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  Idag är värdepapperisering en vedertagen och etablerad produkt på kapitalmarknaden. Den 

första värdepapperiseringen genomfördes i USA på 1970-talet och sedan dess har produkten 

utvecklats varpå en rad olika strukturer har uppkommit. Utbredningen av värdepapperisering 

internationellt beror främst på två faktorer. Ursprungligen användes den för att få 

kapitallättnad, men efter att kapitaldirektiv såsom Basel II implementerats används produkten 

främst som finansieringskälla. Syftet med denna uppsats är att lyfta fram värdepapperisering 

som finansieringsform. Grundidén var att utforska den svenska marknadens efterfrågan på 

värdepapperisering, och att få svar på frågan varför om den var låg. Vidare har vi efterforskat 

vilka krediter som är bäst lämpade att värdepapperisera och stort fokus har lagts vid hur 

framtidens marknad kan se ut i Sverige. Forskningen kring värdepapperisering är omfattande 

till följd av finanskrisen men den är huvudsakligen utförd i USA varför vi ansåg att ämnet var 

värt att studera även i Sverige. Vid ett tidigt stadium i processen sökte vi information utanför 

bibliotekets väggar och ville komplettera den teoretiska aspekten med empirisk kunskap i 

form av intervjuer. I arbetet presenteras först teorin och därefter empirin. I analysdelen 

presenteras sedan våra egna åsikter mot bakgrund av vår forskning. Den svenska 

värdepapperiseringsmarknaden har historisk sett relativt få transaktioner. Vår forskning har 

visat att de tillgångar som är bäst lämpade för en värdepapperisering huvudsakligen är 

bostadslån och konsumentkrediter. Dessa tillgångar är av en viss karaktär och genererar 

framförallt ett stabilt kassaflöde, och kan även struktureras i stora pooler vilket gör dem 

attraktiva att värdepapperisera. Hur marknaden kommer utvecklas i framtiden beror på hur 

banksektorn hanterar Basel III direktivet, strukturerna på framtida transaktioner och 

kompetensen hos originatorer och köpare. 
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  As of today, securitization is an established product on the capital market. The first 

transaction was made in the US in the 1970s. Since then the product has been developed and 

today there are several different structures of the product. Internationally securitization has 

been used for two reasons. Originally securitization was used to gain capital relief, but since 

capital requirements such as Basel II were implemented, the usage of securitization changed 

to more of a funding source. The purpose with this paper is to highlight the benefits and risks 

concerning securitization and to investigate the demand for securitization on the Swedish 

market. If the demand was found to be low, we would further examine why it’s low. We have 

investigated which assets are best suited for securitization and above all how the Swedish 

market will develop in the future. Securitization has been studied all across the world mainly 

due to the financial crisis, but studies from Sweden is lacking. Our literary sources are 

complemented with empirical knowledge through interviews of people with expertise in 

securitization. The paper is divided into three parts. The first part will deal with the theoretical 

aspects regarding securitization. The second part will process the empirical angels of 

securitization. In the third part we present an analysis and our own reflections on the subject. 

The Swedish securitization market has historically seen rather few transactions, despite the 

strength of the Swedish economy. Our research found that the assets used for securitization is 

mainly residential mortgage portfolios and consumer credits. These assets have certain 

characteristics and most importantly they are generating a good cash flow and can be 

structured in vast numbers to diversify a bank’s portfolio. How the market will develop in the 

future depends on how the bank sector will respond to Basel III requirements, the structure of 

future transactions and the competence of originators and buyers. 
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1.Bakgrund 

Till skillnad mot vad många kanske tror är värdepapperisering inget nytt påfund. Den ökande 

användningen av produkten fram  till finanskrisen har bidragit till en syn på 

värdepapperisering som en relativt ny produkt. I själva verket tog värdepapperiseringen sin 

form i USA i februari 1970, och fram till 1980-talet, var betydelsen av värdepapperisering en 

annan än vad den är idag. Då beskrevs värdepapperisering som en process att ersätta 

utfärdande av värdepapper för att erhålla ett lån. Ekonomer på den tiden refererade till detta 

sätt av kapitalanskaffning som “disintermediation”, vilket betyder att man tog bort en 

mellanhand eller intermediär.
1
   

 

Idag ses värdepapperisering mer som en strukturerad finansiering. Strukturerad finansiering är 

kort beskrivet en skräddarsydd lösning när en utfärdare eller ägare av en tillgång har 

likviditetbrist, finansieringsproblem eller ett redan existerande instrument eller produkt inte 

kan möta utfärdarens krav. Det är alltså ett flexibelt finansiellt verktyg.
2
 

 

Ursprungligen var det USAs statliga bolåneinstitut Ginnie Mae (Government National 

Mortgage Association) som sålde värdepapper med en portfölj av huslån som underliggande 

tillgång. Från det växte industrin till att omsätta 6.6 biljoner dollar andra kvartalet 2003.
3
 Den 

har också utvecklats till att omfatta mycket mer än huslån och numera finns det få saker som 

inte kan värdepapperiseras. Så länge den underliggande tillgången har en betalningsström har 

det inte funnits några hinder att värdepapperisera den.
4
 Från olika lån i alla dess former har 

utvecklingen fortsatt till kreditkortsfakturor, studentlån och så vidare. Det var dock inte bara 

tillgångstypen som var föremål för denna kraftiga utveckling. Innovationen för de 

värdepapper som emitterades från en värdepapperisering var otroligt hög och många nya 

instrument skapades. Ju fler finansiella instrument som skapades, desto större blev 

komplexiteten och följdaktligen färre som förstod dem. Detta till trots var omsättningen för de 

olika instrumenten fortsatt hög.  
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“The rate of growth in the ABS industry has outpaced our ability to understand those 

intruments, so as a result, we have had to rely on outside parties such as the rating 

agencies”
5
 

 

I finanskrisens spår har dessa instrument fått ta en stor del av skuldbördan, men det var 

snarare bankernas ledning som var problemet då värdepapperiseringens huvudsyfte frångicks. 

Huvudsyftet med värdepapperisering är att sprida risk genom att föra bort den från finansiella 

institutioners balansräkning och dela ut små koncentrationer risk till en stor mängd investerare 

som får betalt utefter risken de tar. Mellan 2003-2007 verkar det istället som att aktörerna 

använt värdepapperisering för att kringgå de kapitaltäckningsregler som fanns för finansiella 

förmedlare som investmentbanker. Detta fick som resultat att risken behölls inom 

organisationen och möjliggjorde för ännu högre hävstångseffekter.
6
 Trots det dåliga ryktet 

som värdepapperisering fått, i alla fall i allmänhetens ögon, så ser vi det som en intressant 

finansieringsform med många fördelar. Vi ställer oss undrande över varför den inte fått större 

genomslagskraft i Sverige och vill med denna uppsats få en förståelse för detta. 

1.1 Problemformulering 

Varför har inte värdepapperisering fått en större utbredning i Sverige?  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att försöka ge klarhet i varför värdepapperisering inte blivit lika 

utbrett i Sverige som i många andra länder. Som en effekt av utredningen vi gjort hoppas vi 

att läsaren får en intressant och bra förklaring till vad värdepapperisering innebär och hur det 

används. Skälen till varför värdepapperisering inte används i större utsträckning är många och 

inte helt enkla att urskilja. Vår hypotes inför uppsatsen var att den främsta orsaken var en brist 

på kompetens. Under arbetets gång har andra anledningar visat sig ha haft stor påverkan som 

uppkomsten av substitut till värdepapperisering, valutarisker, dess rykte  och för små 

tillgångspooler för att nämna ett par. 

1.3 Avgränsningar 

Valet att fokusera på den svenska marknaden föreföll oss som en naturlig avgränsning, dels 

för att ett fokus på andra länder, som t.ex USA, hade blivit för omfattande och hade även gjort 

det svårt att hitta intervjuobjekt. Trots att det är och har varit ett så stort fenomen 
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internationellt hade vi aldrig hört talas om värdepapperisering i Sverige, något som gjorde oss 

nyfikna på varför. Mot bakgrund av detta valde vi att inte avgränsa värdepapperisering 

avseende typ av underliggande tillgång då det troligtvis hade blivit lite väl snävt att enbart 

titta på exempelvis värdepapperiserade bostadskrediter. Vi ville dock avgränsa ämnet till de 

svenska bankernas användning av finansieringsformen då det var denna del vi intresserat oss 

för från början.  

1.4 Ordlista 

Specialföretag/SPV Ett företag upprättat specifikt för värdepapperisering vars enda 

syfte är att äga tillgångarna 

CDO Collateralized Debt Obligation, en typ av värdepapperisering där 

värdepappret får delas upp i trancher, som backas upp av en pool 

av tillgångar. 

RMBS Residential Mortgage Backed Securities, värdepapperiseringstyp   

baserad på bostadslån. 

CMBS  Commericial Mortgage Backed Securities, värdepapperiseringstyp  

baserad på kommersiella fastighetslån.  

CLO Collateralized Loan Obligation, likt CDO, en typ av 

värdepapperisering där värdepappret delas upp i trancher, med en 

underliggande tillgång i form av olika lån. 

CDS  Credit Default Swaps, en typ av försäkring där en swap  

genomförs för att överföra kreditexponeringen av de räntebärande 

produkterna som finns mellan parterna. En CDS kallas också för 

kreditderivat, och fungerar som en typ av försäkring. 

Baspunkter  1 baspunkt = 0.01 % 

Fat tail  En typ av normalfördelning där risken är högre vid extrema utfall 

Spread  Skillnaden mellan köp och säljkurs på ett värdepapper eller 

tillgång. 

Subprimelån  En vanlig typ av lån innan finanskrisen till personer med sämre  

kreditvärdighet, ofta med betalningsanmärkningar 

Default  När ett lån fallerar.  
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SIV  Structured Investment Vehicle, en typ av struktur där en pool av  

placeringstillgångar försöker att dra nytta av kreditspreadar mellan 

kortfristiga skulder och långfristiga finansiella produkter, såsom 

värdepapper med underliggande tillgångar 

MBS   Mortgage Backed Security, värdepapperiseringstyp baserad på  

lån förknippade med fastigheter, likt RMBS  

Retained interest  Är en framtida ränta, vid lånets utfärdande obetald, som vissa 

långivare lägger till det resterande beloppet som ska betalas ifall 

lånet av någon anledning avslutas i förtid. 

Yield pickup  Den extra räntan en investerare erhåller vid försäljning av 

obligationer med lägre ränta i utbyte mot obligationer med högre 

ränta 

Originator  Ägaren av en tillgång som värdepapperiserar 

Granulerad  Betyder i princip kornig, när en tillgång är väl granulerad innebär 

 det att tillgångspoolen är väl diversifierad och nedbruten. 

Overcollateralization Processen att lägga större säkerhet än vad som behövs för att 

erhålla eller säkra finansiering 

Residual ränta Efter en värdepapperisering är genomförd bibehåller banken risken 

som är ansluten till den residuala kassaflödet, bland annat avgifter 

kopplade till värdepapperiseringen. Detta är den residuala räntan 

Due diligence En undersökning eller revision av en potentiell investering 
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2. Metod 

2.1 Ämnesval 

Valet att skriva om värdepapperisering på den svenska marknaden föreföll ganska självklart 

för oss. Vi har sen vår första termin på KTH varit intresserade av olika typer av 

finansieringsprodukter, och värdepapperisering var inte bara en intressant produkt, utan även 

ett, för oss, outforskat område. Efter studier om utbredningen i framförallt USA, undrade vi 

varför produkten inte fått en större utbredning i Sverige. Värdepapperisering har långt fler 

intressanta aspekter än så, till exempel produktens stora inverkan på finanskrisen, framför allt 

i USA. Mot bakgrund av det ville vi utforska varför marknaden inte fått fart i Sverige, och om 

det över huvudtaget finns möjligheter för en sådan marknad att existera. Dessa skäl gav oss 

grunden till att skriva en uppsats om en komplex produkts olika former och dess relativt 

outforskade marknad i Sverige. 

2.2 Metodval 

Vi bestämde tidigt att vi ville komplettera litteraturstudier med kvalitativa intervjuer. Vi ville 

på så sätt jämföra teorin från litteraturen med erfarenheten från sakkunniga personer. 

