

banker skulle vilja minska sina befintliga kreditportföljer i Sverige, delvis som en följd av 
Basel III: s regler om kapitalkrav, likviditetskrav och riskkontroll, delvis som en följd av 

problem på sina hemmamarknader. Som ett resultat av detta behöver låntagare börja leta efter 
alternativa finansieringskällor, såsom obligationslån och hybridkapital som kan ersätta och 
komplettera de traditionella banklånen. 

 
Finansieringskostnaderna för bankerna är fortfarande betydligt högre än före subprime-krisen 

2008. Detta leder till relativt höga marginaler för bankfinansiering till fastighetssektorn. 
Utanför fastighetssektorn har större företag alltmer börjat utnyttja kapitalmarknaden (främst 
obligationsmarknaden), där prissättningen kan vara mer attraktiv. Detta har dock ännu inte 

förverkligats i någon större utsträckning i den svenska fastighetssektorn.  
 

I enlighet med vad som ovan nämns, finns det gott om möjligheter för investerare på den 
svenska fastighetsmarknaden att förbättra sin kapitalstruktur samt öka sin avkastning genom 
att förfina sin finansiering. Efter introduktionen av Basel III, kommer sannolikt andra 

finansieringskällor än traditionella banklån öka i betydelse samtidigt som volatiliteten på de 
finansiella marknaderna fortlöper över tid både gällande tillgång till kapital samt priset på 

olika finansieringskällor. Med detta i åtanke är det klokt för företag att ha flera 
finansieringskällor att kunna utnyttja utöver den traditionella finansieringen från sina 
befintliga bankrelationer.  

 
Denna rapport fokuserar på möjligheterna till värdepapperisering av fastigheters hyresflöden 

som i Sverige är en relativt obeprövad finansieringsmetod. Tidigare försvårade rådande 
kapitaltäckningskrav möjligheterna till lönsam värdepapperisering av fastigheter. Detta 
förändrades dock 2001 då en lagändring på området infördes vilket åter aktualiserade frågan 

beträffande värdepapperisering. Till dags dato har endast två stycken kända 
värdepapperiseringar av denna typ genomförts. Båda dessa värdepapperiseringar utfördes av 

Öhman Fondkommission varav den senaste utfördes 2001.  
 
Denna rapport ämnar även att i viss mån analysera investerares efterfrågan av obligationer på 

den svenska obligationsmarknadens vilket grundar sig på denna typ av värdepapperisering. 
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Detta får anses oerhört motiverat med tanke på att tidigare forskning inom området har 

formulerat följande: ”Generella analyser av den svenska marknadens efterfrågan av 
värdepapperiserade obligationer till ett visst pris har inte genomförts tidigare. Det innebär att 

en undersökning av detta slag förmodligen hade agerat som en katalysator för utvecklingen av 
värdepapperisering som ett finansiellt instrument i Sverige.”1 
 

1.2 Problemformulering 
Ovanstående problemdiskussion leder fram till följande problemformulering: Är det praktiskt 
möjligt att, på den svenska marknaden idag, värdepapperisera fastigheter med deras 
hyresflöden som underliggande tillgång? Om så är fallet, i vilken utsträckning är det adekvat 

utifrån ett finansierings- och ett investeringsperspektiv att utföra denna typ av 
värdepapperisering? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att fastställa huruvida värdepapperisering är en lämplig 
finansieringskälla av fastigheter i Sverige. Vidare undersöks i vilken utsträckning en 
fastighets egenskaper samt marknadsfaktorer inverkar på möjligheterna att använda 

värdepapperisering som finansieringskälla. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
1 Ljungfelt K, Wijkström F, 2003 s. 10 
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2. Metod 
Denna metoddel beskriver hur studien utförts rent vetenskapligt samt praktisk. Avsnittet 

inleds med ett framställande av vald forskningsansats följt av tre aspekter gällande 
forskningskvalitén såsom validitet, reliabilitet samt objektivitet. Slutligen presenteras hur det 
praktiska förfarandet genomförts följt av de avgränsningar som valts.  

2.1. Forskningsmetodik 

Denna rapport har utförts i form av en kvalitativ forskningsansats. Detta då det resultat som 
eftersträvats innefattar en vidare förståelse för den svenska marknadsuppbyggnaden gällande 
värdepapperisering samt de möjligheter och svårigheter som är förenliga med denna typ av 

finansieringsform. Då en kvalitativ studie bättre uppfyller målet att fastställa de egenskaper 
som kan tilldelas denna typ av finansieringsform får denna typ av forskningsansats anses 

bättre lämpad att generera en så utvecklande slutsats som möjligt.  

2.1.1. Validitet 

För att undvika missförstånd eller misstolkningar har en öppen dialog med såväl 

intervjupersoner som handledare varit eftersträvat under hela arbetsprocessen. I de fall 
tolkningssvårigheter uppstått gällande intervjuer har den intervjuade kontaktats för att 
förtydliga vad som avsetts. Vidare har samtliga intervjuer bandats för att undvika eventuell 

feltolkning till följd av sambandsavsaknad. Detta bidrar även till att aspekter som vid en 
skriftlig notering skulle gått förlorade, nu behålls samt sätts i sitt rätta sammanhang.  

2.1.2. Reliabilitet 

Då studien innefattar en stor del personintervjuer innebär detta att reliabiliteten påverkas. 
Detta då en eventuell upprepning av studien kan resultera i ett förändrat resultat om valet av 

intervjuobjekt förändras. De personer som intervjuats får dock anses kunna representera den 
rådande allmänna uppfattningen och därför bidra till en rättvisande studie.  

2.1.3. Objektivitet 

En bibehållen objektivitet har i den mån möjligt eftersträvats vid samtliga steg vid 
uppsatsskrivandet. De slutsatser som dragits beror i första hand på de samband och resultat vi 
funnit i insamlad data. Egna åsikter har alltså tillåtits bidra till arbetet i minsta mån. 

 

2.2. Praktiskt förfarande 

2.2.1. Litteraturstudie 

För att få ett brett perspektiv av värdepapperisering och dennes egenskaper har 
litteraturstudier kombinerats med personintervjuer. Den litteratur som behandlats har 

inhämtats från tidigare examensarbeten på kandidat- samt masternivå som berör ämnet 
värdepapperisering. Dessa har bl.a. behandlat frågan huruvida värdepapperisering kan fungera 
som en alternativ finansieringsform för svenska fastighetsbolag. Utöver dessa uppsatser har 

vetenskapliga artiklar gällande modern portföljteori studerats i kombination med böcker av, i 
huvudsak, två ämnesinriktningar. Dessa har behandlat egenskaper hos finansmarknaden och 

dennes aktörer samt det teoretiska såväl som praktiska genomförandet av 
värdepapperiseringar.  

2.2.2. Intervjuer 

För att ytterligare få en inblick i den faktiska marknaden samt dess uppfattningar och åsikter 
gällande alternativa finansieringssätt har två personintervjuer genomförts. De personer som 
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intervjuats har båda god kunskap om marknadstrender samt värdepapperisering som 

finansieringsalternativ då de båda har en praktisk erfarenhet av denna typ av 
värdepapperisering. Personerna som intervjuats är Erik Gärdén, Senior Partner och Head of 

Property Financing, Leimdörfer, som var delaktig i värdepapperiseringen av ”Fysikcentrum” i 
Stockholm genom hans tidigare anställning hos Öhman Fondkommission samt Lars Orest, 
Head of Alpha Asset Management, Tredje AP-fonden som är en av Sveriges största 

institutionella investerare. Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat sätt då detta 
tillåter den intervjuade att själv dela med sig av sina kunskaper utan att vara knuten till 

förskrivna frågor. 
Då personintervjuer utförts utöver litteraturstudier har två aspekter insamlats om ämnet. 
Teoretiska aspekter från tryckt litteratur har således kunnat kombineras med erfarenheter från 

marknadsaktörer. 
 

2.3. Avgränsningar  

Den typ av värdepapperisering som behandlas utgörs av värdepapperiseringar med 
fastigheters hyresflöden som inkomstgenerator samt med en fastighet som säkerhet. 

Värdepapperiseringar med krediter eller annan tillgång som underliggande säkerhet behandlas 
således inte. Vidare berörs endast den svenska marknaden och dess aktörer med reservation 

att även utländska investerare kan bidra till den totala efterfrågan på de i studien innefattade 
obligationerna.  
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3. Teori 
Detta avsnitt behandlar de teoretiska delar som inhämtats för studien. Här presenteras först 

en allmän introduktion av värdepapperisering för att sedan behandla processen på ett 
djupare plan. Teoridelen framhåller även de olika fastighetsinvesteringsalternativ som idag 
finns samt för- och nackdelar med dessa samt de fastighetsfinansieringsalternativ som finns 

att tillgå. Dessa två avsnitt syftar i huvudsak till att ge läsaren en tydligare bild av dagsläget 
för att bättre förstå de för- respektive nackdelar som sedan presenteras avseende 

värdepapperisering. 

