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Den svenska bolånemarknaden 
 
När en person tar ett lån för att köpa en fastighet så tar denne ett Bolån. I Sverige har det funnits en 
fungerande bolånemarknad sedan länge, men år 2004 infördes en ny lag som kom att förändra hur den 
underliggande säkerheten hos lånen disponeras. Den nya typen av bolån benämndes säkerställda 
obligationer, en typ av obligation som skulle vara säkrare för både de som investerar och ger ut 
obligationen. Eftersom liknande lagstiftning redan fanns i flera andra länder i övriga världen, syftade 
även lagstiftningen till att underlätta för investerare internationellt. Lagen togs i bruk 2006 då flera av de 
stora svenska bankerna byta ut sina gamla obligationer för bolån mot de nya säkerställda obligationerna, 
och lagstiftningen ledde följaktligen till en del förändringar på den svenska bolånemarknaden.  
 
Utifrån den genomförda studien kan vi konstatera att bolånemarknaden inte genomgått några markanta 
förändringar, men att lagstiftningen öppnat upp nya dörrar för många potentiella investerare. Det verkar 
även som att marknaden för säkerställda obligationer kommer fortsätta utvecklas positivt, men det fanns 
en viss meningsskiljaktighet angående marknaden för säkerhetsställda obligationers framtida utveckling. 
 
Vi såg i studien, att många i vår omgivning antingen hade ingen eller en mycket begränsad kunskap om 
säkerställda obligationer. Studien har därför en lärande verkan, den informerar läsaren om en för vårt 
samhälle och vår vardag så nödvändig typ av obligation, som känns relevant att belysa. Relevansen i 
studien ligger i att ta reda på om lagstiftningen är det som fört marknaden framåt, detta för att öppna för 
vidare diskussioner om exempelvis en internationell lagstiftning skulle kunna vidga marknaden 
ytterligare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Sammanfattning 
 
 
Titel  Den svenska bolånemarknaden – förändringar efter introduktionen av säkerställda 

obligationer 

Ämne  Företagsekonomi C, finansiering  

Termin Vårterminen 2013 

Författare  Emelie Sundberg och Peter Thorildsson  

Handledare   Ogi Chun  

Examinator Cheick Wagué 

Nyckelord  Säkerställda obligationer, bolån, bostadsobligationer, risk, effektiva marknader 

Syfte  Syftet med uppsatsen är att analysera och observera näringslivets syn på regleringen av 
säkerhetsställda obligationer för att bidra till en ur forskningssynpunkt bredare syn på 
området.  

 
Metod Undersökningen görs utifrån en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer av fyra 

intervjudeltagare med koppling till säkerställda obligationer. Intervjudeltagarna är 
utplockade genom ett subjektivt icke-sannolikhetsurval. 

 
Teori             De teorier som används i studien är effektiva marknadshypotesen, riskteorier och tidigare 

forskningar.  

Slutsats  Slutsatsen är att intervjurespondenterna från näringslivet har en positiv inställning till 
regleringen av säkerställda obligationer, och att de upplever marknaden som mer effektiv 
än före regleringen.  
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Abstract 
 
 
Title    The Swedish mortgage market – changes after the introduction of covered bonds 

Subject  Bachelor thesis in business economy, financing 

Semester Spring 2013 

Authors    Emelie Sundberg and Peter Thorildsson 

Advisor   Ogi Chun  

Examiner   Cheick Wagué 

Keywords    Covered bonds, mortgage, mortgage bonds, risk, effective markets  

Purpose The purpose of the study is to analyze and observe operators in the economy’s view of 
the adjustment of covered bonds in order to contribute to a broader knowledge of the 
subject. 

Methods  The survey is based on a qualitative approach with qualitative interviews of four 
interview participants.  

Theoretical  The theories which are applied in the study is the effective market hypothesis, risk 
theories and previous research.  

Conclusion  The conclusion is that the interviewed operators are positive about the adjustment of 
covered bonds, and that they consider the market more effective than before the 
adjustment was implemented.  
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Ordlista 
 
Emittent: Emittentinstitutet, vanligtvis bankers bostadsinstitut som emitterar, det vill säga ger ut de 
säkerställda obligationerna.1  
 
Icke säkerställd obligation: Obligation som inte lagstadgat har en säkerhetsmassa kopplad till sig. 
Denna typ av obligation benämns som bostadsobligation i texten.  
 
Obligation: Räntebärande värdepapper med löptid som finns i olika varianter. Värdepappret är ett intyg 
på att dess innehavare har lånat ut pengar. Mottagaren av de utlånade pengarna kan vara till exempel ett 
hypoteksinstitut, ett företag eller staten.2 
 
Ratinginstitut: Institut som förser den emittentinstitutet med en kreditrating. Syftet med ratingen är att 
ge investerare och låntagare en bild av den risk som finns vid affärer med företaget. Majoriteten av alla 
säkerställda obligationer har en så kallad Triple A-rating, vilket är det högsta möjliga. En högre rating 
innebär lägre finansieringskostnader. Kända ratinginstitut är Standard & Poor’s och Moody’s. 3 
 
Säkerhetsmassa: Även kallad cover pool, de krediter och fyllnadssäkerheter som investeraren och 
emittentinstitutet har förmånsrätt i vid till exempel konkurs.4 
 
Säkerställd obligation: Obligation som sedan år 2004 enligt lag ska ha en säkerhetsmassa kopplad till 
sig. Emittentinstitutet måste uppfylla särskilda lagstadgade krav för att få ge ut obligationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Svea Rikes Lag 2011, Lag (2003-1223) om utgivandet av säkerställda obligationer, 1 kap. 2 § 2 st. 
2	  Nationalencyklopedin, sökord obligation, <http://www.ne.se/lang/obligation>, 2013-08-27	  	  	  
3 Länsförsäkringar Hypotek AB 2012, grundprospekt, program för utgivande av säkerställda obligationer 
<http://www.lansforsakringar.se/SiteCollectionDocuments/Om%20Oss/Hypotek/LF-Hypotek-benchmarkprospekt-2012-05-
31.pdf>, 2013-05-03	  
4 Svea Rikes Lag 2011, Lag (2003-1223) om utgivandet av säkerställda obligationer, 1 kap. 2 § 6 st. 
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1.0 Problembakgrund 
 
Detta kapitel är en genomgång och beskrivning av obligationsmarknaden, den svenska 
bolånemarknaden, de tidigare bostadsobligationerna som fanns på marknaden samt av den nya typen 
säkerställda obligationer. Kapitlet avslutas med en problemdiskussion som leder fram till syftet. 
 
1.1 Inledning  

Obligationsmarknaden  
 
När en privatperson eller företag investerar pengar på räntemarknader så sker detta antingen på 
penningmarknaden eller på obligationsmarknaden. Penningmarknaden är för de som lånar ut kortsiktigt 
och obligationsmarknaden för de som lånar ut långsiktigt.5 
 
En obligation kan beskrivas som ett räntebärande värdepapper med löptid som finns i olika varianter. 
Värdepappret är ett intyg på att dess innehavare har lånat ut pengar. Att den är räntebärande innebär att 
den som investerat i obligationen återfår en ränta varje år till dess att löptiden är slut. Löptiden är den tid 
som utlåningen gäller och räntan betalas ut. Till skillnad från penningmarknaden, där handeln sker med 
värdepapper med löptid upp till ett år, innehar de värdepapper som rör sig på obligationsmarknaden en 
längre löptid än så.6 
 
Ett exempel på hur ett sådant skeende går till är att en investerare, antingen ett företag eller en 
privatperson, placerar pengar genom att köpa en obligation, och får ett skuldebrev (ett intyg) på att 
dennes pengar är utlånade till en så kallad emittent. Emittenten som sedan säljer detta värdepapper på 
obligationsmarknaden kan vara banker, företag men också staten. 
 
På obligationsmarknaden finns det en primär och en sekundär marknad, primärmarknaden är den som 
direkt förser den som håller obligationen med kapital. Sekundärmarknaden är den där obligationer köps 
för att säljas vidare.7  
 
Idag anses obligationsmarknaden som en relativt säker och stabil plats för investerare att placera sina 
pengar på, men så har det inte alltid varit. Historiskt sett har det skett många förändringar på den 
svenska marknaden för obligationer och inte minst på marknaden för bostadsobligationer, det vill säga 
den marknad som är kopplad till bolånemarknaden.  

 Den svenska bolånemarknaden 
 
En stor del av Sveriges befolkning är idag bosatta i bostadsrätt eller egenägd villa. Majoriteten av dessa 
har finansierat sitt köp med bolån, vilket medför till att den svenska bolånemarknaden är en växande 
sådan.8  
 
Den svenska bolånemarknaden sträcker sig långt tillbaka i tiden, men historiskt sett skedde belånandet 
till bostäder främst utomlands. Själva finansieringen till utlånandet, för att investera i bostäder skedde 

                                                
5	  Riksbanken, rapport finansmarknaden 2013 
<http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Finansmarknaden/2013/rap_finansm_130830_sve.pdf>, 2013-09-09 
6	  Nationalencyklopedin, sökord obligation <http://www.ne.se/lang/obligation>, 2013-09-09	  
7	  Riksbanken, rapport finansmarknaden 2013, 
<http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Finansmarknaden/2013/rap_finansm_130830_sve.pdf>	  
8 Finansinspektionen, sökord bolån <http://www.fi.se/Folder-SE/Konsument/Bolan/>, 2013-08-27 
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som så att man gav ut långsiktig utlåning vilket var nödvändigt för bostadsbyggandet. I Sverige har 
staten varit en betydande del då det gäller att lagstifta om hur kreditgivningen ska se ut och staten har 
varit med och bidragit till en viss hjälp ifall låntagaren inte kan betala tillbaks sitt lån eftersom 
kreditmarknaden har en stor och viktig betydelse för samhällsekonomin. 
 
