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Sammanfattning 

Föremålet för denna uppsats har varit lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda 

obligationer [cit. LUSO] och hur den skulle tillämpas i praktiken. Närmare bestämt 

vilka spörsmål som är specifika för säkerställda obligationer, och de banker och 

finansiella institut som emitterar dessa instrument. Hur en konkursförvaltare ska ut-

reda och tillämpa lagen, och vilka frågor som uppkommer då motstående intressen 

ställs mot varandra. Det är en vanlig utgångspunkt, framförallt från kreditvärde-

ringsinstituts sida, att utreda ett värsta tänkbara scenario. För att studera gällande rätt 

har jag valt att skapa en fiktiv emittent som hamnar i ekonomiska problem och sedan 

försätts i konkurs. 

För att förstå säkerställda obligationer måste det finnas en förståelse till hur de är 

sammanlänkade i det finansiella systemet. I Sverige är det Finansinspektionens [cit. 

FI] som godkänner vilka banker och finansinstitut som har rätt att emittera säker-

ställda obligationer, och de utövar även tillsyn över dessa. En emittent ger en svensk 

bolåntagare en kredit för t.ex. ett fastighetsköp. Den krediten, med fastigheten som 

säkerhet upptas sedan till ett belåningsvärde i en speciell säkerhetsmassa. Emittenten 

ger ut säkerställda obligationer som därefter köps av olika investerare. Dessa investe-

rare, tillsammans med motparter i derivatavtal har sedan bästa förmånsrätt i säker-

hetsmassan enl. 3 a § Förmånsrättslagen(1970:979) [cit. FRL]. Säkerhetsmassan är 

alltså det som ska garantera borgenärerna betalning om emittenten är insolvent. 

Syftet med konstruktionen och lagen är att en obligationsinnehavare eller derivat-

motpart aldrig ska lida någon förlust om en emittent försätts i konkurs.  

I Sverige och resten av Europa har säkerställda obligationer blivit ett vanligare in-

strument för säker långfristig upplåning. Eftersom det är banker och finansiella före-

tag som emitterar så är det viktigt att det finansiella systemet håller sin stabilitet för 

att undvika kriser. Hur en stabilitet på den finansiella marknaden ska uppnås är inte 

helt enkelt att svara på. Genom den globala finansmarknaden och möjligheterna att 

genomföra transaktioner på ett enkelt sett, leder till att riskerna ökar. EU arbetar 

löpande med att utfärda ny reglering på det finansiella området för att öka stabiliteten 

i hela EU-området.   
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

En säkerställd obligation är ett skuldebrev som är kopplad till en säkerhetsmassa som 

emittentinstitutet
1
 håller, säkerhetsmassan består av särskilt säkra krediter. 

Instrumentet och lagstiftningen är utformad så att en utgivare av säkerställda 

obligationer, inte ska hamna i en insolvenssituation, men om det skulle inträffa så ska 

en obligationsinnehavare och derivatmotpart aldrig lida någon förlust. Säkerställda 

obligationer är ett viktigt instrument som banker och finansiella institut använder sig 

utav i sin finansiering. Under finanskrisen valde EU att genomföra flera ändringar 

och regleringar för att stabilisera marknaden, men även nya regleringar är på väg.  

En emittent har aldrig försatts i konkurs i Sverige men risken för att ett sådant förfa-

rande kan inträffa är dock inte helt obefintlig. I den här uppsatsen sker en redogörelse 

för hur det finansiella systemet är uppbyggt kring säkerställda obligationer. Både 

svensk och EU-rättslig reglering kommer att beröras. I de avslutande kapitlen 

kommer jag att ta upp ett eget scenario för vad som skulle kunna hända om en 

emittent hamnade i en insolvenssituation. Jag kommer redogöra för konkursförfaran-

det och de eventuella brister och frågor som aktualiseras. 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med detta rättsvetenskapliga arbete är att undersöka hur en emittent av 

säkerställda obligationer bedriver sin verksamhet, och hur en tänkt konkurs skulle 

genomföras.    

Det som uppsatsen söker svara på är hur lagbestämmelserna ska tolkas och förstås 

om det uppstår ett ”worst-case scenario”. 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen försöker hålla avgränsningarna mot bank- och finansmarknadsområdet på 

en nivå för att ge en bakgrund till det finansiella systemet och vilka risker som hör 

samman med emittering av säkerställda obligationer. Kapitaltäckningsreglerna och 

                                                 
1
 Emittent och emittentinstitut kommer att brukas synonymt genom hela uppsatsen. 
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nya direktiv kommer också att redovisas, samt hur reglerna påverkar de Svenska 

bankerna. Ingen djupare analys i ämnet för kommande EU-lagstiftning kommer 

företas. Kreditvärderingsinstitutens värderingsmodeller kommer att sammanfattas.   

I redovisningen av det fingerande exemplet på hur en konkurs i ett emittentinstitut 

skulle genomföras kommer enbart den svenska lagstiftningen att beaktas. Det förut-

sätts också att verksamheten företas i Sverige, med säkerställda obligationer som 

enbart emitterats på den svenska marknaden. 

1.4 Metod och material 

I denna rättsutredning, om hur en konkurs i ett emittentinstitut skulle företas, har jag 

undersökt och diskuterat gällande rätt. Materialet jag har använt mig av är främst lag 

och förarbeten, men till viss del även föreskrifter och allmänna råd från FI.  

Gällande säkerställda obligationer finns ingen svensk doktrin. Göran 

Millqvist(Sakrättens grunder) och Ulf Jensen(Panträtt i fast egendom) tar upp säker-

ställda obligationer endast översiktligt. Information har inhämtats från ratinginsti-

tuten, och hur deras värderingsmodeller tillämpas när det gäller säkerställda obliga-

tioner och emittentinstitut. För att få en så aktuell bild som möjligt har jag valt att 

undersöka de grundprospekt som finns från fyra hypoteksbolag i Sverige.
2
    

Intervjuer och mejlkorrespondens med advokater och sakkunniga har varit till stor 

hjälp för min förståelse av området.   

  

                                                 
2
 Nordea Hypotek AB, grundprospekt avseende program för kontinuerlig utgivning av säkerställda 

obligationer och icke säkerställda obligationer, 24 maj 2013. Skandinaviska Enskilda Banken AB 

[cit. SEB], Grundprospekt avseende Medium Term Note Program för Säkerställda Obligationer och 

Program för Kontinuerlig utgivning av Säkerställda Obligationer, 29 juni 2009. Stadshypotek AB, 

Program för utgivande av säkerställda bostadsobligationer, grundprospekt 21 juni 2012. Swedbank 

Hypotek AB, Program för bostadsobligationer, 11 april 2013 Diarienr: 13-2892. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen är disponerad i fem kapitel.   

I det andra kapitlet sker en introduktion till säkerställda obligationer och deras syfte.  

Den grundläggande regleringen och hanteringen. Ett avsnitt om derivatavtalens 

betydelse finns med. Vidare redogörs för bankernas behandling av säkerställda 

obligationer ur en strukturell vinkling.   

I det tredje kapitlet presenteras en bakgrund för att fördjupa förståelsen för säker-

ställda obligationer och den marknad som de emitteras på. Det redogörs kortfattat för 

kreditvärderingsinstituten, deras olika modeller och hur de värderar säkerställda 

obligationer. Därefter sker en beskrivning för de kapitaltäckningskrav som finns i 

Sverige och i EU. Vilka myndigheter och kontrollorgan som är skapade för att upp-

rätthålla den finansiella stabiliteten i Sverige och avslutningsvis något om den 

europeiska regleringen. 

I det fjärde kapitlet genomförs en konstruerad konkurs, med utgångspunkt i hur en 

reell konkurs skulle företas enl. den aktuella lagen. 

I det sista och avslutande kapitlet sammanställs fakta och reflektioner i en diskussion 

till frågorna som presenteras i fjärde kapitlet.     
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2 Säkerställda obligationer 

som instrument på 

marknaden i Sverige 
 

2.1 Inledning 

Detta avsnitt är syftat till att öka förståelsen för säkerställda obligationer och hur 

systemet mer detaljerat är uppbyggt. Fokus kommer även att läggas på de svenska 

bankernas betydelse för en fungerande obligationsmarknad. 

Den 1 juli 2004 trädde LUSO i kraft. Den europeiska finansmarknaden hade i allt 

större utsträckning börjat använda sig av säkerställda obligationer som ett standard-

instrument för upplåning och eftersom konkurrensneutralitet
3
 var och är, ett efter-

strävansvärt mål så infördes regleringen för att ge svenska banker och finans-

marknadsinstitut en möjlighet att på samma villkor ge ut säkerställda obligationer. 

Syftet med regleringen var att den skulle leda till bättre och lägre bolånekostnader för 

konsumenterna, då en ökad konkurrens mellan bankerna i kombination med en säker 

produkt leder till en lägre finansieringskostnad.
4
  

Den svenska marknaden emitterade de första säkerställda obligationerna 2006 och 

sedan dess har marknaden växt kraftigt, trots den finansiella krisen.
5
 Den redan 

befintliga bolånestocken av vanliga bostadsobligationer konverterades om till säker-

ställda obligationer mellan åren 2006-2007. Från och med 2008 har det enbart till-

kommit nya emitterade säkerställda obligationer.
6
 I dagsläget är det sju institut som 

emitterar säkerställda obligationer, Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Lands-

hypotek, SBAB och Länsförsäkringar.
7
 Dessa institut står för en upplåningsvolym 

som i slutet av 2012 uppgick till 1891 miljarder kronor.
8
  

                                                 
3
 Samma villkor ska gälla på marknaden. 

4
 Ds 2001:38 Säkerställda obligationer, s.7. 

5
 Svenska Bankföreningen, Säkerställda obligationer, 13 februari 2013. 

6
 Svenska Bankföreningen, Kraftig ökning av säkerställda obligationer, 1 mars 2011. 

7
 FFFS 2013:1 s. 24. 

8
 Svenska Bankföreningen, Säkerställda obligationer ökade långsammare 2012, 7 mars 2013.  
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2.2 Kriterier 

För att ett värdepapper ska uppnå en status av säkerställd obligation i Sverige så 

måste tre kriterier vara uppfyllda. För det första krävs det att de upplånade medlen 

investeras och kopplas till en viss säkerhetsmassa. För det andra så ska de säker-

ställda obligationerna vara förenade med förmånsrätt i den särskilda säkerhets-

massan, och det tredje och sista kriteriet är uppfyllt då emittentinstitutet står under 

särskild offentlig tillsyn och kontroll.
9
 Om dessa krav är uppfyllda så bedöms 

obligationerna som extra säkra placeringar, vilket även har getts en särreglering inom 

EU.
10

    

Emissioner av säkerställda obligationer görs för att finansiera utlåning hos banker 

och finansinstitut. Eftersom de säkerställda obligationerna är kopplade till en säker-

hetsmassa så anses de vara särskilt säkra placeringar, vilket innebär att räntepåslaget 

inte är lika stort, och i sin tur kan utlåningen finansieras till en lägre kostnad.
11

 Säker-

ställda obligationer kan liknas med värdepapperisering, men skillnaden är att vid 

emittering av svenska säkerställda obligationer så flyttas inte de underliggande 

säkerheterna från emittentinstitutets balansräkning, d.v.s. obligationsverksamheten 

separeras inte från balansräkningen. Detta har setts som ett incitament för bankerna 

och finansinstituten att hålla en god kvalitet på de underliggande säkerheterna.
12

   

Den offentliga tillsynen sköts av FI, och det är efter deras godkännande som en bank 

eller ett finansinstitut kan emittera säkerställda obligationer. De svenska reglerna i 

LUSO har en funktionell inriktning, vilket innebär att ett kreditmarknadsföretag eller 

en bank får göra ett ställningstagande till hur omfattande verksamhet de vill be-

driva.
13

 Det är möjligt för emittentinstitutet att ägna sig åt både bank- och 

finansieringsverksamhet i en kombination med upp- och utlåning med anknytning till 

säkerställda obligationer.
14

 

                                                 
9
 Ds 2001:38, s. 45-46. 

10
 Prop. 2002/03:107 säkerställda obligationer, s. 21. 

11
 Millqvist, Göran, Sakrättens grunder, 6 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 209. 

12
 FFFS 2013:1, s. 27. 

13
 1 kap. 2 § LUSO. 