3.1. Allmänt om värdepapperisering 

3.1.1 Introduktion till värdepapperisering 

Värdepapperisering är ett finansieringsalternativ som syftar till att optimera ett företags 
kapitalstruktur och kapitalkostnader. Värdepapperisering härstammar från USA och har i 

Sverige tidigare varit en relativt oanvänd finansieringsteknik.2  
 

Skapandet av en värdepapperiseringsstruktur är en relativt invecklad process då ett flertal 
typer av tekniskt komplicerade ekonomiska och juridiska faktorer måste tas i beaktande. I 
Sverige har dock den största svårigheten varit att specialföretagen (SPV) inte har varit 

undantagna de svenska kapitaltäckningskraven. I praktiken medförde detta att specialföretag 
som anskaffat krediter erhöll status av kreditinstitut och kunde likställas med banker och 

kreditmarknadsföretag. Kapitaltäckningskraven medförde att specialföretagen var 
underställda Finansinspektionen och att värdepapperisering blev för kostsamt för att kunna 
genomföras i Sverige. Sveriges Riksdag beslutade 2001 om åtgärder för att förbättra 

förutsättningar för genomförande av värdepapperisering i enlighet med Baselkommitteens 
riktlinjer och rekommendationer gällande kapitaltäckningskrav för specialföretag.3 

 
Värdepapperisering är ett förfarande som innebär att relativt homogena tillgångar eller 
fordringar med förutsägbara betalningsflöden överlåtes till ett Special Purpose Vehicle (SPV) 

vars enda uppgift är att äga tillgångarna eller fordringarna. Förvärvet finansieras genom att 
SPV:n emitterar obligationer eller andra lätt omsättningsbara värdepapper som placeras hos 
investerare. I princip alla typer av fordringar kan värdepapperiseras som exempelvis 

kreditkortsskulder och billån men värdepapperisering av fastighetslån är det vanligaste 
förekommande.4 

3.1.2. Typer av värdepapperiseringar 

Det existerar i huvudsak två typer av värdepapperiseringar: Mortgage Backed Securities 
(MBS) och Asset Backed Securities (ABS). Skillnaden mellan dessa är att MBS har sin 

säkerhet i själva inteckningen medan ABS har sin säkerhet i en faktisk tillgång. I Sverige 
består en MBS:s underliggande tillgångar av hypotekslån i fastigheter. Till skillnad från i 
USA, inverkar dock inte klassificeringen på värdepapperiseringens struktur eller 

genomförande. Utomlands, företrädesvis i USA, existerar flera andra typer av fordringar som 
går under namnet MBS, exempelvis Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) och 

Residential Mortgage Backed Securities (RMBS).5   
 

                                                 
2 Larsson J,. 2002, s. 9 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Larsson J., 2002, s. 10 
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3.2. Värdepapperiseringsprocessen och dess aktörer 

 
Det ingår flera aktörer i arbetet att omvandla fordringar till obligationer och emittera dessa på 

kapitalmarknaden. Nedan följer en beskrivning av faktiska samt möjliga aktörer inom 
värdepapperiseringsprocessen.  

 
Originator – Den aktör som säljer de inkomstgenererande tillgångarna.  
 

Special Purpose Vehicle (SPV) – Den aktör som förvärvar tillgångarna av originatorn med 
syfte att äga och finansiera dessa genom emission av värdepapper. 
 

Tillgångsadministratör – Den aktör som sköter den praktiska administrationen samt 
redovisningen av SPV:ns verksamhet6. Det är vanligt att originatorn innehar rollen som 

servicebolag.   
 
Ratingbolag – Det bolag som säkerställer och kontrollerar eventuella risker hos tillgångarna 

och SPV:n. Exempel på risker som negativt påverkar företagets rating är: Kredit-, likviditets- 
samt ränterisker, men även legala risker samt managementrisker förekommer.7 

 
Investmentbank - Då det ställs höga krav på den praktiska värdepapperiseringen sköts denna 
vanligtvis av en investmentbank. I detta uppdrag innefattas bl.a. analys av det förväntade 

kassaflödet samt strukturuppbyggnad av finansieringen. Vid det senare kan även jurister 
anlitas för att underlätta processen.8 Det är även vanligt att investmentbanker innehar rollen 

som s.k. ”Underwriter”, vilket innebär att investmentbanken köper SPV:ns skuld med 
tillgångarna (fastigheterna) som säkerhet, för att sedan sälja dessa vidare till investerare på 
kapitalmarknaden.9  

 
Revisionsbyråer samt advokatfirmor – Utöver de krav som uppfylls av investmentbanken 

ställs ytterligare krav i form av skattemässiga, juridiska samt revisionsmässiga. 
Revisionsbyråer samt advokatfirmor kan anlitas för att uppfylla dessa. 10 
 

Riskbärare/kapitalförstärkare – För att uppfylla kraven för en högre rating av 
ratingbolagen kan det vara nödvändigt att försäkra investerares medel i form av 

kreditgarantier till SPV:n. Ett annat sätt att minska t.ex. likviditetsrisken kan vara att 
kontinuerligt placera medel på ett enskilt konto.11 I de fall som riskbäraren eller 
kapitalförstärkaren är en tredje part rör det sig vanligtvis om en bank eller investmentbank 

som genom swappar eller checkräkningskrediter minskar SPV:ns valuta-, ränte- eller 
likviditetsrisker.12   

 
Investerare – Den part som köper de emitterade obligationerna. Det kan här röra sig om 
svenska eller utländska institutionella investerare, privatpersoner, banker, hypoteksinstitut 

eller andra kreditgivare. 13 

                                                 
6 Månsson F., 1995, s.16  
7 Ibidem 
8 Ibidem 
9 Larsson J., 2002, s. 12 
10 Månsson F., 1995, s. 16 
11 Larsson J., 2002, s. 12 
12 Månsson F., 1995, s. 16 
13 Månsson F., 1995, s. 20 
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En värdepapperiseringsprocess inleds då ett företag beslutar sig för att värdepapperisera delar 

av, eller alla sina tillgångar. Företaget som gör detta innehar titeln ”originator” och det är från 
detta företag tillgångarna härstammar. 

 

 
Figur 1: Värdepapperiseringsprocessen 

 

För att säkerställa tillgångarnas värde och karaktär vid försäljningen, anlitas ett kreditinstitut 
som har till uppgift att göra just detta. När tillgångarna kontrollerats bildas den tidigare 

nämnda SPV:n, vilket har till enda uppgift att förvärva tillgångarna som säljs av originatorn. 
SPV:n kan bildas både av originatorn själv eller en annan aktör aktuell i 
värdepapperiseringsprocessen. Det är dock viktigt att det inte är originatorn som äger SPV:n 

då detta skulle leda till att originatorn indirekt fortfarande ägde tillgångarna. För att undvika 
ökade kapitaltäcknings- och redovisningskrav sker ägandet därför vanligtvis av t.ex. en 

stiftelse.14  
 
Då SPV:n förvärvar tillgångarna av originatorn finansieras detta genom att densamme 

emitterar obligationer eller andra former av värdepapper med de förvärvade tillgångarna som 
säkerhet. Nämnvärt är att då SPV:n skall ha som enda uppgift att förvärva tillgångarna av 

originatorn, och tillåts alltså inte att bedriva någon annan finansiell verksamhet, är det 
vanligtvis en investmentbank eller en liknande aktör som praktiskt säljer de emitterade 
obligationerna15. Dessa innehar även rollen att kontrollera och driva olika delmoment i den 

praktiska värdepapperiseringen.16 Utöver de förbindelseaktioner som tillhandahålls av 
investmentbanker, anlitas även en aktör för att sköta de administrativa uppgifterna av den 
aktiva portföljen. Denna post utgörs vanligtvis av originatorn som tidigare var ägare av 

tillgångarna.17 
 

För att möjliggöra en försäljning av obligationerna utförs en kreditvärdering på portföljen av 
ett ratinginstitut. En hög rating attraherar investerare då obligationernas risk i förhållande till 
andra obligationer får anses låg. För att påverka ratingen positivt kan det vara nödvändigt att 

kapitalförstärka portföljen, vilket görs antingen i form av en kapitalgaranti från originatorn 

                                                 
14 Larsson J., 2002, s. 12 
15 Månsson F., 1995, s. 16 
16 Ljungfelt K, Wijkström F, 2003, s. 21 
17 Larsson J., 2002, s. 12 
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själv eller av en extern part. Kapitalgarantin syftar till att försäkra portföljen mot oönskade 

fluktuationer på ränte- och valutamarknaden.18 
 

Den ränta som utbetalas till värdepappersinnehavare på kapitalmarknaden, vanligen 
institutionella investerare eller banker, finansieras av portföljens kassaflöden. I de fall då 
kassaflödena överstiger de nödvändiga ränteutbetalningarna går överskottet till en s.k. 

likviditetsbuffert, vilken bidrar till ökad likviditet. Överskottet kan även tilldelas 
serviceföretaget som praktiskt sköter tillgångarna i portföljen för att syfta till ökad effektivitet 

och kostnadsmedvetenhet.19 
 

3.4. Tillgångars värdepapperiseringsförutsättningar 

Trots att en stor del inkomstgenererande tillgångsslag kan värdepapperiseras betyder inte detta 
ur ett egenskapsperspektiv att de är lämpliga att värdepapperisera. Nedan följer en 

presentation av de karaktärsdrag som krävs för möjliggörandet av en praktisk 
värdepapperisering, vilken till stor del grundar sig på masteruppsatsen Värdepapperisering av 
förvaltningsfastigheter. 20 

 
Homogenitet – I de fall en hel portfölj skall värdepapperiseras krävs det att tillgångarna är 

tillräckligt homogena för att undvika att varje objekt tvingas värderas var för sig. 
 
Självständighet – För att attrahera investerare och för att fungera som värdepapper krävs att 

värdepapperets prestation inte påverkas av någon annan parts verksamhet. Ett exempel kan 
vara vikten av att originatorns verksamhet inte påverkar ränteutbetalningar gjorda till 

innehavaren av obligationen då detta bl.a. påverkar värdepapperets kreditvärdighet negativt.  
 
Riskmedvetenhet – Tillgången som värdepapperiseras måste anses tillräckligt säker för att 

erhålla en hög rating. Detta då den rating som värdepapperet erhåller är direkt förenlig med 
dess attraktivitet på finansmarknaden. Att tillgången får anses ha en låg riskprofil leder oftast 

till en högre rating. Ett vanligt sätt att leva upp till en bra riskmedvetenhet är riskallokering i 
form av flera paketerade tillgångar av spridda slag. Detta då flera tillgångar minskar risken att 
tillgången inte kan leva upp till marknadens förväntningar.  

 
Säkerhet – Den underliggande tillgången måste antingen i sig själv eller med hjälp av andra 

kapitalförstärkare kunna agera säkerhet i de fallen att åtagandet blir för stort. Detta för att 
försäkra investerare om att kapital finns att hämta vid likvidering av värdepapperet.  
 

Kassaflöden – För att kunna utbetala ränteåtaganden krävs att tillgången genererar ett 
kassaflöde vilket lever upp till utlovade räntenivåer. Dessa kassaflöden bör även ske vid 

kända tidpunkter för att lättare kontrollera samt nuvärdesberäkna tillgången. 
 
 

 
 

 

                                                 
18 Larsson J., 2002, s. 12 
19 Ibidem 
20 Larsson J., 2002, s. 15 
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3.5. Ratingförfarandet 

 
Nedan följer ett avsnitt rörande ratingförfarandet och hur ratingtilldelningen går till i 

praktiken. Avsnittet är till stor del baserat på kandidatuppsatsen Värdepapperisering av reala 
kapitalintensiva tillgångar i Sverige21. 