Det fanns tidigare två typer av bostadsutlåning vilket var byggnadskreditiv och långfristig utlåning. 
Byggnadskreditiv var främst kortfristig utlåning till mer korta byggnadsprojekt som betalades av efter 
byggnadsprojektens gång. Den långfristiga utlåningen var främst till dem som investerade i bostäder för 
en lång tid framöver och till långsiktiga byggnadsprojekt. Det var främst bostadsinstitut som beviljade 
långfristig utlåning. 
 
Efter 1980-talet och framåt avreglerades kreditmarknaden och man var inte lika noggranna som tidigare 
med vilka som skulle ge ut kortfristiga och långfristiga lån. Bostadsinstitut började ge ut mer kortfristiga 
lån och kraven för man skulle låna pengar i långfristig utlåning var inte lika höga som tidigare. Innan 
kunde låntagaren lämna ut sin bostad som säkerhet och om låntagaren inte kan betala tillbaks hade den 
som givit ut lånet rätt att få ut det försäljningsvärde bostadsägaren får vid en försäljning.  
 
Sedan avregleringen av kreditmarknaden var löptiden på lånen inte alls lika strikt som tidigare då man 
var mer tvungen till att binda lånen mer till en fast löptid och en fast ränta på minst 5 år. Nu finns 
möjlighet till kortare bindningstid av lånen och det finns även möjlighet till låna utan någon löptid, det 
vill säga man har ett lån där räntan är rörlig.9 
 
Sedan 1990-talet har bolånemarknaden ökat kraftigt i takt med att hushållens skuldsättning ökat, en takt 
som under de senaste åren lugnat sig lite men som är en fortsatt uppåtgående trend.10 Under mitten av de 
första tio åren på 2000-talet var den årliga tillväxten för bostadsinstitutens utlåning över 15 %.11 Idag 
består majoriteten av utlåningsmarknaden av bostadslån. Majoriteten, det vill säga hela 81 % av dessa 
lån har en form av säkerhet i villor och bostadsrätter, med ett visst marknadsvärde på.12 En begränsning 
som dock uppkommit under senare år är det så kallade bolånetaket. Det infördes i oktober 2010 och har 
som syfte att begränsa de svenska hushållens belåningsgrad vid husköp. Bolånetaket innebär att 
belåningsgraden inte bör överstiga 85 % av bostadens marknadsvärde.13 Att taket fungerar bekräftar 
Finansinspektionen i sin rapport om den svenska bolånemarknaden från 2012, där det framgår att 
belåningsgraden på nya lån 2011 har minskat för första gången sedan 2002.14  

Bostadsobligationer 
 
Innan säkerställda obligationer gavs ut fanns bostadsobligationer. Det som framförallt skiljer 
säkerställda obligationer från bostadsobligationer är säkerhetsmassan. Idag krävs det i de flesta fall vid 
bostadsutlåning någon form utav säkerhet i villor och förr krävdes inte det eftersom det inte fanns någon 
lagstiftning som berörde detta. Bostadsobligationer är en typ av obligationer som bedöms som relativt 
                                                
9	  Nationalencyklopedin, sökord bostadsfinansiering <http://www.ne.se/lang/bostadsfinansiering>, 2013-09-04	  
10 Finansinspektionen, rapport svenska bolånemarknaden 
<http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2012/bolan2012.pdf>, 2013-04-15 
11	  Finansinspektionen, riskviktsgolv svenska bolån 
<http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/40_Skrivelser/2013/riskviktsgolv-svenska-bolan-12-11920-21maj2014.pdf>, 2013-
08-28	  
12 Svenska bankföreningen, förklaring av säkerställda obligationer 
 <http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/F8AEAF25A95D4291C1257B1100555AC0>, 2013-05-20 
13	  Finansinspektionen, sökord bolånetak <http://www.fi.se/Press/Pressmeddelanden/Listan/Bolanetak-pa-85-procent-fran-1-
oktober/>,	  2013-08-28	  
14	  Finansinspektionen, rapport svenska bolånemarknaden 
<http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2012/bolan2012.pdf>, 2013-08-28	  
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säkra till skillnad från till exempel företagsobligationer. De fungerar som ett löpande skuldebrev och har 
vanligtvis en löptid på mellan två och fem år. De har används av bostadsinstitut för att finansiera den 
långa utlåningen för bostäder.15 
 
År 1997 publicerades en utredning om reglerandet och införandet av en säkrare form av 
bostadsobligationer. Regleringen skulle enbart avse vissa obligationer, så kallade guldkantade 
bostadsobligationer, och skulle medföra en marginell ökning i säkerheten hos nämnda obligationer. 
Innehavaren av denna guldkantade bostadsobligation skulle inneha en särskild förmånsrätt om 
bostadsinstitutet som gav ut obligationen skulle gå i konkurs. 
 
Det som var problemet med de nya så kallade guldkantade bostadsobligationerna var att det mest var 
reglerat för egna marknaden i Sverige och det leder inte till en mer likartad obligationsmarknad 
gentemot de övriga EU länderna. 16Regleringarna av bostadsobligationer såg olika ut mellan olika länder 
och därför ville man få en mer likartad obligationsmarknad i EU. Speciellt var det Sverige som skiljde 
sig mer åt andra länder med sin bostadsobligationsmarknad därför så skulle det gynna sig Sverige att gå 
med i EU och ha en likartad bostadsobligationsmarknad där man har en och samma regleringar att hålla 
reda på och inte flera olika regleringar att hålla reda på. 17 
 
Ett annat problem med de guldkantade bostadsobligationerna var att den nya regleringen kunde innebära 
att staten var tvungna att betala de eventuella skulderna som obligationsinnehavarna får ifall 
bolåneinstituten skulle fallera. Den nya regleringen innebar nya risker för staten att ta hänsyn till och ha 
ansvar för att bolåneinstituten ska gå runt. Detta kan möjligtvis vara en av aspekterna till att den nya 
lagstiftningen av säkerställda obligationerna har kommit till, för att lägga mer ansvar på emmitenterna 
och låntagarna.18 

Lagen (2003-1223) om utgivandet av säkerställda obligationer 
 
År 2003 beslutades det om att införa en lag om utgivandet av säkerställda obligationer, som syftar till att 
reglera banker och kreditinstituts utgivning av denna typ av obligation. Man började lagstifta om 
säkerställda obligationer också för att många länder i Europa har redan lagstiftat om säkerställda 
obligationer och därför är syftet med den nya lagstiftningen också att erbjuda bolåneinstituten nya 
finansieringsmöjligheter likt övriga länder i Europa.19 Lagstiftningen genomfördes år 2004, och själva 
lagen beskriver definitioner av den säkerställda obligationen och dess säkerhetsmassa. 
 
I samband med att lagen om utgivning av säkerställda obligationer infördes diskuterades lagens 
relevans, det fanns ju redan bolån etablerat på den svenska marknaden. Men ett av argumenten för den 

                                                
15 Riksbanken, svenska marknadsräntor, förklaring av bostadsobligationer2013, <http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-
valutakurser/Forklaring-till-serierna/Svenska-marknadsrantor/>, 2013-04-04 
16 Riksbanken, Remiss av betänkandet säkrare obligationer <http://www.riksbank.se/sv/Press-och-
publicerat/Yttranden/Riksbanksfullmaktiges-remissvar/1998/Remiss-av-betankandet-Sakrare-obligationer-SOU-1997110/>, 
2013-04-04 
17  Riksbanken, Remiss av betänkandet säkrare obligationer <http://www.riksbank.se/sv/Press-och-
publicerat/Yttranden/Riksbanksfullmaktiges-remissvar/1998/Remiss-av-betankandet-Sakrare-obligationer-SOU-1997110/>,  
Kapitel 2.32013-04-04 
18 Riksbanken, Remiss av betänkandet säkrare obligationer <http://www.riksbank.se/sv/Press-och-
publicerat/Yttranden/Riksbanksfullmaktiges-remissvar/1998/Remiss-av-betankandet-Sakrare-obligationer-SOU-1997110/>, 
2013-04-04 
19 Riksbanken, Nyberg konjukturutvecklingen och bostadsfinansieringen i Sverige <http://www.riksbank.se/sv/Press-och-
publicerat/Tal/2004/Nyberg-Konjunkturutvecklingen-och-bostadsfinansieringen-i-Sverige/>, 2013-09-03 	  
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nya typen av obligationer med säkerhetsmassa var att lagstiftningen skulle underlätta för internationella 
investerare. Införandet av lagen gav alltså rum för bolåneinstituten att vidga sin investerarbas.20  
 
Diagrammet nedan visar hur många miljarder kronor som det rör sig om. Från 500 miljarder kronor till 
1600 miljarder kronor på 4 år är en markant ökning. 
 

 
Diagram 1: x-axeln representerar årtal och y-axeln utestående säkerställda obligationer i miljarder 
kronor.21  
 
Enligt Lagen (2003-1223) om utgivandet av säkerställda obligationer definieras begreppet 
emttentinstitut som ”en bank eller ett kreditmarknadsföretag som fått tillstånd enligt 2 kap. 1 § att ge ut 
säkerställda obligationer”.22 Följer vi hänvisningen i paragrafen finner vi i andra kapitlets första paragraf 
att banker och kreditinstitut enbart får ge ut säkerställda obligationer efter tillstånd från 
Finansinspektionen. Tillstånd får meddelas om banken eller kreditinstitutet uppfyller de kriterier som 
skall uppfyllas. Dessa kriterier är att banken eller kreditinstitutet ska vara i en ekonomiskt stabil 
situation, att de redan utgivna obligationerna skall omvandlas till säkerställda obligationer och om 
bankens eller kreditinstitutets bolagsordning eller stadgar stämmer överens med bestämmelserna i 
lagen.23  
 
Efter införandet av lagen om utgivandet av säkerställda obligationer påbörjades år 2006 en omvandling 
av samtliga bostadsobligationer till säkerställda obligationer. Detta var ett villkor för att ens få emittera 
denna typ av obligationer. 