Eftersom vi ville se hur den svenska marknaden såg ut var erfarenhet ännu ett incitament till 

att utföra intervjuer då vi endast fann en bok som täckte den svenska marknaden. Denna bok 

var dessutom skriven 1995, och därmed inte helt uppdaterad. Vår handledare 

rekommenderade oss vid vårt första möte att ta kontakt med Göran Lind, en gästföreläsare vi 

haft i en tidigare kurs och Elisabeth Siltberg, en gästföreläsare från Finansinspektionen. Göran 

Lind har arbetat inom Nordea större delen av sitt arbetsliv och har således stor erfarenhet av 

och många kontakter inom banksektorn. Göran Lind trodde inte att marknaden var särskilt 

stor men kunde tänka sig att av de stora bankerna i Sverige så var särskilt SEB, Swedbank, 

SBAB och möjligtvis Nordea intressanta att kontakta. Handelsbanken bedömde han som 

mindre intresserade av värdepapperisering på grund av deras relativt konservativa strategi. 

Detta märkte vi även själva vid sökningar på internet genom media och olika uppsatser. 

Målsättningen blev därför att söka intervjuer på SEB, Swedbank, Nordea och SBAB. Göran 

Lind gav oss kontaktuppgifter till två personer, en på Nordea och en på Swedbank för att 

kontakta. 

 

Vi kontaktade Finansinspektionen med förhoppningen om att få en regleringsmyndighets syn 

på värdepapperisering i Sverige. Vi ombads att skicka de frågor vi sökte svar på men tyvärr 

visade det sig att ingen hade kunskapen att besvara de frågor vi ställde. Att ingen på 
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Finansinspektionen, som är den myndighet som reglerar värdepapperisering i Sverige, inte 

hade kunskap att svara på frågor angående den svenska marknaden låter underligt. Därav 

måste det funnits en annan anledning till varför de avstod att svara på våra frågor. Möjligtvis 

har värdepapperisering ett dåligt rykte i Sverige och är ett känsligt ämne att diskutera. Det kan 

även röra sig om att de inte vill försäga sig i en intervju utan hellre avböjer en förfrågan än att 

riskera något. 

 

Göran Linds kontakt på Nordea hänvisade oss till en annan person som i sin tur hänvisade oss 

till en person som inte hade tid. Likadant var det på Swedbank, vi hänvisades runt till olika 

personer som inte hade kunskap att svara på de frågor vi ville ha svar på. På SBAB fick vi 

överhuvudtaget inte något svar. Vidare försökte vi med det företag som senast genomförde en 

transaktion med värdepapperisering, nämligen Svensk Hypotekspension, men även där blev vi 

utan svar. För att illustrera hur svårt det var att få tag på inverjuobjekt har vi valt att infoga en 

lista över personer vi kontaktat. 

 

Kontaktlista 

Göran Lind, pensionerad,tidigare Nordea 

Elisabeth Siltberg, Finansinspektionen 

Lennart Grabe, Svensk Hypotekspension 

Per Tunestam, SBAB 

Henrik Käll, Nordea 

Per Gustafsson, Nordea 

Mikael Angervall, SEB  

Rickard Werner, SEB 

Andreas Tornberg, Swedbank 

Jonas Eriksson, Swedbank 

Karin Sandström, Swedbank 

Ove Strandberg, Danske Bank 

Anonym, tidigare Spintab 

 

Genom en personlig kontakt nådde vi en anställd inom SEB som hjälpte oss vidare. Denne 

person hänvisade oss till Rickard Werner som var villig att ställa upp på en intervju på SEBs 

huvudkontor i Stockholm. Genom sökningar på internet hittade vi också en person som ställt 

upp för intervjuer i andra uppsatser och även genomfört en värdepapperisering genom Spintab 
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2001. Efter kontakt kom vi överens om att göra en intervju via telefon. Denne person bad 

dock om att få vara anonym på grund av att han inte arbetar på Spintab och inte är aktiv inom 

värdepapperisering längre. Inför intervjuerna skickade vi ut de frågor vi ville ha svar på till 

intervjuobjekten så att de kunde förbereda sig. Dessa frågor sammanställdes tillsammans med 

vår handledare och var i stort sett likadana till båda personerna. Till vår anonyma intervju 

ställde vi specifika frågor angående värdepapperiseringen på Spintab blandat med generella 

frågor rörande marknaden och till Rickard Werner ställde vi frågor angående 

värdepapperisering och marknaden. Att göra ena intervjun via telefon var inga problem då vi 

kunde spela in samtalet.Intervjuobjektet var väl förberedd på frågorna vi skickat och visade 

sig kunnig och erfaren inom ämnet. Även Rickard Werner var väl förberedd och påläst samt 

hade erfarenhet som strukturerare av värdepapperiseringar. Under intervjun dök det upp 

frågor som han inte hade fått i förväg, men han kunde svara på även dessa utan problem.  

 

2.3 Kritisk granskning av metoden 

På grund av att vi endast hittade en bok som behandlar den svenska marknaden har vi utgått 

från litteratur och artiklar som behandlar den amerikanska marknaden. Vi bedömer att detta 

inte är något problem då fördelarna och nackdelarna med värdepapperisering i stort sett inte 

påverkas av vilken marknad den utförs på. Som nämnts tidigare är den svenska boken skriven 

1995. Trots detta har informationen kunnat användas då teorin inte förändrats nämnvärt, 

vilket vi också märkte vid jämförelse med annan litteratur. Den grundläggande teorin för 

värdepapperisering är fortfarande densamma, vad som förändrats är sättet de utförs på och de 

produkter som emitteras. Den snabba tillväxten på värdepapperiseringsmarknaden ledde till 

att alltfler komplexa strukturer skapades i jakt på högre avkastning.
7
 Resultatet blev syntetiska 

produkter som ”CDO-squared” vars underliggande tillgång redan blivit värdepapperiserad 

tidigare. Det blev således svårare för ratinginstituten att värdera riskerna i produkten.
8
  

 

Av våra källor har framförallt böckerna varit relativt positiv till värdepapperisering och 

författarna har inte analyserat nackdelarna speciellt utförligt. Detta kan bero på att synen på 

värdepapperisering innan krisen, som vi uppfattat den, var otroligt positiv och sällan 

kritiserades. De böcker vi använt är utgivna innan och under krisen. Vi tror att framtida 

litteratur kommer belysa nackdelarna mer utförligt. För att uppsatsen skulle få en balanserad 

jämförelse av för- och nackdelar har vi också använt oss av mer kritiskt granskande artiklar.  

                                                 
7
 Sabry, F. & Okongwu, C. sid 33 

8
 Fuchita et al. sid 83 



 

8 

 

2.4 Intervjuer 

Intervjuerna bedömde vi som en viktig del av uppsatsen eftersom vi ville att dessa skulle visa 

om teorin stämde. På grund av en brist på litteratur som avhandlar den svenska marknaden var 

det också viktigt att få tag på så många intervjuobjekt som möjligt som kunde ge oss 

förklaringen till varför det inte blivit lika utbrett här som i andra länder. Dock visade det sig 

vara svårt att få tag på personer som var villiga att ställa upp på en intervju. Det var 

framförallt svårt att hitta rätt person med rätt kunskap på bankerna vi kontaktade, då många av 

de vi kontaktade inte hade kunskapen att svara på det vi ville ha svar på. Orsaken till detta tror 

vi beror på dels en brist av kunskap inom området i Sverige och dels på att många är 

restriktiva till att uttala sig om något som fått ett dåligt rykte efter finanskrisen. Det senare 

skälet bekräftades till viss del i intervjuerna. 

 

Ursprungligen önskade vi en intervju från vardera av de banker som nämnts i avsnittet 

metodval, men vi fick nöja oss med två stycken. Dessa var dock mycket kompetenta 

intervjuobjekt - Rickard Werner har mångårig erfarenhet som anordnare av och är ansvarig 

för värdepapperisering på SEB, och vårt anonyma intervjuobjekt är en person med erfarenhet 

som originator av en värdepapperisering. 

 

2.4.1 Kort bakgrund och presentation 

Här presenteras bakgrunden på personerna vi intervjuat så att läsaren får en förståelse för 

deras erfarenhet.  

 

2.4.2 Intervju 1, Rickard Werner, SEB 

Rickard Werner har jobbat på SEB i över 20 år med olika saker inom banken, bland annat 

kapitalmarknadsfinansiering i olika former. Han började med värdepapperisering år 2000 och 

är för närvarande ansvarig för värdepapperisering på SEB, capital markets. Inom den sektorn 

har SEB corporate bonds, high-yield bonds och värdepapperisering. Rickard Werner är 

ansvarig för ett team på 7 personer varav några arbetar i Frankfurt och några i Stockholm. 

 

2.4.3 Intervju 2, Anonym 

Denne person har jobbat på Ernst & Young i Sverige och Tyskland, ett ratinginstitut som är 

dotterbolag till Fitch och Credit Suisse i London. Därefter har han jobbat på Spintab och han 

jobbar numera på Länsförsäkringar Bank. På Spintab utförde han en värdepapperisering 2001. 

Han arbetade länge aktivt med och deltog i sammanhanget värdepapperisering sedan han kom 
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från London till Sverige 1990. Han blev inspirerad av värdepapperisering från tiden i London 

och försökte marknadsföra det i Sverige då han ansåg att värdepapperisering var en väldigt 

bra finansieringskälla och något man måste ha kunskap om. 
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3. Teori 

3.1 Värdepapperisering 

Själva grundtanken med värdepapperisering är att förbättra finansieringen av en tillgång 

genom att skapa värdepapper baserade på tillgången och så på sätt hitta finansiärer i högre 

utrsträckning än tidigare. Det handlar alltså om att göra illikvida tillgångar likvida. 

Månsson och Andersson (1995) ger denna definition av värdepapperisering:  

 

“Värdepapperisering innebär finansiering av en tillgång eller tillgångsmassa genom eget 

kapital och/eller räntebärande instrument (obligationer eller certifikat) riktad direkt till 

investerare på kapitalmarknaden (aktie-, penning- och obligationsmarknaderna).” 
9
 

  

Det finns dock en brist med denna definition. Om man tittar närmare på definitionen ser man 

att en vanlig emission av eget kapital skulle falla under förklaringen varför de även ställt 

ytterligare ett krav för att det ska kallas värdepapperisering:  

 

“En värdepapperisering kräver aktiv finansiell och juridisk strukturering.”
10

 

 

Under detta tillägg faller upprättandet av specialföretag, att olika risker måste säljas av och 

särskilda avtal upprättas som är unika för värdepapperiseringen. 

  

En annan defintion lyder:  

 

”Processen där relativt homogena men illikvida tillgångar slås samman och ompaketeras 

med en säkerhetsränta på det inkommande kassaflödet och andra ekonomiska fördelar från 

lånepoolen säljs som värdepapper till tredje parts-investerare.”
11

  

 

Värdepapperisering är beroende av kassaflödet som genereras från den underliggande 

tillgångspoolen. Detta kassaflöde kan användas för att stödja en eller flera säkerheter som kan 

ha högre kreditkvalitet än företagets säkrade lån. Den högre kreditkvaliteten på säkerheterna 

kan uppnås genom att förlita sig på kassaflödet som genereras från poolen istället för att, som 

vid vanlig finansiering, förlita sig på ett löfte från den lånande firman att man ska betala 

                                                 
9
 Månsson, F. & Andersson, P-U., sid 14. 

10
 Ibid, sid 14. 

11
 Fabozzi, F.J. & Kothari, V. sid 4 
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tillbaka. Det krävs dock att dessa kassaflöden befinner sig i ett s.k specialföretag (Special 

Purpose Vehicle
12

) och är kreditförstärkta för att kreditrisken ska minska.
13

 Kreditförstärkning 

innebär kortfattat att utbetalning av kassaflödet får en ändrad prioritetsordning.
14

 Syftet med 

detta är att få en förbättrad rating och är starkt sammankopplat med tranching. Dessa två 

begrepp beskrivs närmare under avsnittet processen.  