 
Ratingprocessen spelar en viktig roll för utgången av värdepapperiseringen eftersom de 
potentiella investerarnas avkastningskrav på obligationerna är beroende av vilken kreditrating 

de emitterade värdepapperna erhåller. En sämre rating medför att investerarna kräver en högre 
avkastning för att motsvara den ökade risken, varpå originatorns räntekostnader ökar. 
Eftersom en av förutsättningarna för att genomföra en värdepapperisering är att räntan för 

obligationslånet är lägre än originatorns alternativa genomsnittliga låneränta bistår 
ratinginstituten med att konstruera den optimala strukturen av värdepapperiseringsobjektet 

redan i den initiala fasen. 
 
Av de ratinginstitut som bedriver verksamhet i Sverige är Standard & Poor’s samt Moody’s 

de mest etablerade. Båda aktörerna besitter en lång erfarenhet av värdepapperisering på grund 
av sina globala verksamheter.  

 
Den huvudsakliga skillnaden mellan ratingen av en värdepapperiserad tillgång och andra 
finansieringsformer är att den värdepapperiserade tillgången inte är knuten till originatorns 

allmänna kreditvärdighet.  Genom att poola samman (slå samman) de tillgångar som 
värdepapperiseras poolar man även samman tillgångarnas risk. Detta förfarande resulterar i att 

värdepapperiseringens underliggande tillgångar, som inte längre innehas av originatorn, 
erhåller en bättre rating än originatorn själv då vissa risker struktureras bort.  
 

Det finns fyra stycken huvudfaktorer att ta i beaktande vid analysen av en värdepapperisering. 
Samtliga fyra faktorer är viktiga att ta i beaktande vid fastställandet det slutgiltiga 

kreditbetyget för de värdepapperiserade tillgångarna. 

3.5.1. Företagsbedömning 

Den initiala analysen ska ge en bild av originatorns verksamhet. Analysen resulterar i en due 

diligence där man exempelvis utvärderar företagets tillgångar, dess historia samt framtids-
utsikter, historiska nyckeltal, informationssystem, kundservice, marknadsföringsåtgärder, 
övergripande strategier etc.  

3.5.2. Juridisk och skattemässig analys 

Beroende på vilken tidpunkt, geografisk lokalisering samt hur värdepapperisering genomförs 
måste olika typer av lagar och förordningar tillämpas. Denna typ av analys avser att 

sammanställa de lämpliga lag- och skattefrågor som berörs av den presumtiva 
värdepapperiseringen. 

3.5.3. Kreditriskanalys 

Avsikten med denna analys är att fastställa ratingobjektets lämpliga insolvens- och 
utvinningsgrad. Detta åstadkommer ratinginstituten genom att fokusera på två delar. Dels 

evalueras branschens framtidsutsikter genom marknadsundersökningar och datainsamling. 
Dels utförs en omfattande portföljanalys av de aktuella tillgångarna. I den senare delen 
undersöker man de enskilda tillgångarnas tillväxt, avkastning, historiska kassaflöde etc. samt 

                                                 
21 Ljungfelt K, Wijkström F, 2002 
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även tillgångsportföljens sammantagna karaktär som cykliska påverkan, säsongsberoende och 

diversifiering. 

3.5.4. Kassaflödesanalys 

Syftet med denna analys är att på ett adekvat sätt är att para ihop kassaflödet från 

tillgångsportföljen med investerarnas avkastningskrav.  Det är först i detta stadium som 
obligationerna delas upp i olika klasser och ett kreditbetyg anges för varje klass. Det är även i 

denna fas som aktörerna gemensamt sätter upp en preliminär resultat- och balansräkning för 
SPV:n. 
 

3.6. Fastighetsinvesteringsalternativ 

Det finns flera sätt en aktör kan investera i fastigheter, såväl direkt som indirekt. För att ge en 

vidare bild av de olika investeringsalternativen presenteras dessa nedan och följs sedan av en 
förklaring av de för- och respektive nackdelar som får anses förenliga med dem. Dessa kan 
ställas i jämförelse med värdepapperisering av fastigheters hyresflöden, vilket även det är ett 

investeringsalternativ.   

3.6.1 Direkt investering 

Att en aktör investerar direkt i en fastighet innebär att denne själv eller tillsammans med 
någon annan köper den faktiska fastigheten eller en del av denna. Fastighetsinvesteringar kan 
röra allt ifrån bostäder, industrifastigheter, kommersiella fastigheter eller s.k. 

exploateringsfastigheter, d.v.s. fastigheter som planeras bebyggas.22  

3.6.2. Aktieförvärv i fastighetsföretag 

Ett vanligt sätt att indirekt investera i fastigheter kan vara att köpa aktier i ett 

fastighetsföretag. Aktieförvärvet innebär att investeraren har en ägarandel i bolaget och har i 
och med denna rösträtt vid företagets bolagsstämmor samt rätt till eventuell vinst genom 
aktieutdelning. Utöver detta har aktieägaren rätt till delar av företagets tillgångsinnehav i det 

fallet att företaget skulle gå i konkurs.23  

3.6.3. Företagsobligationer 

Obligationer har vid en eventuell likvidation bättre rätt än både stam- och preferensaktier. 

Utöver detta får de i allmänhet anses vara en säkrare investering än aktier. Obligationer är 
räntebärande skuldebrev som årligen betalar en kupongränta. De har en löptid, upp till ca 30 

år efter utfärdandet, då de kommer att betala tillbaka sitt nominella värde till investerarna.  
Investerare köper obligationer med anledning av de relativt säkra, pålitliga och förutsägbara 
kassaflöden de genererar men de är dock känsliga för förändringar i räntenivån.. 

Företagsobligationer bär dock på en högre risk än exempelvis statliga eller kommunala 
obligationer vilket kompenseras med en högre kupongränta. Obligationer är konservativa 

investeringar, särskilt lämpade för inkomstorienterade investerare som är riskaversiva.24 

3.6.4. Fastighetsfonder 

En investering i en fastighetsfond har många likheter med att investera i ett 

fastighetsaktiebolag. Skillnaden är främst att en fond innehåller aktier i flera olika 
fastighetsbolag och förvaltas av en fondförvaltare. Detta leder till en ökad riskallokering, men 

                                                 
22 Fasteson A., Sundin P., 2004, s. 31 
23 http://www.terminer.se/ordlista.htm 
24 Rini, W., 2002 
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även en högre kostnad i form av en förvaltningsavgift.25 Det kan nämnas att fonder i Sverige 

bevakas av Finansinspektionen26 och begränsas ofta av restriktioner gällande belåningsgrad 
samt investeringsalternativ27.  

3.6.5. Real Estate Investment Trusts (REIT) 

Ett sätt att indirekt investera i fastigheter som härstammar från USA28 är s.k. Real Estate 
Investment Trusts. Denna bolagsform har som huvudsyfte att äga och investera i fastigheter 

och den engelska termen kan därför anses motsvara svenskans ”Fastighetsinvesterings-
aktiebolag”. Själva tanken bakom denna typ av bolag är att undvika dubbelbeskattning för att 
på så sätt efterlikna skattesituationen som uppstår vid en (av investeraren gjord) direkt 

fastighetsinvestering. Bolaget beskattas inte, då delägarna i stället betalar skatt på den vinst 
som genereras i form av utdelningar. Detta syftar till att generera en högre likviditet på 

fastighetsmarknaden då fler aktörer kan bli delägare i fastigheter istället för att själva utföra 
en direktinvestering.29  
 

För att en REIT skall få kalla sig för just REIT och därmed vara skattebefriat krävs att ett 
antal krav, ställda av staten, är uppfyllda. Dessa skiljer sig från land till land, men 

huvuddragen är desamma. I USA krävs att 75 % av bolagets intäkter kommer ifrån 
fastighetsinvesteringar. Utöver detta måste 90 % av inkomsterna delas ut till investerare i 
form av utdelningar. Motsvarande krav i Frankrike är att bolaget inom ett år måste dela ut 85 

% av sina inkomster samt inom två år dela ut 50 % av sina realisationsvinster.30  
 

REIT:s finns inte tillgängliga på den svenska marknaden trots önskemål från 
intresseorganisation Fastighetsägarna Sverige. För att möjligheterna till en svensk 
motsvarighet till REIT ska bli möjlig skulle relativt omfattande lagändringar krävas.31  

3.6.6. Mortgage-backed securities (MBS) 

Som tidigare nämnts så är mortgage-backed securities ett sätt att indirekt investera i 
fastigheter. Detta investeringsalternativ innebär att investeraren får en avkastning på sitt 

investerade kapital i form av en förbestämd ränta, vilken genereras av inbetalningar från en 
mängd låntagare32. I detta fall utgörs, som tidigare framhållits, säkerheten av själva 

inteckningen snarare än en faktisk tillgång.  

3.6.7. Fastighetsderivat 

Ett derivat är ett värdepapper eller annan typ av placering, vars värde härrörs från, eller beror 

på en eller flera underliggande tillgångar.  Det rör sig vanligen om en överenskommelse 
mellan två parter där ett värde för endera parten uppstår till följd av fluktuationer i den 
underliggande tillgången.33 Derivat är ett samlingsnamn för finansiella instrument såsom 

swappar, terminer och optioner. 
 

När derivathandel behandlas i samband med fastighetsinvesteringar är det främst swappar 
som tas upp till diskussion. Swappar innebär förenklat att en part kommer överens med en 

                                                 
25 http://www.finansportalen.se/blogg/2007/10/03/aktier-vs-fonder/ 
26 http://www.fi.se/Konsument/Fragor-och-svar/Fond/ 
27 Syz, Juerg M., 2008. s. 157. 
28

 Månsson F., 1995 s. 34 
29 Ibidem 
30 Syz, Juerg M., 2008, s 157. 
31 http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/fastighetsagarna-vill-ha-eu-reit/ 
32 Lekander J, Hoesli M., 2006, s. 165.    
33 http://www.investopedia.com/terms/d/derivative.asp 
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annan att i utbyte mot en fast eller rörlig ränta byta sin fastighetsavkastning mot motpartens. 