                                                
20 Riksbanken, Nyberg konjunkturutvecklingen och bostadsfinansieringen i Sverige <http://www.riksbank.se/sv/Press-och-
publicerat/Tal/2004/Nyberg-Konjunkturutvecklingen-och-bostadsfinansieringen-i-Sverige/>, 2013-04-04 
21	  Svenska Bankföreningen, sökord säkerställda obligationer 
<http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/7136B42460538AB6C12578450049E2F9?OpenDocument>, 2013-09-19	  
22 Svea Rikes Lag, 2011, Lag (2003-1223) om utgivandet av säkerställda obligationer, 1 kap. 2 § 2 st. 
23 Svea Rikes Lag, 2011, Lag (2003-1223) om utgivandet av säkerställda obligationer, 2 kap. 1 §  
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Säkerställda obligationer 
 
Säkerställda obligationer har funnits runt om i världen i mer eller mindre 300 år, det gäller främst 
indrivandet av utlånade pengar för bostadslån. Men obligationer i stort har haft en bristande form av 
säkerhet överhuvudtaget. En stor del av de länder som är med i EU har idag en lagstiftning gällande 
säkerställda obligationer. Det specifika med Sverige till skillnad mot andra länder är att man har haft en 
väletablerad bolånemarknad i form av bostadsobligationer. Problemet med säkerställda obligationer i 
Sverige är att bostadsobligationer har funnits en lång tid i Sverige med möjlighet till säkerhet men utan 
den garanterade säkerhetsmassa som säkerställda obligationer innehar. Detta innebär att hypoteksinstitut 
som vill ge ut säkerställda obligationer måste omjustera dessa från bostadsobligationer.24 Bilden visar 
hur obligationer kontinuerligt ökar. 
 

 
 Diagram 2: x-axeln representerar årtal och y-axeln emitterade obligationer i miljarder kronor.25  
 
Det är som ovan nämnt emittentsinstitut som får ge ut säkerställda obligationer, och det är inte alla 
svenska banker som har sådana. Men de flesta stora banker har egna hypoteksinstitut, vars uppgift är att 
förmedla krediter, det vill säga låna ut pengar. Det är bankernas hypoteksinstitut som ger ut obligationer. 
För att kunna försäkra sig om att få tillbaka sitt utlånade kapital använder man sig av säkerställda 
obligationer. Kan inte låntagaren betala tillbaka det belånade beloppet innehar de säkerställda 
obligationerna en säkerhetsmassa, där bland annat låntagarens pant ligger som säkerhet. Vanligtvis 
består panten av bostäder eller andra typer av fastigheter, och måste inneha ett visst försäljningsvärde 
för att långivaren ska kunna sälja av det.26 
 

                                                
24	  Deloitte, säkerställda obligationer en växande marknaden 
<http://www.deloitte.com/view/sv_se/se/fb4202705fafb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.html>, 2013-09-19 
25	  Riksbanken, Den svenska finansmarknaden 2012 
<http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/Finansmarknaden/2012/rap_finansm_120831_uppdaterad121002_sve.pdf>, 
2013-09-09	  
26 Nationalencyklopedin, sökord hypoteksinstitut <http://www.ne.se/lang/hypoteksinstitut>, 2013-05-07 
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Säkerhetsmassan är den ovan nämnda pant som ska ges ut som säkerhet ifall låntagaren inte kan betala 
tillbaka det lånade beloppet. Den fungerar även som skydd för investeraren om bolåneinstitutet i fråga 
skulle gå i konkurs. Säkerhetsmassan består främsta av fastigheter i form av villor och bostadsrätter. 
Säkerhetsmassan får högst innehålla 75 % av fastighetens marknadsvärde.27 
 
De som investerar i säkerställda obligationer är främst myndigheter eller bankerna själva. Även större 
företag kan investera i denna typ av obligationer, men väldigt sällan privatpersoner eftersom 
investeringsbeloppet behöver vara så pass högt. Det är viktigt att även se ur ett investerarperspektiv vad 
gäller säkerställda obligationer eftersom man som investerare inte går helt riskfri. Det är viktigt att veta 
vad det är för produkter som pantsätts och känna till de krav som ställs på emittentsinstituten. Till sist är 
det viktigt med att veta hur man värderar pantsättningen. I en relativt ny och oetablerad marknad i 
Sverige så kan man missa att ta in den kunskapen som krävs om säkerhetsställda obligationer och att 
skärpt lagstiftning för obligationer kan göra att en investerare tar avstånd från investera i obligationer 
över huvudtaget.28 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Risken för svängningar på marknaden gör att folk ofta har skilda uppfattningar gällande en reglering av 
bolånemarknaden. De säkerställda obligationerna är en del i detta, de är säkra och inte lika känsliga för 
svängningar i konjunkturen. Debatten ligger mellan de som anser att det är bra med regleringar av 
marknaden och de som anser att sådana regleringar kan hämma hushållens köpkraft vid en framtida 
konjunktur uppgång. Efter finanskrisen som i USA var mycket relaterat till bolån, har Riksbankchefen 
Stefan Ingves ändrat sin uppfattning gällande regleringar av bolånemarknaden. 
 
I Ingves rapport från 1980 kan man läsa att han inte såg säkerhetsställda obligationer som någon vidare 
investering eftersom de var så pass reglerade, vilket han ansåg hämmade marknaden. I mars 2013, i ett 
anförande för Sveriges Riksbank, påpekar han dock, att säkerställda obligationer som bolånefinansiering 
tillsammans med en ökad efterfrågan på bolån har gjort att kredittillväxten ökat.29 
 
Tim Lassen (2005), tidigare advokat för Association of German Pfandbrief, har ställt sig positivt till en 
reglering av marknaden för säkerställda bostadsobligationer. Han menar att en reglering av att begränsa 
vilka institut som får ge ut obligationerna ska hjälpa till att sätta investerarna i en så säker situation som 
möjligt.30 Möjligen hade en sådan reglering gjort att bolånebubblan i USA inte hade blivit lika 
omfattande. 
 
En som däremot är negativ till en reglering av marknaden för säkerställda obligationer är Otmar Stöcker 
(2011). Han menar att en lagstiftning gällande säkerställda obligationer inte behöver betyda att man 
befinner sig på en framgångsrik marknad, utan en som behöver fortsätta utvecklas. 31  Till skillnad från 
Tim Lassen anser han att lagstiftningen inte nödvändigtvis kommer att bidra till att investerare hamnar i 
en säkrare sits, tvärtom. Om en reglering genomförs så torde det hämma utvecklingspotentialen i landet 
även om de flesta anser landet som framgångsrikt.32  
 

                                                
27 Svenska Bankföreningen , förklaring av säkerställda obligationer 
<http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/F8AEAF25A95D4291C1257B1100555AC0>, 2013-05-07	  
28 Deloitte, säkerställda obligationer en växande marknaden 
<http://www.deloitte.com/view/sv_se/se/fb4202705fafb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.html>, 2013-05-12 
29	  Stefan Ingves, 2013, Att hantera strukturella risker i den svenska banksektorn, s. 4	  
30 Tim Lassen, 2005, Specialization of covered bond issuers in Europe, s. 12	  
31 Otmar Stöcker, 2011, Covered bond models in Europe: fundamentals on legal structure, s. 40 
32 Tim Lassen, 2005, Specialization of covered bond issuers in Europe, s. 12	  
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En person som kanske kan ge klarhet i situationen är Mats Larsson för Department of Economic History 
i Uppsala då han i sin rapport från 1993 anser att den finansiella marknadens stabilitet har statliga 
regleringar och riktlinjer att tacka.33 Således kan man då anta att han anser att regleringar är något 
positivt. 
 
Debatten går in mot en liberal respektive konservativ syn på marknaden, något som är upp till individer 
att bedöma. Ska man reglera eller inte reglera bolånemarknaden? Stefan Ingves, nuvarande riksbankchef 
har svängt om i sina bedömningar från att han var yngre men var befinner sig näringsidkarna? 
 
Stefan Ingves erkänner att fenomenet finns och av statestik så växer antalet säkerhetsställda obligationer 
frågan är en kommande debatt som är högst aktuell. Stefan Ingves menar att skattetrycket redan fungerar 
som en form av reglering. En liberal åsikt som ofta går hand i hand med Stöckers syn på regleringar.34  
 
På ena flanken står Lassen, en advokat mot en känd nationalekonom, Stöcker. Däremellan står en 
svajande riksbankchef som erkänner behovet av debatt och en forskare som anser att vi har 
regleringarna att tacka. Med anledningen av att åsikterna går isär så vill vi titta på vad näringslivets syn 
är för att få en bredare näringsidkarsyn på området.  
 
1.3 Syfte 
 
Syftet är att analysera och observera näringslivets syn på regleringen av säkerhetsställda obligationer för 
att bidra till en ur forskningssynpunkt bredare syn på området. Detta är viktigt då riksbankschefen 
benämner de säkerhetsställda obligationerna som ökande samtidigt som väldigt liten forskning är gjord 
på området.  
 