14
 Prop. 2002/03:107, s. 1. 
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2.3 Säkerhetsmassan 

Den säkerhetsmassa som emittentinstitutet ska hålla intakt är till för att obligations-

innehavarna och derivatmotparterna inte ska bli drabbade om emittentinstitutet 

hamnar i en insolvenssituation och försätts i konkurs. Säkerhetsmassans största del 

består av hypotekskrediter. Det är krediter förenade med säkerhet i inteckning i fast 

egendom. Den fasta egendomen ska antingen vara avsedd för jordbruks-, bostads-, 

kontors- eller affärsändamål, mot pant i bostadsrätt, mot inteckning i tomträtt som är 

avsedd för bostads-, kontors- eller affärsändamål, samt mot liknande utländska 

säkerheter som finns inom EES. Värderings- och belåningsgrader
15

 regleras i lag-

texten.
16

 I säkerhetsmassan är det vanligt att offentliga krediter ingår, där särskilt 

säkra låntagare svarar för krediten.
17

 Utöver dessa typer av krediter så får även s.k. 

fyllnadssäkerheter ingå. Fyllnadssäkerheterna ska bestå av sådana tillgångar som är 

av särskilt säker och likvid karaktär.
18

 Dessa säkerheter ska som huvudregel maxi-

malt uppgå till 20 procent av säkerhetsmassan, men FI har möjlighet att ge dispens. 

Emittentinstitutet har en registreringsplikt
19

 och syftet med denna är att underlätta 

tillsynen av verksamheten. Registret ska föras över vilka tillgångarna och skulderna 

är, samt kopplade derivatavtal. Syftet med registret är att det vid en obeståndssitua-

tion ska gå snabbt att klarlägga emittentinstitutets säkerhetsmassa. Registret ska visa 

det nominella värdet av de säkerställda obligationerna och den säkerhetsmassa som 

är knuten till dem. Det är ett system som redogör för tillgångarna som omfattas av 

förmånsrätten, men även för att granskning och kontrollering av verksamheten på ett 

enklare sätt ska kunna genomföras. Registret är ett hjälpmedel för att se till så att 

matchningsreglerna upprätthålls och följs.
20

 

De krav som uppställs på hur tillgångarna ska hållas för att säkerhetsmassan ska 

klara av matchningsreglerna återfinns i 3 kap. 8 och 9 §§ LUSO. Den första regeln 

handlar om beloppsmatchning, vilket innebär att säkerhetsmassan alltid ska överstiga 

det sammanlagda nominella värdet av de fordringar som kan göras gällande på grund 

av de säkerställda obligationer som emittentinstitutet har gett ut. För att emittent-

                                                 
15

 Engelskans Loan to value LTV. 
16

 3 kap. 3-7 §§ LUSO. 
17

 3 kap. 1 § 2 p.   
18

 Prop. 2009/10:132 likviditetsmatchning för säkerställda obligationer efter konkurs, s. 7. 
19

 3 kap. 10 § LUSO. 
20

 Prop 2002/03:107, s.77-78. 
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institutet ska klara av detta så måste hänsyn tas till belåningsgraderna, den löpande 

marknadsvärderingen samt hur registret förs. Matchningsregeln syftar till att täcka 

både obligationernas kapitalbelopp och upplupna räntor.
21

  

Emittentinstitutet ska även uppfylla balansprincipen, vilket innebär att nuvärdet av 

fordringarna i säkerhetsmassan vid varje tidpunkt ska överstiga nuvärdet av de 

skulder avseende de säkerställda obligationerna och nuvärdet av de derivatavtal som 

ingåtts.
22

 Det sista kravet gäller likviditetsmatchning.
23

 Emittentinstitutet ska se till 

att betalningsflödena avseende tillgångarna i säkerhetsmassan, derivatavtal och 

säkerställda obligationer är sådana att institutet vid varje tillfälle kan fullgöra sina 

betalningsförpliktelser gentemot innehavare av säkerställda obligationer och mot-

parter i derivatavtal.
24

 

2.4 Derivatavtal 

Emittentinstitutet ingår derivatavtal som är kopplade till säkerhetsmassan. I 1 kap. 2 

§ 4 st. LUSO definieras derivatavtal som sådana 

”avtal som träffats, i syfte att uppnå balans mellan finansiella villkor för tillgång-

arna i säkerhetsmassan och motsvarande villkor för de säkerställda obligationerna, 

mellan ett emittentinstitut och” 

så sker en uppräkning av parter som är godkända enl. 1-8 p. Vad som menas med att 

uppnå balans är inte helt lätt att utröna. Möjligen är det så att lagstiftaren har valt 

ordet balans i definitionen eftersom de har valt att kalla en matchningsprincip för 

balansprincipen. Det som vill uppnås med derivatavtal är inte balans i sig, utan det är 

den ekonomiska effekten som ska balanseras dvs. valuta- och räntedifferenserna. 

Balans kommer aldrig uppnås mellan villkoren i sig, då måste avtalsvillkoren föränd-

ras.
25

 

2.4.1 Kreditbedömningen 

Någon konkret vägledning till hur en kreditbedömning av motparten ska genomföras 

regleras inte i LUSO. Det anges att vissa parter är godkända för att användas som 

motparter i derivatavtal. FI har uppdaterat sina föreskrifter och allmänna råd gällande 

                                                 
21

 A.a., s. 74. 
22

 A.a., s.76. 
23

 3 kap. 9 § 3 st. LUSO. 
24

 Prop 2009/10:132 s.7. 
25

 Intervju Dan Hanqvist, Roschier, Stockholm, 2 maj 2013. 
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säkerställda obligationer som är från år 2004, och den nya regleringen träder i kraft 

den 1 juli 2013.
26

 FI föreskriver i sin uppdaterade reglering att det är derivatmotpar-

tens kreditvärdering som är det viktiga att kontrollera för att fastställa om det är en 

godkänd motpart. Vid översynen är det den långfristiga kreditvärderingen som är 

relevant att granska, eftersom att avtalen och de säkerställda obligationerna i regel 

har en löptid på längre än ett år. Eftersom skyddsintresset är stort vid en konkurs är 

det viktigt att gällande derivatavtal fullgörs, och för att säkerställda detta så är det 

betydelsefullt att motparterna har en fullgod kreditvärdighet.  

I en situation där derivatmotpartens kreditvärdering skulle sänkas ska emittent-

institutet direkt informera den oberoende granskaren och FI. Om nya derivatavtal ska 

ingås med parten krävs FI:s godkännande, och inom en viss tidsfrist
27

 ska en redo-

görelse och plan för hanteringen av de utestående derivatavtalen upprättas. FI får ge 

dispens till en motpart som inte uppfyller kreditvärderingskraven. Det krävs mycket 

starka skäl för att anta att ett institut är att anse som lika säkert som de som uppfyller 

kraven. Sådana motparter kan exempelvis vara vissa centralbanker eller andra offentliga 

institut som kanske saknar en kreditvärdering.28 

2.4.2 Valuta- och ränteswappar29 

Åtgärder vidtas av emittenten för att begränsa valutarisken mellan de säkerställda 

obligationerna och säkerhetsmassan, detta för att upprätthålla matchningsprinciperna. 

Är de säkerställda obligationerna utgivna i en annan valuta än bolånen måste en 

försäkring tecknas mot valutakursförändringar, och till sin hjälp använder man 

swapavtal. I regel så swappar alla svenska banker sina säkerställda obligationer i 

utländsk valuta till svenska kronor. Normalt sett har swapparna även samma löptid 

som de säkerställda obligationerna.
30

 

Valuta- och ränteriskerna som bankerna exponeras mot hanteras genom att ingå avtal 

om CCY-swappar. Innebörden av ett derivatavtal är den att banken eller finans-

institutet som lånar i utländsk valuta, byter en utländsk valuta mot svenska kronor 

                                                 
26

 FFFS 2013:1, s. 3-4. 
27

 90 kalenderdagar. 
28

 FFFS 2013:1, s. 15 ff. 
29

 Kallas på engelska för cross-currency basis-swappar, ”CCY-swappar”. 
30

 Eklund, Johanna, Milton, Jonas, Rydén, Anders, Riksbanken: Svenska bankers användning av 

valutaswapmarknaden för att omvandla upplåning i utländsk valuta till svenska kronor, Penning- och 

valutapolitik 2012:2, s. 21 ff.  
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med motparten i swappen. Valutarisken mellan tillgångar och skulder hanteras och 

en valutamatchning finns på balansräkningen.
31

 Under byteskontraktet betalar parter-

na även rörlig ränta till varandra, kopplad till den valutan de erhåller. Det ger en 

minskad valutarisk för både räntebetalningarna och lånebeloppet.
32

 

Som obligationsinnehavare är man nöjd om swappen görs med en intern motpart, 

företrädesvis mellan emittentinstitutet(dotterbolaget) och moderbanken. Bank-

koncernen som helhet har dock fortfarande en valuta- och ränterisk, om inte banken 

har tillgångar i utländsk valuta motsvarande värdet av de säkerställda obligationerna. 

Det kan därför krävas att en swap ingås med en extern motpart, utanför koncernen, 

för att skydda sig mot riskerna.
33

 

2.5 Särskilda kontot 

Emittentinstitutet ska hålla de medel som härrör från de penningflöden som ingår i 

verksamheten separerade från bolagets övriga medel. För detta syfte ska ett särskilt 

konto upprättas.
34

 Det är alltså två krav som ska uppfyllas, det första kravet på 

avskiljande, och det andra gällande upprättandet av ett särskilt konto för detta ända-

mål. I lagen uppställs ett krav på avskiljande men inget krav på något rådighetsav-

skärande. Det innebär därför att emittenten har en hypotekarisk panträtts.
35

 

I 3 kap. 9 § 3-4 st. LUSO finns bestämmelser som innebär att medel från de betal-

ningsflöden som ingår i verksamheten ska hållas avskilda från emittentinstitutets 

övriga medel på ett särskilt konto. Emittentens organisation och verksamhet innebär 

att medlen kan variera. Därför är det viktigt att systemmässiga och organisatoriska 

åtgärder vidtas så att syftet med bestämmelserna uppfylls.
36

 Det innebär framförallt 

sådana IT-system så att det uppfyller kraven på det särskilda kontot om institutet 

försätts i konkurs. 

FI har i FFFS 2013:1, 4 kap. 11 § tydliggjort att medel som ska hållas avskilda från 

övriga medel enl. 3 kap. 9 § 3-4 st. LUSO även är lämpliga att särskilja i den löpande 

                                                 
31

 A.a., s. 19. 
32

 Dnr 12-5725 Bankernas räntor och utlåning, 24 maj 2012, s. 20. 
33

 Eklund, Milton, Rydén, s. 22. 
34

 3 kap 9 § 4 st. LUSO. 
35

 Myrdal Staffan, Borgenärsskyddet om principerna för skyddet mot överlåtarens och pantsättarens 

borgenärer, 1 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2002, s. 36. 
36

 FFFS 2004:11, s. 5.  
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redovisningen. I föreskrifterna beskrivs tydligare att kraven på att särskilja medel 

finns även om medlen inte hålls permanent på ett konto.
37

   

2.6 Bankernas roll 

Det svenska banksystemet är stort och har ett omfång på ca 400 procent av vårt BNP. 

Av den anledningen är det viktigt att bankernas verksamhet fungerar och att alla 

tänkbara åtgärder vidtas för att undvika ett sviktande förtroende på marknaden.
38

  

De svenska hushållen är i dagsläget mer skuldsatta än många av hushållen i de länder 

som under de senaste åren har hamnat i problem till följd av kraftiga fall i bostads-

priserna. För den svenska ekonomin så finns det en risk som inte går att bortse ifrån, 

och det är risken att bostadspriserna drastiskt skulle falla. FI har redovisat att idag är 

ungefär hälften av alla bolån amorteringsfria, vilket leder till att det finns utrymme 

för att ta större lån.
39

 Om bostadspriserna kraftigt skulle sjunka kan det få till följd att 

de svenska bankerna inte kan erhålla samma marknadsfinansiering som tidigare. En 

konsekvens av svårare finansiering och dålig bostadsmarknad är att det med stor 

sannolikhet även skulle leda till minskad efterfrågan på säkerställda obligationer. 

Även övrig finansiering blir dyrare då investerare vill minska sin exponering mot den 

svenska banksektorn.
40

 

En stor risk är alltså användningen utav marknadsfinansiering i utländsk valuta. 

Bankerna blir beroende utav de finansiella marknaderna och det krävs även att de 

svenska bankerna besitter marknadens förtroende för att erhålla finansiering. 

Bankernas marknadsfinansiering i utländsk valuta uppgår till ca 45 procent. Risker 

som finns med stor del i utländsk valuta är att det måste finnas en fungerande mark-

nad för de svenska bankernas säkerställda obligationer, en risk för missmatchning i 

löptiderna för utlåning resp. upplåning i utländsk valuta, vilket även leder till ett be-

roende av valutaswapmarknadens stabilitet. 