Detta sker under en bestämd tid och med ett index (i Sverige IPDs Svenska index) som 
utgångspunkt för att fastställa fastigheternas avkastning.34  

 
Trots att utformningen av fastighetsderivat inte är helt färdigutvecklad får denna typ av 
finansiella instrument anses bidra till en rad möjligheter för investerare. Bl.a. innebär en ökad 

derivathandel att likviditeten på fastighetsmarknaden förbättras i och med en ökad allokering 
och handel. Den ökade allokeringen kan ske för att sprida risker med derivat som hjälpmedel 

eller för att ta del av en ökad lönsamhet inom andra geografiska områden.35 

3.6.8. För och nackdelar med de olika sätten 

Som bekant är olika investeringsalternativ förenade med olika för- respektive nackdelar. 

Gällande direkta investeringar i fastigheter så innebär dessa ett helt annat ansvarstagande och 
möjlighet att påverka hanteringen av tillgången än vad indirekta investeringar gör. I de fall en 
investerare blir direkt ägare av en fastighet är det alltså upp till denne att tillhandahålla 

tillräcklig förvaltning för att generera ett maximalt kassaflöde.36  
 

Förutom de förvaltningskostnader som uppstår vid en direktinvestering så bör nämnas att det 
initiala kapitalkravet är betydligt större vid en direktinvestering än vid en indirekt investering. 
Det är därför vanligt att denna typ av investeringar delvis finansieras med banklån, vilket 

leder till en ökad riskexponering i form av ränterisker. Det höga kapitalkravet leder även till 
att en eventuell riskallokering vid direkta investeringar blir kostsamma då flera fastigheter då 

måste upphandlas för att portföljens riskexponering skall minska.37  
 
Slutligen kan nämnas att fastighetsmarknaden karaktäriseras av en rad egenskaper såsom 

lägesbestämda icke homogena objekt, trögrörligt utbud, lång varaktighet, samhällskontroll 
samt utdragen överlåtelseprocess. Likviditeten hos fastigheter är således trög, vilket innebär 

att det kan ta väldigt lång tid att gå från beslut om försäljning till faktisk transaktion av en 
fastighet.38  
 

Då de indirekta investeringsalternativen studeras framträder en rad allmänna fördelar framför 
en direkt investering. Som även nämndes ovan så är en indirekt investering förenlig med en 

högre likviditet än en direkt investering. Detta då t.ex. handel med fastighetsaktier sker 
dagligen.  
 

Utöver den högre likviditeten tillåter indirekta fastighetsinvesteringar aktören att lättare uppnå 
en hög riskallokering. Till skillnad från vid direkta investeringar kan investeraren köpa in sig i 

olika marknadssektorer eller olika geografiska marknader, vilket leder till att den totala 
riskexponeringen minskar. Detta kan förenklat beskrivas med att aktören inte lägger ”alla ägg 
i en korg”. På samma sätt som en högre riskallokering kan uppnås kan även en högre 

riskexponering uppnås på ett sätt som försvåras vid en direkt investering.39 
 

Eftersom fastigheter är just sällanköpsvaror till skillnad från t.ex. noterade aktier, vilkas pris 
är publikt, kan problematik uppstå när en fastighet skall värdebestämmas. Vid en indirekt 

                                                 
34 Syz, Juerg M., 2008 s 162. 
35 Lekander J., Hoesli M., 2006. s. 171  
36 Fasteson A., Sundin P., 2004, s. 31 
37 http://www.alternativainvesteringar.n.nu/fastigheter  
38 Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2008 
39 Syz, Juerg M., 2008, s. 158 
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investering slipper investeraren således den kostnad som uppstår för en eventuell värdering 

vid försäljning av tillgångarna. Nämnvärt är att en fastighetsvärdering endast är en 
uppskattning av fastighetens värde och att det faktiska marknadspriset uppkommer i och med 

en försäljning.40   
 
Även en indirekt fastighetsinvestering är behäftat med negativa aspekter. En aspekt är det 

faktum att investeraren själv inte är delaktig i förvaltningen av fastigheten eller har en direkt 
inblick i investeringsstrategier på samma sätt som vid en direkt investering. Investeraren har 

t.ex. vid fondinvesteringar en begränsad inverkan på driften av fonden. I de fall en 
kunskapsklyfta uppstår får detta dock anses positivt då fondförvaltaren besitter en kompetens 
som investeraren inte har och därför kan förvalta fonden på ett fördelaktigt sätt. De negativa 

aspekterna av detta är att investeraren blir skyldig att betala för förvaltarens kompetens i form 
av en förvaltningsavgift, vilket direkt inverkar på den totala avkastningen41.42 

 
Den främsta nackdelen vid indirekta investeringar och då främst aktieinvesteringar är de 
skattebestämmelser som råder i Sverige. Den svenska bolagsskatten ligger idag på en nivå om 

26,3 %, vilket innebär att bolaget beskattas med 26,3% på sin reavinst43. Därefter beskattas 
innehavaren av aktien med 30 % skatt på utdelningen. Detta innebär att en s.k. 

dubbelbeskattning förekommer, vilken gör indirekta investeringar i form av aktieförvärv 
mindre effektiva.44  
 

3.7. Fastighetsfinansieringsalternativ 

Detta avsnitt tar upp de möjliga finansieringsalternativen som idag finns att tillgå vid 

fastighetsinvesteringar. Avsnittet grundar sig till stor del på analysartikeln Tapping new 
sources – will alternative property financing close the gap?45 och syftar som tidigare nämnts 
till att ge en vidare förståelse för hur rådande marknadssituation ser ut.  

3.7.1. Traditionella banklån 

Banksektorn har fram till idag varit den överlägset största och mest likvida 
finansieringskällan. Historiskt har det varit relativt lätt att få attraktiva banklån med höga 

belåningsgrader i Sverige, i synnerhet i samband med fastighetsförvärv. På grund av 
subprime-krisen 2008 har dock detta förändrats drastiskt. Utlåningskapaciteten i banksektorn 

har varit kraftigt nedsatt och finansieringsmöjligheterna har nästintill varit obefintliga för i 
synnerhet nya bankkunder och högriskinvesteringar. Hälsan hos den svenska finansbranschen 
har dock förbättrats mycket sedan krisen och därmed har möjligheterna att teckna banklån 

förbättrats, dock inte i samma utsträckning som före krisen. De kommande Basel III-reglerna 
för kapitaltäckning, likviditetskrav och riskkontroll i banksektorn kommer sannolikt också att 

minska belåningsgraderna och öka kostnaderna för upplåning framöver.  
 
Å andra sidan, minskad aptit för banklån från företagssektorn i allmänhet har faktiskt lett  

en ökning av tillgängliga medel från banker till fastighetssektorn och marginalerna har tryckts 
nedåt om än från extremt höga nivåer efter krisen.  

                                                 
40 Fasteson A., Sundin P., 2004, s. 32 
41 http://www.finansportalen.se/blogg/2007/10/03/aktier-vs-fonder/ 
42 Syz, Juerg M., 2008, s. 158 
43 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skatterna-forklaras/Bolagsskatt/ 
44 Leimdörfer, 2011, s. 5  
45 Leimdörfer, 2011 
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3.7.2. Obligationer 

 Utöver traditionella banklån, kan företag söka sig till kapitalmarknaden för finansiering, 
exempelvis genom att utfärda obligationer. Det finns både säkerställda och icke säkerställda 
obligationer (d.v.s. säkerhet i underliggande tillgång som exempelvis en fastighet), som har en 

effekt på risknivån för obligationsinnehavaren.  
 

Obligationer kan struktureras på många sätt med en fast kupong som är ett förutbestämt 
räntebelopp som utbetalas fram till förfallodagen. Dessa obligationer handlas ofta på 
andrahandsmarknaden och kan betygsättas av kreditinstitut.  

 
I ett internationellt perspektiv är storleken på den svenska obligationsmarknaden ganska 

begränsad och marknaden är relativt outvecklad. Intresset bland  
företag för att emittera obligationer har dock ökat, särskilt under de senaste åren, till följd av 
den illikvida banksektorn. Internationellt har obligationsmarknader länge varit en viktig  

finansieringskälla för fastighetsbolag.  
 

Utanför fastighetssektorn är prissättningen av obligationsfinansiering attraktiv i jämförelse 
med banklån. Förutsatt att fastighetsinvesterare kan dra nytta av samma prisskillnad, finns det 
en möjlighet för fastighetsinvesterarna att minska lånekostnaderna genom att söka sig till 

kapitalmarknaden.  

3.7.3. Förlagslån  

Förlagslån är instrument av icke säkerställda skulder som är emitterade av företag eller 

banker. Eftersom instrumenten inte är säkerställda genom några fysiska tillgångar eller  
säkerheter är räntan normalt högre än för traditionella obligationer. Förlagsbevis är 

överordnade eget kapital men underordnade obligationslån och banklån.  

3.7.4. Mezzaninelån 

Som ett komplement till traditionella seniora banklån, exempelvis för att  

finansiera fastighetsaffärer, är det inte ovanligt att använda en del juniorskuld, även kallat 
mezzanine. Detta är i grunden en skuld med sekundär rätt till säkerheten där innehavaren av 
den seniora skulden har den första rätten att erhålla betalning vid en eventuell 

likvideringssituation medan innehavaren av juniorskulden har en prioriterad rätt gentemot 
ägaren till det egna kapitalet. Detta innebär en högre risk för mezzaninelångivaren och därför  

är räntan högre än för det seniora lånet.  
 
Genom att lägga till en mezzaninedel kan hävstångseffekten höjas över den nivå som 

tillhandahålls av banker utan att behöva söka sig till kapitalmarknaden.  

3.7.5. Prioriterat eget kapital 

Preferensaktier är ett hybridinstrument med inslag av både aktier och skuld. Normalt sett har 

ägaren till preferensaktier rätt till en fast årlig utdelning och rösträtt i bolaget, dock är 
rösträtten ofta lägre än för vanliga aktier. Preferensaktier är överordnade till stamaktier men 

underordnade skuld vid en eventuell likvideringssituation.  
 
Ur de flesta aktieägares perspektiv är den största fördelen med prioriterat eget kapital att 

medan innehavare av preferensaktier erbjuds ett skuldliknande kassaflöde, utan någon andel i  
uppsidan, har företaget alternativet att, i en påfrestande situation, sluta betala  

utdelningar till innehavare av preferensaktier utan att behöva bli insolvent.  
 