1.4 Avgränsning 
 
Vi avgränsar oss utifrån ett utgivar-och investerarperspektiv. Vi fokuserar alltså inte på de hushåll som 
tar bolån och som på så sätt kopplas till marknaden för säkerställda obligationer. Istället riktar vi in oss 
på de banker eller myndigheter som emitterar samt de företag, banker eller myndigheter som investerar i 
obligationerna. Vidare så är avgränsningen gjord till företag i Stockholmsområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
33	  Mats Larsson, 1993, Aktörer, marknaden och regleringar – Sveriges finansiella system under 1900-talet, s. 51	  
34	  Stefan Ingves, 1980, Varför fungerar inte den svenska bolånemarknaden?, s. 623	  
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2.0 Metod 
 
I metodkapitlet presenteras den metod som tillämpas, vilket urval som används samt vilka typer av 
problem vi kan tänkas stöta på på grund av val av metod. Dessutom ges en beskrivning av studiens 
validitet och reliabilitet.  
 
2.1 Forskningsansats 
 
Det finns två typer av forskningsansatser, deduktiv och induktiv. Dessa kan ses som två extremer i 
forskningsvärden. Båda ansatserna handlar om att se hur teori och praktik möts.  
 
Den deduktiva ansatsen ser man först som ett problem (eller område som behöver djupare studier) i 
empirin för att sen ta hjälp av teorier. Vid den induktiva ansatsen ser man först vad teorierna säger på 
området och går sen in för att kolla hur teorierna fungerar i praktiken.35 
 
Vid vår undersökning så har vi valt en deduktiv ansats. Detta eftersom det finns mycket lite forskning på 
området.  
 
2.2 Val av metod 
 
Vid forskningsprojekt går det att välja mellan en kvantitativ eller kvalitativ datainsamlingsmetod. Den 
kvantitativa metoden är passande om syftet är att få en så bred bild som möjligt av den population som 
undersökningen avser.  
Då vi vill få en mer fördjupad inblick i hur bolånemarknaden förändrats efter lagstiftningen om 
säkerställda obligationer, använder vi oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod.  
 
2.3 Datainsamling 
 
Datainsamling består normalt av både primär och sekundärdata. Primärdata av ser den data som kommit 
direkt forskaren tillhanda, så som vid intervjuer. Det har i vårt fall varit intervjuer på plats med 3 
respondenter och 1 mejlintervju. Sekundärdata är den data som inhämtas från elektroniska källor. 
 

2.3.1 Primärdata 
 
Vid en kvalitativ intervju så strävar man efter respondentens svar utefter sina tolkningar och synsätt. 36 
 
Vi har valt att följa Bryman och Bell:s metod vid insamling av kvalitativ data: att låta 
intervjurespondenten svara fritt på frågan/frågorna för att sedan ställa uppföljningsfrågor som är 
användbar i undersökningen efter hur intervjurespondenten svarar. 37 
 
Vid en semistrukturerad intervju, så har man specifika frågor som man använder sig av, vilket kallas för 
en intervjuguide. Intervjurespondenten då friheten att svara fritt efter sina egna tolkningar och 
uppfattningar. Intervjuguiden kräver ingen speciell ordningen på frågorna, man kan även ta in nya frågor 
under intervjun och man kan även utesluta frågor under intervjun.38 
                                                
35	  Alan Bryman & Emma Bell, 2005, Företagsekonomisk forskningsmetoder, s23	  
36	  Alan Bryman & Emma Bell, 2005, Företagsekonomisk forskningsmetoder, s 361	  
37	  Alan Bryman & Emma Bell, 2005, Företagsekonomisk forskningsmetoder, s 362,363	  
38	  Alan Bryman & Emma Bell, 2005, Företagsekonomisk forskningsmetoder, s 363 	  



 16 

2.3.2 Sekundärdata 
 
När man samlar in information så vill man få så utförlig information som möjligt av respondenten. Ofta 
behöver man därför samla in sekundärdata för att komplettera och stärka den kvalitativa primärdatan.39  
 
Vår sekundärdata består främst av artiklar och accepterade erkända sidor. 
 
2.4 Urval 
 
Vi har valt att arbeta med subjektivt urval. Med subjektivt urval menas att de som ska undersökas 
handplockas utifrån vad forskarna vill få fram.40 Urvalet är dock inte helt subjektivt då respondenterna 
kontaktas utifrån vad vi tror att de kan bidra på området. 
 
2.5 Validitet 
 
Validitet innebär att se hur pass slutsatsen som man dragit från sin undersökning, stämmer överrens med 
med de frågeställningar, teorier och hypoteser som finns under undersökningens gång.41 Validitet kan 
delas in i intern och extern validitet. Den interna validiteten talar om hur resultatet från en undersökning 
stämmer överrens med verkligheten. Den externa validiteteten talar om hur överförbart resultatet från en 
undersökning är, i andra sammanhang utöver undersökningen42 
 
I vår undersökning så har vi intervjuat delar av näringslivet för att få deras åsikt. Eftersom åsikter är 
subjektiva så anser vi att den interna validiteten är relativt låg. Materialet i våra intervjuer kan användas 
som komplement vid förberedelser till andra studier på området vilket gör att den externa validiteten är 
något högre än den interna validiteten. 
 
2.6 Reliabilitet 
 
Reliabiltet innebär att se hur väl resultatet från en undersökning kommer att stämma överrens med 
samma typ av undersökning som genomförs vid ett senare tillfälle. Resultatet kan påverkas olika 
beroende på slumpmässiga eller tillfälliga händelser som kan ge olika utfall av resultat i olika 
undersökningar. Hög reliabilitet ges om det är samma frågeställningar vid olika undersökningstillfällen 
och att det blir samma resultat hos frågeställningarna vid olika tidpunkter.43 
 
Reliabiliteten i vår uppsatts är anses vara hög då individer inte brukar ändra åsikter över ett år. Då vi har 
redogjort för vårt tillväga gångsätt så finns det möjlighet för framtida studier på samma område att ta 
hjälp från vårat material.  
 
2.7 Källkritik 
 
Vid informationssökning så är det viktigt att ta med källorna där man har tagit informationen ifrån.44 
Detta är viktigt vid senare forskning då det empiriska materialet ska hålla hög validitet och om den går 

                                                
39	  Alan Bryman & Emma Bell, 2005, Företagsekonomisk forskningsmetoder, s 230, 231	  
40 Martyn Denscombe, 2009, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s. 37 
41	  Alan Bryman & Emma Bell, 2005, Företagsekonomisk forskningsmetoder, s 48	  
42	  	  Alan Bryman & Emma Bell, 2005, Företagsekonomisk forskningsmetoder, s 49	  
43	  Alan Bryman & Emma Bell, 2005, Företagsekonomisk forskningsmetoder, s 48	  
44	  	  Nationalencyklopedin, källkritik <http://www.ne.se/static/about/kallkritik_och_ne.jsp?login=yes> 2013-09-18	  
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att genomföra igen. Vi har tagit detta i beaktande och fört in källor löpande allt eftersom uppsatsen 
fortskrider.  
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3.0 Teori 
 
I teorikapitlet presenteras tre teorier vilka är de teorier som tillämpas vid analysen av den data som 
samlats in. Även tidigare forskning presenteras i detta kapitel. 
 
3.1 Effektiva marknader (EMH) 
 
Definitionen av en effektiv kapitalmarknad är en marknad där aktiekursen är en perfekt avspegling av 
den information som finns tillgänglig på marknaden. Den effektiva marknadshypotesen kan uttryckas 
som att eftersom informationen på marknaden reflekteras i priset omedelbart kan investeraren enbart 
förvänta sig en normal avkastning. Priset justerar sig själv innan investeraren har möjlighet att lägga ett 
bud på det. Företag bör, enligt den effektiva marknadshypotesen, förvänta sig att få tillbaka nuvärdet på 
säkerheten som de säljer.  
 
3.1.1 Tre kriterier 
 
A. Shleifer menar att det finns tre kriterier som kan leda en marknad till effektivitet. Dessa är 
rationalitet, oberoende avvikelser från rationalitet och arbitrage.  
 
1) Rationalitet: Aktiekurser och ny information förändras ständigt på marknaden, en rationell investerare 
anpassar sig nuvärdet på en aktie även om aktierna var billigare att investera i tidigare, så ser en rationell 
investerare ingen idé med att vänta tills det optimala aktiepriset uppstår. Marknaden blir då effektivare 
om fler investerare investerar i aktier på marknaden även om priserna är dyrare än tidigare.  
 
2) Oberoende avvikelser från rationalitet: Om man inte vet vad kostnaderna för produkter man säljer, 
hur många man kommer sälja och hur konkurrensen ser ut är det svårt att uppskatta nuvärdet. 
Investerare skull kunna överbetala över aktiens om försäljningsprognoserna ser goda ut. De skulle sedan 
endast sälja sina aktier till ett högt pris, vilket leder till att aktievärdet ökar om man har sådana 
investerare att tillgå. Men det är många investerare som är osäkra och investerar i produkter med osäkra 
försäljningsprognoser och osäkra produktpris. Det leder till att aktievärdet minskar, då det finns hög 
osäkerhet och många inte vill eller våga agera som en rationell investerare. 
 
3) Arbitrage: Vid benämningen av arbitrage i sammanhang med effektiva marknader hänvisar man till 
den effektivitet och vinst som uppstår då olika typer av investerare handlar med olika substitut av 
tillgångar. Arbitraget är den variation som skapar effektiviteten och vinsten då rationella och irrationella 
investerare möts samtidigt handlar på marknaden.45 
 
3.1.2 Marknadens effektivitet 
 
Svag effektivitet, semistark effektivitet och stark effektivitet. Marknaden benämns ha svag effektivitet 
om den inte inkluderar historisk prisinformation fullständigt.  
 