En stor del av de säkerställda obligationerna emitteras alltså i utländska valutor, t.ex. 

euro och dollar. Det innebär upplåning i utländsk valuta och utlåning i svenska 

kronor till bolåntagaren. Under finanskrisen ville många investerare ha likvida 

                                                 
37

 FFFS 2013: 1, s. 18. 
38

 Ingves, Stefan, Anförande, Affärsvärldens Bank & Finans Outlook, Stockholm, 20 mars 2013, s. 3. 
39

 Dnr 13-2825, Den svenska bolånemarknaden, 7 mars 2013, s. 9-10. 
40

 Publikationen Finansiell Stabilitet 2012:2, s.10 och s. 58. 
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tillgångar än ”säkra” obligationer. För att minska valutarisken, genom att utnyttja 

valutaswapparna uppstår det ett beroende av att få svenska kronor, på lång sikt, av 

någon motpart i swappen. I dagsläget är det ofta en utländsk bank som är motpart i 

swapparna, och de i sin tur finansierar sin utlåning i svenska kronor genom att låna 

kortfristigt från andra svenska banker. Om en kris på den svenska finansmarknaden 

skulle uppstå är det stor risk att de utländska aktörerna inte vill vara kvar på den 

svenska marknaden då valutan är liten.   

Långfristiga tillgångar och kortfristig finansiering i utländsk valuta skapar en likvid-

itetsrisk. Eftersom marknadsfinansieringen är kortfristig uppstår ett inlånings-

underskott. Vid en likviditetskris hos ett finansiellt institut eller bank kan Riksbanken 

agera som ”Lender of last resort”, men när bristen är i utländsk valuta kan det vara 

svårt att tillgodose behovet.
41

 

2.7 Strukturer för emittering av säkerställda 

obligationer 

Hur de svenska bankerna och finansinstituten har valt att lägga upp sin organisation 

för emittering av säkerställda obligationer varierar något. Emittering av obligationer 

har skett under en lång tid i Sverige och flera utav de hypoteksbolag som finns idag 

bildades för flera årtionden sedan. Det historiska skälet är en anledning till varför de 

flesta emittenterna ligger i ett skilt bolag från den övriga verksamheten. Företagen 

bedrev tidigare egen verksamhet men av företagsekonomiska skäl är det enklare att 

strukturera om organisationen efter vad som blir mest lönsamt.
42

 LUSO ger ingen 

vägledning till vilken typ av metod som bör användas rent företagsmässigt. De krav 

som ställs är att det ska finnas en särskild säkerhetsmassa och godkännande av FI för 

att bedriva den korrekta verksamheten. Nedan kommer jag kortfattat redogöra för två 

modeller och vilka de fyra svenska storbankerna har valt.  

I den första modellen så ligger hypoteksverksamheten i ett dotterbolag. Detta är alltså 

en ”historisk konstruktion”. Emittenten har godkännande från FI att bedriva kredit-

verksamhet och utge säkerställda obligationer, men någon konkret utlåningsverk-

samhet sker inte i det aktuella bolaget. Istället har dotterbolaget ingått ett avtal med 

                                                 
41

 Ingves, s. 7. 
42

 Jan Sagen, Swedbank Hypotek telefonintervju, 16 maj 2013. 
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BANK 

EMITTENTINSTITUT 

SÄKERHETS

-MASSA 

 

LÅNTAGARE 

SÄKERSTÄLLDA 

OBLIGATIONER 

Överföring av tillgångar 

moderbanken om att det är denna som ska sköta all faktisk verksamhet. Rent legalt så 

sker utlåningen ifrån emittenten, men rent praktiskt så sker utlåningen ifrån banken. 

Modellen används av Stadshypotek AB, där utlåningsverksamheten m.m. ligger hos 

Handelsbanken.
43

 Detsamma gäller för Nordea Hypotek AB, där Nordea Bank AB 

genom ett uppdragsavtal sköter all verksamhet för Nordea Hypotek. Innebörden av 

detta är t.ex. att Nordea Hypotek endast har tre anställda.
44

 Swedbank och Swedbank 

Hypotek AB har det på liknande vis, så att all organisation är outsourcad till 

Swedbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1. 

 

 

Den andra modellen som tillämpas är den där hela verksamheten ligger förlagd i en 

bank som har tillstånd att emittera säkerställda obligationer. Den här modellen an-

vänds av SEB. SEB:s tidigare hypoteksbolag SEB Bolån fusionerades upp i verk-

samheten 2007, innan dess hade de alltså en liknande struktur som den första 

modellen.  

 

 

 

                                                 
43

 Stadshypotek prospekt, s. 17 ff. 
44

 Nordea Hypotek prospekt, s. 42. 
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BANK/EMITTENT 

SÄKERHETS-

MASSA 

 

LÅNTAGARE 

SÄKERSTÄLLDA 

OBLIGATIONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2. 

 

2.7.1 Fördelar och nackdelar med de två modellerna ur 

ett borgenärsperspektiv45 

Det finns fördelar och nackdelar med de två modellerna, det sker en riskallokering 

beroende på vilken modell som väljs på organisationen. Det finns inget som säger att 

en modell är mer rätt än den andra eftersom ingen emittent någonsin har hamnat i en 

konkurssituation, och konsekvenserna är därför svåra att helt förutse. 

Modell ett isolerar hypoteksverksamheten i ett eget bolag. Från borgenärer och in-

vesterares synvinkel är det något att preferera då det kommer vara färre borgenärer i 

en konkurssituation. I den andra modellen är emittenten och banken ett och samma 

bolag vilket leder till att tydliga avgränsningar måste göras för att skydda säkerhets-

massan och de borgenärer som hör till de säkerställda obligationerna. Det kan alltså 

vara en nackdel att säkerhetsmassan ligger i samma bolag. 

Den nackdel som finns med den andra modellen kan vägas upp med sin struktur om 

det uppstår en brist i säkerhetsmassan. Det är då enkelt för bolaget att skjuta till lik-

viditet så att betalningsinställelse aldrig inträffar. Nackdelen med modell ett är att det 

kan finnas få eller begränsad mängd med likvida medel att tillgå i bolaget. Den 

problematiken undviks genom att moderbolaget ställer ut en garanti för sitt dotter-

bolag, så att om en situation uppstår då det råder brist hos emittenten, går moder-

banken in och betalar.  

                                                 
45

 Intervju Mattias Lampe, Mannheimer Swartling, Stockholm, 2 maj 2013. 
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Eftersom emittenten hela tiden ska klara av matchningsreglerna ingås derivatavtal. 

För ett dotterbolag är det därför enkelt att ingå ett swapavtal med modern, vilket 

innebär att moderbolaget står risken mot en utestående part. Det är också något som 

ses positivt för en obligationsinnehavare.
46

   

                                                 
46

 Se avsnitt 2.4 om derivatavtal. 
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3 Bakgrundsfakta för 

förståelsen av säkerställda 

obligationer och dess miljö 

3.1 Inledning 

Detta avsnitt är till för att öka förståelsen och betydelsen av säkerställda obligationer 

och den marknad de verkar på. Kapitlet ska ses som en översiktsbild av det finansi-

ella området och de olika faktorer som påverkar bankerna och finansinstituten. Hur 

vi i Sverige hanterar kriser och vart utvecklingen mot en säkrare finansmarknad är på 

väg, och vilken betydelse det får för de säkerställda obligationerna.  

3.2 Rating 

Kreditvärderingsföretagen utgör en viktig beståndsdel på hypoteksmarknaden, spe-

ciellt i internationella sammanhang för upplåning. De svenska säkerställda obligatio-

nerna som emitterats har högsta möjliga rating av kreditvärderingsföretagen. Resul-

tatet av detta är att det leder till lägre upplåningskostnader för emittentinstituten och 

indirekt lägre räntekostnader för konsumenter med bostadslån och andra hypoteks-

låntagare.
47

  

Den senaste finanskrisen har fått de stora kreditvärderingsföretagen
48

 att utvärdera 

sina ratingmetoder. Fokus har lagts på refinansieringsriskerna då det uppstod en lik-

viditetsbrist på marknaden. När det gäller säkerställda obligationer så är det viktigt 

att analysera hur säkerhetsmassan ska kunna behålla sin kapacitet för att refinansiera 

sig, och därigenom kunna sköta sina åtaganden om emittentinstitutet skulle hamna i 

en obeståndssituation. Under finanskrisen så har de nationella centralbankerna haft 

en mer framträdande roll och setts som en möjlig, alternativt en sista, väg att erhålla 

likvida medel ifrån. Slutsatsen blev att större krav, framförallt genom kreditförstärk-

                                                 
47

 Prop. 2009/10:132, s. 8. 
48

 Moody’s, Standard & Poor’s samt Fitch. 



18 

 

ning, är vad som krävs framöver för att kunna erhålla en god rating.
49

 I nedanstående 

avsnitt kommer jag översiktligt att redogöra för Moody’s, Standard & Poor’s [cit. S 

& P] samt Fitch tillvägagångssätt för rating av säkerställda obligationer. 

3.2.1 Moody’s50 

Den ratingmodell som används kallas för ”Moody’s EL model”,
51

 vilken kan 

kompletteras med ”TPI”, Timely Payment Indicator. För närvarande används dock 

bara Moody’s EL modell då de flesta programmen har den bästa ratingen, ”Aaa”. 

Hur emittentinstitutet presterar i en insolvenssituation är den första hållpunkten, 

eftersom syftet med säkerställda obligationer är att innehavarna inte ska lida någon 

förlust även om emittentinstitutet är i en obeståndssituation. Om det är så att 

emittentinstitutet inte har möjlighet att betala enl. sina åtaganden så analyseras 

säkerhetsmassan enl. Moody’s tänkta förlustmodell. Eftersom säkerhetsmassans 

värde alltid förväntas vara positivt är de säkerställda obligationernas rating högre än 

emittentens.
52

  

Fyra huvudsakliga punkter ses över vid en rating av Moody’s. Först kontrolleras 

emittentens kreditstyrka före en insolvenssituation. Det görs p.g.a. att risken för en 

insolvenssituation av de säkerställda obligationerna aldrig kan vara högre än den risk 

som ligger på emittentinstitutet. De tillämpar en ”senior unsecured rating” på 

emittentinstitutet, och utifrån denna modell värderas de säkerställda obligationerna 

och risken för en insolvens hos emittenten.
53

 Eftersom att ett emittentinstitut ofta 

företar flera handlingar, förutom att vara primär gäldenär för de säkerställda obliga-

tionerna, så tillhandahålls ofta bankservice, likviditetshantering eller riskhantering. 

En försämring av emittentinstitutets styrka kan även påverka hur dessa funktioner 

hanteras. I en stressad situation är det tänkbart att emittentinstitutet väljer att överföra 

en viss del av sin verksamhet till en annan part. Det är dock inte helt riskfritt utan 

                                                 
49

 Tanenbaum, James R., Pinedo, Anna T., Covered bonds handbook 2010-2012, Forster, Yehuda, 

Heberlein, Hélène, Siroitc, Alla, Chapter 7: covered bond ratings, april 2012 [cit. Covered bonds 

handbook, Chapter 7], s. 6-7. 
50

 Är registrerade inom EU enl. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 

16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut. 
51

 Moody’s Expected Loss Covered Bond Rating Model. 
52

 Moody’s Approach to Rating Covered Bonds, 4 mars 2010 [cit. Moody’s rating], s. 2. 
53

 A.a., s. 3. 
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beroende på styrkan och kvaliteten hos den övertagande parten kan det innebära en 

nackdel.
54

  

De resterande tre punkterna granskas utifrån ett perspektiv att emittenten redan är i 

en insolvenssituation. Först är det kreditkvaliteten av tillgångarna i säkerhetsmassan 

som ses över. Ett flertal olika parametrar tas med i beräkningen av kvaliteten på till-

gångarna bl.a. LTV. Den andra punkten är refinansieringen av säkerhetsmassan, då 

tillgångarna normalt sett har en längre löptid än de emitterade obligationerna. Den 

sista punkten i Moody’s EL Modell berör ränte- och valutarisker. Det finns en risk att 

missmatchning uppkommer och därför måste detta beaktas, en sådan situation kan 

som sagt uppstå om tillgångarna är i en annan valuta än de säkerställda obligatio-

nerna.
55

  

”TPI” är en bedömning av sannolikheten att en säkerställd obligation kommer att ta 

emot sina betalningar enl. tidsplan, även i en insolvenssituation hos emittentinstitutet. 