 

3.2 Processen 

Det första steget i en värdepapperisering är att skapa ett SPV (Special Purpose Vehicle), ett 

avskilt bolag, vars enda syfte är att äga tillgången som skall värdepapperiseras. Bolaget 

finansierar innehavet av tillgången genom en emission av värdepapper och det ägs ofta av en 

stiftelse vilket säkerställer att tillgången säljs till ett bolag utanför säljarens koncern och 

kontroll. På så vis sker en finansiering utanför säljarens balansräkning och juridiskt sett blir 

bolaget avskilt från konkurs.
15

 Alltså blir tillgångarna i värdepapperiseringen skyddade från 

originatorns kreditorer om den skulle gå i konkurs.
16

 Eftersom SPV:t endast har som syfte att 

äga tillgången brukar de i regel vara aktiebolag med minimalt eget kapital. De saknar också 

egna resurser för att sköta administration och redovisning varför detta oftast görs av 

originatorn genom ett managementavtal med bolaget.
17

  

  

I Sverige har det inte funnits något lagstadgat förbud mot värdepapperisering, men processen 

med att skapa ett SPV innebar innan 2001 att man var tvungen att ha en kapitaltäckning även i 

SPV:t, varför värdepapperisering var ekonomiskt oförmånligt på grund av kapitalkostnaden 

som uppstod. Istället skapades SPV:erna innan dess utomlands. 2001 gjordes dock en 

lagändring som innebar att så länge SPV:n förvärvar fordringar vid enstaka tillfällen gäller 

inte kapitaltäckningskravet.
18

 

 

I en värdepapperisering finns det många inblandande och det ställs höga krav på kompetensen 

hos alla parter. Projektet leds oftast av en investmentbank som även är den som strukturerar 

produkten och sköter den matematiska och finansiella analysen av tillgångarna.
19

 I de fall då 

                                                 
12

 Se ordlista 
13

 Fabozzi, F.J. & Kothari, V., sid 6 
14

 Werner, R. 
15

 Månsson, F. & Andersson P-U., sid 15 
16

 Fuchitaet al. sid 170 
17

 Månsson, F. & Andersson P-U., sid 15 
18

 Regeringens proposition 2000/01:19 
19

 Månsson, F. & Andersson P-U., sid 16 
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specialföretaget varit baserat på Jersey verkar Londonbaserade investmentbanker ha 

anlitats.
202122

 När det gäller värdepapperiseringar i Sverige har vi dock endast hittat SEB som 

arrangör. Utöver detta krävs det juridisk, redovisnings- och skattekompetens som 

tillhandahålls av advokatbyråer och revisionsfirmor. Om SPV:t är baserat utomlands faller det 

naturligtvis under annat än svensk rätt varför det kan krävas inblandning från advokater från 

landet värdepapperiseringen sker i.  

 

Oftast finns det även andra riskbärare i strukturen som t.ex försäkringsbolag, banker och 

investmentbanker som täcker valuta-, ränte- och likviditetsrisker genom försäkringar, swap-

avtal och checkräkningskrediter åt SPV:t.
23

 

 

När tillgångarna har paketerats av den ledande investmentbanken utvärderas värdepappret 

därefter av ratinginstitut som Moody’s, Fitch eller Standard & Poor’s. Dessa företag fokuserar 

starkt på identifiering av olika risker i tillgången som kreditrisk, ränterisk, likviditetsrisk, 

legala risker och managementrisk. Ratinginstitutet ger därefter paketet av tillgångar ett 

kreditbetyg som återspeglar kreditvärdigheten hos de underliggande tillgångarna. Betyget 

framställs genom att analysera sannolikheten för förväntade förluster, baserat på hur dessa har 

sett ut historiskt sett för tillgången.
24

 Det är därför otroligt viktigt att paketeringen skötts 

korrekt så att man kan erhålla ett högt kreditbetyg för att attrahera investerare.  

 

Figur 1. Grundstruktur vid en värdepapperisering 

                                                 
20

 Mannheimer & Swartling 2010-09-01 
21

 Ibid, 2007-07-09 
22

 SBAB Bank, 2001-10-01 
23

 Månsson, F. & Andersson P-U., sid 16 
24

 Moody’s (2012), sid 2 
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Vid struktureringen av tillgångarna finns det vissa tekniker som ofta användas för att ge den 

slutgiltiga produkten ett högre kreditbetyg än det genomsnittliga kreditbetyget hos de 

underliggande tillgångarna. Dessa kallas kreditförstärkning och tranching. 

3.3 Tranching 

Tranching är en framstående del av de flesta värdepapperiseringar och kreditderivat. Tekniken 

innebär ett skapande av flera lager, eller tranches, från seniora till juniora. En 

värdepapperisering av lån kan innehålla 10 tranches med fallande kreditbetyg där de juniora 

upprätthåller eller stöttar de seniora tranches ovan dem. Varje tranche innehåller olika grader 

av risk och har olika prioriteringar vad gäller rätt till betalning.
25

 Detta innebär att 

värdepapperiseringar kan skräddarsys för att tillmötesgå investerare vad gäller dessas 

riskaptit. Värdepapper kan skapas med kreditbetyg AAA, AA, A, och så vidare genom att 

ändra betalningsprioriteringen.
26

 

 

3.4 Kreditförstärkning 

Hur kreditförstärkning görs och i vilken utsträckning en tillgång behöver förstärkas beror på 

vilken typ av tillgång som värdepapperiseras. En särskild typ av kreditförbättringsåtgärd kan 

passa en speciell typ av tillgång, men istället vara helt olämplig för en annan. All 

kreditförstärkning är kostnadsbärande och hur mycket kreditförstärkande som behövs för att 

nå en specifik rating bestäms av ett ratinginstitut. Ratinginstituten avgör kreditförstärkningens 

dimensionering och struktureraren bestämmer den bästa mixen av kreditförbättring för att 

uppnå de krav som ratinginstituten sätter. Det finns en rad faktorer som ratinginstituten går 

efter när dimensionerna sätts bland andra hur stor risk att gäldenärerna går i konkurs, vilken 

kreditkvalité de har och diversifieringen av tillgångspoolen.
27

 Det finns tre olika tekniker för 

att kreditförstärka: 

 

 ”Originator provided credit enhancement” är ett slags kreditstöd där en del av 

tillgångspoolens kreditrisk övertas av originatorn. 

 Vid en ”structural credit enhancement” sker istället en omfördelning av kreditrisken 

bland obligationsklasserna, så att en obligationsklass ger kreditförstärkning till de 

andra klasserna.  

                                                 
25

 Nomura Fixed Income Research (2004), sid 1 
26

 Caouette et al. sid 487 
27

 Fabozzi, F.J. & Kothari, V., sid 85 
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 Vid en ”third-party provided credit enhancement” övertas all kreditrisk som inte är 

hos originatorn eller hos de andra obligationsklasserna i strukturen av andra parter.28 

 

3.5 Tillgångar 

Värdepapperisering är som nämnts tidigare ett sätt att göra illikvida tillgångar till likvida 

värdepapper. Dessa tillgångar bör vara väl granulerade och generera ett stabilt kassaflöde över 

tid. För att se vilka tillgångar som används har vi analyserat vilka typer av 

värdepapperiseringar som genomförts i Europa de senaste elva åren. Som framgår av figur 2 

nedan är det Residential-Mortgage Backed Securities
29

 (RMBS) som utgör den största delen 

av transaktionerna på marknaden.
30

 Vid en sådan transaktion är det bostadslåneportföljer som 

paketeras och värdepapperiseras. Det förekommer även värdepapperiseringar av kommersiella 

fastighetslån, så kallade CMBS, men denna form är idag väldigt ovanlig. Detta beror på 

sjunkande priser på kommersiella fastigheter internationellt samt en relativt kraftig ökning av 

default på dessa lån.
31

  

 

Andra tillgångar som används för värdepapperiseringar är konsumentrelaterade tillgångar, i 

diagrammet illustrerade som ”ABS in the narrower sense”. Den strukturen innehåller 

framförallt blancokrediter, studentlån, kreditkortsfordringar, andra konsumentlån och billån. 

Vid ABS-transaktioner av konsumentlån är tillgångspoolen mycket stor och då minskar risken 

för att lånen ska fallera.
32

 På så sätt kan en värdepapperisering av konsumentlån utfärdas med 

en bra rating och ger därmed en stabil avkastning.  

                                                 
28

 Fabozzi, F.J. & Kothari, V., sid 86 
29

 Se ordlista 
30

 KFW Banking Gruppe (2011) 
31

 Deutsche Bank Research, 2010-07-06 
32

 Nordax Holding AB (2011), sid 19 
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Figur 2. Diagram över transaktioner i Europa från och med år 2000 

 

Före krisen var CLOs(Collateralized Loan Obligations) och CDOs(Collateralized Debt 

Obligation) större än idag, framförallt under tidigt 2000-tal. Dessa transaktioner utgörs till 

stor del av låneportföljer från små- och medelstora företag som värdepapperiserats.
33

 

 

Det man framför allt kan utläsa av informationen ovan är ett ökat utbud på 

värdepapperiseringar av bostadslån. Just bostadslån passar mycket bra att värdepapperisera på 

grund av att de ofta är del i stora tillgångspooler och ofta har en stor diversifiering bland 

kunderna. Dessa värdepapperiseringar används till största delen (67 %) av originatorn åt att 

söka finansiering med kort löptid hos ECB, för att få en ökad likviditet i portföljen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 KfW Banking Gruppe (2011) 
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4. Teoretiska fördelar med värdepapperisering 

Vi tänker här redogöra för de fördelar som finns med värdepapperisering. Det finns ett par 

generella fördelar som inte kräver någon djupare behandling.  

 

-De fordringar som investerare troligtvis inte kommer vara intresserade av att köpa, kan 

värdepapperiseras och på så sätt göra illikvida tillgångar likvida. 

 

-All strukturerad finansiering är konstruerad på ett sådant sätt att alla avtal är modifierade 

eller omdistribuerade så att risken fördelas på olika typer av klasser och därför attraherar olika 

typer av investerare, principen med tranching.   

 

Lönsamheten i en värdepapperisering ligger i hur stor risk en viss tillgång har med avseende 

på dess kassaflöde eller hur fort den skall återbetalas.
34

  

 

4.1 Diversifiering av finansieringskällor 

De traditionella källorna för extern finansiering för företag brukar anses vara banklån, 

hypotekslån, leasing, leverantörskrediter och factoring. För finansiella institutioner är dessa 

inlåning samt upplåning via utgivande av certifikat eller obligationer på obligations- och 

penningmarknaden.
35

  

 

Värdepapperisering är en annan typ av finansieringsform som kopplar ihop låntagarna på 

marknaden med aktörer på kapitalmarknaden och fungerar som ett komplement till de 

traditionella formerna
36

. Genom att lägga till ytterligare en extern finansieringsform till de 

befintliga minskar företaget sitt totala risktagande vilket i sin tur ger ett mervärde för dess 

intressenter, till exempel aktieägarna. Ett exempel på detta går att finna i den svenska 

finanskrisen i början på 1990-talet. Finansbolagen var på den tiden alltför beroende av en 

enda finansieringskälla, emissioner av marknadsbevis på penning- och obligationsmarknaden. 

När finansbolaget Nyckeln gick i konkurs drog de med sig andra finansbolag och banker i 

fallet. På mycket kort tid försvann således möjligheten till refinansiering via marknadsbevis. 

                                                 
34

 Fabozzi F.J. & Kothari, V., sid 7 
35

 Månsson, F. & Andersson, P-U., sid 11 
36

 Ibid, sid 11 
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Om dessa bolag istället hade varierat sina finansieringsmetoder hade chansen att de överlevt 

krisen varit avsevärt mycket större.
37

 

 

4.2 Minskad totalkostnad för finansiering 

Stora företag och finansiella institutioner är eftertraktade affärer för finansiärer på grund av 

storleken. Företag eller finansiella institutioner kan utnyttja konkurrensförhållandet mellan 

sina olika leverantörer (av finansiering) för att pressa finansieringskostnaden (räntan). 

Värdepapperisering innebär ofta en sänkning av den aktuella finansieringen, men det kan 

finnas situationer där totalkostnaden för finansieringen inom organisationen kan sänkas även 

om den aktuella värdepapperiseringen blir dyrare just på grund av skälet ovan. Månsson & 

Andersson (1995) ger ett bra exempel på detta i sin fallstudie av Stockholms Stads 

finansiering ‘S:t Erik Securities No. 1’ där finansiering av tre kommunala bostadsbolag 

genom värdepapperisering innebar sänkta kostnader för övrig finansiering. 

 

En annan anledning som kan innebära sänkta finansieringskostnader är utnyttjande av 

tillgångarna på balansräkningen. Om ett företag har en kundfordringsstock med hög 

kreditvärdighet, t.ex leverantör till stat eller kommun, så kommer en värdepapperisering av 

dessa med största sannolikhet ge ett högt kreditbetyg och avkastning åt originatorn.
38

 

 

Om ett företag vill söka kapital genom en värdepapperisering måste de först etablera sig som 

en emittent på ABS-marknaden (Asset-backed securities). Detta kräver att man skapar sig ett 

namn på marknaden genom att frekvent göra värdepapperiseringar och skapa en likvid 

”eftermarknad” för dessa värdepapper.
39

 När företaget kommit dit, kan företaget välja att 

antingen agera på företagsobligationsmarknaden eller ABS-marknaden. Företaget kan då 

jämföra de totala kostnaderna i dessa marknader, och kan  därefter välja den minst kostsamma 

finansieringskällan, inklusive de fördelar med en värdepapperisering som kan vara svåra att 

mäta. 