En svag effektivitet på marknaden syftar till att man enbart tar hänsyn till tidigare information om 
aktiekursernas resultat. Om tidigare aktiekurs är bra så är det värt att investera. Man tittar inte över 
huvud taget på hur framtida prognoser ser ut, eller andra saker som kan påverka aktiepriset. Det är inte 
rationellt då man endast går från tidigare resultat utan att göra egna bedömningar.46 

                                                
45	  David Hillier et al. 2010, Corporate Finance, s.	  351,352	  
46	  David Hillier et al. 2010, Corporate Finance, 352,353	  
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En marknad är semistark då om aktiepriserna reflekterar tillgänglig information som har med historisk 
prisinformation och företagets bokslut att göra. All offentlig information som finns tillgänglig skall 
kunna användas. Skillnaden mellan svag effektivitet och semi-stark effektivitet är att svag effektivitet 
enbart utgår från historisk information om pris medan semi-stark effektivitet från all information som 
har med aktiepriser att göra. 
 
På en marknad med stark effektivitet ska man iaktta all relevant information som kan påverka 
aktiepriset. Detta inkluderar all historisk och framtida data samt konkurrenssituationen. Man ska 
reflektera både offentlig och privat information.47 
 
3.2 Risk 
 
Definitionen av risk kan uttryckas som möjligheten att en investerings verkliga avkastning blir mindre 
än den förväntade. Ofta uppmärksammas förhållandet mellan risk och avkastning, det vill säga att ju 
högre risk desto större förväntad avkastning.48 
 
De största riskerna som medföljer vid en investering i en säkerställd obligation är marknadsrisker och 
kreditrisker.  Den marknadsrisk som kan uppstå är att den säkerställda obligationens, som tidigare nämnt 
har en fast löptid med en fast kontinuerlig ränta, marknadsvärde förändras till det negativa till följd av 
förändringar i marknadsräntan. 49 
 
3.2.1 Systematisk och osystematisk risk 
 
En systematisk risk är vilken risk som helst som påverkar ett stort antal tillgångar. Ett exempel på 
systematisk risk är inflation, som påverkar i princip alla företag och tillgångar på något vis. Den 
systematiska risken är svår för investerare att undvika, den finns oavsett marknad och val av investering 
och portfölj.  
 
En osystematisk grupp är en risk som påverkar en särskild tillgång eller en mindre grupp tillgångar eller 
företag. Den osystematiska risken innehåller sådan information som inte kommer att påverka en större 
del av tillgångarna. Kurslitteraturen hänvisar till oljepriser för att förklara hur den osystematiska risken 
fungerar. 
 
3.2.2 Investerares riskbeteende 
 
Investerare kan delas upp tre olika kategorier gällande riskbeteende vid investeringar. Dessa är 
risksökande investerare, riskneutrala investerare och riskaverta investerare. Riskaverta investerare 
undviker att ta risker, och söker istället ofta en diversifierad portfölj. Teorin antar att den typiska 
investeraren är riskavert, och David Hillier et al. definierar den riskaverte investeraren på följande sett i 
Corporate Finance: 
”a fair gamble is one with zero expected return; a risk-averse investor would prefer to avoid fair 
gambles.”  
 

                                                
47	  David Hillier et al. 2010, Corporate Finance, s. 353,354	  
48 Investopedia, definition av risk<http://www.investopedia.com/terms/r/risk.asp>, 2013-04-25	  
49 Länsförsäkringar Hypotek AB, grundprospekt program för kontinuerlig utgivning av säkerställda obligationer 
<http://www.lansforsakringar.se/SiteCollectionDocuments/Om%20Oss/Hypotek/LF-Hypotek-bench-1juni-2011.pdf>, 2013-
04-25  
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Riskaverta investerare undviker alltså att ta onödiga risker, till exempel osystematiska risker som ovan 
beskrivet.50 
 
3.3 Tidigare forskning 
 
Vad gäller modeller på hur emittentsinstitutens struktur fungerar i Europa, menar Otmar Stöcker i sin 
studie att den modell som främst tillämpas i Sverige är där utgivarna är specialiserade 
finansieringsinstitutioner. Institutionens uppgift är att fungera som en gäldenär för den säkerställda 
obligationen, och en fundamental del i modellen är emittentens insolvenssegregation.  
Insolvenssegregationen är central i samtliga modeller för emitterandet av säkerställda obligationer.  
 
Processen, som redovisas i nedanstående bild, börjar med att investeraren (investor) köper säkerställda 
obligationer (purchase of covered bonds). Emittenten (covered bond issuer) förvärar så kallade 
godtagbara tillgångar (acquisition of eligible assets) hos ”moderbanken” (parent bank), som i sin tur för 
över dessa tillgångar till emittenten (transfer of eligible assets). Emittenten betalar sedan ut en ränta till 
investeraren (payment of principle and interest).  
 
Ovan nämnda processmodell, som utöver Sverige även praktiseras i bland annat Finland och Frankrike, 
skiljer sig från modeller som praktiseras i övriga europeiska länder. Stöcker presenterar i sin studie fem 
olika modeller, den första är den ovan nämnda där emittenten är ett specialiserat finansieringsinstitut (i 
Sverige bolåneinstitut). De andra är modell 2 där emittenten är en enligt lag specialiserad 
kreditinstitution och modell 3 där emittenten är en universell kreditinstitution med eller utan behov av 
särskild licens för utgivandet av säkerställda obligationer. I modell 4 använder emittenten en SPV 
(special purpose vehicle) för att nå insolvenssegregation. I den sista modellen, modell 5 som även 
benämns som pooling models, utgivaren och emittenten av den säkerställda obligationen olika juridiska 
personer.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
50 David Hillier et al. 2010, Corporate Finance, s. 275	  	  
51 Otmar Stöcker, 2011, Covered bond models in Europe: Fundamentals on legal structure, s. 34-37 
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Bild 1: Covered bond issuer is completely specialized funding institute.52 
 
 
Vilken modell som gäller i vilket land varierar alltså, och Stöcker fastställer att det förmodligen inte 
någonsin kommer behövas någon gemensam europeisk lagstiftning för utgivandet av säkerställda 
obligationer eftersom det inte är nödvändigt.53 Lagstiftningen i de olika emitterande länderna är nog 
fungerande.   
 
 
 
 

                                                
52 Otmar Stöcker, 2011, Covered bond models in Europe: fundamentals on legal structures, s. 34 
53 Otmar Stöcker, 2011, Covered bond models in Europe: Fundamentals on legal structure, s. 40	  
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4.0 Empiri 
 
I empirikapitlet presenteras intervjudeltagarna som valts ut utifrån den urvalsmetod som beskrivs i 
metodkapitlet. Efter en presentation av intervjudeltagarna redovisas intervjudeltagarnas svar.  
 
 
4.1 Presentation av intervjudeltagarna  
 
Intervjuer har skett med fem stycken ur näringslivet. En bankanställd, en som arbetar med pension, en 
rådgivare och två som arbetar för Riksbanken. Alla är väl insatta i marknaden för säkerställda 
obligationer och kan bidra med sina åsikter på området. 
 
Samtliga intervjudeltagare svarar utifrån sina egna erfarenheter och uppfattningar gällande deras syn på 
området. Dessa åsikter behöver nödvändigtvis inte speglas av den bank alternativt det företag som 
intervjudeltagaren arbetar för. 
 
4.1.1 Roger Sandgren 
 
Vi intervjuar Roger Sandgren som arbetar på en bank som emitterar säkerställda obligationer. Hans 
arbetsuppgifter är främst koncentrerade på företagsobligationer och räntor.  
 
Roger Sandgren menar att riskbenägenheten inte har förändrats alls. Men för att möta investerarnas krav 
så måste man ha en så låg upplåningskostnad som möjligt. Han menar att man måste ha en väldigt strikt 
koll när man lånar upp risken, speciellt eftersom det relativt nyligen skedde en stor finanskris så är man 
väldigt försiktiga. Man anser att marknaden inte sköter sig själv, det krävs egna åtgärder från 
emitterarens sida för att inte en bolånekris ska uppstå. 
 
Roger menar att marknaden för säkerställda obligationer förmodligen kommer öka i framtiden. Det finns 
många länder där det är en stor bolånekris där man inte kan betala tillbaks sina bolån. Därför kommer 
det krävas säkerställda obligationer där det finns en säkerhetsmassa i form av villor, bostäder, fastigheter 
som innehar ett värde som kan ersätta det låntagaren inte kan betala tillbaks.  
 
Roger Sandgren tror inte att marknaden förändrats något särskilt sedan de säkerställda obligationerna 
infördes.  
 
 
4.1.2 Tony Persson 
 
Vår andra intervjudeltagare är Tony Persson, som arbetar som ”head of fixed income and strategy” på 
ett företag som investerar i säkerställda obligationer. Han arbetade inte med obligationer vid införandet 
av lagen år 2004 eller vid konverterandet från bostadsobligationer till säkerställda vid år 2006, men 
arbetar idag med investerandet i säkerställda obligationer.  
 