 

 21 

En kombination av vanligt eget kapital, prioriterat eget kapital och skuld gör det möjligt att 

fördela risk och avkastning effektivt mellan investerare med olika investerings- och 
riskprofiler. Den största nackdelen med prioriterat eget kapital är att det inte är skatteeffektivt 

i förhållande till lån och andra former av hybridkapital. 

3.7.6. Vinstandelslån 

Ett vinstandelslån är ett lån där räntan helt eller delvis korrelerar med företagets lönsamhet. I 

likhet med konvertibler är tanken att innehavare av vinstandelslån och aktieägarna har en 
andel av bolagets risk och potentiella uppsida. Vinstandelslån liknar eget kapital i den 
bemärkelsen att innehavaren får en andel av vinsten men å andra sidan har innehavaren inte 

rösträtt. 
 

Den största fördelen med vinstandelslån är att de är skatteeffektiva, särskilt i regleringar med 
hårda kapitaltäckningskrav som exempelvis Sverige. 

3.7.7 Konvertibla förlagslån 

Konvertibla förlagslån kan ses som skuldebrev med rätt för innehavaren att konvertera lånet 
till aktier i bolaget. Normalt sett kan denna konvertering göras till en förutbestämd aktiekurs 
och efter en viss tidpunkt. Räntan för konvertibler är normalt lägre än för traditionella 

obligationer men konverteringsmöjligheten ger innehavaren en potentiell uppsida. Vid en 
eventuell likvidation har konvertibler högre prioritet än eget kapital men lägre prioritet än 

banklån och obligationer. Konvertibler är vanliga i ekonomiskt kritiska situationer där ett 
företag behöver öka finansieringen och har svårt att erhålla bankfinansiering och vanliga 
obligationer inte är tillräckligt attraktiva för investerare. Om företaget blir lönsamt igen 

får konvertibelinnehavaren en del av uppsidan genom att bli aktieägare i bolaget. 
 

3.8. För- och nackdelar med värdepapperisering 

3.8.1. Fördelar med värdepapperisering 

Som beskrivits i föregående avsnitt finns det både för- och nackdelar med värdepapperisering. 

Detta avsnitt beskriver motiven till värdepapperisering och är till stora delar baserad på boken 
Introduction to Securitization46. 
  

De främsta skälen till att företag använder sig av värdepapperisering är:  
 

1. Det skapar möjligheter att minska kostnaderna för upplåning. 

2. För att diversifiera finansieringskällorna.  

3. För att hantera företagsrisk.  

4. För att finansiella företag som måste uppfylla riskbaserade kapitalkrav, potentiellt kan 

befrias från dessa. 

5. Möjlighet att uppnå finansiering utanför balansräkningen och på så sätt frigöra kapital 

åt originatorn och förbättra vissa av dennes nyckeltal. 

6. Möjlighet att generera serviceavgifter. 

Fördelen med en värdepapperiseringsstruktur innehållandes ett SPV är att med hjälp av olika 

kreditförstärkningar kan originatorn emittera obligationer med högre kreditvärdighet än på de 
företagsobligationer som de annars skulle kunna emittera. Detta kan göras genom lämpliga 

                                                 
46 Fabozzi, F. J. 2008 
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kreditförstärkningar för att en målrating ska uppnås. Även efter administrationskostnader för 

kreditförstärkning och andra juridiska och redovisningsmässiga kostnader i samband med en 
värdepapperisering har kapitalsökande företag funnit värdepapperisering som en billigare 

kapitalanskaffningsmetod än att emittera företagsobligationer. Alternativet har även funnits 
framgångsrikt i att konkurrera med traditionell bankfinansiering47. 
 

Genom att etablera sig på värdepapperiseringsmarknaden kan ett företag vända sig både till 
marknaden för företagsobligationer och även marknaden för ABS för att avgöra sin bästa 

finansieringskälla utifrån såväl ett kostnads- som ett riskperspektiv48. I och med 
diversifieringen av finansieringskällorna kan värdepapperisering även leda till en form av 
finansieringsmatchning som annars kan vara svåruppnådd. Genom att SPV:n emitterar 

obligationer med samma löptid som hyreskontrakten, innebär detta en löpande finansiering 
under hela tidsperioden49. Värdepapperisering kan även användas som ett verktyg för 

riskhantering eftersom det eliminerar kredit- och ränterisken i samband med att de 
underliggande tillgångarna överlåtes till SPV:n.  
  

För finansiellt reglerade företag är värdepapperisering ett verktyg för att hantera riskbaserade 
kapitalkrav eftersom, allt annat lika, institutioner som har en låneportfölj med hög risk 

kommer att reservera ett högre kapital än om de överlät lånen till en SPV för 
värdepapperisering. Genom värdepapperisering kan man förflytta tillgångar och skulder 
utanför balansräkningen och därmed minska originatorns hävstång inom den egna 

balansräkningen. Detta leder till att nyckeltal såsom soliditet, likviditet samt räntabilitet på 
eget kapital kan förbättras genom att fastigheterna inte längre konsolideras på 

balansräkningens tillgångssida samtidigt som värdet av tillgångarna erhålls i form av likvida 
tillgångar50.  
 

Värdepapperisering kan även användas av originatorn för att konvertera kapitalintensiva 
tillgångar till en mindre kapitalintensiv källa av serviceavgiftsintäkter genom att sälja lån till 

en SPV samtidigt som man behåller rättigheterna till servicen av lånen. Den serviceavgift som 
erhålls av originatorn i en värdepapperiseringstransaktion är som en ränteutbetalning som 
kompenserar serviceföretaget.   

 
Skapandet av värdepapper från en pool av tillgångar kallas för att strukturera en transaktion 

där investmentbanker agerar som ombud för en originator för att sköta själva struktureringen. 
När man strukturerar möjliggör man skapandet av ett värdepapper som är mer tilltalande för 
en mängd olika typer av investerare. Detta är positivt ur ett investerarperspektiv då detta 

tillåter investorer att investera i ”delar” av fastigheter och således riskallokera eller 
riskexponera sin portfölj51. 

  
Värdepapperisering kategoriseras i termer av låntagarens kreditvärdighet eftersom typen av 
låntagare är graden av nödvändig kreditförstärkning. Marknaden kan delas upp i prime-

låntagare (d.v.s. låntagare med hög kreditvärdighet) och subprime-låntagare (d.v.s. låntagare 
med låg kreditvärdighet). När det gäller värdepapperisering av primebostadslån är den 

utövade kreditförstärkningsmekanismen underordnade strukturer med viss flexibilitet när det 
gäller att skapa den mest effektiva kreditförstärkning med tanke på den mängd 

                                                 
47 Graff R. A., s. 192  
48 Larsson J, 2002, s. 14 
49 Ljungfelt K, Wijkström F, 2003, s. 27 
50 Larsson J, 2002, s. 14 
51 www.alternativainvesteringar.n.nu/fastigheter 
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kreditförstärkning som dikteras av kreditratingsinstituten. Jämfört med värdepapperisering av 

prime-lån, kräver värdepapperisering av subprime-lånen en större mängd kreditförstärkning 
för att skapa obligationer med högre kreditrating. Medan syftet i prime-transaktioner är att 

skapa effektiva strukturer genom att dela upp de seniora obligationerna, är syftet i subprime-
transaktioner att man strukturerar transaktionen så att den producerar den effektivaste 
kreditförstärkningen med det övergripande målet att skydda de mest seniora obligationerna i 

transaktionen.  
 

Strukturerarens enda ekonomiska mål i en värdepapperisering är att maximera de totala 
intäkterna från försäljningen av alla de obligationsklasser som representerar tillgångspoolen. 
Maximering av intäkterna från en värdepapperisering av en tillgång kan åstadkommas genom 

att strukturera kassaflödet på två sätt: Antingen genom att dela upp en säkerhets kassaflöden 
och på sätt skapa obligationsklasser som bättre matchar de specifika risk- och 

avkastningsprofilerna hos olika investerargrupper eller genom att skapa effektivare 
kostnadsstrukturer (d.v.s. kreditförstärkningar). Detta leder fram till en slutlig positiv effekt av 
värdepapperisering, vilket är att denna typ av finansiering tvingar investorer att värdera 

obligationerna efter fastigheternas olika riskaspekter. Således prissätts fastigheten på ett mer 
riktigt sätt då obligationerna mest effektivt prissätter risk52.  

3.8.2. Nackdelar med värdepapperisering 

Innan 2001 fanns en klar avsaknad av lagstiftning gällande värdepapperisering i Sverige. 
Detta innebar bl.a. att SPV:n var direkt bevakade av finansinspektionen och således löd under 

dennes krav på kapitaltäckningsgrader. Detta gjorde att värdepapperisering inte lämpade sig 
på den svenska marknaden. I och med lagändringar 2001 belastas värdepapperiserings-
processen idag inte av hämmande lagstiftning.53 

 
Som effekt av subprime-krisen 2008 har begreppet ”värdepapperisering” dragits i smutsen 

vilket har lett till en skepticism hos marknaden. Detta skulle kunna leda till att efterfrågan på 
obligationer vid en värdepapperisering minskar och att en traditionell fastighetsförsäljning 
därför skulle vara mer fördelaktigt.54  

 
Att det idag saknas tillräcklig kompetens på den svenska marknaden kan leda till höga 

arvodekostnader vid rådgivning. Detta kan leda till att värdepapperiseringen blir kostsam eller 
ogenomförbar, vilket i sin tur kan vara en anledning till att så få praktiska 
värdepapperiseringar genomförs idag.55  

 
 

 
 
 

 

 

                                                 
52 Erik Gärdén, Leimdörfer, 2011-05-10 
53 Larsson J, 2002, s. 15 
54 Ibidem 
55 Erik Gärdén, Leimdörfer, 2011-05-10 
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4. Empiri 
Empiridelen innehåller de data som insamlats under studiens gång. Detta avsnitt ligger som 

grund för den analys som dras i rapportens senare delar. Avsnittet inleds med en presentation 
av två av de tidigare värdepapperiseringar av liknande slag som gjorts på den svenska 
marknaden följt av en presentation av marknadssituationen vid utförandena. Slutligen 

presenteras information inhämtat från personintervjuer med aktiva marknadsaktörer.   