 

4.3 Finansiering utanför balansräkningen 

Eftersom värdepapperisering oftast innebär en försäljning av tillgången till ett specialföretag 

kan betalningen som erhålls användas till att lösa extern finansiering som ligger på 

                                                 
37

 Månsson, F. & Andersson, P-U., sid 11 
38

 Ibid, sid 12 
39

 Fabozzi F.J. & Kothari V., sid 17 
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skuldsidan. Detta medför att soliditeten förbättras och innebär för finansiella institutioner en 

förbättrad kapitaltäckningsgrad. Värdepapperisering kan alltså användas som ett verktyg för 

att hantera kapitaltäckningskraven som ställs. Kapitaltäckningskravet är ett mått som avgör 

hur mycket reservkapital banker och finansiella institutioner måste ha baserat på vilken 

kreditrisk företaget har i sin tillgångsportfölj. Tillgångsportföljen viktas efter hur hög risk man 

tar i sina ageranden på marknaden och det är från detta som reservkapitalet beräknas. Om vi 

tänker oss en bank som handlar med mycket risk på marknaden så har den då en större 

riskviktning i sin portfölj och därmed ett högre kapitalkrav än en bank som tar mindre risk. En 

värdepapperisering innebär att en del av risken försvinner för originatorn, och således blir 

kreditrisken i portföljen lägre. Kapitalkravet minskar och kapitalet, som tidigare utgjort 

reservkapital, kan användas mer effektivt.
40

 

 

Även likviditetsnyckeltal och verklig likviditet kan förbättras eftersom förfarandet innebär att 

illikvida tillgångar blir likvida. Fastighetsbolag kan exempelvis värdepapperisera fastigheter 

till värdepapper vars ränta och amortering är baserade på fastigheternas kassaflöde. 

Det kan även medföra en förbättrad avkastning på eget kapital genom en kontinuerlig 

värdepapperisering av tillgångar. Om en bank med jämna mellanrum värdepapperiserar 

krediter kan den hantera en större affärsvolym med befintligt eget kapital. Som konsekvens 

finns det större utrymme för att ge nya krediter och på så vis ökar likviditeten för utlåning.
41

 

 

4.4 Riskhantering 

Värdepapperisering innebär en stor fördel för företag som vill undvika finansiella risker som 

kredit-, ränte- och valutarisker. Ett företag kan ha finansiella risker i sina kundfordringar eller 

i leasingavtal. Genom att värdepapperisera dessa säljer företaget fordringarna och risken i 

dessa och kan på så sätt fokusera på sin kärnverksamhet. För retail-banker har detta inneburit 

att de kan fokusera på utlåning, dess kärnverksamhet. Tidigare originerade banker lån och 

behöll dem, vanligtvis kallat ”originate and hold”. Men med inträdet av värdepapperisering 

kunde dessa institutioner istället originera lån och sälja dem vidare, ”originate and sell”.
42

 

Banker som använde detta förfarande blev av med en stor del av sin kreditrisk. 

 

                                                 
40

 Fabozzi F.J. & Kothari, V., sid 18 
41

 Månsson, F. & Andersson, P-U., sid 13 
42
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4.5 Matchad finansiering 

Eftersom värdepapperisering innebär skapandet av ett finansiellt instrument där den 

underliggande tillgångens kassaflöde eller ränta och amortering från krediter blir effekten för 

originatorn att den kan erhålla en perfekt matchad finansiering. T.ex kan leasing- eller 

hyresavtal på fem år finansieras via värdepapper med samma löptid. Kreditstockar med fast 

ränta kan värdepapperiseras med samma ränta. Exportfordringar i dollar eller annan valuta 

kan värdepapperiseras i samma valuta. Denna fördel innebär alltså en matchning av 

finansiella risker helt och hållet.
43

 

 

4.6 Avveckling 

Om ett företag eller finansiell institution vill avveckla en del av verksamheten kan detta göras 

med värdepapperisering. Om en bank exempelvis vill avveckla sin leasingrörelse så kan den 

värdepapperisera sina fordringar i denna verksamhet och, som vi sett tidigare, sälja dem. 

Resultatet blir att fordringarna försvinner från balansräkningen. 

 

4.7 Förmågan att hantera företagets risk och marknadsrisk 

När en värdepapperisering sker försvinner ränterisken och kreditrisken på de tillgångar som 

värdepapperiseras för originatorn. Detta verktyg kan även användas för ett företags risk 

management. 

 

Exempel: 

Föreställ dig en bank och dess ränterisker. Denna bank ger ut långfristiga bostadslån till en 

fast ränta, alltså långfristiga tillgångar. Lånen finansieras genom att utfärda kortfristiga 

värdepapper med rörlig ränta, alltså kortsiktiga skulder. Ränterisken uppstår på grund av 

skillnad i durationen mellan långfristiga tillgångar och kortfristiga skulder. Genom att sälja av 

bostadslånen och ta till vara på spreaden från utfärdandet av lånet i förväg, har bankens 

ränterisk således försvunnit. Eftersom en originator endast har ett begränsat intresse i den 

värdepapperiserade strukturen, försvinner även en stor del av kreditrisken.
 44

 

 

Risk management-fördelarna från en värdepapperisering är inte enkom applicerbart för 

banker. Till exempel har Ford Motor Credit sedan 2000 använt värdepapperisering för att 
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minska sin billåneportfölj och har därmed minskat sin exponering mot kreditrisken för dessa 

lån. Första kvartalet 2001 hade Ford kreditförluster på $912 miljoner. År 2003 hade 

kreditförlusterna för första kvartalet minskat till $493 miljoner med hjälp av 

värdepapperisering, då låneportföljen på balansräkningen minskat med $28 miljoner. Alltså 

bidrog värdepapperiseringar av låneportföljen till en lägre kreditrisk och i Fords fall minskade 

kreditförluster.
45

  

 

4.8 Generera löpande intäkter 

Vanligtvis är utfärdaren av ett lån den som också administrerar betalningarna på lånet. En 

värdepapperisering kan dock användas som ett sätt att omvandla kapitalintensiva tillgångar till 

en mindre kapitalintensiv tillgångskälla i form av avgifter. När en sådan omvandling 

fullbordats förstärks service- och ufärdandeavgifterna utan att det krävs en större kapitalbas. 

Detta görs genom att värdepapperisera och sälja lånen, samtidigt som företaget fortfarande har 

rätten till att administrera lånen, inklusive serviceavgiften. På så sätt genereras en löpande 

intäkt på serviceavgiften, samtidigt som du blir av med kapitalintensiva tillgångar.
46
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5. Teoretiska nackdelar med värdepapperisering 

5.1 Kunskapsbrist 
Månsson och Andersson (1995) nämner kunskapsbrist som en nackdel specifik för Sverige på 

grund av att värdepapperisering är en relativt ny och oprövad metod i Sverige. De medger att 

det finns emittenter och investerare som har kunskap om värdepapperisering men rent 

generellt finns det en brist på den, framförallt på beslutsfattarnivå. Innan ett beslut om 

värdepapperisering kan ske så måste företagsledning och andra medverkande parter lära sig 

vad en värdepapperisering handlar om. En process som kostar tid och pengar. Samma process 

måste sedan investerare samt deras placeringsdelegationer och kreditkommittéer gå igenom 

för att kunna ta ett beslut om att placera i värdepapprena. Månsson och Andersson hävdar 

också att det finns en brist på advokater, datakonsulter, revisorer och finansiella rådgivare 

som har teoretisk och praktisk erfarenhet av gjorda transaktioner.
47

  

 

Processen är alltså komplex, tar tid och därmed kostsam. Denna kostnad minskar dock för 

varje ny värdepapperisering då kunskapen finns kvar hos emittenten. Månsson och Andersson 

hävdar också att det med tanke på den kostsamma processen finns en break-even för att en 

värdepapperisering ska vara lönsam. Denna nivå varierar dock starkt på tillgångstyp och 

situationen och sjunker i och med fler affärer och standardiserade strukturer.  

 

5.2 Modellerna 

När det finansiella systemet blir allt mer komplext ökar behovet av tillförlitliga modeller som 

kan mäta risk och prissätta tillgångar. Problemet är att dessa modeller tenderar att bli osäkrare 

desto mer komplext något är, så när de behövs som mest är de som minst tillförlitliga.
48

 De 

statistiska riskmodeller som används och användes innan krisen visade sig vara av lägre 

kvalitet än många trodde. Under krisen inträffade händelser som orsakade mycket stora 

förluster trots att de antogs vara låg risk. På Lehman Brothers 2007, gjordes förluster som 

enligt modellerna skulle inträffa en gång var 10 000:e år varje dag under tre dagar. Men det 

var ingenting emot de förluster Goldman Sachs noterade. Enligt deras modeller inträffade s.k. 

-25 sigma-händelser vilket under en normalfördelning innebär att det händer en gång var 

 år, vilket motsvarar ungefär en gång var 14:e universum. Dessa händelser inträffade 
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flera dagar i rad.
49

  

 

Det var speciellt modellerna för att beräkna risk i en CDO
50

 som visade sig vara sämst. 

Ratingen som togs fram berodde på allt för optimistiska data, felaktig korrelering mellan 

tillgångarna, otillräcklig undersökning av kvalitén av datadokumentation samt att modellerna 

tillät otillbörliga justeringar. Men modellerna innehöll också faktiska fel. I februari 2007 

upptäckte ratinginstitutet Moody’s att modellen man använt för att rata CPDOs, en typ av 

kreditderivat som syftade till att ge hög avkastning, var felaktig och ledde till att ratings blev 

fyra snäpp högre än de borde ha varit. Dessa problem återspeglades i spreaden
51

 mellan AAA-

ratade CDOs och AAA-ratade företagsobligationer som var 200 baspunkter
52

 högre för CDOs 

än för företagsobligationer. Marknaden uppfattade alltså skillnaden i risk trots att ratingen var 

densamma. Även om den genomsnittliga sannolikheten för default var densamma i båda 

produkterna så var den främsta orsaken till skillnaden att normalfördelningen för CDOs har en 

mycket större “fat tail”
53

 än företagsobligationer vilket orsakar större förluster vid extrema 

utfall vilket blev tydligt under finanskrisen.
54

 

 

 

Figur 3. Fat-tailed normalfördelning (Levy distribution) jämfört med normalfördelning  
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Vissa argumenterar för att modellerna använts fel. De institutioner som klarade sig bäst i 

krisen var de som hade bäst ledning, inte de som satte sin tillit till att modellerna skulle göra 

ledningens jobb. Trots krisen har modellerna en viktig roll att spela, så länge de används 

korrekt. De är användbara för att hantera risk i mindre delar i organisationen, som i en 

tradingavdelning men ska absolut inte användas för att mäta risk i hela organisationen.  Basel 

II innebar ett större användande av modeller för att mäta risk och därigenom ta fram det 

kapital som ska avsättas (kapitaltäckningskrav). Att banker använder samma typ av 

riskmodeller över hela industrin är logiskt. Kapitaltäckningskraven som ställs på dagens 

banker innebär att de vill få så låg risk som möjligt så att de behöver avsätta så lite kapital 

som möjligt. Detta innebär att det finns en risk att banker går mot sämre och sämre 

riskmodeller för att kunna utnyttja sitt kapital så effektivt som möjligt.
55

 

 

5.3 Processen  

Som nämnts tidigare så är värdepapperisering en komplicerad process som tar tid och är 

kostsam. Struktureringen innebär att det krävs hög kompetens från jurister och om 

värdepapperiseringen görs utomlands behövs det dessutom jurister från både Sverige och det 

land den görs i. Det krävs också matematiskt kompetens samt avancerade modeller för att 

kunna beräkna risk och korrelationer mellan tillgångarna, som oftast tillhandahålls av en 

anlitad investmentbank.  