I en insolvenssituation kan det ta tid att få fram likvida medel till betalning, då de 

säkerställda obligationerna är kopplade till en säkerhetsmassa som består av illikvida 

tillgångar. I en stressituation hos emittentinstitutet kan det uppstå förseningar i admi-

nistrationen och försäljning av tillgångar ska genomföras. ”TPI” länkar samman 

ratingen från den bakomliggande emittenten med ratingen som gjorts på säkerställda 

obligationerna. För att bestämma ”TPI” är flera omständigheter relevanta, men fram-

förallt så handlar det om refinansieringsrisken.
56

         

3.2.2 Standard & Poor’s 

S & P’s rating tar hänsyn till hur missmatchningen av tillgångar och skulder ser ut 

”ALMM” (Asset-liablity mismatch), och den uppskattade likviditeten hos tillgång-

arna innefattande i säkerhetsmassan.
57

 Ett relativt nytt kriterium som tillkommit är 

emittentinstitutets förhållande till derivatmotparterna. Det är ett krav att motparten 

har bra rating för att undvika neddegradering.
58

  

S & P’s rating av säkerställda obligationer görs i tre block. Det första blocket inne-

fattar en inledande analys av emittentinstitutets olika faktorer. Där undersöks de 

                                                 
54

 Covered Bonds Handbook, Chapter 7, s. 10. 
55

 Moody’s rating, s. 4 ff. 
56

 A.a., s. 2. 
57

 S & P Covered Bond Ratings Framework: Methodology and assumptions, 26 juni 2012 [cit. S & P 

rating], s. 3. 
58

 Covered bonds handbook, Chapter 7, s. 5-6, se även FFFS 2013:1. 



20 

 

olika riskerna emittentinstitutet utsätts för; legala-, regulatoriska-, operativa och 

administrativa risker. Utifrån den uppskattningen görs en bedömning om ratingen på 

de säkerställda obligationerna ska vara högre än emittentinstitutets rating. De legala 

och regulatoriska riskerna fokuserar främst på hur emittentinstitutet har separerat 

säkerhetsmassan från risken att bli indragen vid en konkurssituation. Detta har en 

utgångspunkt i den nationella rätten och hur den är reglerad. Operativa och admi-

nistrativa risker analyserar emittentinstitutets möjlighet utifrån ett stabilitets- och 

soliditetsperspektiv, att hantera säkerställda obligationer under den tidsperiod som 

krävs. Analysen baseras på möten med emittentinstitutet, säkerhetsmassans tillgångar 

och jämförelser med andra marknadsaktörer.
59

  

Det andra blocket är en analys av säkerhetsmassan där syftet är att bestämma den 

maximalt uppnåbara ratingen för de säkerställda obligationerna. Tillgångarnas kre-

ditkvalitet vid en given rating lägger grunden för ”the cash flow analysis”. Analysen 

tar hänsyn till vilka typer av tillgångar och lån som ingår i säkerhetsmassan, om det 

finns några legala risker relaterade till tillgångarna, samt konsumenträttsliga regler 

att ta hänsyn till. Betalningsstrukturen och penningflödesanalysen utreder om 

penningflödet från säkerhetsmassan är tillräckligt för den givna ratingen. Emittent-

institutet ska kunna sköta alla betalningar som rör de säkerställda obligationerna. 

Analysen varierar beroende på om det finns en ALMM-risk som ska tas med i beräk-

ningarna.
60

 

I det tredje och sista blocket görs en samlad bedömning av alla faktorer för att fast-

ställa en rating. Syftet med det tredje steget är att bestämma om hänsyn bör tas till 

faktorer som inte är direkt relaterade till emittentinstitutet. Risker som nämns är mot-

partsrisk och landrisk. Motpartsrisken ser över hur en utebliven motprestation kan 

leda till förlust för de säkerställda obligationsinnehavarna. Landrisk tar hänsyn till 

utländsk och nationell risk som påverkar jurisdiktionen över tillgångarna och 

emittentinstitutet.
61

 

3.2.3 Fitch 

Vid en rating tillämpas en helhetsöversyn av verksamheten. Det innebär att både de 

säkerställda obligationerna och emittentinstitutets kreditstabilitet granskas. Rating-
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61
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metoden tar huvudsakligen sikte på sannolikheten av en insolvenssituation 

”possibility of default”, PD av de säkerställda obligationerna. Säkerställda obliga-

tioner kan klara av en insolvenssituation även om emittentinstitutet inte gör detta och 

därför så ges en rating på ”PD basis” oftast ett högre värde än emittentinstitutets 

rating, IDR ”Issuer Default Rating”. En annat mått som Fitch använder sig av är ett 

syntetiskt mått kallat ”Discontinuity factor” D-Factor. Det indikerar sannolikheten att 

en betalning kan bli avbruten till följd av en insolvenssituation hos emittentinstitutet. 

Fyra aspekter vägs in i D-Factorn; hur väl säkerhetsmassan är avskuren, lösningar för 

att klara av likviditetsproblem om en insolvenssituation inträffar hos emittentinsti-

tutet, genomförbarhet av införandet av en alternativ ledning över säkerhetsmassan, 

samt vad granskningsmyndigheten har för roll.
62

 

3.3 Kapitaltäckningslagen 

Bestämmelser om kapitaltäckning finns i lag (2006:1371) om kapitaltäckning och 

stora exponeringar [cit. LKT]. Den införlivades den 1 februari 2007 efter att två nya 

direktiv antagits av Europaparlamentet och rådet den 14 juni 2006.
63

 Lagen är ut-

formad som en ramlag och innehåller därför bemyndigande för regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer, att besluta om kompletterande föreskrifter. 

Reglerna föreskriver hur banker och finansiella institut ska beräkna de olika kapital-

kraven beroende på vilken kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk som företagen 

exponeras mot.  

De finansiella instituten och bankerna måste ha en kapitalbas vilket ska utgöras av 

institutets egna kapital. Det är den säkerhet och buffert som är nödvändig för att 

kunna skydda sig mot förluster i verksamheten. Kapitalbasens storlek beror på 

riskerna i verksamheten och beräkningen av denna är essentiell för kapitaltäcknings-

reglerna.
64

 Kapitalkravet som de svenska finansmarknadsinstituten och bankerna har 

att följa är ett minimum om åtta procent av samtliga riskvägda exponeringsbelopp.
65

 

Kapitalbasen är uppdelade i två delar, primärt och supplementärt kapital.
66

 Institutets 
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primära kapital ska uppgå till minst hälften av kapitalbasen och det supplementära 

kapitalet får inte överstiga storleken på det primära kapitalet, och inte heller summan 

av tillgångarna får överstiga 50 procent av det primära kapitalet.
67

 Hur kapitaltäck-

ningskraven är utformade har betydelse, för om avkastningskravet på det egna 

kapitalet är större än obligationsräntan så leder det till högre utlåningsräntor. Kapital-

täckningskraven påverkar räntan, på så vis att den höjs, när säkerheten är dålig.
68

  

3.4 Basel I69 

Baselkommittén, bestående utav G10-länderna, utvecklade 1988 ett regelverk för 

kapitaltäckning som har kommit att få en status som internationell standard.
70

 Ett år 

senare tillkom EG-direktiv med modifikationer för att passa EU:s principer. Gamla 

LKT som infördes 1994, grundades på dessa EG-direktiv.
71

 Baselkommitténs regel-

verk, Basel I, är byggt på tre grundtankar, den första berör kapitalbasen där primärt 

och supplementärt kapital ingår, den andra en riskvägning om fem olika grupper, 0, 

10, 20, 50, 100 %, och den sista rörande kapitaltäckningen i förhållande till kredit-

risken. Ett tillägg
72

 rörande marknadsrisk gjordes 1996 genom två alternativa 

modeller. En standardiserad modell som liknar den för kreditrisken samt en intern 

modell som överlåter åt bankerna själva att uppskatta sin marknadsrisk.
73

 

3.5 Basel II74 

Arbetet med Basel II påbörjades 1999 och var färdigställt 2004, och infördes i 

Sverige i nya LKT år 2007 genom EU-direktiven
75

. Huvudsyftet med förändringarna 

som gjorts från Basel I handlade om att öka genomlysningen och hanteringen av 

risker i företagen för att öka stabiliteten i det finansiella systemet. Kapitaltäcknings-

reglerna bygger vidare på Basel I:s grundstruktur. I den första pelaren så finns den 

grundläggande strukturen från Basel I om kapitaltäckning kvar. Innehållet omfattar 
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beräkningsmetoder för kreditrisker och marknadsrisker inkorporerades från tillägget 

1996, samt det nya tillägget för operativa risker.  

I den andra pelaren nämns fyra huvudprinciper för tillsynen av bankernas riskhan-

tering och kapitaltäckning. Den första principen handlar om att det ska företas en 

intern kapitalutvärdering vilket ålägger ett särskilt ansvar på styrelse och ledning. 

Det stadgar vilka risker som ska identifieras, rapporteras och utvärderas. De risker 

som uppmärksammats är likviditetsrisk, ryktesrisk och strategisk risk. FI har identifi-

erat ytterligare några risker till detta, nämligen intjäningsrisk, koncentrationsrisk och 

konjunkturella risker.
76

 Den andra principen handlar om den samlade kapitalbedöm-

ningen och utgör ramen för tillsynsmyndighetens arbete med att övervaka och utvär-

dera bankernas interna kapitalutvärdering.
77

 De två sista principerna handlar om att 

tillsynsmyndigheten kan förutsätta att bankerna håller sig över minimikraven för ka-

pitaltäckning, och att de har en möjlighet att påtvinga ett utökat kapitalkrav, samt att 

de vid ett behov får intervenera när det är påkallat.
78

 

Den tredje pelaren är kompletterande till de andra två pelarna och syftet är att info-

rmationskraven ska främja god marknadsdiciplin genom transparens. Ett tillgänglig-

görande av dokumentation, kapitalsammansättningarna och information om risk-

bedömningar ses som en nödvändigt eftersom tillsynen bygger på institutens egna 

interna värderingar.
 79

 

3.6 Basel III80 och CRR/CRD IV81 

Tanken är att en ny förordning, CRR, och ett nytt direktiv CRD IV, ska ersätta de 

nuvarande kapitaltäckningsdirektiven, där implementering av Basel III - överens-

kommelsen är med. Basel III - regelverket består av flera dokument och bygger 

vidare på de tre pelarna som finns i Basel II. Kompletteringar har gjorts gällande 

ökning av kapitalbasen både kvantitativt och kvalitativt, förbättrad risktäckning, infö-
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randet av ett bruttosoliditetskrav och samt införande av extra buffertar för att hantera 

systemrisker bättre.
82

 Bankerna ska även uppfylla två nya likviditetskrav.
83

  

För de svenska bankerna så innebär Basel III att nya regler successivt ska imple-

menteras fram till 2019. Generellt kan sägas att de svenska storbankerna redan nu 

uppfyller flera av kraven i regelverket. Riksbanken har i sin rapport 2012:2
84

 fram-

ställt en rekommendation om högre kärnprimärkapitalrelationer, d.v.s. kärnprimär-

kapital i relation till riskvägda tillgångar, än vad som uppställs i Basel III. De fyra 

svenska storbankerna
85

 ligger redan idag över Basel III:s gränsvärde och har i ett 

internationellt perspektiv höga kapitalrelationer. Bankerna bör även ta hänsyn till att 

FI utreder möjligheterna till att höja kapitalkravet för svenska bolån för att främja 

den finansiella stabiliteten.
86

  

3.6.1 Första pelaren 

Kapitaltäckningsgraden från Basel II på minimum åtta procent är oförändrad, där-

emot sker en ökning av primärkapitalet.
87

 Risktäckningskraven i Basel II visade sig 

inte vara tillräckliga och år 2009 kom Baselkommittén med ett tillägg med ökade 

krav på vissa analyser.
88

 Gällande motpartsrisken vid kreditexponeringar har en 

kapitalavgift införts. Regelverket om motpartsrisker trädde i kraft den första januari 

2013.
89

 Regleringen innebär även att bankerna även ska genomföra omfattande 

stresstester för alla typer av motpartskreditrisker.
90

 

Syftet med att öka kapitalkravet är att skapa en kapitalkonserveringsbuffert som 

bankerna i goda tider ska bygga upp och som direkt kan användas vid en händelse av 

förlust.
91

 När banken inte är i en ansträngd situation ska den hålla en buffert över 

miniminivån. Det innebär i praktiken att ytterligare 2,5 procent av eget kapital ska 
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sparas och adderas till minimikraven.
92

 Om konserveringsbufferten minskar så får 

det direkt effekt på bankernas möjlighet till aktieutdelning eller att utge bonusar.
93

  

Det införs även en kontracyklisk buffert som ska överensstämma med de aktuella 

finansiella förhållandena. Det blir FI:s uppgift att övervaka kreditförhållandena och 

bestämma när buffertkravet ska införas. De har möjlighet att införa ett krav från 0 - 