Tony Persson menar att investerande företag inte oroat sig för de tidigare bostadsobligationerna. Detta 
eftersom man tidigare vid kriser sett staten stötta de säkerställda obligationerna. Det känns därför 
mindre riskabelt att investera i dem. Han tror att man som investerare kan tänka sig att ha fler bostäder 
som säkerhet i sin portfölj än för tio år sedan.  
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Tony Persson tror att majoriteten är väldigt nöjda med hur säkerställda obligationer fungerar, och att en 
del av detta beror på att de höll sig så stabilt genom hela finanskrisen 2008. Det som dock oroar honom 
vad gäller framtiden för säkerställda obligationer är de hushåll vars lån ligger i den tillhörande cover 
poolen. Då huspriserna stiger, i synnerhet i storstäderna, menar han att det finns en viss oro kring att 
hushållen inte klarar av sina skulder. Han tror inte att marknaden för säkerställda obligationer kommer 
att fortsätta öka i samma takt, detta eftersom hushållen inte klarar av att låna mer på grund av det lånetak 
som införts.  
 
Tony Persson berättar att det var möjligt att göra samma sak innan som nu vid en investering, det vill 
säga att man avtalar ett kontrakt med samma innehåll som lagen om säkerställda obligationer har. Detta 
var något vi tillämpade i Sverige innan lagstiftningen gick igenom, men skillnaden ligger i att man som 
investerare inte behöver läsa igenom hela avtalet för att försäkra sig. Istället vet man att det finns 
kriterier med stöd i lagen.  
 
 
4.1.3 Maria Sandström och Jonas Söderberg 
 
Vi intervjuar även Maria Sandström och Jonas Söderberg som arbetar på avdelningen för finansiell 
stabilitet på Riksbanken. De arbetar bland annat med att förebygga att finansiella kriser uppstår, och 
med att förminska effekterna så mycket som möjligt om en bankkris väl skulle uppstå. De har uttryckt 
sina egna åsikter som inte nödvändigtvis är desamma som Riksbankens. 
 
Jonas och Maria menar att riskbenägenheten sjunkit något sedan finanskrisen 2008, men att förändringar 
i riskbenägenheten också är något som kan grundas i längden på obligationernas löptid. De menar att 
man som investerare kräver en större kompensation för att investera i en obligation med lång löptid i 
förhållande till en obligation med kortare löptid.  
 
Hur själva prognoserna ser ut för säkerställda obligationer i framtiden, om de kommer öka eller minska, 
vet inte Jonas och Maria riktigt. De tror dock att ett gemensamt system för säkerställda obligationer i 
Europa eventuellt skulle underlätta marknaden för säkerställda obligationer. Det är också mycket 
enklare att hålla reda på en lagstiftning i stället för många olika länders lagstiftningar. 
 
Jonas och Maria menar att själva övergången från bostadsobligationer till säkerställda obligationer inte 
var så stor i investerarens ögon, men att man i och med införandet lockade fler utländska investerare än 
tidigare. 
 
De menar att det i praktiken är mer säkert nu när säkerställda obligationer införts, trots likheter i 
upplägget vid till exempel konkurs. Men med säkerställda obligationer blir det tydligare för innehavarna 
och investerare vad säkerhetsmassan egentligen är då den är mer välbeskriven än tidigare.  
 
 
4.1.4 Jonny Sylvén 
 
Vi har även möjligheten att ställa våra intervjufrågor via mail till Jonny Sylvén, som är senior rådgivare 
på ASCB (association of Swedish covered bond issuers). ASCB är en organisation för utgivare av 
säkerställda obligationer.  
 
Jonny menar att det är väldigt svårt att svara på frågan angående huruvida riskbenägenheten minskat. 
Han menar att finanskrisen på sätt och viss resulterat i att investerare blivit mer försiktiga, men det 
samtidigt är många investerare som måste ta en högre risk för att få någon avkastning alls. 
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Jonny menar att det är sannolikt att investerare kommer fortsätta efterfråga säkerställda obligationer. 
Detta delvis för att det är en obligation som gynnas i många regleringar och på så sätt upprätthåller ett 
betydande intresse. Det finns dock en viss risk att banker måste vara lite mer försiktiga med 
emissionstakten, och att de säkerställda obligationerna därför inte kommer öka lika mycket de 
kommande åren. Detta för att det finns en ambition om att minska hushållens skuldsättning. 
 
Jonny menar att lagstiftningen gör det lättare för internationella investerare eftersom säkerställda 
obligationer är en typ av obligation som finns i hela Europa, vilket gör det billigare att låna. Tidigare var 
den normala synen att det inte var särskilt mer säkert att investera i bostadsobligationer än i bankens 
seniora obligationer. Han menar att det är säkrare för investeraren att investera i säkerställda 
obligationer än bostadsobligationer.   
 
 
4.2 Sammanfattning av intervjusvar 
 
Syftet är att analysera och observera näringslivets syn på regleringen av säkerhetsställda obligationer för 
att bidra till en ur forskningssynpunkt bredare syn på området. 
 
Anser ni att riskbenägenheten hos investerarna har minskat? 
 
Intervjurespondenterna har något delade meningar angående om riskbenägenhet har minskat hos 
investerarna. Roger Sandgren menar att det inte skett någon förändring alls i riskbenägenhet. Tony 
Persson menar däremot att man som investerare kan tänka sig att utöka sin portfölj eftersom det känns 
mindre riskabelt än tidigare att investera. Jonny Sylvén tycker att frågan är svårbesvarad, men menar att 
finanskrisen 2008 kan ha påverkat investerare att vara mer försiktiga gällande risktagande. Även Jonas 
och Maria tror att riskbenägenheten sjunkit något sedan finanskrisen.  
 
På en skala från 1-10 där 1 är låg och 10 är hög så positionerar de sig sammantaget enligt oss på 4, en 
något lägre riskbenägenhet än tidigare. 
 
Hur tror du framtidsprognoserna ser ut vad gäller säkerställda obligationer? 
 
Roger Sandgren tror att marknaden för säkerställda obligationer förmodligen kommer att fortsätta öka i 
framtiden. Jonny Sylvén menar att investerare förmodligen kommer fortsätta att efterfråga säkerställda 
obligationer, men att det eventuellt inte kommer ske i samma takt som tidigare eftersom det finns 
ambitioner om att hushållens skuldsättning. Tony Persson tror att de säkerställda obligationerna inte 
kommer fortsätta öka på samma vis eftersom att det finns en oro kring att hushållen inte klarar av sina 
skulder. Jonas och Maria vet inte riktigt hur själva framtidsprognoserna för säkerställda obligationer ser 
ut, men de menar att ett gemensamt europeiskt system skulle underlätta marknaden. 
 
Ökande enligt vissa och stagnerande enligt alla, de är överens om att finanskrisen kan ha haft en 
inverkan på området. 
 
Kan man urskilja någon variation i hur investerare handlar på obligationsmarknaden sedan införandet 
av säkerställda obligationer?  
 
Jonny Sylvén menar att marknaden fungerar annorlunda än tidigare på det vis att den nya lagstiftningen 
har öppnat upp för nya investerare. Maria och Jonas tror inte att förändringen från övergången till de 
säkerställda obligationerna varit så stor, men att den lockat fler utländska investerare. Roger Sandgren 
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tror inte att marknaden förändrats särskilt sedan övergången, medan Tony Persson tror att den förändrats 
för investerare i den utsträckningen att de vet de har stöd i lagen. 
 
Delade meningar råder men att marknaden har blivit säkrare för investerare är nästan alla överens om. 
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5.0 Analys 
 
I analysen jämförs och diskuteras intervjudeltagarnas svar med de teorier som presenterats i 
teorikapitlet. Vi har koncentrerat oss på att analysera det resultat som framstår som mest relevant för 
frågeställningarna och syftet. 
 
5.1 Effektiva marknader (EMH) 
 
En marknad är effektiv då aktiekursen utgör en perfekt avspegling av den information som finns 
tillgänglig på marknaden. Roger Sandgren menar att det inte skett någon förändring av marknaden eller 
går att urskilja någon variation i hur investerare handlar på marknaden, så skulle detta kunna tyda på att 
marknaden är effektiv. Detta eftersom rationella investerare fortsätter att investera på samma vis som 
tidigare och fortsätter att förvänta sig en normal avkastning.  
 
Tony Persson menar liksom Roger Sandgren att marknaden fungerar som tidigare, och det han upplever 
som skillnad är att investeraren har ett lagstadgat stöd att luta sig mot som inte fanns tidigare. Detta kan 
ha en inverkande faktor till att marknaden kan anses ha en starkare effektivitet än tidigare, eftersom det 
utgör en konstant tillgänglig information åt marknaden.  
 
Ovan nämnda är även något som Maria Sandström och Jonas Söderbergs åsikter pekar på, då även de 
menar att lagstiftningen ger en större tillgång information för de som rör sig på marknaden. Detta är i sin 
tur något som möjligtvis kan bidra till en effektivare marknad. 
 
Jonny Sylvén tror liksom flera av de tidigare intervjurespondenterna att den största förändringen som 
skett på marknaden är att det är säkrare för investerarna att investera i de säkerställda obligationerna än i 
de tidigare bostadsobligationerna, vilket kan göra att fler väljer att vara rationella och investera. 
 
 
5.2 Risk 
 
De i teorin tre nämnda investerartyperna är de risksökande, de riskneutrala och de riskaverta. Roger 
Sandgren tror inte att riskbenägenheten har förändrats, vilket kan tyda på att de som handlar på 
marknaden är relativt riskneutrala. 
 
Tony Persson tror dock att företag kan tänka sig att låta de säkerställda obligationerna utgöra en större 
del av portföljen, eftersom den nya typen av obligation ses som mindre riskabel att investera i. Det är 
möjligt att de investerare som rör sig på denna marknad hellre väljer säkerhet före en större avkastning, 
vilket kan tyda på att de är riskaverta.  
 