 

5.4 Integritet  

Efter subprimekrisen 2007 har det uppkommit frågor kring många aktörers integritet innan 

finanskrisen. Speciellt de stora investmentbankerna har blivit kritiserade för sitt agerande, 

många av dem kontrollerade banker som utfärdade lån som investmentbankerna paketerade 

och sålde vidare utan att ta hänsyn till den uppenbara intressekonflikten. I upptakten till krisen 

hade en kreditbubbla växt fram, det hade blivit väldigt enkelt att få lån. De mest riskyfyllda av 

dessa var subprimelånen
56

. Många av dessa lån gavs ut av mäklare som inte hade något 

finansiellt intresse i kvaliteten av lånen. Deras inkomst kom från att ge ut 1-2 lån i månaden 

som de fick 1-2 % av värdet från. Denna ersättning ökade också i takt med räntan. De var inte 

utsatta för någon finansiell risk om lånen fallerade och det fanns därför inget intresse i att 
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kontrollera kvaliteten av låntagarna. Många låneansökningar inom det här segmentet visade 

sig vara till viss del bedrägerimässiga vid närmare granskning.
57

  

 

Det fanns även problem med hur banker agerade genom strategin ”originate and sell”, alltså 

att utfärda lån och sedan sälja dem vidare. Låntagarna fick lån från en liten bank, denna bank 

lånade för det mesta pengarna från en annan bank, skapade sedan tillräckligt många lån och 

sålde dem vidare dessa till stora investerare. Mellan 2000-2002 fick småbankerna upp till 5 % 

för varje lån som såldes vidare. 2005 hade siffran sjunkit till 2 %. Det uppkom således ett 

intresse att skapa ännu fler lån för att hålla marginalerna uppe. Långivarna hade ”partial 

exposure” till lånen vilket innebar att de var tvungna att ha kvar lånen på balansräkningen om 

låntagarna gick i default
58

 innan de kunde säljas vidare, eller om de missade ett visst antal 

betalningar under det första året. Incitamentet för långivarna var således att minska risken för 

betalningsmissar under det första året och detta motverkades genom att hålla amorteringarna 

lägre under det första året, vilket naturligtvis tilltalade låntagarna.
59

 Som en orsak på detta 

förfarande var mer än hälften av de underliggande krediterna i MBS-marknaden subprimelån 

2007, något som borde varit en uppenbar risk för reglerare.
60

 

 

5.5 Problem hos ratinginstituten  

En artikel från 2008, beskriver hur Moodys ratade en SIV
61

 innehållande 2393 lån till ett 

värde av $413 miljoner. Moody’s hade tillgång till information om varje enskilt lån men 

saknade tillgång till låneansökningarna. De ansåg att det inte var deras jobb att verifiera denna 

information eftersom: “We are structure experts, we are not underlying assets experts.”  

De beräknade framtida default rates genom att titta på historisk data på liknande lån och 

allokerade en analytiker till att processa kreditdatan under en dag. Denna MBS användes 

sedan som input i en CDO och denna uppskattades få förluster kring 2 %, men i efterhand 

visade sig dessa hamna på 27%. När Moody’s sedan granskade CDO:n fann man stora 

problem i kvaliteten hos låneansökningarna.
62

 Frågan som måste ställas är varför endast en 

person tillsattes att utföra ratingen.  
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5.6 Värdepapperiseringens påverkan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

5.6.1 Kan minska penningpolitikens effektivitet 

År 1992, när alla potentiella fördelar med värdepapperisering började framföras, framkom det 

även oro från Bank of International settlements. Deras främsta oro kretsade kring bankers 

framtida roll som intermediär på marknaden. Om deras inflytande skulle minska, skulle detta 

leda till att en mindre volym tillgångar och skulder skulle ligga hos banker och istället hamna 

ute hos låntagare. Om en bank har mindre tillgångar och skulder på sin balansräkning skulle 

detta kunna leda till att det blir mycket svårare för övervakande myndigheter att implementera 

regleringar i penningpolitiken. Om tillsynsmyndigheters övervakning av finansering baseras 

på de tillgångar som finns med på reglerade institutioners balansräkningar, blir kontrollen av 

instituten väldigt ineffektiv då banker och finansiella intermediärer idag använder sig av en 

”originate-and-sell” modell. De utfärdar tillgångar som inte alltid finns med på 

balansräkningen, där värdepapperisering kan användas som ett sätt att lätta balansräkningen. 

Sammanfattningsvis kan alltså värdepapperisering bidra till en svårare situation för 

tillsynsmyndigheter att kontrollera ekonomin och finansiering hos reglerade institutioner, 

framförallt banker.
63

  

 

5.6.2 Negativ inverkan på banker 

Värdepapperisering kan också bidra till en minskad lönsamhet hos banker. Eftersom det finns 

finansiella institut som inte är banker, och som därmed inte omfattas av kapitaltäckningskrav, 

kan de få en konkurrensfördel gentemot banker genom att investera i värdepapperiserade 

tillgångar. 

 

Dessutom ger värdepapperisering av tillgångar banker möjligheten att låna ut pengar bortom 

kapitalkravets begränsningar, det finns således en risk för ett minskat sysselsatt kapital i 

banksystemet. I fall detta skulle ske skulle banksystemet vara mycket mer sårbart både på ett 

globalt och nationellt plan. En mindre kapitalbas hos banker gör att de inte kan hantera 

betydande kreditförluster på samma sätt. Rent hypotetiskt är det här inte ett problem i alla 

länder, utan framför allt i länder där banker traditionellt sett har varit den dominanta 

intermediären på finansmarknaden. Eftersom Sverige är ett land med en stark banksektor, 

skulle en betydande ökning av värdepapperiseringar, kombinerat med betydande 

kreditförluster, kunna leda till instabilitet i det finansiella systemet på lång sikt.
64
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Om värdepapperiseringar utfärdas i större utsträckning av banker orsakar de 

värdepapperiserade tillgångarna som återhålls i banken att risken faktiskt blir högre än innan 

värdepapperisering gjordes. Detta beror på Basel II-reglerna som är ett 

kapitaltäckningsdirektiv där risken på bankers tillgångsportföljer viktas i förhållande till hur 

riskbärande de är, något bankerna inte kan komma förbi genom att göra en 

värdepapperisering. Till exempel kan en bank värdepapperisera en tillgångspool, men 

fortfarande vara exponerade mot kreditrisken genom ett ”retained  interest”, vilket ofta är en 

junior tranch som banken behåller. I kapitaldirektivet har det gjorts tillägg om att originatorn i 

varje transaktion måste behålla 5 % av värdet, och eftersom den lägsta tranchen ofta inte är 

intressant för investerare blir det således den som  behålls.
65

 Basel II reglerna kräver då att 

kapital avsätts av banken i den utsträckning som banken kan bli skyldig att absorbera vid en 

eventuell förlust. Detta leder alltså till att en värdepapperisering som sker under Basel II inte 

lika effektivt fungerar som ett sätt att lätta bankens balansräkning.
66

 

 

5.6.3 Bristfälliga kravnivåer och dåligt utformade säkerheter 

När långivare har mandat att få bort tillgångar som de utfärdar från deras balansräkningar via 

en värdepapperisering, kan kreditrisken för de tillgångarna förflyttas från balansräkningen. 

Detta ledde till en oro att detta gav långivare incitament att utfärda lån med dåliga krediter. 

 När en långivare har möjlighet att förflytta lånen in till kapitalmarknaden via 

kreditförbättring, så har kritiker till värdepapperisering ansett att långivare inte tar sitt ansvar 

genom att inte göra en ordentlig och korrekt kreditbedömning på sina låntagare. Detta har 

historiskt sett utförts av banker som har värdepapperiserat sina subprimelåneportföljer. 

Genom att sälja av deras lån kunde dessa banker låna ut till fler låntagare än innan på grund 

av att kapitalet kunde återanvändas. Detta medförde dock vissa konsekvenser, till exempel att 

deras lånebeslut inte grundades på deras egna kreditbedömningar, utan på vad marknaden 

ville ha. Detta sätt, att i stor skala sälja av risk, gjorde att banksystemet förändrade sin roll ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv. Banker hade tidigare en tillbakadragen roll och höll 

stabilitet på marknaden, men i och med subprimelånens ökning var de en katalysator som 

satte igång en marknad som ur många aspekter var ohälsosam. 
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5.6.4 Intransparens av bankrisker 

Ett annat stort problem med värdepapperisering är att riskerna som en bank exponeras mot när 

tillgångar värdepapperiseras kan maskeras och vilseledas. En stor del av risken hålls kvar hos 

banken vid en transaktion, ofta i form av de mest riskfyllda lånen. Dessa risker är mycket 

svåra att identifiera vid en undersökning av en banks balansräkning, de reflekteras istället i det 

ekonomiska värde den residuala ränta
67

 banken har i sina transaktioner.
68

 Ett exempel på detta 

är Superior Bank of Hinsdale som stängdes i juli 2001. 1993 började banken utfärda och 

sedermera värdepapperisera subprimelån i större volymer. Denna metod fortsatte de med och 

de började även värdepapperisera billån av subprimekvalitet. Dessa värdepapperiseringar var 

uppbackade av både residual ränta och ”overcollateralization”
69

. Två år senare var bankens 

residuala ränta 100 % av ”tier 1 capital”, kärnmåttet på en banks finansiella styrka ur en 

reglerares perspektiv. Det är bankens kärnkapital som mäts, inklusive eget kapital och 

obeskattade reserver. Ytterligare fem år senare låg bankens residuala ränta på 348 % av ”tier 1 

capital”, vilket innebar att bankens risk på tillgångssidan var 3,5 gånger så stor som risken på 

skuldsidan, vilket är en synnerligen negativ korrelation. Banken lyckades dessutom maskera 

denna risk ytterligare genom att hitta bokföringsmässiga vinster med hjälp av försäljningar av 

subprime lån, allt enligt allmänt vedertagna redovisningsprinciper. Reglerare såg inte bankens 

finansiella svårigheter, och bankens risker kunde helt enkelt inte identifieras trots att de 

residuala riskerna var under utredning.
70

 

 

Detta exempel visar inte bara på hur en banks risker kan maskeras med hjälp av 

värdepapperisering, utan det understryker problemen med subprimelån, där banken 

uttryckligen riktade in sig på låntagare med låg kreditkvalitet. Detta gav naturligtvis banken 

en möjlighet att utfärda lån vars räntor var mycket högre än genomsnittet på marknaden. När 

dessa sedan strukturerades och därpå värdepapperiserades, var det en stor skillnad på den 

räntan banken fick in på lånen och den räntan köparen fick på de utfärdade värdepapperen. 

 Dessutom var bankens retained interest
71

 högt värderat och det gjorde att banken kunde visa 

vinst på dessa transaktioner, trots att det i själva verket var mer pengar som gick ut från 

banken än vad de egentligen tjänade.
72
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6. Empiri 

Här presenteras resultatet från de två genomförda intervjuerna och utfallet presenteras i en 

liknande disposition som i teoridelen ovan.   

6.1 Motiv för värdepapperisering 

Motiven för värdepapperisering skiljer sig från tid till annan men används framförallt för att 

hitta en diversifierad finansieringskälla. Innan Basel II-reglerna infördes användes det även 

för att få kapitallättnad genom att värdepapperisera tillgångar utanför den egna 

balansräkningen.  

 

”Ursprungligen användes det för att få kapitallättnad, något som inte är en lika stark 

drivkraft idag. Idag är det mera funding. Så svaret på frågan varför man använder sig av 

värdepapperisering är för att hitta en diversifierad finansieringskälla, eventuellt 

kapitallättnad men det är väldigt svårt idag. Sen är det ett sätt för vissa bolag att få access till 

kapitalmarknaden”
73

 

 

Enligt samma princip gick det tidigare att göra arbitragevinster på kapitaltäckningen. 

Arbitrage handlar om att hitta imperfektioner på marknaden. Under Basel I var exempelvis 

bolån riskviktat till 50 % och om det då fanns möjlighet att lyfta ur de lånestockarna från 

balansräkningen så fick banken kapitaltäckningsbefrielse från just dem. Om det sedan gick att 

finansiera dessa lån med billigare kapital så gick det att tjäna ganska mycket. Banker måste 

titta på hur de värderar det som kapitaltäcks. Om det finns en skillnad i värderingen kan det 

även under Basel II finnas arbitragemöjligheter, men det är svårt. Att arbitrera kapitaltäckning 

kan låta kontroversiellt, men det är ett sätt att se hur mycket kapital respektive portfölj 

använder. Om en portföljs risk uppfattas vara lägre än den som man av reglering är tvungen 

att rapportera kan det finnas alternativ finansiering som använder mindre kapital och då 

uppstår arbitrage. 

 

Ett annat motiv till att värdepapperisera kan vara för att tillmötesgå investerare. På dagens  

marknad är målet att aldrig tacka nej till en kund. Om en investerare inte kan köpa mer 

värdepapper av en viss rating kan emittenten göra en värdepapperisering för att anpassa sig 

till kundens önskemål. T.ex. om en investerare är fullt investerad inom AA-papper kan 
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emittenten göra en värdepapperisering som har AAA-rating, som investeraren sedan kan 

köpa.  

6.2 Risker med värdepapperisering 

De självklara riskerna med värdepapperisering är strukturella och legala risker. Den legala 

aspekten är väldigt komplex eftersom det måste säkerställas hos vilken part risken ligger och 

vem som bär ansvaret om de underliggande krediterna fallerar. Eftersom struktureringen i 

värdepapperisering är komplex krävs det även stor kompetens hos både originatorn och 

investerarna.  En av de största riskerna är dock den omfattande analysen som krävs av 

tillgångspoolen. Eftersom analysen bygger på historiska data är det viktigt att göra en 

grundlig analys som kräver både kompetens och tid. Risken ligger också i att analysen måste 

göras på rätt sätt så att produkten prissätts korrekt.  