2,5 procent.
94

 Den kontracykliska bufferten ska ses som en utökning av kapitalkon-

serveringsbufferten.
95

 

Ytterligare ett krav kommer införas, nämligen ett bruttosoliditetskrav, vilket innebär 

att bankerna ska ha ett primärkapital som är större än tre procent av summan av 

bankens tillgångar och de åtaganden som bankerna har utanför balansräkningen.
96

 

Kravet tar inte hänsyn till de individuella tillgångarnas risk som de traditionella 

kapitalkraven. Innebörden av detta är att bankerna har en övre spärr för hur stor del 

av sina balansräkningar som får finansieras med skulder. Från och med 2015 

kommer bankerna ha en plikt att offentliggöra sin bruttosoliditetsnivå, men brutto-

soliditetskravet kommer troligtvis att införas först 2018.
97

  

Basel III innehåller också två nya kvantitativa krav på likviditet. Kortfristig likvidit-

etstäckningskvot, ”Liquidity Coverage Ratio” [cit. LCR], innebär att banken ska ha 

tillräcklig likviditetsbuffert som är minst lika stor som nettoutflödet av pengar under 

en stressperiod om 30 dagar.
98

 Tillgångarna i likviditetsbufferten kan bl.a. bestå av 

statsobligationer och bostadsobligationer.
99

 Det andra kravet utgörs av en strukturell 

likviditetskvot ”Net Stable Funding Ratio” [cit. NSFR], som har till syfte att garan-

tera att bankernas tillgångar finansieras på ett stabilt och långfristigt sätt. Bankernas 

stabila finansiering ska vara större än bankens behov av stabil finansiering. NSFR är 

ett komplement till LCR som ska hantera likviditetsmissmatchningar under en ettårs-
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period. För närvarande granskar Baselkommittén NSFR under en observationsperiod, 

men tanken är att den ska bli minimistandard 2018.
100

  

De svenska bankernas finansieringsmetoder genom emittering av värdepapper leder 

till strukturella likviditetsrisker, därför visas låga värden av både NSFR- måttet och 

Riksbankens strukturella likviditetsmått.
101

 Måtten som kan få stor betydelse för de 

svenska bankerna är just LCR och NSFR kriterierna eftersom det innebär att 

bankerna ska tillhandahålla mer stabil och långsiktig finansiering.  

För säkerställda obligationer är de uppställda kapitalkraven låga i jämförelse med 

andra typer av skuldebrev. Genom de nya regleringarna måste hänsyn tas till vilken 

roll det kan komma att få. I bl.a. CRD IV föreskrivs att de ska undantas från gränser 

för stora exponeringar
102

. Innebörden av detta är att bankerna har ett incitament att 

byta säkerställda obligationer med varandra, vilket leder till starkare band i bank-

sektorn, som i sin tur leder till större spridningseffekter om en finansiell kris 

inträffar. Utöver detta så är det generellt sett en dålig genomlysning av säkerhets-

massan och vilka tillgångar som ingår, och en felprissättning av tillgångarna är inte 

en omöjlighet. Detta skulle kunna föranleda ett ännu större tryck på säkerställda 

obligationer. Det faktum att skuldförbindelser utan säkerhet som emitterats av banker 

inte betraktas som likvida tillgångar enl. det aktuella förslaget om LCR kan innebär 

en negativ påverkan på bankernas vilja att hålla andra bankers osäkrade skulder. 

Vilket i sin tur får betydelse för finansieringsstrukturerna.
103

 

3.6.2 Andra och tredje pelaren 

Tillsynen över andra pelaren har kompletterats under den pågående finanskrisen 

genom att tillföra olika principer. Genom Basel III har tillsynen förstärkts genom att 

tillsynsmyndigheten ska övervaka det finansiella läget och vid behov ställa krav på 

den kontracykliska bufferten.
104

 Under tredje pelaren ställs krav på offentlighet av 

samtliga delar i kapitalbasen tillsammans med vilka avdrag som gjorts. Utöver detta 
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så ska bankerna redovisa sin information bättre och tydligare på sina hemsidor, bl.a. 

villkoren för alla instrument som ingår i kapitalbasen.
105 

3.7 Overcollateralization och intecknade 

tillgångar106 

Bankerna intecknar tillgångar för att användas som säkerhet för borgenärernas ford-

ringar. I en konkurssituation kommer dessa tillgångar endast vara tillgängliga för de 

aktuella fordringsägarna. En intecknad tillgång är en tillgång som underförstått eller 

uttryckligen pantsätts eller behandlas på ett sådant sätt att tillgången omvandlas till 

en säkerhet eller kreditsäkrar en transaktion.
107

 När det gäller säkerställda obligatio-

ner så är overcollateralization [cit. OC] ett överskott i säkerhetsmassan, som i 

Sverige hålls frivilligt då det inte finns något lagkrav på att hålla en OC. I 

propositionen till LUSO nämndes osmidigt och kostsamt som argument till varför 

ingen lagreglering behövdes.
108

 Även om inget uttryckligt krav finns så håller 

bankerna ändå en OC.
109

 En av anledningarna är att en OC är nödvändig för att få 

och behålla en bra kreditvärdering av ratinginstituten. En annan orsak är att det 

fungerar som en buffert i en krissituation.  

Under finanskrisen blev marknaden för säkerställda obligationer inte sämre utan flera 

av bankerna runt om i Europa ökade sin mängd säkerställda obligationer med flera 

procentenheter. Säkerställda obligationer har under och efter finanskrisen blivit ett 

viktigt instrument för långsiktig finansiering. Ratinginstituten har också spelat en stor 

roll i vilken typ av verksamhet som marknaden väljer att finansiera sig genom, då 

säkerställda obligationer är ett instrument som ger bra rating.
110

 Den säkra 

finansieringen ökade inte bara i flera länder runt om i Europa utan även i Sverige. 

Inteckningarna för säkerställda obligationer ökade från 16 procent år 2005 till 23 

procent år 2011. En tydlig uppåttrend startade 2009, och mellan år 2009 och år 2010 
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hade banker och finansiella institut ingen ökning av sina totala tillgångar, trots detta 

fanns en årlig tillväxt på säkerställda obligationer runt 15 procent.
111

 

3.7.1 Varför sker inteckning av tillgångar? 

Hur stor OC som krävs beror på vilken typ av transaktion som inteckningen pantsatts 

för. För säkerställda obligationer handlar det alltså om vilket krav som ställs på över-

värde i säkerhetsmassan. Eftersom vi inte har ett lagstadgat krav i Sverige så är det 

svårt att säga exakt vad som krävs, det är snarare ratinginstituten som avgör hur stor 

inteckningsgrad som är nödvändig. Förenklat kan sägas att storleken på OC:n beror 

på vad den nationella lagen har för krav, krav från kreditvärderingsinstitut samt hur 

finansinstitutet eller bankens konstruktion ser ut och vilket verksamhet de bedriver, 

hur riskerna är placerade och vad de har för strategi.
112

 

Det finns några huvudorsaker till varför banker väljer att öka sin intäckningsgrad. En 

anledning kan vara att värdet eller kvaliteten på befintliga tillgångar minskar, då 

måste bankerna addera fler tillgångar för att avvärja en sådan tendens. En annan 

orsak är att tilltron ofta minskar i oroliga tider, vilket innebär att en investerare ofta 

kan kräva en högre inteckningsgrad för att vilja investera. För det tredje så kan det 

för vissa banker uppstå en situation där den osäkrade marknaden kan vara helt 

stängd, då finns det bara den säkra marknaden kvar, vilket betyder att intecknade 

tillgångar måste hållas. Även marknadens efterfrågan kan vara en orsak till varför 

bankerna måste agera som de gör.
113

   

3.7.2 Effekter av en ökad inteckningsgrad 

I Sverige är bankernas affärsmodell en bidragande orsak till varför inteckningsgraden 

är hög, anledningen är att intecknade bolån finns kvar på deras balansräkningar. En 

innebörd av modellen är att det ger fördelar ur ett stabilitetsperspektiv då det är större 

sannolikhet att en sund kreditgivning företas. Nackdelar med omfattande inteck-

ningar är att det kan öka likviditetsriskerna eftersom det finns färre fria tillgångar att 

ställa som säkerhet. Den risken brukar sammanfalla med att kraven på säkerheter för 

redan befintliga skulder ökar. Samhällsekonomiskt kan en omfattande intecknings-

grad leda till ett överflyttande av risken på skattebetalarna då insättningsgaranti-
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systemet kan återvinna färre medel ur ett konkursbo. Eftersom den statliga reglering-

en är utformad på ett visst sätt, med en tanke om att Riksbanken alltid finns för att ge 

nödkredit, så finns inget incitament för bankerna eller investerarna att ta hänsyn till 

hur en hög inteckning påverkar kreditrisken och likviditetsrisken.
114

 

Det uppstår en strukturell subordination av osäkrade borgenärer när intecknings-

graden ökar, d.v.s. en riskskiftning sker mellan investerarna. En innehavare av 

obligationer utan säkerheter eller insättare får en fordring med högre risk. 

Anledningen är att dessa fordringar blir mer eller mindre underordnade beroende på 

graden av övervärde i säkerhetsmassan. Beroende på möjligheten för en borgenär till 

insyn i hur stor inteckningsnivån är, eller hur inteckningsändringar sker så kan 

borgenären göra en korrekt bedömning och risken prissättas.
115

 Som innehavare av 

icke säkerställd skuld så bör en större riskdiversifiering användas. Effekten blir större 

för osäkrade investerare om en stor del intecknade tillgångar hålls, speciellt i tider av 

finansiell instabilitet, när tillgångskvaliteten är låg och risken för insolvens hög. 

Bankernas likviditets- och finansieringsrisker ökar i regel när tillgångar intecknas. 

Själva inteckningsåtgärderna i sig påverkar inte risken för insolvens. Däremot inne-

bär det att banken väljer att hålla en större del kontanta medel, när den delen är slut 

p.g.a. pengarna har använts för att undvika betalningsinställelse, finns en mindre del 

av likviditetsbufferten kvar.
116

 Möjligheten till finansiering minskar för institutet då 

mängden godtagbara säkerheter binds upp. När det gäller säkerställda obligationer 

kan ett minskat värde på de underliggande säkerheterna få negativa konsekvenser då 

emittenten måste öka säkerhetsmassan för att upprätthålla en godtagbar belånings-

grad och kvalitet. Om emittenten skulle drabbas av en kraftig försvagning av säker-

hetsmassan så kan det bli ett incitament för banken att lösa in sina säkerställda obli-

gationer, vilket i sin tur skulle bidra till ett stort finansieringsgap för emittenten.
117

 

3.7.3 Moody’s syn på OC  

OC: n är tillgångar som emittentinstitutet själva kan förfoga över och de har valmöj-

ligheten att omfördela de resurser som finns där. Oftast kan sådana beslut tas relativt 

enkelt och det är inte helt ovanligt att det kan finnas motsättningar mellan aktieägare 
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och emittentens rörelse. Utgångspunkten från Moody’s sida är att OC: n inte är till-

gänglig för de säkerställda obligationerna i en insolvenstidpunkt därför att sådana 

resurser kan bli förflyttade p.g.a. påtryckningar från andra investerare, och för att 

styrelsen i emittentinstitutet kan besluta att ta bort en sådan OC frivilligt, och lägga 

tillgångarna på andra ställen. Ratingen kan dock påverkas positivt av OC: n i vissa 

fall. Beroende på OC:n storlek i förhållande till säkerhetsmassan som helhet, 

mängden frivillig OC i förhållande till den totala tillgängliga mängden OC, samt hur 

lagstiftningen ställer sig till OC, och hur stor skillnaden är mellan ratingen av 

emittentinstitutet och ratingen på de säkerställda obligationerna.
118

 

3.7.4 Fitch syn på OC  

Fitch utför ett stresstest som innebär att man kollar på vilken nivå som säkerhets-

massan klarar av (inkluderat OC) att betala de säkerställda obligationerna om 

emittentinstitutet skulle hamna i en insolvenssituation. Fitch anser att OC: n mellan 

tillgångarna i säkerhetsmassan och de säkerställda obligationerna är den enda kredit-

förstärkningen för säkerställda obligationer. OC:n ger en buffert för att skydda inve-

sterare om emittenten är i en insolvenssituation mot de kreditrisker som tillhör 

säkerhetsmassan, samt de marknadsrisker som uppstår då missmatchning uppstår 

mellan säkerhetsmassan och de emitterade obligationerna.
119

 

3.8 Kontrollorgan på den finansiella 

marknaden i Sverige 

3.8.1 Inledning 

Det finansiella företagen är oerhört viktiga och har stor samhällsekonomisk betydelse 

för Sverige. Därför krävs en särskild reglering med hänsyn till att banker och finansi-

ella företag är riskexponerade och har kopplingar till varandra, vilket kan leda till en 

accelerationseffekt i en kris. 