4.1. Nationella erfarenheter 

4.1.1. CelsiusTech 

År 1997 genomfördes den första svenska värdepapperiseringen av en kommersiell fastighet.                                      

Fastigheten har beteckningen Veddesta 2:81, ligger i Järfälla utanför Stockholm och omfattar 
en yta av drygt 49 000 kvm som hyrdes ut till CelsiusTech AB, då ägt till 51 % av svenska 
staten genom Securum. I denna transaktion var det Fastighets AB Järfälla Veddesta 2:81 som 

var emittent och transaktionsvolymen omfattade 440 miljoner kronor. Det var en nominell 
obligation med en löptid på 20 år som emitterades.56 

4.1.2. Fysikcentrum 

År 2001 byggdes ett nytt forskningscenter för fysik, astronomi och bioteknik vid namn 
Fysikcentrum. Fastigheten har beteckningen Kattrumpstullen 1, ligger vid Albano i 

Stockholm och omfattar en uthyrbar yta av ca 45 000 kvm som hyrs ut till Kungliga Tekniska 
Högskolan och Stockholms Universitet på en löptid av 25 år.57 
  

Det var Skanska som av staten erhöll uppdraget att projektera, bygga, finansiera och förvalta 
Fysikcentrum. Kostnaderna för uppförandet av Fysikcentrum uppgick till 1,2 miljarder kronor 

och ytterligare förväntade investeringar på 500 miljoner kronor fram till lösendagen den 1:a 
december 2020. Den initiala investeringen för uppförandet av byggnaden finansierades genom 
emitterandet av ett obligationslån på 1,2 miljarder kronor vilket följdes av vidare emittering 

till en summa om 500 miljoner kronor, vilket resulterade i att det totala emissionsbeloppet 
uppgick till 1,7 miljarder kronor.58 

  
Värdepapperiseringen innebar att fastighetens underliggande hyresflöde konverterades till 
realränteobligationer som placerades hos institutionella investerare. Obligationslånet i sin tur 

strukturerades och placerades av Öhman Fondkommission. Med anledning av 
värdepapperiseringens struktur är obligationsägare endast riskexponerade mot den svenska 
staten. Fysikcentrum ägs av Fysikhuset Stockholm KB som är en SPV vars enda syfte är att är 

att äga och finansiera fastigheten samt hyra ut den till staten. Fysikhuset Stockholm KB ägs i 
sin tur, till 99,9 %, av Fysikhuset Fastighets AB vars enda syfte är att äga emittenten samt, till 

0,1 %, av Stiftelsen Fysikhuset.59 
  
Obligationslånets kvarvarande kapitalskuld, ränta och amortering justeras årligen med 

avseende på inflation, d.v.s. för förändringar av konsumentprisindex (KPI) som mäts av 
Statistiska Centralbyrån. Investerare erhåller dessutom ett deflationsskydd vilket innebär att 

vid deflation, då KPI minskar, under obligationslånets löptid kommer summan att vara 
oförändrad fram till dess att KPI överstiger den tidigare högre nivån. Skanska innehar även en 
andrahandsoption att förvärva Fysikcentrum om inte staten, som hyresgäst, väljer att utnyttja 

                                                 
56 Erik Gärdén, Leimdörfer, 2011-05-10 
57 Öhman Fondkommission, Skanska, Pressrelease, 2001 
58 Erik Gärdén, Leimdörfer, 2011-05-10  
59 Öhman Fondkommission, 2001, Obligationsprospekt, s. 2 
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sin option att förvärva fastigheten. Obligationslånet erhöll en AAA-rating i kreditbetyg av 

kreditratinginstitutet Standard & Poor’s.60 Genom ett auktionsförfarande prissatte de 
institutionella placerarna, och därmed marknaden, kupongräntan till 4,29 %.61 

4.1.3. Marknadsförhållanden vid utförda värdepapperiseringar 

När Fysikcentrum värdepapperiserades 2001 prissatte marknaden kupongräntan för 
obligationerna till 4,29 %. Detta kan i princip direkt jämföras med den direktavkastning som 

hade erhållits om fastigheten hade sålts på traditionellt vis på fastighetsmarknaden. 
Direktavkastning för liknande fastigheter vid samma tidpunkt, d.v.s. installationstäta 
utbildningslokaler med närliggande geografisk placering, uppskattas till ca 7,25 %. Detta kan 

även jämföras med kontorsfastigheter i Stockholm CBD som vid samma tidpunkt handlades 
till en prime yield på 6,5 %.62 CBD är den centrala delen av en stad, vilken i allmänhet består 

av detaljhandel, kontor, hotell samt underhållning.63 Direktavkastningen för kommersiella 
fastigheter lokaliserade i CBD är generellt sett lägre än för fastigheter i andra delar av samma 
stad. Prime yield är i sin tur direktavkastningen beräknad för en fullt uthyrd fastighet i bästa 

fysiska skick.64 Beräkningen sker genom att dividera fastighetens driftnetto med 
förvärvspriset. Prime yielden är generellt sett lägre än den genomsnittliga direktavkastningen i 

ett område.  
 
Idag, år 2011, handlas obligationerna till en direktavkastning av 1,29 %.65 Detta kan jämföras 

med direktavkastningen för liknande objekt som vid samma tidpunkt uppskattas till 6,25 – 7 
%. Det kan även jämföras med kontorsfastigheter i Stockholm CBD som 2010 handlades till 

en prime yield på 4,9 %.66 
 
Detta resulterar i en real värdeutveckling på obligationerna med ca 41 % under dessa 10 år, 

vilket får anses vara en väldigt god utveckling sett ur ett investerarperspektiv särskilt med 
tanke på att det rör sig om en obligation. (Se bilaga 4) 

 

4.2. Internationella erfarenheter 

När värdepapperisering av hyresflöden som underliggande tillgång undersöks ur ett historiskt 

perspektiv finner man att det främst är USA som brukat denna typ av finansieringsform. Den 
första genomförda värdepapperiseringen av ett kommersiellt hyresflöde skedde av en 

kontorsbyggnad med endast en hyresgäst. Hyreskontraktet hade vid 
värdepapperiseringstillfället löpt under sju av totalt tjugo år, vilket resulterade i en löptid hos 
obligationen på runt 13,5 år. Vidare innefattade detta hyreskontrakt, likt Fysikcentrum, en 

överenskommelse att hyresgästen skulle stå för samtliga drift och underhållskostnader. Detta i 
kombination med att hyresgästen varv av s.k. ”investment grade”, vilket innebär att denne 

ansågs hålla hög kvalitet och således låg risk, gjorde att värdepapperiseringen praktiskt kunde 
genomföras och resultera i en fördelaktig finansiering.67  
 

Utöver den värdepapperisering som presenteras ovan har denna typ av finansieringskälla 
använts i USA vid byggandet av idrottsarenor. Nämnvärt gällande dessa värdepapperiseringar 

                                                 
60 Öhman Fondkommission, 2001, Obligationsprospekt, s. 2 
61 Erik Gärdén, Leimdörfer, 2011-05-10 
62 DTZ Sweden, 2011 
63 http://www.allbusiness.com/glossaries/central-business-district-cbd/4960347-1.html 
64 http://www.davidlawson.co.uk/Files/Finance_all_084.htm  
65 Nasdaq OMX, Öhman Fondkommission 
66 DTZ Sweden 
67 Graff R. A. för Electrum Partners, s.190 
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är att de kombineras med emitterandet av kommunobligationer. Detta resulterar i att 

värdepapperiseringen inte ensamt står för den totala finansieringen.68 
 

4.3. Intervjuer 

4.3.1. Erik Gärdén, Leimdörfer 

Erik Gärdén jobbar idag på Leimdörfer där han har titeln Senior Partner och Head of Property 

Financing. Innan sin anställning på Leimdörfer arbetade Gärdén på Öhman Real Estate and 
Structured Finance där han bl.a. medverkade i värdepapperiseringen av Fysikcentrum 2001.  

 
Öhmangruppen erbjuder en rad finansiella tjänster varav värdepappershandel utgör en stor 
del. Gruppen kan indelas i fyra delar vilka ansvarar för olika områden. Dessa delar utgörs av: 

  

 Öhman Fonder, vilka erbjuder institutionell kapitalförvaltning samt förvaltning av 

ränte- och kreditfonder samt aktieindexfonder.  

 Öhman Fondkommission, vilka erbjuder tjänster inom värdepappershandel samt 

Corporate Finance. 

 Nordnet Bank, vilken är en internetbaserad sparandebank.  

 Banque Öhman och Öhman Private Wealth Management, vilka är aktiva inom Private 
banking.  

  

Öhmangruppen finns representerade i Sverige, Luxemburg, Finland samt, genom samarbete 
med Auerbach och Grayson, i USA.69  

 
Enligt Erik Gärdén är värdepapperisering av behandlad typ strukturellt enkelt. I huvudsak 
handlar det om att få bort kostnadsexponeringar från tillgången för att på så sätt kunna erbjuda 

en attraktiv produkt på obligationsmarknaden. Det är viktigt att den underliggande tillgången, 
i denna situation en fastighet, inte har alla egenskaper förenliga med en traditionell fastighet. 

Det är således önskvärt att förvaltningsrisk i form av drift- och underhållskostnadsutveckling 
placeras utanför strukturen. Även restvärdesrisken bör behandlas på ett sådant sätt att den inte 
påverkar obligationen. I fallet Fysikcentrum löstes frågan om förvaltningsrisken genom att 

drift- och underhåll av fastigheten ålades hyresgästen genom ett förvaltningsavtal mellan 
denne och en extern part. Restvärdesrisken strukturerades i sin tur bort genom en kombination 

av återköpsoptioner samt en fullt amorterande struktur mellan löpår 20 och 25.  
 
Den situation som bäst lämpar sig för värdepapperisering av fastigheter är i transaktioner där 

initiativtagaren kan utforma hyresavtalet. Vidare bör avtalstiden löpa under en längre tid, där 
avtalstiden enligt svensk lag idag som högst får uppgå till 25 år. Slutligen är det inte ett krav 

att hyresgästen utgörs av en kommunal/statlig part. På en underutvecklad obligationsmarknad 
såsom den svenska, kan det dock vara önskvärt.  
 