 

Det kan även föreligga transaktionsrisk. Eftersom strukturen i en värdepapperisering är så 

pass komplicerad finns det många olika parter som deltar i affären, bland annat 

likviditetsbanker, kontobanker och swapmotparter. Om en swapmotpart exempelvis blir av 

med sin rating, spelar det ingen roll om tillgångspoolen är bra och transaktionen är 

välstrukturerad, då kan hela transaktionen få en lägre rating eller rent av fallera på grund av en 

motpart. 

 

Storleken på en transaktion innebär också en risk. En för liten tillgångspool kombinerat med 

för stor del illikvida tillgångar kan göra att likviditeten på värdepappret blir lägre.  

 

6.3 Vilka tillgångar som fungerar bäst och storleken på transaktionen 

Med tanke på värdepapperiseringens komplexa upplägg så krävs det en stor volym för att det 

ska vara en intressant affär. Det ska utföras en ratingprocess, en legal process så att den är 

korrekt strukturerad, en tillgångsanalys samt audits från revisorer. Detta kombinerat med alla 

transaktionsparter gör att det blir höga kostnader, varför parterna föredrar en större volym på 

transaktionen. En transaktion bör följdaktligen ligga på minst en miljard kronor, annars blir 

transaktionskostnaderna för dyra i förhållande hur lönsam transaktionen är.  

 

Som nämnts tidigare är en större storlek på tillgångspoolen bättre för likviditeten i papperet, 

men storleken är dock endast ett riktmärke, transaktioner kan komma till stånd med en mindre 
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volym, även om det inte är så vanligt. Bland annat genomförde SEB en transaktion på 300 

miljoner kronor.  

 

”Ja det var en perfekt transaktion. Det var en transaktion där en av våra kunder förvärvade 

en kreditstock och vi hjälpte till att finansiera förvärvet genom att emittera obligationer. Den 

transaktionen var bostadskrediter blandat med andra typer av fastighetskrediter, så det finns 

egentligen inga formella krav på att det ska vara stort”
74

 

 

När det kommer till vilken tillgång som passar bäst att värdepapperisera är det framförallt 

konsumentrelaterade krediter, i huvudsak blancokrediter, bilkrediter och kreditkort. Lån till 

små- och medelstora företag och bostadskrediter är också gynnsamma tillgångar att 

värdepapperisera. Anledningen till det är att sådana kreditportföljer har en förhållandevis kort 

amorteringsperiod och utfärdaren får då ingen refinansieringsrisk i obligationen. Detta beror 

på att obligationerna får en automatisk refinansiering genom att obligationerna amorterar i 

takt med att tillgångarna amorterar. Att använda konsumentkrediter bidrar även till att ge en 

bra struktur, koncentrationrisken blir lägre och portföljen blir mer diversifierad.  

 

Tillgångsportföljen som värdepapperiseras bör även vara väl granulerad, innehålla många 

krediter och generera ett stabilt kassaflöde. Om portföljen innehåller många krediter påverkas 

inte kassaflödet nämnvärt om krediter fallerar. Jämför två portföljer där den ena har en miljon 

små krediter och den andra har hundra stora. Om en kredit i vardera portfölj fallerar påverkas 

kassaflödet mest i den med stora krediter. Av den anledningen är kommersiella krediter 

mindre intressant att värdepapperisera eftersom de ofta är få till antalet och tenderar att vara 

stora volymmässigt samt har längre löptid. 

 

6.4 Investerare/köpare 

När det kommer till köpare är det framförallt banker, pensionsfonder, försäkringsbolag och 

andra asset managers som är huvudsakliga investerare. Basel II-reglerna ställer dock krav på 

vilka värdepapper banker får inneha i sin obligationsportfölj. Obligationer till följd av en 

värdepapperisering får enligt dessa regler inte ingå i bankers likviditetsportfölj, vilket 

naturligtvis är en nackdel för marknaden. Kapitaltäckningsreglerna straffar dessutom de 
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juniora trancherna, vilket innebär att trancher med sämre rating inte är så attraktiva för 

reglerade investerare. 

 

Majoriteten av transaktionsvolymerna som emitteras på marknaden görs av europeiska 

banker, huvudsakligen holländska och engelska. De värdepapperiserar sina balansräkningar 

och skapar sedan ett värdepapper som kan användas som pant mot lån hos centralbanker. Om 

man tittar på de publikt placerade transaktionerna placerades drygt 70 miljarder euro i Europa. 

Av detta var drygt 20 % bilrelaterade och resten i princip bostadskrediter från England och 

Holland. De publikt placerade är i stort sett bara AAA-trancher för bostadskrediterna och A-

trancher för bilrelaterade transaktioner. Det är väldigt sällan som det placeras längre ner i 

kapitalstrukturen, dels för att det är dyrt för emittenten och intresset är lågt från investerare. 

6.5 Hur lockas investerare 

Framförallt ska transaktionen vara välstrukturerad och vara baserad på rätt tillgångstyp. Om 

det handlar om transaktioner som återkommer till marknaden med jämna mellanrum bidrar 

det till högre likviditet i värdepappret. Annars är grundpelarna som man ska tänka på att det 

ska röra sig om goda tillgångar som ger bra avkastning. 

 

I alla transaktioner används en arrangörsbank. Denna bank har ett distributionsnät för 

investerare som är intresserade av det aktuella värdepappret, och har mandat att investera i 

dem. Arrangörsbanken sammanställer ett prospekt som fungerar som ett formellt dokument 

och beskriver transaktionen. De anordnar sedan en investerarpresentation, där de beskriver 

parterna, tillgångarna och strukturen. Vidare fungerar ratinganalysen som stöd för en s.k pre 

sale report och efter transaktionen en new issue report. Sedan anordnas investerarmöten där 

investerarna får denna dokumentation så att de kan göra en egen analys.  

6.6 Den svenska marknaden 

På den svenska marknaden finns det inga legala restriktioner utan snarare undantag från viss 

lagstiftning rörande värdepapperisering. Det finns dock en begränsning i och med att den 

svenska marknaden är mindre utvecklad än exempelvis den tyska och brittiska. Tänkbara 

anledningar till detta kan bero på att Sverige har en förhållandevis stor banksektor, något som 

gör att kapitalmarknaden inte är lika stor här som i resten av Europa. I Sverige är istället 

bankfinansiering väldigt stor. Vid en närmare anblick på kapitalmarknaden har investerare i 
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Sverige varit intresserade av corporate bonds med bullet strukturer, snarare än amorterande 

strukturer som det handlar om på värdepapperiseringsmarknaden. 

  

Den svenska marknaden har rent generellt sett väldigt få transaktioner. Den senaste inom 

bostadskrediter som gjordes var av Svensk Hypotekspension år 2010. Nordax utförde en 

värdepapperisering av konsumentkrediter 2011. Utbredningen av värdepapperisering i Sverige 

har blivit lidande av en lagstiftning för säkerställda obligationer. Effekten av den har gjort att 

alla bostadskrediter på bankers balansräkning i väldigt stor utsträckning används i dessa 

säkerställda obligationer som kan liknas vid en värdepapperisering på balansräkningen. 

Säkerställda obligationer använder mycket av samma finansieringstekniker som 

värdepapperisering och har blivit mycket större i Sverige än värdepapperisering har varit.  

 

En annan begränsning med Sverige är tillgångspoolerna. Generellt sett är de små om man 

bortser från bostadskrediter. I Tyskland gör Volkswagen kontinuerliga värdepapperiseringar 

av leasing och billånekrediter. Det rör sig om stora portföljer av en typ som är svår att hitta i 

Sverige. 

 

Ett problem med den svenska marknaden har varit att hitta investerare utomlands, och det 

beror på de swapspreadar som gäller mellan euron och svenska kronan. Spreadarna har gjort 

att investerare prioriterat emissioner utfärdade i samma valuta som tillgången, och det är en 

begränsning för Sverige. Däremot skulle kontinentaleuropeiska investerare vara intresserade 

av skandinaviska krediter om de skulle komma ut på marknaden i rätt valuta, då hela området 

ses som en väldigt stark ekonomisk region.  

 

Innan lagändringen 2001 fanns det en utbredd skepticism mot värdepapperisering då dessa 

vanligtvis utfördes via Jersey. Förfarandet innebar att rykten kunde uppkomma att man höll 

på med skatteflykt eller andra tvivelaktiga saker. 

 

Värdepapperisering är dessutom en komplicerad produkt som har en hög initieringskostnad 

avseende systemutveckling och legala frågor. På grund av detta har det varit enklare att ge ut 

andra obligationer. Den komplicerade processen gör att det även krävs mycket kompetens, 

oavsett om den köps eller ej så krävs det mer kompetens än andra finansieringssätt.  
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I början uppfattades investerarna som mycket professionella och kunniga och de ställde de 

viktiga frågorna. Men på slutet fanns det investerargrupper som gav intrycket av att inte vara 

lika kunniga inom ämnet och inte förstod sig på produkten, vilket gav en negativ utveckling.  

6.7 Spintab 

Under detta avsnitt avhandlas presentationen av våra frågor kring en värdepapperisering gjord 

av Spintab 2001.  

6.7.1 Motiv till värdepapperisering 

Det främsta motivet till Spintabs värdepapperisering 2001 var att differentiera 

finansieringskällorna. Efter 90-talskrisen i Sverige var det svårt att finansiera stora 

lånestockar och därför började man titta på alternativa finansieringskällor. Man var tvungen 

att utforska och skaffa sig kunskap om andra finansieringsmöjligheter på den här tiden för att 

möta en "besvärligare värld".  

6.7.2 Kunder 

Det rörde sig om en syntetisk värdepapperisering, vilket innebar att den absolut största delen 

gjordes som credit default swaps, CDS
75

. Detta innebär att det bara är en motpart, ett 

försäkringsbolag, som står för huvuddelen av risken. Mindre än 10% av värdepapperiseringen 

gavs ut som obligationer, och köptes av institutionella investerare, som var intresserade av en 

specifik rating. Vissa var bara intresserade av AAA-papper, andra av AA-papper osv. 

Investerarna bestod av pensionsfonder och andra institutionella investerare runt om i Europa. 

Eftersom en emittent behöver registrering hos SEC för att kunna sälja värdepapper på den 

amerikanska marknaden var dessa så kallade euroobligationer. Det innebär att globala 

investerare kan köpa värdepapprena men de var baserade på den europeiska marknaden. Av 

den anledningen var också investerarna huvudsakligen från Europa. 

 

Hur får man då investerare intresserade av att investera i en värdepapperisering? 

Detta är en av anledningarna till att investmentbanker anlitas, för att hitta investerare genom 

sitt nätverk och upprätta prospekt som underlag. För Spintabs räkning var det ett flertal 

banker, ledda av Credit Suisse i London, som hade i uppdrag att hitta investerarna. 

 

"Bonds are not bought, they are sold”
76
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6.7.3 Ekonomiska cykler 

Spintabs värdepapperisering skulle ha genomförts 11:e september 2001. Av förklarliga skäl 

sköts den upp och personen tror sig minnas att emissionen istället genomfördes i början av 

november. 11:e september hade en såpass stor effekt på kapitalmarknaden att även Spintabs 

värdepapperisering påverkades. På grund av att värdepapperisering används som en alternativ 

finansieringskälla så passar det bättre att användas i en lågkonjunktur. Detta beror dels på att i 

högkonjunkturer kan man sälja i princip vilka värdepapper som helst. 

 

6.7.4 Processen 

Till att börja med identifierade Spintab en kreditportfölj som analyserades huruvida den var 

färdig att värdepapperisera. Innan arbetet sätts igång är det viktigt att ha en strukturerare om 

man inte själv ska göra det, vilket är väldigt ovanligt. Att det är ovanligt beror på att det är 

samma aktör som strukturerar och agerar som intermediär för att hitta investerare. Därför 

sökte de tidigt i processen olika offerter på vem som kunde agera som strukturerare och tittade 

på dessas erfarenheter inom området. Portföljen skall även ratas av ett ratinginstitut så det är 

också viktigt att ta kontakt med ett sådant på ett tidigt stadium. 