En kommitté tillsattes efter finanskrisen och resultatet blev SOU 2013:6.
120

 Där be-

skrivs bl.a. orsakerna och effekterna, och vilka åtgärder som krävs för att förhindra 

en finansiell kris. Något som nämndes är att det behövs införas ett makrotillsynsråd. 
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Uppgifterna handlar exempelvis om att kartlägga systemrisker, förebygga 

systemrisker och agera med de makrotillsynsverktyg som finns. Åtgärderna ska vara 

generellt verkande och främja systemstabiliteten.
121

   

Regeringen, FI, Riksbanken och Riksgälden har alla som mål att bidra till en stabil 

finansiell marknad och ett finansiellt system. Före finanskrisen utbrott år 2008 fanns 

ett Stabilitetsråd där alla myndigheterna ingick förutom Riksgälden, men även de 

kom att innefattas i arbetet då myndigheten utsågs som stödmyndighet.
122

 

I dagsläget har vi i Sverige en lag (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut [cit. 

stödlagen] som antogs i slutet av oktober 2008, p.g.a. den finansiella oron. Redan 

under 1990-talet infördes en första stödlag
123

 som avskaffades några år senare. Den 

nya stödlagen har till funktion att stävja risken för allvarliga störningar i det finansi-

ella systemet, så kallade systemrisker.
124

  

3.8.2 Finansinspektionen 

Uppgifterna som FI ansvarar över är tillsyn, regelgivning och den tillståndsprövning 

som berör finansiella företag och finansiella marknader.
125

 Det finansiella systemets 

stabilitet och konsumentintresset är två av huvudinriktningarna som ska tas i beak-

tande när FI sköter sin verksamhet. Den löpande tillsynen utformar FI och i stor ut-

sträckning bestämmer de hur informationsupptagningen ska ske och vilken övervak-

ning som ska utövas, och vad den ska avse.
126

 

Konsumentskyddet innebär att FI ska reglera och utöva tillsyn över bankområdet så 

att det blir mer lättillgängligt för konsumenter, då de som huvudregel har ett stort 

informationsundertag och många tjänster är komplicerade och svårvärderade. De 

finansiella instituten och bankerna som tillhandahåller tjänster ska på ett korrekt och 

enkelt sätt informera om produkter, villkor och kostnader.
127
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3.8.2.1 Särskilt om emittentinstitut och säkerställda obligationer 

Kontroll och särskild tillsyn av emittentinstituten är en av de tre grundpelarna enl. 

EG-direktiven för säkerställda obligationer.
128

 En rådande uppfattning är att det är 

hemlandsprincipen som ska tillämpas, vilket innebär att huvudansvaret för övervak-

ning av filialer i andra medlemsländer står hemlandets myndigheter för. Ytterligare 

en princip är den om ömsesidigt erkännande, och att det endast är nödvändigt med en 

enda auktorisation. Det innebär att de svenska reglerna om säkerställda obligationer 

inte omfattar utländska
129

 instituts säkerställda obligationer som ges ut i Sverige.
130

  

Emittentinstituten står även under en allmän tillsyn och reglering via lag (2004:297) 

om bank- och finansieringsrörelse [cit. LBF], men för att uppfylla kraven enl. EG-

direktiven så krävs också särskild tillsyn vars syfte är att skydda obligationsinneha-

varnas intresse. FI har mandat att bl.a. återkalla tillståndet för emittentinstitutet om 

ett allvarligt åsidosättande av regler har skett.
131

 Det är emittentinstitutet själv som 

ska bekosta FI verksamhet och granskning.
132

 

3.8.2.2 Oberoende granskaren 

FI:s roll som särskild tillsynsmyndighet innebär att det är deras uppgift att tillsätta en 

oberoende granskare för varje emittentinstitut.
133

 Den oberoende granskaren ska 

hjälpa till att kontrollera de olika emittentinstituten.
134

 I arbetsuppgifterna ingår att 

granska och kontrollera registren som förs över tillångarna och de säkerställda 

obligationerna. Exakt hur stor befogenhet den oberoende granskaren har är svårt att 

utläsa ur lag och föreskrifter. Det nämns att undersökningar får göras hos emitten-

tinstitutet,
135

 men när de ska genomföras eller hur det ska gå till väga finns inte 

närmre reglerat. FI anser att det inte behövs något granskningsprogram med minimi-

krav utan det är tillräckligt att granskaren själv upprättar en granskningsplan.
136

 På 

det området där tydligare föreskrifter kommer införas av FI, finns en vilja att 

granskningen ska bli mer riskbaserad än tidigare.
137

 Varje år ska en redogörelse i en 

                                                 
128

 Prop. 2002/03:107, s. 90. 
129

 EES-länder. 
130

 Prop. 2002/03:107, s. 91. 
131

 A.a., s. 94. 
132

 5 kap. 7 § LUSO. 
133

 1 kap. 5 § LUSO och prop. 2002/03:107, s. 2. 
134

 3 kap. 13 § LUSO. 
135

 3 kap. 14 § LUSO. 
136

 FFFS 2013:1, s. 22. 
137

 A.a., s. 19. 



33 

 

granskningsrapport om emittentinstitutets känslighetsanalyser sammanställas. Den 

riskbaserade granskningen ska fokusera på säkerheternas värde genom att se till de 

geografiska områdena och där risken för prisfall kan bedömas som särskilt stora, och 

områden där prisfall har varit som störst. IT- och systemrisker ska granskas mer ut-

förligt efter allvarliga incidentfall eller större systemuppdateringar.
138

  

3.8.3 Riksbanken 

Riksbanken har ett flertal olika uppgifter; att sköta penningpolitik, valutapolitik, upp-

rätthålla ett fast penningvärde och främja ett säkert och effektivt betalnings-

väsende.
139

 Riksbanken arbetar offentligt och i samspråk med aktörerna på markna-

den för att förekomma kriser och påtala risker som kan innebära störningar mot den 

finansiella stabiliteten. Rådgivning ges också till finansiella institut och banker för att 

få dem att minska riskerna eller uppmärksamma områden som behöver förstärkas. 

Det förebyggande arbetet innebär informationsinsamling och redovisning, övervak-

ning av det finansiella systemet, ge rekommendationer och varningar, påverka regel-

systemet samt samarbete med andra organ rörande just systemrisker.
140

  

Riksbankens åtgärder vid en konkret krissituation består av tre huvuddelar; likvidi-

tetsstillskott, kommunikation mellan parterna och offentliggörande av de bedöm-

ningar som gjorts, samt samarbete med andra myndigheter i Sverige och utomlands. 

Likviditetstillskottet kan ges som enskilt stöd, men även genom att generella åtgärder 

vidtas som gör det lättare för banker att låna av Riksbanken. Vetskapen om detta, 

samt tillgången till likvida medel är ett sätt att stabilisera den finansiella marknaden 

och systemet.
141

 

Riksbanken har rollen som ”lender of last resort” och villkoren för att en nödkredit 

ska få lämnas är att det föreligger synnerliga skäl. En bedömning görs av hur system-

riskerna och soliditeten ser ut, samt vilka säkerheter institutet kan ställa. Räntan på 

nödkrediten avgörs från fall till fall. För att undvika ”moral hazard”
142

 kan en högre 

ränta tas ut, dock så är det tveksamt vilken effekt det får eftersom att det handlar om 

en kort utlåningstid, och i så fall måste räntan vara betydligt mycket högre för att ge 

effekt. Eftersom att det är en offentlig händelse som drar åt sig negativ uppmärk-
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samhet så torde risken för ”moral hazard” ändå vara liten, och nödkrediter endast 

sökas när det är akut. Det är dock inte speciellt troligt att en bank skulle ansöka om 

nödkredit eftersom det är så pass negativt laddat och förmodligen skulle inte krediten 

hjälpa institutet tillräckligt för att klara kreditgivningen.
143

 Riksbanken kan även 

ställa upp andra villkor, framförallt brukar de hänföra sig till informationsgivning, 

men även att banken på sikt ska minska låneportföljen.
144

 Nödkrediter ska som 

huvudregel endas ges till solida och livskraftiga institut, alltså enbart finansiella 

institut och banker med likviditetsproblem.
145

  

3.8.4 Riksgälden 

Riksgälden är en myndighet under regeringen som ska ta hand om statens centrala 

finansförvaltning, att förvalta statsskulden och fungera som statens internbank. 

Riksgälden ansvarar även för att ställa ut och förvalta statliga garantier och lån enl. 

förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Vanligtvis handlar det om 

kreditgarantier riktade till särskilda projekt eller företag. Ytterligare uppgifter som 

ligger på Riksgälden är fungera som garantimyndighet och stödmyndighet.
146

 

Som nämnts ovan i inledningen så infördes en stödlag av regeringen i slutet av 2008. 

Riksgälden
147

 blev den myndighet som fick befogenhet att stötta finansiella institut i 

kriser och ingå avtal med dem. En stabilitetsfond
148

 upprättades i november 2008 för 

att staten effektivt skulle kunna finansiera stödåtgärderna vid en bankkris. Det in-

rättades även en stabilitetsavgift som ska betalas in av kreditinstituten som omfattas 

av LBF, med syftet att kostnaderna för en finansiell kris ska bekostas av kredit-

instituten själva.
149

 

3.8.4.1 Insättningsgaranti och investerarskydd 

Baserat på ett EG-direktiv infördes 1996 en insättningsgaranti som innebär att staten 

garanterar insättningar som är anslutna och har FI:s tillstånd att ta emot kunders 
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pengar på konto.
150

 Garantin ersätter kapital och upplupen ränta till ett belopp om 

100 000 euro per kund och institut, om det är så att ett institut går i konkurs eller när 

FI beslutat att insättningsgarantin ska träda in. Det är Riksgälden som administrerar 

insättningsgarantin och det är de anslutna instituten som finansierar garantin. Syftet 

med insättningsgarantin är att öka den finansiella stabiliteten och skydda allmänhe-

tens insättningar och därigenom minska risken för uttagsanstormningar, s.k. ”bank-

runs”. 

Riksgälden är även garantimyndighet för investeringsskyddet. Investerarskyddet tar 

sikte på de värdepapper och pengar som institutet förvaltar åt sina kunder genom sina 

investeringstjänster. Som investeringstjänst åsyftas bl.a. köp, försäljning eller en 

depå av värdepapper. Regleringen infördes 1999 och ersättningen som en kund kan 

erhålla är maximalt 250 000 kronor per institut.
151

 

3.8.4.2 Garantiåtgärder enligt stödlagen 

Möjligheten att erhålla garanti av regeringen eller den myndighet regeringen be-

stämmer, Riksgälden, förutsätter vissa villkor. Det förutsätter antingen att institutet är 

livskraftigt, eller att stödet ska ges för att rekonstruera och avveckla verksamheten. 

Stöd får även ges i andra fall men då syftar det till en situation där flera institut är 

inblandade.
152

 Det krävs att de uppställda kapitaltäckningskraven är nådda,
153

 samt 

att det mottagande institutet går med på vissa villkor som ställs upp av stödmyndig-

heten.  

Viktigt att beakta är EUF - fördragets regler om statstöd, vilket innebär att likabe-

handling på området ska ske och det får inte på något vis snedvrida konkurrensen. 