Finansieringskostnader för värdepapperisering kan ställas i relation till emittering av 
företagsobligationer samt traditionell bankfinansiering. Kostnaden för värdepapperisering kan 

bedömas till 1 – 3 % av transaktionsvolymen beroende på storleken av dito. Denna kostnad 
utgörs till stor del av arvodekostnader för rådgivning från externa parter. Vid emittering av 
företagsobligationer är det ingen större skillnad gällande kostnadsaspekter. Anmärkningsvärt 

                                                 
68 Hongquan L., Houzhonh J., Dan W., 2011, s. 90.  
69 http://www.ohman.se/templates/Page____452.aspx 
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vid traditionell bankfinansiering är att denna i många fall har en lägre uppläggningskostnad, 

men flertalet andra avgifter och marginaler vilket inverkar på den totala 
finansieringskostnaden. Teoretiskt bör en strukturerad värdepapperisering ha en lägre 

finansieringskostnad än ovan nämnda finansieringsalternativ då den enda risken är förenad 
med fastighetens hyresflöden.  
 

Värdepapperiseringen av Fysikcentrum får anses vara en lyckad transaktion. Detta kan 
motiveras med det faktum att en värdepapperiseringsstruktur oavsett hyresgäst (i teorin) bör 

erhålla en kreditrating en betygsgrad under vad som annars skulle kunna erhållas, vilket inte 
var fallet vid denna värdepapperisering. Dessutom efterfrågade flera investerare i efterhand en 
emittering av obligationer av samma slag. Detta tyder på en hög efterfrågan samt ett stort 

intresse från befintliga investerare. Obligationerna placerades hos 10 – 15 investerare, vilka 
främst utgjordes av svenskt pensionskapital, vilket ytterligare får anses vara en 

kvalitetsstämpel. 
 
Den principiella fördelen med värdepapperisering är uppdelningen av risk, vilket sker på så 

vis att den tas av den part som mest effektivt kan prissätta den. Detta bör leda till att 
produkten prissätts korrekt. Värdepapperisering är således den optimala finansieringsformen 

om man går tillbaka till den ursprungliga uppbyggnaden och den inte missbrukas. Används 
värdepapperisering istället på ett utstuderat sätt kan det få negativa konsekvenser. Det är 
därför oerhört viktigt att var part besitter rätt kompetens och har en djup förståelse för 

produkten i fråga.  
 

Subprime-krisen 2008 har lett till att ordet ”värdepapperisering” har fått en negativ 
association, vilket i sin tur har lett till en minskad efterfrågan på denna typ av produkter. Detta 
i kombination med att det i Sverige idag antagligen finns ett lågt antal individer som kan 

genomföra en värdepapperisering av denna typ, har bidragit till att det inte utförts fler 
transaktioner. Trots detta, visar marknaden på potential att utvecklas inom området. 

Fastighetsmarknaden börjar allt mer söka sig till kapitalmarknaden för finansiering och detta i 
kombination med minskat förtroende för bankväsendet, minskade belåningsgrader samt höjda 
utlåningsmarginaler kan bidra till att värdepapperisering blir en vanligare finansieringskälla. 

Redan idag ser man fastighetsbolag som emitterar företagsobligationer till en kupongränta 
som överstiger den ränta som vid rimliga villkor kan erhållas vid traditionell bankfinansiering. 

Dessa fastighetsbolag har således öppnat en kanal till kapitalmarknaden, vilket i framtiden 
underlättar finansiering av fastigheter även vid strängare bankvillkor. Utöver en förbättrad 
relation mellan fastighetsmarknaden och kapitalmarknaden bör även den svenska 

obligationsmarknaden utvecklas under kommande år.  

4.3.2. Lars Orest, Tredje AP-fonden 

I Sveriges pensionssystem finns idag fem buffertfonder vilka ägs av staten. Dessa fonder styrs 

inte av direktiv från regeringen utan är istället styrda av svensk lagstiftning och däribland 
Finansinspektionen. Tredje AP-fonden har som långsiktigt mål att årligen uppnå en real 

avkastning om minst fyra procent. Gällande fondens tillgångsinnehav karaktäriseras detta av 
relativt hårda restriktioner gällande riskallokering. Tredje AP-fonden har idag tillgångar värda 
220,8 miljarder kronor (december 2010). 

 
Nedan följer ett avsnitt vilket presenterar Tredje AP-fondens allmänna investeringssyn samt 

syn på uppsatsämnet grundat på svar från en intervju med Lars Orest, Head of Alpha Asset 
Management, Tredje AP-fonden.  
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Tredje AP-fonden får anses vara en relativt kräsen investerare med en hög riskaversion. Detta 

är t.ex. något som karaktäriseras av att fonden har ett lagligt krav på att inneha minst 30 % av 
portföljen i säkra och likvida tillgångar. Detta gör att merparten av de investeringar som görs 

är i form av statsobligationer med god kreditvärdighet. ”Säkra” obligationer anses vara 
obligationer vilka lägst har ratingen BBB, men med tonvikt på bättre rating. Synen på 
obligationer är att dessa under många år haft en bra riskjusterad avkastning vilket således gör 

denna typ av tillgång till ett bra instrument i en portfölj. I dagsläget (uppgifter från december 
2010) består en klar majoritet av fondens räntebärande tillgångar av tillgångar ratade AAA 

(74 %) samt en mindre del fördelat över tillgångar med lägre rating (AA 7 %, A 8 %, BBB 6 
% och ”high yield” 5 %). De obligationer som fonden investerar i består av nominella 
obligationer i form av statsobligationer i Sverige, Euroland, USA samt Storbritannien, 

nominella bostadsobligationer i Sverige och i viss mån USA och Tyskland samt nominella 
företagsobligationer i Sverige, Euroland, USA och Storbritannien. De senare sträcker sig från 

obligationer med rating AAA till BBB- och ”high yield” (BB+ och lägre). Gällande reala 
obligationer investerar fonden främst i Sverige, Frankrike samt USA.  
 

Lars Orest anser att den svenska obligationsmarknaden fungerar bra i stort, detta speciellt med 
senare år i åtanke. Detta då prisställandet i svenska obligationer fungerat bättre än flera andra 

länder inom Euroland under de senare årens kriser. Vad gäller andra områden såsom 
elektronisk handel anser han att den svenska marknaden ligger efter i utvecklingen. Ett 
exempel på detta är att det idag inte bedrivs någon börshandel gällande terminer för 

statsobligationer. Det är även dyrare att handla svenska obligationer jämfört med andra 
statsmarknader. Mer allmänt så spår Orest att en bra stabil rating (AAA) samt ett minskat 

utbud av svenska statsobligationer innebär att dessa blir mer intressanta för utländska 
investerare.   
 

Redan vid emissionen av Fysikhuset (Fysikcentrum) 2001 investerade Tredje AP-fonden i 
obligationerna. Orest berättar att det var ett bra realobligationslån med avseende på en bra 

ränta till låg risk samt dubbelt deflationsskydd gällande kapitalskuld, ränta och amortering. 
Vad som dock var något negativt var att istället för vanlig amortering där alla obligationer 
amorterades lika mycket så var det endast vissa obligationer som amorterades, vilket valdes 

genom utlottning. Detta försvårade det praktiska modellförfarandet av obligationen i 
finansiella system. Överlag var strukturen en bra investering med kassaflöden som backades 

av hyresavtal. Vad som dock är viktigt är att noga gå igenom hyresavtalen samt kontrollera 
vem som står som garant för upplägget. Slutligen bör ratingen för ett upplägg av ett sådant 
slag vara relativt hög.  
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras genomförd empiri i kombination med de teorier som tidigare 

behandlats. 

 

Med hänseende av insamlade teorier samt data kan det konstateras att praktisk 
värdepapperisering av fastigheters hyresflöden är genomförbart. Detta beror dock på hur 
rådande marknadssituation ser ut och om tillräcklig kompetens finns att inhämta till en rimlig 

kostnad vid en sådan komplex transaktion. Kommande regleringar såsom Basel III kan bidra 
ytterligare till en ökad efterfrågan på värdepapperisering i allmänhet och obligationer i 

synnerhet. Vidare får den svenska obligationsmarknaden ses som relativt underutvecklad 
vilket visar på en potential för denna finansieringsform vid fastighetsaffärer. De utförda 
värdepapperiseringar som har studerats tyder alla på att det är fullt genomförbart men att 

denna finansieringskälla bättre lämpar sig vid större transaktioner med hyresavtal med långa 
löptider samt en stabil hyresgäst. Den optimala situationen är då originatorn själv har 

möjlighet att utforma villkoren i hyresavtalet för att matcha obligationen. Detta förutsätter 
dock att villkoren är utformade på ett sätt att hyresgästen kan förväntas acceptera avtalet. Att 
själv kunna utforma hyresavtalet bidrar i stor mån till att denna typ av värdepapperisering får 

anses vara lämplig vid exempelvis nybyggnadsprojekt samt vid transaktioner med karaktären 
av sale-and-leaseback. Den senare innebär att ett företag kan resa kapital genom att avyttra 

exempelvis en fastighet, för att sedan hyra tillbaka den.70  
 
Med anledning av genomförda intervjuer med lämpliga personer med god marknadsinsyn och 

erfarenhet av denna typ av värdepapperisering kan det konstateras att det finns en efterfrågan 
på denna typ av obligationer från investerare. Detta kan även motiveras med tanke på den 

goda värdeutvecklingen hos de obligationer som emitterades i samband med 
värdepapperiseringen av Fysikcentrum 2001. Dessa obligationer förvärvades främst av 
svenskt pensionskapital, såsom Tredje AP-fonden, vilket får anses vara en kvalitetsstämpel. 

 
Med hjälp av denna typ av värdepapperisering tillåts investerare spekulera i 

fastighetsmarknaden utan att exponera sig mot alla de risker som är förenliga med en 
direktinvestering. Detta eftersom vissa risker kan struktureras bort (restvärdes- respektive 
förvaltningsrisk) och likviditeten vid en indirekt investering får anses överstiga densamma vid 

en direkt. Värdepapperisering av fastigheter skulle därför kunna öka likviditeten hos 
fastighetsinvesteringar i form av daglig börshandel. I det fall värdepapperisering och därmed 

börshandel är genomförbar gällande fastigheter, skulle detta innebära en effektiv prissättning 
av fastigheter.   
 