 

Efter detta sätts en process igång där portföljens kassaflöden analyseras och beskrivningar av 

portföljen tas fram. På grund av alla olika parter blir hela processen otroligt komplicerad. Vårt 

intervjuobjekt beskriver sin egen roll som "spindeln i nätet" vilket innebar nästintill dygnet-

runt-arbete för att hålla arbetet inom alla delar aktiva. Han uppskattar arbetstiden som krävs 

vid finansiering via den vanliga obligationsmarknaden till någonstans mellan en hundradel 

och en tusendel jämfört med en värdepapperisering på grund av struktureringen som krävs. 

 

Om värdepapperisering skall användas bör ett program sättas ihop för att standardisera 

processen och göra den mer effektiv. Det beror på att skalfördelar måste uppnås för att 

värdepapperisering ska vara lönsamt. Kostnaderna måste alltså fördelas på flera emissioner 

för att få kalkylen att gå runt. 

 

Tiden det tar för hela processen om allting görs själv uppskattas till 9 månader första gången. 

Då handlar det mycket om att utveckla system och modellera dem så att de kan hantera alla 

frågor i processen. Analysen av portföljen som beskrivits tidigare, upprättande av prospekt, att 

hitta investerare och rating från ratinginstitut är också skäl till varför det tar så lång tid. 
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Processen beskrivs som ganska ineffektiv avseende tid på grund av antalet parter som är 

involverade, men tiden kan troligtvis halveras om ytterligare en emission skulle göras.   

Spintab gjorde mycket av arbetet själva, men anlitade investmentbanken Credit Suisse i 

London som ”lead manager”. Deras uppgift var således att strukturera låneportföljen och hitta 

investerare. Med anledning av att värdepapperiseringen genomfördes på Jersey och därmed 

föll under engelsk lag, krävdes det juridisk kompetens från både Stockholm och London. 

Firman som anlitades för detta var Linklaters. Slutligen agerade Bank of New York som 

trustee i transaktionen. 

6.7.5 Utfall 

Spintabs värdepapperisering var den första av sitt slag i världen som gjordes med den struktur 

som beskrivits. Konsekvenserna av transaktionen blev: 

- Bra affär för Spintab 

- Bra för Spintabs vidare finansiering på grund av stor uppmärksamhet från kapitalmarknaden 

- Investerarna fick en bra ”yield pickup”
77

  

 

Intervjuobjektet anser att det bästa med transaktionen var att det var en syntetisk 

värdepapperisering via CDS. Det innebar att Spintab slapp kravet på att informera 

kreditinnehavarna om att deras lån sålts till Jersey. På så sätt slapp de ryktesrisken och hela 

lånestocken kunde ligga kvar på Spintabs balansräkning. 

6.8 Framtiden 

I och med finanskrisen har synen på värdepapperisering förändrats, dock finns det fortfarande 

en stark tilltro till tekniken. Felet låg egentligen inte i tekniken utan snarare i strukturen och 

de komplicerade produkterna. Omfattningen av den tidigare värdepapperiseringen blev för 

stor och missbrukades till slut. För att tekniken ska användas i framtiden måste investerare bli 

mer professionella och ha den kunskap som krävs för att identifiera riskerna som föreligger 

och förstå vad det är de köper. Dessutom är det viktigt att ratinginstituten lär sig att 

kommunicera vad AAA-rating i det här sammanhanget betyder, till skillnad mot innan 

finanskrisen. Trots det dåliga rykte värdepapperisering fått så tros den öka i framtiden och 

SEB ser redan nu ett ökat intresse. Investerare kommer inse att det är ett brett begrepp, och att 

man måste skilja på vilken struktur det är och vilka tillgångar den innehåller. 
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”Vissa strukturer och tillgångar är väldigt välstrukturerade och bra finansieringar och även 

intressanta investeringsalternativ. Det tror jag är en faktor som kommer att öka intresset för 

värdepapperisering.”
78

 

 

För att försöka analysera framtiden måste man titta på hur reglerna i Basel III kommer att 

påverka marknaden, med högre och mer kvalitet på kapitalbasen, krav på finansiering och 

krav på likviditet. Naturligtvis måste även skuldkrisen och den ekonomiska tillbakagången i 

Europa tas med i beräkningen.  

 

En möjlig utveckling kan bli att banker får svårare att låna ut pengar på grund av dyrare 

finansiering. Ett ökat kapitalkrav för banker gör att bankerna behöver en högre kapitalbas. 

Detta görs antingen genom en nyemission, eller att bankerna bantar sina balansräkningar, med 

det sistnämnda som en mer trolig utveckling. Som följd av detta kommer troligtvis många 

banker som är aktiva i andra regioner att fokusera på sina hemmamarknader. För företag leder 

detta till att bankfinansiering blir svårare att komma åt och många företag får istället söka 

finansiering på kapitalmarknaden, där värdepapperisering kan vara ett attraktivt alternativ, 

speciellt för företag som saknar en publik rating eller inte har för avsikt att skaffa en. 

  

På grund av regler som tvingar originatorn att hålla kvar 5 % av kapitalstrukturen, vilket 

oftast är juniora trancher som är dyrare att hålla, kommer värdepapperisering framförallt att 

bli ett medel för att hitta finansiering, och inte för att lätta balansräkningen. Investerare som 

tidigare saknat mandat att investera i ABS-strukturer kommer troligen att anpassa sina 

policies för att omfatta även dessa för att hitta en ”yield-pickup”. Detta gäller även den 

svenska obligationsmarknaden där  många investerare saknar mandat för att investera i ABS. 

Situationen kommer att förändras och dessa svenska investerare kommer selektivt söka 

högkvalitativa transaktioner på denna marknad. 

 

SEB genomförde i början på 2000-talet en del CMBS-transaktioner åt bostadsföretag, där 

bostadsbestånd finansierades genom värdepapperisering. Tillgångsklassen var ett bra underlag 

för värdepapperisering med diversifiering bland hyresgästerna och ett stabilt kassaflöde. 

Efterfrågan på denna typ av värdepapperisering kan komma att öka, men då gäller det att en 

                                                 
78

 Werner, R. 



 

37 

 

balans i prissättningen mellan bankfinansiering och kapitalmarknadsfinansiering uppnås innan 

sådana transaktioner kan komma att bli aktuella i större skala. Balansen kan nås om banker får 

dyrare upplåningskostnader och som nämnts tidigare kan det då bli intressant för dessa företag 

att söka finansiering via kapitalmarknaden istället. 

  

Förhoppningsvis kommer marknaden inte att nå den omfattning den hade före kraschen, 

åtminstone inte med strukturer som exempelvis conduits, där man ofta värdepapperiserade 

redan värdepapperiserade portföljer. Merparten av dessa strukturer fanns i USA, men den 

största delen av kompetensen och innovationsförmågan samlades i Europa. På grund av alla 

olika jurisdiktioner och legala krav som finns i Europa, ställdes det större utmaningar 

strukturmässigt, vilket utmynnade i emissioner som slog USA med ”hästlängder” i 

innovationsrikedom. Det togs dock ett steg för långt och i slutändan blev det inte så lyckat.  

 

Känslan är att de flesta tagit lärdom av krisen och att de ”exotiska strukturerna” som CDO-

square inte kommer att återkomma. De spreadnivåer som fanns tidigiare kommer troligtvis 

inte heller tillbaka då de byggde på en stark efterfrågan på de strukturerna, en efterfrågan som 

i princip inte finns kvar längre. Idag går det inte att finansiera sig med hjälp av sådana 

strukturer på samma sätt som före krisen.  

 

"Jag tror att vi i en sväng försökte att överträffa varandra i intelligenstester för att göra livet 

mer komplicerat än det var."
79

 

 

Det kommer naturligtvis att ta lång tid för värdepapperisering att nå liknande volymer som 

innan krisen, dels på grund av den stora andelen emissioner som används som pant för lån hos 

ECB och dels måste skuldkrisen i Europa redas ut.  

 

”Men man ska komma ihåg att värdepapperisering är en väldigt etablerad finansieringsform 

som har utvecklats från 70-talet och framåt, som sedan exploderat de senaste åren och sen 

har vi haft den här krisen som har gjort att det har gått tillbaks en hel del”
80

 

 

Det kommer att vara en fördel att förstå tekniken då den troligen kommer att användas i olika 

sammanhang och på olika sätt i framtiden. Det viktigaste är dock att paketera tillgångarna rätt. 
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7. Analys / Diskussion 

I denna del presenteras våra egna slutsatser och funderingar kring ämnet. Under utredningen 

av ämnet, har såväl teoretisk litteratur som empirisk kunskap givit liknande slutsatser om 

värdepapperiseringens fördelar respektive nackdelar. Förutsättningarna för värdepapperisering 

i Sverige presenteras under rubriken ”Framtiden”, där också den större delen av analysen 

presenteras. 

7.1 Motiv för värdepapperisering 
Utifrån vår studie har en rad fördelar med värdepapperisering framkommit. Den främsta 

anledningen till varför produkten användes ursprungligen var för att lätta bankers 

balansräkning. Metoden används inte i samma utsträckning idag på grund av Basel II 

reglerna. En annan, och kanske mest bidragande, faktor till värdepapperiseringens utbredning 

globalt är att den använts som en alternativ finansieringskälla. Trots dess komplexitet är 

värdepapperisering, om det används och struktureras korrekt, ett effektivt sätt till att hitta ny 

finansiering. Det är en teknik som tillfredställer många parter, originatorn får sin finansiering 

och investerarna får avkastningen de söker beroende på risken de tar. Dess ursprungliga 

användning som ett verktyg att lätta balansräkningen för att slippa kapitalkrav kommer 

troligtvis att fortsätta minska på grund av återhållningskraven på 5 % enligt Baselreglerna, 

åtminstone på lång sikt. På kort sikt kan det skälet komma att öka då banker behöver lätta sina 

balansräkningar i syfte att öka sin kapitalbas. 

 

7.2 Motiv mot värdepapperisering 

Den största risken med värdepapperisering ter sig vara analyseringen av tillgångspoolen som 

ska struktureras. Förutom att den kräver både kompetens och tid, bygger den på historiska 

data, något som alltid är en risk i sig. När det rör sig om så pass stora belopp som kan få en så 

stor påverkan är det av yttersta vikt att data är uppdaterade. Det är även viktigt att poolen 

analyseras rätt då det är analysen som avgör hur produkten sedan ska prissättas. En viktig 

anledning till varför man inte använder värdepapperisering i stor utsträckning i Sverige beror 

också på kompetensen som krävs för att genomföra en transaktion. En värdepapperisering är 

en process som tar mycket tid i anspråk. Mängden transaktionspartner gör det ytterligare 

tidskrävande och komplext, och för att en värdepapperisering ska vara lönsam för alla parter, 

vilket naturligtvis är målet, är kompetensen och analysen mycket viktig. 
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Vidare ser vi vissa legala och strukturella risker. De legala riskerna innebär att det är svårt att 

veta var risken ligger och vad som händer om krediter i portföljen fallerar. Det ställer stora 

krav på den juridiska kompetensen som det, enligt litteraturen, råder en brist på i Sverige. Om 

en värdepapperisering utförs utomlands kräver processen dessutom att det finns jurister 

representerade från båda länderna, vilket ytterligare komplicerar situationen. 

Sammanfattningsvis är nackdelarna med värdepapperisering att processen är tidskrävande, 

kräver en stor kompetens hos alla parter i transaktionen och att det följaktligen kan bli en 

kostsam affär. Allt detta sammanvägt kan innebära att möjliga emittenter i Sverige valt att 

finansiera sig på annat sätt istället för att lära sig något nytt från grunden och utveckla nya 

kostsamma system. 

 

7.3 Den svenska marknaden kontra Europa 

I Sverige har vi traditionellt sett haft en stark banksektor. Banker har fungerat som 

intermediär på marknaden, och innovationsrikedomen inom den här typen av finansiering har 

inte varit särskilt stor. Sverige har generellt sett haft väldigt få transaktioner i 

värdepapperisering jämfört med länder i övriga Europa. I många andra länder har 

värdepapperiseringar gjorts på exempelvis billåneportföljer, leasingkontrakt för bilar samt 

konsumentrelaterade krediter. Dessa anses vara de tillgångstyper som är perfekta för 

värdepapperisering. I Sverige finns dessa tillgångspooler inte i samma utsträckning som i 

övriga Europa och är ytterligare en orsak till en begränsad marknad. Möjligen kan det bero på 

att vi i Sverige har en relativt konservativ kreditkultur, vi sparar gärna och försöker att 

undvika skuldsättning (utöver bostadslån). Dessutom är Sverige ett litet land.  