Stödåtgärderna får därför endast omfatta nödvändiga behov, och det är viktigt att en 

korrekt avvägning görs.
154

  

3.8.4.3 Inlösen 

Förutom garantiåtgärder enl. stödlagen, finns en möjlighet till tvångsinlösen av aktier 

i ett institut. Förutsättningarna för en inlösen är att det är av synnerlig betydelse från 

allmän synpunkt och att de villkor som Riksgälden ställt upp inte accepteras av 
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institutet. Inlösen kan även ske om kapitalbasen som institutet håller understiger en 

fjärdedel av kapitalkraven enl. LKT. Grundtanken är att en stödåtgärd ska ske i 

överenskommelse med institutet, men att stödåtgärder ska vara möjliga att genom-

föra, om institutet inte accepterar de uppställda villkoren. En särskilt inrättad nämnd, 

prövningsnämnden, har rätt att efter stödmyndighetens ansökan pröva det upprättade 

förslaget och villkoren.
155

 

3.9 Europa och EU 

Flera olika myndigheter har tillskapats i finanskrisens kölvatten. En myndighet för 

makrotillsyn, European Systemic Risk Board (ESRB), och tre tillsynsmyndigheter; 

Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepen-

sionsmyndigheten (EIOPA) samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndig-

heten (ESMA). Tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter ingår de i ett euro-

peiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). Huvudsyftet med systemet är att kon-

trollera regeltillämpningen för den finansiella sektorn så att stabiliteten inte 

rubbas.
156 

ESRB bildades 1 januari 2011 och har enl. förordningen
157

 som mål att 

ansvara för makrotillsynen för att minska och förhindra att systemriskerna samt bidra 

till den inre marknaden så att den ekonomiska tillväxten fungerar.
158

 EBA bildades 

samtidigt som ESRB med syftet är att bidra till det finansiella systemets stabilitet och 

effektivitet. Tanken är att övervakningen ska ske så att en likvärdig tillämpning av 

regelsystemet efterlevs, bl.a. så ingår det i deras uppgifter att upprätta gemensamma 

standarder och bidra till en konsekvent tillämpning.
159

  

3.9.1 EMIR160  

OTC-derivat
161

 handlas mellan en köpare och säljare vid sidan av reglerade handels-

platser och marknader. Innebörden av detta är att avtalsinnehåll och villkor inte är 

tillgängligt för någon annan än avtalsparterna och liten eller begränsad information 
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om bankernas användning av valutaswappar kommer till kännedom.
162

 Den bristande 

insynen och förekomsten av stora motpartsrisker anses ha bidragit till finanskrisens 

förlopp 2008. Detta har utmynnat i en förordning på området. Regelverket syftar till 

att öka transparensen på derivatmarknaden och på så sätt identifiera och motverka 

motpartsriskerna på marknaden och bidra till den finansiella stabiliteten. Implemen-

teringen av EMIR innebär att alla standardiserade OTC-derivat ska clearas via en 

central motpart, CCP. Den nya regleringen ska öka den finansiella stabiliteten, det är 

inte bara de svenska bankernas och ccp:ernas anpassning till de nya kraven som är 

viktigt utan även att de utländska centrala motparterna följer de nya reglerna.
163

 

3.9.2 Krishanteringsdirektivet164 

Europeiska-Kommissionen har lagt fram ett förslag som ska ses som en ram för åter-

hämtning och rekonstruktion. Syftet är att minska överdrivet risktagande, skydda 

insättare och vitala banktjänster, skydda den inre marknaden för finansinstitut och 

där med sparas samhällskostnader. Förslaget innebär att de aktuella myndigheterna 

får befogenhet att genomföra vissa typer av åtgärder för att uppnå syftet med 

regleringen. Befogenheten består av tre delar; den första handlar om förberedande 

och förebyggande åtgärder och planer för att minimera riskerna för potentiella 

problem, den andra delen handlar om tidigt ingripande så att vid begynnande 

problem ges en möjlighet att stoppa en banks försämrade situation. Den tredje och 

sista delen handlar om att myndigheterna ska kunna genomföra en rekonstruktion av 

en bank eller finansiellt institut om konkursen skulle angå det allmänna intresset. 

3.9.2.1 Rekonstruktionsförfarande  

Istället för normalt konkursförfarande ska rekonstruktionen utgöra ett alternativ som 

möjliggör omstrukturering eller avveckling av en bank i en obeståndssituation. Om 

banken skulle hamna i en obeståndssituation och situationen skulle; angå det all-

männa intresset, påverka den finansiella stabiliteten och kontinuiteten i en banks 

vitala funktioner och/eller insättningar, kundtillgångar och offentliga medels säker-

het, ska åtgärder vidtas. Om den underförstådda regeln att institut undsätts med 

offentligt medel ”avskaffas”, d.v.s. Riksbankens roll som ”lender of last resort”, bör 
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dessutom rekonstruktionsalternativet uppmuntra oförsäkrade borgenärer att bättre 

överväga riskerna med sina investeringar. Om vidare de nationella finansierings-

arrangemangen vid rekonstruktion utformas i linje med reglerna för statligt stöd, 

kommer detta att säkerställa att ramens övergripande mål kan uppfyllas.
165

 

Rekonstruktionsverktyg och rekonstruktionsbefogenheter som myndigheterna ska 

kunna vidta och tillämpa när villkoren för rekonstruktion har uppfyllts är att 

genomföra försäljning av affärsverksamhet, broinstitut, avskiljande av tillgångar 

samt skuldnedskrivning/”bail-in”. Tillämpningen av dessa åtgärder kan ske var och 

en för sig eller alla tillsammans. 

Under finanskrisen blev ”bail-out” ett vanligt tillvägagångssätt, d.v.s. att staten gick 

in och räddade de finansinstitut och banker som var i en krissituation. För att komma 

bort från detta har man valt att skapa något som istället kallas för ”bail-in”. Detta 

påverkar skuldsidan hos företaget, och tanken är den att de personer som har lånat ut 

pengar får se sin investering förlorad om det skulle bli en krissituation för banken.
166

 

”Bail-in” är inte tänkt att påverka situationen för de fordringar utan säkerhet i den 

prioritetsordning som gäller för fordringarna, däremot är det möjligt att uppfatt-

ningen hos investerarna är att återvinningsgraden för fordringsägare utan säkerheter 

blir lägre i framtiden, d.v.s. att osäkrade krediter kommer bli dyrare i framtiden.
167

  

3.9.3 ECBC168 

Ett annat initiativ som genomförts för att öka stabiliteten på marknaden har ECBC
169

  

utarbetat. De har tagit fram en kvalitetsstämpel för säkerställda obligationer. Kvali-

tetsstämpeln bygger på en Covered Bond Label Convention
170

 som bl.a. innehåller 

olika kriterier vilka behöver vara uppfyllda för att erhålla stämpeln. Kvalitetsstäm-

peln infördes 1 januari 2013 där syftet är en ökad transparens och en strävan mot en 

gemensam kvalitetsdefinition, vilket i sin tur ska leda till positiva effekter på mark-

naden.
171
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 A.a., s. 4-5. 
166
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4 Ett emittentinstituts konkurs 

i praktiken  

4.1 Inledning och problemformuleringar 

Syftet med säkerställda obligationer är att de ska utgöra en säker placering. Av den 

anledningen har lagstiftaren vidtagit åtgärder för att en obligationsinnehavare vid en 

konkurs hos ett emittentinstitut inte ska drabbas av en förlust.  

I det följande kommer jag att redogöra för ett ”worst-case scenario”, där ett fiktivt 

emittentinstitut är insolvent. För att genomföra utredningen så har jag undersökt lag-

stiftarens tanke med hur ett konkursförfarande ska gå till. Några frågeställningar som 

kommer att belysas i det här kapitlet och diskuteras i nästa kapitel är: 

a) Vad är det som omfattas av den särskilda förmånsrätten?  

 

b) Hur ska inflytande medel från en kredit som är registrerad i säkerhetsmassan 

fördelas mellan den oregistrerade delen och den del som är registrerad i en 

solvent resp. insolvent situation hos emittenten? 

 

c) Har konkursförvaltaren en möjlighet att genomföra förskottsutbetalningar? 

 

d) Om krediten andrahandspantsätts, vad omfattas och hur hanteras pantsätt-

ningen? 

 

Inledningsvis kommer en redogörelse för det fingerade emittentinstitutet och dess 

struktur, samt risker förknippade med verksamheten. Där efter studeras förmåns-

rätten och vidare konkursförfarandet. Risken för att ett emittentinstitut ska hamna i 

en insolvenssituation är som nämnts inte stor, och regelverket är uppbyggt för att 

detta inte ska inträffa, men risken är inte heller obefintlig.  
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Banken 

Banken Hypotek AB 

SÄKERHETS-

MASSA 

 

Låntagare 

SÄKERSTÄLLDA 

OBLIGATIONER 

Överföring av tillgångar 

4.1.1 Struktur och bakgrundsfakta 

I detta avsnitt redogörs för det fallet att ett fingerat emittentinstitut, Banken Hypotek 

AB, ”Bolaget”
172

, skulle hamna i en insolvenssituation och hur processen från betal-

ningsinställelse till konkursavslut skulle kunna tänkas se ut. Bolaget är ett kredit-

marknadsbolag, och är ett helägt dotterbolag till Banken AB ”Banken”
173

. Bolaget 

har haft tillstånd från FI att emittera säkerställda obligationer sedan november 2007, 

men har sedan 1997 haft tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. Bankens 

verksamhet består av både upp- och inlåning i samband med emittering av 

säkerställda obligationer, via Bolaget, men bedriver även annan bankverksamhet. 

Bolagets portfolio består av både kort- och långfristig upplåning till ett belopp om 

400mdSEK. Som finansiellt institut är det möjligt att se Banken och Bolaget, 

”Koncernen” som en systemviktig aktör i det svenska finansiella systemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den försäljning och lån som Bolaget erbjuder distribueras via Banken och dess 

kontor. Det är Banken som genomför all lånedokumentation och genom avtal har 

Banken åtagit sig att sköta alla därtill nödvändiga relaterade processer. Det innebär 

även att Bolagets verksamhet inte handhar någon upplåning eller inlåning från all-
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 Bolaget är ett publikt aktiebolag som har tillstånd att bedriva finansieringsrörelse 1 kap. 5 § 11 p. 

LBF. Med finansieringsrörelse, 1 kap 4 § samma lag, avses att man får ta emot återbetalningspliktiga 

medel från allmänheten och bl.a. lämna kredit. De har även tillstånd som gäller för LKT. 
173

 Banken bedriver en mer omfattande rörelse som också ställer större krav på oktroj för bedrivande 

av bankverksamhet, se Lehrberg, Bert, Uppsatser i bankrätt, 1 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2002, 

s.42 ff.  
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mänheten. Bolagets kortfristiga upplåning säkerställs genom emissioner av företags-

certifikat under olika nationella och internationella program samt till viss del genom 

kortfristiga lån från Banken. Eftersom Bolaget och Banken till stor del tillämpar 

samma system och rutiner så är Bolaget i hög grad beroende utav Banken för den 

löpande verksamheten. Om Banken inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden mot 

Bolaget så får det med största sannolikhet negativ inverkan på Bolaget och deras 

borgenärer. 

4.1.2 Moderbolagets garanti  

Banken har utfärdat en generell, ovillkorlig och oåterkallelig garanti för Bolaget. 

Anledningen till att Banken utfärdat garantin är för att man vill behålla Bolagets 

goda kreditbetyg. Omfattningen för garantin är samliga icke efterställda skuldin-

strument som emitterats av Bolaget, men även sådana som kommer att emitteras i 

framtiden. Genom att Banken har ställt en garanti så kommer ratingen att vara 

fortsatt hög, eftersom det innebär en säkerhet för investerarna. Om en 

betalningsinställelse sker i Bolaget kommer Banken träda in och betala via garantin. 

4.1.3 Risker relaterade till Bolagets verksamhet 

Risken att inte få ersättning och betalning av sina motparter är en kreditrisk som 

ligger hos Bolaget.
174

 Vilken kreditkvalitet som låntagare och motparter besitter på-

verkar således värdet på Bolagets tillgångar och därmed utsikterna att få tillbaka in-

vesteringarna. För Bolaget kan det innebära en kapital- eller ränteförlust, eller att de 

får ökade kostnader. I en situation där det finansiella läget är instabilt och värdet på 

tillgångarna sjunker kan betalningsinställelser bli nödvändiga. Om läget blir till-

räckligt allvarligt kan det leda till att Bolaget hamnar i en obeståndssituation och 

skulden kan inte återbetalas till fordringshavarna. 

Även om Bolaget har ingått derivatavtal för att minimera marknadsriskerna så kan 

riskerna inte helt uteslutas. I 2 kap. 4 § LKT så är definitionen för marknadsrisk ett 

samlingsbegrepp för ett flertal olika risker. I begreppet ingår positionsrisker; vilket 

handlar om värdeförändringar gällande aktie- och räntekurser. Andra risker är av-

vecklings- och motpartsrisker, som syftar till risken att en affär inte kan avvecklas 

enl. överenskommelsen eller att motparten inte kan prestera enl. sina åtaganden.  Till 
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 Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler, s.84. 
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sist nämns även råvaru- och valutarisker.
175

 Om Bolagets åtgärder inte är tillräckliga 

kan en väsentligt negativ påverkan ske på Bolagets affärsverksamhet, finansiella 

ställning och resultat. Det är inte möjligt att fullt ut förutsäga och skydda sig mot 

förändringar i konjunkturen eller marknadsförhållanden samt de effekter som upp-

står. 