Maria Sandström och Jonas Söderberg tror att riskbenägenheten har minskat sedan den senaste 
finanskrisen, men menar också på att en stor del av riskbenägenheten grundar sig i hur lång löptiden på 
obligationen är. Detta är förenligt med teorin eftersom en investerare utsätter sig för fler systematiska 
och osystematiska risker ju längre löptiden sträcker sig. Ju längre löptiden är desto större möjlighet är 
det att marknadsvärdet på obligationens marknadsvärde stagnerar. 
 
Då Jonny Sylvén uttryckte sig om riskbenägenheten framförde han, liksom Maria och Jonas, att en del 
möjligtvis blivit mindre riskbenägna sedan finanskrisen. Trots det menar han även att många investerare 
måste ta större risker och handla med större risk för att ens kunna få ut någon avkastning idag. 
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5.3 Emitteringsmodell (tidigare forskning) 
 
I sin emitteringsmodell för säkerställda obligationer i Europa framför Otmar Stöcker att det i framtiden 
inte finns någon användning för en gemensam internationell utgivningsmodell, eftersom de modeller 
och den lagstiftning som finns i varje enskilt land fungerar som den ska.  
 
Roger Sandgren menar dock att det i många länder finns ett problem med att hushållen inte kan betala 
tillbaka sina bolån, och att många utländska banker för enkelt har gett ut lånen. I dessa länder kommer 
det behövas en lagstiftning över att säkerställda obligationer ska ges ut, för att skapa en säkrare 
marknad. Kanske skulle den modell som tillämpas i Sverige, där emittenterna måste vara specialiserade 
finansieringsinstitutioner, vara en passande modell. 
 
Tony Persson uttrycker en oro kring hur framtiden kommer se ut, eftersom hushållen inte förväntas 
kunna betala tillbaka sina bolån. Denna oro är i likhet med de problem som Roger Sandgren beskriver 
finns i många andra europeiska länder. Detta eftersom emissionstakten hos de utgivande institutionerna 
är för hög. 
 
Maria Sandström och Jonas Söderberg tror till skillnad från Otmar Stöcker att en gemensam lagstiftning 
för hela Europa vore fördelaktig. Detta eftersom ett gemensamt system skulle underlätta marknaden för 
säkerställda obligationer, och göra den enklare för nya investerare att komma in på marknaden. Detta 
skulle i sin tur kunna bidra till att marknaden växer. 
 
Jonny Sylvén är precis som Tony Persson inne på spåret om att banker eventuellt måste sänka 
emitteringstakten för att undvika svårigheter med bolån som hushållen inte klarar av att betala tillbaka. 
Skulle detta fortskrida och till slut nå den utsträckning som bolånekrisen fått i många delar av Europa, 
skulle kanske en gemensam striktare lagstiftning åtminstone kunna underlätta detta. 
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6.0 Slutsats 
 
I slutsatsen besvaras syftet med hjälp av analysen. 
 
Syftet med uppsatsen var att analysera och observera näringslivets syn på regleringen av 
säkerhetsställda obligationer för att bidra till en ur forskningssynpunkt bredare syn på området. Detta är 
viktigt då riksbankschefen benämner de säkerhetsställda obligationerna som ökande samtidigt som 
väldigt liten forskning är gjord på området.  
 
Våra intervjurespondenter har en positiv syn på regleringen och dess påverkan på marknaden för 
säkerställda obligationer. De intervjuade upplever marknaden som mer effektiv än tidigare i och med 
lagstiftningen. Det framgår även att om investerare handlar med en minskad riskbenägenhet på 
marknaden än tidigare så beror snarare på finanskrisen än på lagstiftningen i sig.  
 
Framtidsprognoserna för marknaden för säkerställda obligationer är positiva, men den finns en 
genomgående uppfattning om att bankerna kan behöva sänka emitteringstakten av obligationerna 
eftersom de svenska hushållen får svårigheter med att betala tillbaka sina lån.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor  
 
 

• Anser ni att riskbenägenheten hos näringsidkarna har minskat?  
 

• Kan man urskilja någon variation i hur investerare handlar på obligationsmarknaden sedan 
införandet av säkerställda obligationer?  

 
• Hur tror ni att framtidsprognoserna ser ut vad gäller säkerställda obligationer?  
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Bilaga 2 
 
Intervju 1, Roger Sandgren  
 
 
Som emittent är det viktigt att möta investerarens krav, och att få en så låg upplåningskostnad som 
möjligt. Det är dessutom viktigt att ha en så bred investerarbas som möjligt, något som bland annat 
genom att vara synliga runt om i världen för att nå internationella investerare. Avkastningen på svenska 
bankers säkerställda obligationer varierar lite, men är överlag lika.  
 
Europeiska investerare är väldigt låsta med fasta kuponger, medan Sverige är lite mer riskbenägna och 
tror hela tiden på att avkastningen kommer öka eftersom man kan få mindre avkastning än vad man har 
förväntat sig. 
 
År 2008 rådde en torka på upplåningsmarknaden, och under den perioden sjönk förtroendet för 
marknaden något. Men överlag så har Sverige ett stabilt system med få förluster vad gäller säkerställda 
obligationer. I övriga Europa är det dock krisigt just eftersom bankerna lånar ut pengar som låntagarna 
inte kan betala tillbaka. I länder som Spanien är bolånesäkerheten väldigt låg. Både Spanien och Italien 
har efter inträdet i EMU belånat sig för högt, låntagare beviljas lån för 2-3 bostäder som de sedan inte 
kan betala tillbaka. Arbetslösheten sprider sig och skulderna kan inte betalas tillbaka. Tyskland agerar 
företräde för ECB och är lånar ut till Spanien och Italien. Roger tror att säkerställda obligationer kan 
komma att öka kraftigt i framtiden.  
 
Intervju 2, Tony Persson  
 
Man vet att det finns nationell lagstiftning som säkerställer mina rättigheter istället för att man i varje 
affär måste säkerställa, att det avtalet man skriver på verkligen täcker, att man får det skyddet som de 
här säkerställda obligationerna ger. Så det är väl den stora vinsten för alla, att man har lagbundet. Men 
jag tror inte det var någon jättegrej att man bytte de där, jag har svårt att se att det skulle ha skapat något 
större värde. Utan värdet ligger i att marknaden har etablerats mer och blivit mer strukturerad för 
investeraren. 
 
 
Där har jag också lite svårt att säga, alltså man kan ju göra samma sak vid en säkerställda, alltså att man 
ger ut en obligation under lagen om säkerställda obligationer, då finns det krav i lagen hur den här 
obligationen ska se ut. Så man kan ju göra exakt samma sak på frivillig basis, och skriva ett avtal, ett 
kontrakt med exakt samma innehåll. Och det finns ju liknande så, vi ser ju till exempel på den 
amerikanska marknaden, de finansierar inte sina bostäder på samma sätt utan det ligger i separata 
halvstatliga bolag som trasslar till det. Men bankerna har inte de lånen på sina balansräkningar utan de 
ligger på separata bolag. Och där har de program för säkerställda obligationer som inte är lagbundna 
utan där de själva har satt upp regelverken och ratinginstituten tittar så det ser klokt och välbalanserad. 
Man kan ju göra det där på frivillig basis också identiskt, och styrka det med att det blir ännu mer 
transparent att du har det lagbundet. Du vet som investerare att du måste inte läsa alla de här 300 sidorna 
utan du vet att den här obligationen är utgiven mot den här lagen och har de här minikriterierna. Så man 
kan ju göra det där helt utan, vilket vi gjorde i Sverige innan den här lagen fanns. Så var det ju lika 
mycket då, bostadsobligationer och bolån. Och vi hade ju inga fallissemang på svenska 
bostadsobligationer under finanskrisen i början av 90-talet, det var ju ingen som fallera då. Inga hushåll 
som fick lämna sina hushåll.  Den gamla lagstiftningen funkade ganska bra, det var den största 
finanskris vi haft i Sverige.  
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Ser ni några förändringar i investerares riskbenägenhet?  
 
Att den här produkten är säkrare och därför köper du mer menar du? Bostadsobligationer har ju blivit, 
det är ju dubbelt så mycket utestående bostadsobligationer idag som statsobligationer. Så som marknad 
betraktad så är den ju dubbelt så stor som statsobligationsmarknaden, men det hänger samman med att 
vi har rätt så mycket bostadslån här i Sverige. Vi lånar ganska mycket till våra bostäder, vilket är en 
funktion av priset. Det är ju väldigt dyrt med bostäder i Sverige. Dessutom har vi låg statsskuld. Men 
bolånemarknaden är ju den spelplanen som vi har så bostadsobligationer har ju vuxit som 
investeringsområde för oss i takt med att de vuxit som andel av marknaden. Men även i takt med att man 
har sett att lagstiftningen, håller och med att man sett att staterna stöttat de här papprena så känns det ju 
ännu mer riskabelt idag att köpa dem. Vi har aldrig varit bekymrade över bostadsobligationer, men vi är 
ännu mindre bekymrade idag kring de där. Så vi kan tänka oss att ta mer bostäder som handleder vår 
portfölj idag än för 10 år sen, så skulle jag säga.  
 
Hur tror du framtidsprognoserna för säkerställda obligationer kommer se ut? 
 
Ja, alltså jag tror att, som vi var inne på tidigare här att, och gäller nästan för alla. Att man ser att den här 
produkten den höll igenom hela den här finanskrisen. Det som Europa upplevt och i USA i termer av 
finanskrisen nu från ja 2007 fram till, den håller väl på litegrann fortfarande. Den har ju varit en extremt 
stor finanskris för de länderna, inte för Sverige. Den under tidigt 90-tal var en mycket större kris för oss. 
Och eftersom vi lärde oss vår läxa då, så slapp vi göra om det nu. Så det är ju en fördel.  
 