 

Det finns dock aktörer på den svenska marknaden. Framförallt Nordax har använt sig av 

värdepapperiseringar. Som en del av deras långsiktiga finansieringsstrategi, värdepapperiserar 

de konsumentkrediter för att minimera likviditets- och refinansieringsrisk.
81

 I teoridelen 

nämndes att Nordax genomförde en transaktion baserat på konsumentkrediter 2011. De 

beskriver transaktionen som lyckad, trots svåra marknadsförhållanden. För att 

värdepapperisering skall genomföras i större utsträckning måste efterfrågan på dem öka. 

Möjligtvis kan den lyckade transaktionen som genomfördes i slutet på 2011 medföra att fler 

aktörer väljer värdepapperisering som finansieringsteknik i framtiden, och succesivt öka dess 

rykte. 
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Under en av intervjuerna framkom även att ”swapspreaden” mellan euro och krona försvårar 

emissioner ytterligare. Det finns en motvilja hos investerare att köpa svenska 

värdepapperiseringar utfärdade i kronor på grund av detta. Men samtidigt verkar 

kontinentaleuropeiska investerare ha ett intresse av skandinaviska tillgångar då regionen ses 

som väldigt stark. Ett intressant tankeexperiment är att föreställa sig hur marknaden hade sett 

ut, om Sverige hade gått med i EMU och hade euro som valuta.  

 

7.4 Substitut 

Som nämnts i empirin har Sverige en lagstiftning för säkerställda obligationer, vilket blivit till 

ett substitut för värdepapperisering. Oftast använder svenska banker sina bostadskrediter på 

balansräkningen i säkertställda obligationspooler, något som naturligtvis innebär att 

värdepapperiseringar av den typen inte har förekommit i lika stora utsträckning som i övriga 

Europa. Likheterna med en värdepapperisering är många,  men den största skillnaden med 

säkerställda obligationer är att ”värdepapperiseringen” sker på balansräkningen. 

Tillgångspoolen överförs inte till något SPV, vilket gör att risken för tillgångarna fortfarande 

är kvar hos originatorn. Att det utvecklats ett välanvänt substitut till värdepapperisering är 

självklart ett skäl till att det inte använts mer i Sverige. Möjligtvis har emittenter utvärderat 

värdepapperisering och ansett att de system och inlärningen som krävs är ett allt för 

komplicerat alternativ när de likväl kunnat använda sig av en liknande finansieringsteknik.  

 

7.5 Framtiden 

Generellt sett har den svenska marknaden starka krediter, kanske framförallt vad gäller 

bostadskrediter, och är som sagt en stark region ekonomiskt. Varför värdepapperisering inte 

utbretts i Sverige beror i stor utsträckning på att det finns en bristande efterfrågan på 

produkten. Utifrån vår granskning kan en rad slutsatser dras.  

 

För det första har Sverige en stark banksektor. Idag är det relativt lätt för ett stort företag att få 

banklån i Sverige och för att värdepapperiseringsmarknaden ska uppnå sin fulla potential 

behöver finansiering via kapitalmarknaden öka för företag. Standard & Poors spår att företag 

kommer få det svårare att hitta finansiering via banker, så värdepapperisering kan mycket väl 

komma att växa de kommande åren.
82 
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För det andra finns det idag en skepticism kring ordet värdepapperisering sedan finanskrisen. 

Som berörts tidigare berodde dock krisen till stor del på väldigt komplexa strukturer och 

produkter som få förstod. Dessutom var de underliggande tillgångarna i de 

värdepapperiseringarna ofta av undermålig kvalitet (subprime). Värdepapperisering är dock 

en attraktiv finansieringsteknik med många fördelar så länge struktureringen görs korrekt och 

de underliggande tillgångarna som används har låga förväntade förluster. Förutsättningarna 

för framtidens marknad kommer till stor del att definieras av Basel III-reglerna och dess 

betydelse. Detta analyseras delvis nedan. En av förutsättningarna för framtidens marknad bör 

byggas på att investerare måste förstå begreppet och produkten värdepapperisering. 

7.5.1 Kapitalkrav 

Basel II har redan påverkat värdepapperiseringsmarknaden i form av ökat kapitalkrav. Detta 

har gjort att värdepapperiseringar blivit svårare att genomföra på grund av att riskerna i 

bankernas portföljer måste viktas. När Basel III implementeras kommer det innebära 

ytterligare krav på vilken typ av kapital bankerna har i sina portföljer.
83

 De nya reglerna 

kommer troligtvis innebära att banker får dyrare finansiering, något som kan leda till att 

företag får svårare att hitta bankfinansiering och söker det via kapitalmarknaden istället.  

 

Basel II- och Basel III-direktivet har medfört att värdepapperisering blivit mer reglerad och 

följaktligen struktureras produkten på ett mer sunt sätt idag då de exotiska strukturerna i 

princip inte längre används. Det talar för att användningen kan komma att öka i framtiden då 

transaktionerna och därmed marknaden, blir mer transparenta. Utan dessa väldigt 

komplicerade strukturer får investerare det enklare att utföra due diligence
84

 och de 

underliggande tillgångarna kommer således vara av högre kvalitet. Om denna utveckling sker 

finns det en stor chans att skepticismen kommer att minska i takt med att fler välanalyserade 

och välstrukturerade värdepapperiseringar genomförs. 

 

En annan bidragande faktor till hur marknaden kommer att utvecklas är hur skuldkrisen i 

Europa kommer fortskrida. Som nämnts tidigare används idag värdepapperisering av banker 

runtom i Europa som pant mot lån hos ECB eller Bank of England. Dessa typer av 

värdepapperiseringar (främst bostadskrediter), stod 2011 för strax över 67% av 

transaktionerna i Europa.
85

 Faktum är att ECB är den största ”köparen” av 
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värdepapperiseringar i Europa. Metoden har visat sig vara användbar för reglerade 

institutioner att öka likviditeten i sina portföljer, men i och med att skuldkrisen lättar tror vi 

denna form kommer att minska i betydelse. Att ECB skulle fortsätta köpa dessa värdepapper 

verkar ohållbart i ett längre perspektiv och ter sig för oss som en ökad koncentrationsrisk för 

ECB. Istället verkar värdepapperisering av konsumentrelaterade tillgångar vara framtiden för 

marknaden. Det främsta skälet till detta beror på den automatiska refinansiering dessa 

strukturer har som fördel och den utspridda risken i form av antalet samt storleken dessa 

kreditportföljer normalt sett har. 

7.5.2 Krav på kompetens och transparens 

Som vi genomgående berört i uppsatsen krävs det mycket hög kompetens för att en lyckad 

transaktion ska kunna genomföras. I krisens spår har investmentbanker och även ratinginstitut 

fått ta en stor del kritik i sina ageranden kring värdepapperisering. Basel III kommer innebära 

krav på investerare att göra en mer grundlig due diligence av produkten. För att kunna göra 

det behöver investerarna självklart ha tillräcklig information om värdepapprena. Om de inte 

får eller tror sig kunna få informationen som behövs för en grundlig due diligence, ska de inte 

göra investeringen.
86

 Resultatet av dessa krav blir förhoppningsvis att det sällan görs dåliga 

transaktioner. Frekvensen av värdepapperiseringar kanske minskar med dessa krav på kort 

sikt, men på längre sikt kan resultatet bli ett bättre rykte varför det rimligtvis balanserar upp 

den negativa aspekten. 

 

Genomgående för uppsatsen har vi avhandlat den primära marknaden för värdepapperisering, 

det vill säga marknaden värdepapperiseringar emitteras på. Den kännetecknas av sofistikerade 

investerare som har resurser och kompetens att analysera komplexa produkter. På 

sekundärmarknaden köps obligationer och säljs vidare efter att de emitterats på 

primärmarknaden. Den kännetecknas av osofistikerade investerare som saknar information 

och resurser att korrekt prissätta värdepapperiserade produkter. Istället förlitade de sig främst 

på ratinginstitutens betyg i sina beslut. Hur betygen beräknades saknades det ofta offentlig 

information om. Det fanns ett intresse hos emittenterna att förhandla med ratinginstituten för 

att hålla transparensen låg i syfte att få en hög likviditet och ett högt pris på produkten. Basel 

III syftar till att minska risken för att detta händer igen med kravet om ökad transparens. En 

mer transparent marknad skulle göra att prissättningen blir effektivare och likviditeten skulle 

öka, vilket är positivt för både investerare och originatorer. 
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Under avsnitt 6.7 presenterades en värdepapperisering som gjordes av Spintab. Vårt anonyma 

intervjuobjekt ansåg att det bästa med transaktionen var att det rörde sig om en syntetisk 

värdepapperisering via CDS. Det innebar att Spintab slapp kravet på att informera 

kreditinnehavarna om att deras lån sålts till deras SPV i Jersey. Frågan är hur denna 

transaktion hade sett ut om det var en helt transparent marknad. Hade Spintab varit tvungna 

att informera kreditinnehavarna att deras lån blivit sålda? Eller skulle det räcka med att 

låninnehavarna blev informerade om att lånen använts som underliggande tillgång i en 

värdepapperisering? Om det skulle bli ett krav att informera innehavare även i syntetiska 

transaktioner skulle det utgöra ett negativt argument för möjliga emittenter. Att försöka uppnå 

en så hög transparens som möjligt är naturligtvis eftersträvansvärt, men i fall som för Spintab, 

när det handlar om en typ av försäkring som inte påverkar låninnehavarna, så anser vi att total 

transparens skulle vara skadligt för marknaden. Transparens är viktigare för att investerare ska 

kunna göra sin due diligence ordentligt. 

 

Precis som tidigare kommer även originatorn att behöva kompetens för att kunna emittera 

värdepapper och räknas som seriös aktör. Det svenska finansbolaget Nordax, som gjort flera 

värdepapperiseringar, beskriver deras etablering på den internationella obligationsmarknaden 

som ett resultat av företagets kompetens, erfarenhet samt det rykte och de relationer de byggt 

upp på ABS-marknaden.
87

  Kompetensen hos bolag som Nordax är en vital del för den 

svenska marknadens utveckling. Om den kan behållas inom bolaget och de fortsätter att göra 

lönsamma värdepapperiseringar bidrar de till att stärka teknikens rykte och fler aktörer kan 

därmed upptäcka den.  

7.5.3 Standardisering  

Genomgående i arbetet har vi diskuterat kring hur komplex strukturen och processen är i en 

värdepapperisering. Frågan är vad en standardiserad modell för transaktioner skulle ge för 

effekter på den svenska marknaden? I viss mening bidrar investmentbanker med en sorts 

standardisering i och med att de utför strukturering och bidrar med sitt kontaktnät till att hitta 

investerarna men det bör snarare liknas vid en förmedling än en standardiserad modell. Den 

främsta fördelen med en standardisering skulle vara sänkta initieringskostnader för företag 

som är intresserade av att genomföra en första värdepapperisering. Enbart att slippa 

systemutvecklingskostnader bedömer vi skulle ge flera aktörer ett intresse för att göra en 

transaktion. Med en sådan modell skulle också en mindre grupp människor behöva sätta sig in 
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i hur processen fungerar. Det skulle räcka med en ledningsgrupp som har kontroll över de 

olika delarna, där de arbetar likt projektledare. 

 

Det finns standardiserade modeller, men de har, i alla fall tidigare, varit anpassade efter 

utländska marknader.
88

 Problem kan uppstå om en sådan modell skulle användas vid en 

svensk värdepapperisering av svenska tillgångar, troligtvis mest på grund av skillnader i 

svenska lagar och regelverk, men kanske även på grund av skillnader i tillgången. 
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8. Slutsats 

Sammanfattningsvis finns det en rad olika skäl till att värdepapperisering inte fått en större 

utbredning i Sverige. De främsta är substitutet säkerställda obligationer, en brist på kompetens 

och kunskap, avsaknad av lämpliga låneportföljer samt swapspreaden mellan euro och krona. 

Det finns dock förutsättningar för värdepapperisering på den svenska marknaden. Men för att 

det ska bli en etablerad finansieringsform behöver vissa händelser inträffa. 

 

 Bankfinansiering behöver bli svårare att erhålla varpå företag söker sig till 

kapitalmarknaden 

 Fler transaktioner behöver göras för att öka uppmärksamheten kring 

värdepapperisering 

 Ryktet behöver stärkas och kommer troligtvis att göra det i samband med 

implementering av Basel III  

 Mer kompetens inom området och ett behållande av den inom Sverige 

 En standardiserad process skulle underlätta för förstagångsemittenter 

 

Vi vill avsluta med att nämna att det bästa för värdepapperisering vore att göra det så enkelt 

och tydligt som möjligt. Innan finanskrisen var det få som verkligen förstod sig på 

produkterna som emitterades. Om alla parter i en transaktion förstår vad de gett sig in på 

minskar det risken för att någonting liknande finanskrisen händer igen. I mångt och mycket är 

också den enklaste lösningen den bästa. 
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