Den svenska obligationsmarknaden är idag relativt underutvecklad, vilket leder till sämre 
förutsättningar för denna typ av värdepapperiseringsprodukter. En förutsättning för en fortsatt 

utveckling är därför en förbättrad obligationsmarknad. Tidigare forskning visar även på att ett 
fastställande av rådande efterfrågan gällande värdepapperiserade obligationer kan fungera 
som en utlösande faktor avseende värdepapperiseringsutvecklingen. Då denna studie i viss 

mån utfört just detta, och visat på en existerande efterfrågan, bör detta bidra till ett ökat 
framtida intresse.  

 
Utöver de teoretiska fördelar som kan uppkomma vid värdepapperisering kan en skillnad i 
prissättning av fastigheter mellan fastighetsmarknaden och kapitalmarknaden härledas till 

utförda marknadsstudier. Som framförs i tidigare empiridel prissattes Fysikcentrum vid 
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emitteringen till en direktavkastning om 4,29 %. Likvärdiga fastigheter vid samma tidpunkt 

uppskattas generera en direktavkastning om ca 7,25 %. Detta tyder således på att Skanska vid 
tidpunkten genomförde en sorts arbitrage då de sålde fastigheten till en lägre direktavkastning 

på kapitalmarknaden än vad som skulle erhållits på fastighetsmarknaden. Vad som bör tas i 
beaktande gällande denna arbitragesituation är det faktum att förvaltnings- respektive 
restvärdesrisk bortstrukturerades och i princip ligger på hyresgästen. Detta innebär att 

placeringen utifrån ett investerarperspektiv var säkrare då den enda riskexponeringen som 
fanns var gentemot hyresgästen. I och med den lägre risken har investerare lägre 

direktavkastningskrav. För att kunna göra en rättvis jämförelse måste således 
direktavkastningen för obligationslånet justeras upp med avseende på förvaltnings- och 
restvärderisk. Dessa risker bedöms dock inte vara av sådan storlek att de eliminerar 

arbitragemöjligheten då detta skulle kräva ett riskpåslag motsvarande 2,96 %. I dagsläget kan 
de båda riskerna tillsammans bedömas uppgå till ca 1 %,71 vilket visar på en 

arbitragemöjlighet trots att resterande risker inkluderats.  
 
För att förtydliga detta ytterligare kan fallet förklaras med, givet ovan nämnda antaganden, att 

Fysikcentrum såldes till ett pris om ca 37 % över värdering i och med utförd 
värdepapperisering. (se bilaga 3) 

 
Med historiska arbitragemöjligheter i åtanke, kan dagens möjligheter studeras. Om samma typ 
av argument förs som ovan, men med dagens förutsättningar, kan visas på att 

arbitragemöjligheter existerar även vid rådande tidpunkt. Den aktuella obligationen handlas i 
dagsläget till en direktavkastning på 1,29 %, vilket i och med rådande direktavkastning hos 

liknande fastigheter (6,25 – 7 %) indikerar på en arbitragemöjlighet. Detta trots att 
hyresavtalets löptid idag är kortare vilket bör förknippas med en högre risk.  
 

En trolig förklaring till de potentiella arbitragemöjligheterna kan vara den ökade likviditeten 
vid en värdepapperisering. Detta då en aktör som investerar i en obligation inte åtar sig 

samma likviditetsrisk som densamme skulle gjort vid en direkt fastighetsinvestering. Detta 
leder således till att obligationen handlas med en likviditetspremie.   
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6. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras den slutsats som dragits utifrån studerade teorier samt insamlad 
data.  

 
Det har tidigare visat sig praktiskt möjligt att genomföra värdepapperiseringar med 
fastigheters hyresflöden som underliggande tillgång, dock måste rätt marknadsförhållanden 

råda och ett kompetensutbud vara tillgängligt. Historiska exempel tyder på att 
värdepapperiseringar av fastigheters hyresflöden lämpar sig väl vid nybyggnadsprojekt där ett 

stabilt hyresflöde kan säkerställas genom en långsiktig och säker aktör, såsom en statlig eller 
kommunal hyresgäst.  
 

I och med en ökad efterfrågan av såväl investerings- samt finansieringsalternativ i 
kombination med stramare regelverk, såsom Basel III, bör intresset öka för denna typ av 

värdepapperisering. Det faktum att många fastighetskrediter under kommande år måste 
refinansieras och att fastighetsinvesterare tvingas söka andra finansieringskällor bör även i 
viss mån bidra till det ökade intresset.  

 
Värdepapperisering av detta slag är förenlig med en rad fördelar, främst ur ett 

fastighetsägarperspektiv, där de främsta får anses vara den potentiellt lägre 
finansieringskostnad som kan uppnås samt de potentiella arbitragemöjligheter som 
uppkommer. Den senare sker till följd av skillnaden i prissättning av fastigheter på fastighets- 

respektive kapitalmarknaden, vilket bl.a. kan förklaras med den ökade likviditet som en 
fastighet förenas med då den värdepapperiseras. Ur ett större marknadsperspektiv får 

värdepapperisering således även anses bidra till en effektivare prissättning av risk.  
 
Utifrån utförd analys av värdepapperiseringen av Fysikcentrum kan denna typ av 

värdepapperisering vara fördelaktig även ut en investerarsynpunkt. Detta då obligationen i 
detta fall under dess första 10 år haft en real värdeutveckling på ca 41 %.  
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7. Avslutande diskussion 
I denna del förs en kritisk diskussion med syfte att poängtera de eventuella brister som studien 

kan innehålla. Detta följs av en del innehållande förslag till fortsatt forskning för att vidare 
behandla ämnet i fråga.  

7.1. Kritik 

 

All forskning som innehåller antaganden får anses vara förenad med en viss osäkerhet. I detta 
arbete är det främst direktavkastningar samt riskproportioner som uppskattats. Dessa 
antaganden grundar sig dock på information inhämtad från personer med mycket god 

marknadsinsyn. Läsaren bör vara uppmärksam på att det i detta fall rör sig om uppskattningar 
som kan förändras med tiden.  

 
Vidare har studien behandlat fallet Fysikcentrum på en djupare nivå än fallet CelsiusTech. 
Detta beror till stor del på avsaknaden av publik information kring det senare fallet. Det hade 

således varit önskvärt att utföra samma grundliga undersökning i fallet CelsiusTech för att 
kunna påvisa samma fördelar och arbitragemöjligheter som styrkts av värdepapperiseringen 

av Fysikcentrum.   
 
Slutligen bör nämnas att ämnet som behandlas får anses innovativt och relativt obeprövat. 

Med anledning av detta finns en begränsad tillgänglighet av teorier och individer med praktisk 
erfarenhet av ämnet i fråga.  

 

7.2. Förslag till fortsatt forskning 

 

Då denna studie påvisar en stark möjlighet till arbitrage mellan kapital- och finansmarknaden 
bör just dessa aspekter vidare undersökas. Det skulle även vara önskvärt att fallet CelsiusTech 

undersöks närmre, med avseende på just arbitragemöjligheter för att ge en vidare bild av 
möjliga marknadssituationer.  
 

Vidare bör möjligheterna med värdepapperisering av detta slag undersökas utifrån alternativa 
användningsområden för att på så sätt sprida kunskap om ämnet i ett vidare perspektiv.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

 Hur gick värdepapperiseringsprocessen till vid "Fysikcentrum" och hur går det till i 

allmänhet? 

 Hur var obligationerna utformade? Löptid, kupongränta, investerare m.m.? 

 Var det några speciella svårigheter som uppstod gällande värdepapperiseringen av 

Fysikcentrum? 

 Har ni utfört någon ytterligare värdepapperisering? 

 Vad ser du för för- respektive nackdelar med att värdepapperisera utifrån olika 

aktörers perspektiv såsom; fastighetsägare, investmentbank samt investerare? 

 Anser du det motiverat att värdepapperisera fastigheter och i så fall varför? 

 Ser du några andra typer av finansieringslösningar att föredra?  

 Hur stor måste en portfölj vara för att en värdepapperisering idag skall vara lönsam? 

 Vad är det som gör att värdepapperiseringsprocessen blir så kostsam? 

 Vilka svårigheter finns det i processen och hur tycker du att man kan lösa dessa?  

 Vilka typer av fastigheter/hyreskontrakt är bäst lämpade för att värdepapperiseras? 

 Hur går kreditförstärkningar till i praktiken? 

 Ponera att man endast värdepapperiserar enskilda kontrakt i en fastighet, kan man då 
använda andra finansieringslösningar för att finansiera resten av fastigheten? Vilken är 

den bästa alternativa finansieringslösningen i kombination med värdepapperisering? 

 Vad finns det för för- respektive nackdelar med att värdepapperisera ett kontrakt 

istället för en hel portfölj? 

 Hur ser framtidsutsikterna ut för värdepapperisering? 
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Bilaga 2  

Värdepapperiseringsstruktur Fysikcentrum 

 

 
Figur 2: Fysikcentrum värdepapperiseringsstruktur 

Källa: Öhman Structured Finance, 2001 
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Bilaga 3 

Räkneexempel 1 

Arbitragemöjlighet Fysikcentrum 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fastighetsmarknaden

Direktavkastning 7,25%

Driftnetto 72 930 000        

Fastighetsvärde 1 005 931 034   

Kapitalmarknaden

Direktavkastning 5,29% (=4,29+1)

Kassaflöde 72 930 000        

Fastighetsvärde 1 378 638 941   (SPV)

Skillnad 37,05%
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Bilaga 4 

Räkneexempel 2 

Fysikcentrum värdeutveckling för obligationsinnehavare 
 

 
               

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Obligationsinnehavarnas värdeutveckling angivet i TSEK

Löptid 25 år kvar

Yield 4,29%

Coupon 4,29%

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cash Flow 72 930        72 930    72 930          72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930        72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  1 772 930  

Present Value 69 930        67 053    64 295          61 650  59 114  56 683  54 351  52 115  49 971  47 916  45 945  44 055  42 243  40 505  38 839        37 241  35 709  34 240  32 832  31 481  30 186  28 945  27 754  26 612  620 333      

Total PV 1 700 000  

Löptid 15 år kvar

Yield 1,29% (=0,84+0,45)

Coupon 4,29%

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Cash Flow 72 930        72 930    72 930          72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  72 930  1 772 930  

Present Value 72 001        71 084    70 179          69 285  68 403  67 532  66 671  65 822  64 984  64 156  63 339  62 533  61 736  60 950  1 462 827  

Total PV 2 391 504  

Värdeutveckling 40,68%