I Sverige ökar fortfarande bolånen på hushållens inkomster, så de som är oroliga för 
bostadsobligationer, säkerställda obligationer, de är inte oroliga för själva strukturen eller systemstödet. 
De är oroliga för de här människorna vars lån ligger i den här coverpoolen. Att de där ekonomierna 
kommer få rätt mycket stryk. Framförallt i storstadsområderna där det är granska dyrt att köpa bostäder, 
man lånar ganska mycket. Så länge man har jobb så funkar det men blir man arbetslös kan det bli rätt 
kritiskt i vissa hushåll.  
 
Jag tror egentligen att ingen är egentligen oroad över den här obligationen idag med tanke på vad man 
har sett med stöd. Men man kanske är mer bekymrad i Sverige idag om de här hushållen verkligen 
klarar av sina skulder. Men för obligationer som sådana tror jag att, de har ju vuxit väldigt mycket i 
Sverige, och det kan ju vara så att det har varit viktigt för Sverige och bankerna att man har haft den här 
lagstiftningen. Att man har haft ett stabilt verktyg att låna upp pengar. Det är ju enorma belopp som 
ligger i den här marknaden, så den är ju kritisk, den måste funka. Och det gör den och jag tror att alla är 
väldigt nöjda med hur den funkar.  
 
Tror du den kommer fortsätta växa på samma sätt? 
 
Nej eftersom hushållen inte kan låna så mycket mer pengar. Nu har man ju satt begränsingar, det finns 
ju lånetak. Man kan ju bara låna upp till 80-85%, och lånar du så mycket ska du amortera ner till 70 
kanske. Men man vill ha lite mer amortering. Och jag har svårt att se att bostadspriserna kan öka så 
mycket mer här i Sverige, folk har inte råd helt enkelt. Och räntan är så låg och den kan inte bli lägre, 
när räntan har gått ner så mycket, när räntan har halverats ja då kan du dubbla ditt lån och det har 
människor gjort i hushåll i Sverige. Men nu kan inte räntan halveras en gång till, det går inte.  Så det är 
svårt att se att man kan trycka räntan ytterligare och få människor att låna mer pengar och på den vägen 
trissa upp fastighetspriserna, det har jag väldigt svårt att se. Sen tror jag inte att priserna går ner heller 
för det är ju strukturellt en väldigt stor brist på bostäder.  
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Intervju 3, Jonas Söderberg och Maria Sandström  
 
 
Själva övergången från bostadsobligationer till säkerställda obligationer var inte så stor sak i 
investerares ögon. (Jonas) det var inte så att nivån på räntorna förändrades speciellt mycket bara för att 
bostadsobligationer blev säkerställda obligationer. Det fanns dock ett tryck från utländska investerare att 
säkerställda obligationer är en produkt som man är välbekant med.  
 
I praktiken så är det säkrare nu när säkerställda obligationer införts, men det är ganska liknande form 
som sker vid konkurs att det finns någon typ av säkerhetsmassa att ta av vid konkurs. Men med 
säkerställda obligationer blir det tydligare för innehavarna och investerare i säkerställda obligationer, 
vad säkerhetsmassan egentligen är då den är mer väl beskriven än tidigare. Dock även innan var 
investerarna väldigt måna om att hålla koll på vad det är för säkerheter som finns, vad är det för bolån 
de får ta del av i händelse av konkurs. Det är väldigt stora belopp det handlar om så det är viktigt för en 
investerare att vet vad som finns i säkerhetsmassan. Det ska också finnas en övervakning och tillsyn via 
finansinspektionen av säkerställda obligationerna som det inte fanns förut med bostadsobligationerna. 
 
Marknaden för säkerställda obligationer fungerade i alla fall förhållandevis väl under finanskrisen. 
Generellt på en marknad är att det finns en standard och att det är standardiserade instrument (Maria) 
inte minst för utländska investerare, det finns en standard att hålla reda på istället för många olika 
standarder att hålla reda på och man vet att som samtliga banker efterföljer och att det inte är flera olika 
obligationstyper.  
 
Man kan inte se någon direkt förändring på marknaden vid konverterandet till säkerställda, 
prissättningen på de säkerställda obligationerna förändrades inte bara för att man bytte från det ena till 
det andra. Men i och med lagstiftningen om säkerställda obligationer så har man fått in utländska 
investerare, som annars man inte hade fått om man inte hade haft säkerställda obligationer. Räntorna på 
de säkerställda obligationer ligger till stor grund på hur bolåneräntorna kommer att se ut därför strävar 
riksbanken efter att räntan ska vara så låg som möjligt.  
 
Hur man mäter riskförändringar är att man tittar på räntan för säkerställda obligationer och jämför den 
med andra räntor, exempelvis jämför man räntan för säkerställda obligationer med räntan för 
stadsobligationer. Men framförallt gör man jämförelse för ränta med säkerställda obligationer med 
räntan på ränte swappar. För den räntan är uppskattningen på hur riskbenägenheten finns. Räntenivåerna 
förändrades dock inte mycket från när man gick från säkerställda obligationer till bostadsobligationer 
däremot har finanskrisen påverkat jättemycket av vad som har hänt. Innan krisen så fanns det ingen 
skillnad mellan säkerställda obligationer och Swapp räntan men efter finanskrisen så har skillnaden 
blivit ganska hög så säkerställda obligationer har en mycket högre ränta än på swapp räntan. Det är ett 
mått för att Swapp räntan är i princip som ett slags riskfri ränta och därför har man uppfattat alla de 
risker som finns med finansiella systemet och det man följa hur riskbenägenheten förändras.  
 
Riskbenägenheten har gått ner något sedan finanskrisen men man kan se en skillnad i riskbenägenheten 
på grund av att det finns en löptid. Så man kräver än större kompensation för att investera i en obligation 
som har en lång löptid i jämförelse med en obligation som har en kort löptid. Man försöker förstå vad 
det är som gör att riskbenägenheten förändras. Kommande lagstiftning är också väldigt viktigt för att se 
hur riskbenägenheten förändras. Lagstiftning är betydande hur riskbeteende förändras och på så sätt kan 
man se hur det förändras i och med lagstiftningen. (Jonas) 
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Hur stor räntan kommer vara och riskbenägenheten på säkerställda obligationer kommer se ut (Maria) i 
framtiden beror på hur lagstiftningen kommer se ut, i stor del på vad som kommer att ligga i 
säkershetsmassan och vad som kommer tillåtas att ligga i säkerhetsmassan. I Sverige tillåter man bara 
bolån, kommersiella fastigheter och jordbruksfastigheter i dagsläget. Lagstiftningarna är väldigt 
påverkande och styr men i grunden handlar det om att undvika nya finansiella kriser eller att dämpa 
kriserna till en relativt låg nivå så att låntagarna i stor utsträckning klarar av att betala av sina lån. 
 
Mailintervju, Jonny Sylvén 
 
Säkerställda obligationer har innehar ju en större säkerhet än bostadsobligationer, anser ni att 
riskbenägenheten minskat? Hur mäter ni riskförändringarna?  
 
Det är viktigt att förstå att det inte fanns någon formell säkerhet bakom bostadsobligationerna. Det var 
bara vanliga företagsobligationer. Innehavaren av dessa obligationer hade ingen förtur till några 
tillgångar. Ifall en emittent skulle drabbas av en konkurs så skulle innehavaren av bostadsobligationer 
stå i sammankö som alla andra fordringshavare. En innehavare av säkerställda obligationer har en 
särskild kö till en speciell bunt av säkerheter som åtminstone ska ha samma värde som obligationerna. 
Det är därför mycket mindre risk i de säkerställda obligationer än i vanliga bankobligationer, vilket 
bostadsobligationerna egentligen var. Om det är investerarnas riskbenägenhet du syftar på så tycker jag 
frågan är oerhört svår att svara på. På sätt och vis har krisen lett till att investerare blivit mycket mer 
försiktiga än innan krisen men å andra sidan är det många investerare som måste ta mycket mer risk för 
att få tag i någon avkastning  alls, eftersom ränteläget är så lågt. Syftet för att köpa säkerställda 
obligationer är oftast för att minska risken i portföljen. Men det finns naturligtvis vissa investerare som 
tycker att det är större risk i säkerställda obligationer än i statsobligationer och därför tycker att de tar 
större risk när de investerar i dessa. Uppenbart visar oss historien nu att det främst är de som investerat i 
europeisk statsrisk som förlorat pengar inte investeringar i säkerställda obligationer.   
 
 
Hur tror ni att framtidsprognoserna ser ut vad gäller säkerställda obligationer? Både ur 
investerarperspektiv och emitterarperspektiv. 
 
I Sverige, som har relativt mycket säkerställda obligationer som finansieringskälla så finns det stor risk 
att bankerna måste vara lite mer försiktiga med emissionstakten. Alltså kanske inte detta ökar så mycket 
de kommande åren. Man skulle också kunna säga att bolånen kanske kommer att minska något under de 
kommande åren på grund av den politiska ambitionen att minska skuldsättningen hos hushållen.  

 
Investerarna kommer med stor sannolikhet att fortsätta att efterfråga säkerställda obligationer. Det är en 
obligation som gynnas i många regleringar och på så sätt upprätthålls ett betydande intresse. Däremot 
kan en kraftig boom i ekonomin göra att stora delar av investeringar flyttas från räntor till aktier. Jag ser 
tyvärr inte att det scenariot är så troligt och därför kommer ränteinvesteringar att fortsätta att dominera.  

 