Bolaget och Banken har som sagt en nära relation och det är oerhört viktigt att åtgär-

der vidtas för att skydda sig mot de operativa riskerna som finns. Det kan bl.a. bestå 

utav att hålla goda interna processer och rutiner. Men operativa risker består utav 

många olika typer av riskelement, i kreditinstitutsdirektivet
176

 art. 4.22 och i 1 kap. 3 

§ 15 p. LKT finns definitioner av vad operativa risker är. Det är risker som inte är av 

finansiell karaktär utan grundar sig på andra yttre omständigheter. Det kan exempel-

vis vara den mänskliga faktorn, interna förfaranden, yttre händelser eller rättsliga 

risker.
177

  

Likviditetsrisken som Bolaget exponeras mot är den risken att de inte kan genomföra 

sina betalningsåtaganden. Flera olika faktorer påverkar hur stor risken är, bl.a. 

kreditbetyget hos både Bolaget och Banken, marknadsprisförändringar eller rykten, 

är orsaker som kan leda till att Bolaget har svårare att genomföra sin upplåning. De 

olika problemen kan i sin tur generera andra svårigheter, så som att motparterna 

kommer kräva högre säkerheter av Bolaget för att kunna genomföra transaktioner. 

4.1.4 Koncernens roll i det finansiella systemet 

Det finansiella systemet är komplext och fyller ett flertal viktiga funktioner. Syste-

met ska omfördela kapital, hantera risker samt se till att det finns ett effektivt betal-

ningsväsende.
178

 Banken med sitt dotterbolag, Bolaget, har en sådan roll att deras 

handlingar kan leda till spridningseffekter i systemet som i sin tur skapar en allmän 

oro på den svenska finansmarknaden. Eftersom Bolaget ligger i en koncern med ett 

nära samarbete med Banken så är Bankens stabilitet oerhört viktig. De utsätts även 

för liknande riskproblematik, så som likviditets- och kreditrisker, så som all 

bankverksamhet.  
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 Prop. 2006/07:5, s. 84-85. 
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 Direktiv 2006/48/EG. 
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 A.a., s.169 f. 
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 Falkman, Henric, Bank- och finansieringstjänster, varför krävs reglering?, 1 u., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2004, s. 27 ff. 
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Spridningseffekterna uppstår p.g.a. bankernas och de finansiella institutens 

kopplingar till varandra, både indirekta och direkta ekonomiska samband finns.
179

 

Det finns inbyggda stabilitetsproblem i banker då verksamheten i sig är utformad på 

det sättet. För Bolaget är situationen sådan att säkerhetsmassan består av illikvida 

tillgångar, d.v.s. lån i fastigheter och andra särskilt säkra tillgångar.  Eftersom löp-

tiden på säkerheterna och de säkerställa obligationerna ofta varierar är det viktigt att 

Bolaget hela tiden se till att de uppfyller matchningsreglerna i LUSO. Det är även en 

av anledningarna till varför Banken har ställt ut en garanti till Bolaget.  

Interbankhandeln är i stor grad beroende utav aktörernas förtroende till varandra. Om 

en misstro på marknaden får fäste och Bolaget inte har en tillräcklig likviditetsbuffert 

så kommer läget snabbt förvärras. Likviditetsbristen leder till att Bolaget väljer att 

använda en del av OC:n, genomföra försäljning av värdepapper eller andra tillgångar. 

Detta i sin tur påverkar direkt Bolagets rating, vilket i sin tur får priserna att gå ner 

och skapar en finansiell oro där det blir svårt att få in likvida medel.
180

 Eftersom 

Bolaget har en garanti från Banken, blir det Banken som måste se till att ordna lik-

vida medel. Om Banken misslyckas med detta så kommer det leda till betalningsin-

ställelse. Eftersom att de olika instituten och bankerna har ekonomiska kopplingar till 

varandra blir även de påverkade av att Bolaget och Banken inte kan uppfylla sina 

åtaganden. Koncernens illikviditet kan därmed påverka andra banker och spridnings-

effekten är ett faktum.
181

 Eftersom de tekniska systemen är avancerade och möjlighe-

terna för investerare och kunder att flytta pengar gör det möjligt att på mycket kort 

tid dra tillbaka pengarna.
182

 

4.1.5 Åtgärder i kris 

Tidigare (se ovan 3.8) har redovisats för olika möjligheter för staten att ingripa i en 

stressad situation på marknaden. Eftersom att Koncernen är i en akut situation där det 

definitivt råder likviditetsbrist, eventuellt finns också en soliditetsbrist, är det väldigt 

angeläget om att åtgärder genomförs oerhört snabbt för att uppnå ett så bra resultat 

som möjligt.  
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4.1.5.1 Sälja vidare 

Ett alternativ för Banken är att sälja av Bolaget. Fullständig överlåtelse bör vara det 

som tillämpas då det skulle vara problematiskt att sälja fordringarna, eftersom det i 

ett sådant fall skulle innebära ett gäldenärsbyte. Då måste alla borgenärer vara över-

ens om detta, så det är inte ett praktiskt genomförbart alternativ. 

I en krissituation när förtroendet är lågt och det är en volatil marknad kan det vara 

svårt att avyttra säkerställda obligationer. Det måste undersökas och snabbt konstate-

ras om det finns en andrahandsmarknad för de säkerställda obligationerna. Saknas en 

likvid andrahandsmarknad eller om en sådan marknad inte kan tillskapas är innebör-

den av detta att de är illikvida. För en enskild obligationsinnehavare försvinner möj-

ligheten att sälja sitt innehav och ger därmed en lägre avkastning än vad som skulle 

ha getts om en fungerande andrahandsmarknad funnits. I mitt scenario där hela Kon-

cernen är i en stressad situation, och det är osäkert om säkerhetsmassan är tillräcklig 

för att täcka fordringarna är det inte särskilt troligt att det skulle gå att hitta en köpare 

till ett rimligt pris. Eftersom det råder en stark misstro till Koncernen lyckas ingen 

affär genomföras.   

4.1.5.2 Riksbankens stöd 

Det är möjligt att Riksbanken, i deras roll som ”lender of last resort” att ställa en 

nödkredit. Möjligheterna att erhålla nödlån är begränsade, det är svårt att göra en 

korrekt bedömning då det är ett ansträngt läge och ekonomiskt väldigt komplext. 

Värderingen av tillgångarna i Koncernen är en svår uppgift i en stressad situation, 

när värdet på tillgångarna faller och andrahandsmarknaden är dålig. En prognos 

måste också göras för att se hur den framtida situationen ser ut för Koncernen, i bästa 

fall kommer en prognos kunna göras för ca två år framåt. Om tecken på insolvens 

visas är nödlån inte tillräckligt och fokus bör istället ligga på ”rädda vad som räddas 

kan”, och arbeta med att skademinimera och begränsa effekterna av en insolvens. 

Olönsamma banker bör rekonstrueras och avvecklas.
183

  

Det visar sig att det inte enbart finns likviditetsproblem, utan även soliditetsproblem i 

Koncernen så ingen nödkredit lämnas. Det har p.g.a. den finansiella oron i kombina-

tion med snabbt sjunkande priser på fastighetsmarknaden visar det sig att de säkra 
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tillgångarna inte motsvarar de säkerställda obligationerna. Eftersom ingen långsiktigt 

överlevnadsförmåga finns är det inte rimligt att likviditetsstöd ges.
184

 

4.2 Förmånsrätt 

Särskild förmånsrätt ges enl. 3 a § och 9 § FRL till derivatmotparter och innehavare 

av säkerställda obligationer. FRL är konstruerad som en turordning från borgenärer 

med säkerhetsrätter till oprioriterade borgenärer för att förhindra en kapplöpning om 

att komma först till egendomen i en insolvenssituation. Det görs en distinktion 

mellan särskild och allmän förmånsrätt där den särskilda förmånsrätten ges företräde 

framför den allmänna, och sist rankas de oprioriterade borgenärerna.
185

 Ett 

ställningstagande gjordes av lagstiftaren angående vilken förmånsrätt de säkerställa 

obligationerna skulle ges, och resultatet blev att obligationsinnehavare och derivat-

motparter ska ha bästa förmånsrätt och att det i praktiken inte inverkar på övriga bor-

genärers rätt. Anledningen till att den särskilda förmånsrätten ska omfatta även deri-

vatmotparterna i en konkurssituation var att det ansågs nödvändigt för att obligatio-

nerna skulle upprätthålla sin status som särskilt säkra.
186

  

Den särskilda förmånsrätten gäller enbart i den egendom och omfattning som följer 

av 4 kap. 1 § LUSO. Endast den egendom som är tillåten enl. lagen får användas som 

säkerhetsmassa. Innebörden av detta är att endast registrerade tillgångar enl. 3 kap. 

10 § LUSO omfattas, samt de medel som vid den kritiska tidpunkten finns hos 

Bolaget och som härrör från derivatavtal eller säkerhetsmassan. Tillgångar som regi-

streras senare, alltså efter konkursutbrottet, kan också omfattas om de uppfyller 4 

kap. 4 § LUSO. Förmånsrätten uppkommer genom införandet i registret, vilket också 

får till följd att tillgångarna rent fysiskt inte behöver separeras från andra till-

gångar.
187

 Den särskilda förmånsrätten ger även en prioriterad rätt till återbetalning 

avseende upplupen ränta och kapital.
188

 Förmånsrätten som obligationsinnehavare 

och derivatmotparter ges i Bolagets konkurs omfattar i första hand deras kreditstock, 
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dock så hindrar inte detta att obligationsinnehavarna kan få ta del av de under-

liggande säkerheterna om både Bolaget och bolåntagaren är insolventa.
189

  

Det övervärde som kan ha tillskapats i Bolaget, d.v.s. OC:n, före konkursutbrottet 

omfattas också av förmånsrätten. Om det är så att det uppstår en brist i säkerhets-

massan, så gäller inte den särskilda förmånsrätten för några andra tillgångar utan 

borgenärerna får kräva ut sin ersättning med de oprioriterade borgenärerna, 18 § 

FRL.
190

   

I 2 § 1 st. FRL stadgas att särskild förmånsrätt endast gäller i viss särskilt angiven 

egendom, i detta fall en säkerhetsmassa. Den särskilda förmånsrätten kan åberopas 

både vid utmätning och vid konkurs.
191

 Något som har sett som ett problem och 

nämns i både prospekt och lagkommentarer, är att den särskilda förmånsrätten inte 

tagits upp i 8 kap. Utsökningsbalken (1981:774) [cit. UB].
192

 Det borde dock inte ha 

någon betydelse att det inte är upptaget i UB, då det i 1 kap. 2 § UB stadgas att om 

det i någon annan lag finns bestämmelser som avviker från UB, så gäller den lagen, i 

det här fallet FRL. 

4.2.1 Bakomliggande säkerheter och förmånsrätt 

Rätten att pantsätta sin egendom har ägare till fast egendom och innehavare av 

bostadsrätt eller tomträtt. Förmånsrätten som gäller fast egendom och tomträtt 

kommer utav den inteckning som ägaren eller tomträttsinnehavaren gör. Dessa för-

månsrätter har dock lägre prioritet än andra fordringar som har blivit särskilt lag-

reglerade m.h.t. fast egendom och tomträtt.
193

 Förhållandet mellan dessa borgenärer 

och deras fordringar samt obligationsinnehavarna och deras särskilda förmånsrätt är 

något som lagstiftaren har beaktat.  

De förmånsrätter som åsyftas är fastighetsägarens eller bostadsrätts- och tomträtts-

innehavarens, oförmåga att betala. Konkursförvaltaren ska vidta åtgärder för att få in 

utestående fordringar, i det här fallet krediterna till bolånekonsumenterna om Bolaget 
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 Walin, Gregow, s. 30-31. 
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försätts i konkurs. För att kunna driva in en fordran krävs antingen att den är 

förfallen eller att gäldenären betalar tillbaka krediten i förtid. Eftersom att Bolaget är 

i en konkurssituation, och det inte är helt otänkbart att konkursförvaltaren inte klarar 

av att få in de utestående fordringarna inom en rimlig tid är lösningen att sälja 

fordringarna istället. En förutsättning för en lyckad försäljning är att gäldenärerna 

skött sina betalningar enl. låneavtalet. Vad som påverkar kreditens försäljningsvärde 

är den underliggande säkerhetens värde och hur fastighetsmarknaden ser ut. 

Förmånsrätterna har inte någon direkt betydelse för obligationsinnehavarnas ställning 

vid Bolagets obestånd. Dock är det möjligt att risken att kreditstockens värde försäm-

ras vid en försäljning om de bakomliggande säkerheterna, d.v.s. fastigheterna, belas-

tas med fördelaktigare förmånsrätt än emittenten. För det fallet att inte bara Bolaget 

är i konkurs utan även låntagaren, så kan de borgenärer med förmånsrätt i fast egen-

dom eller tomträtt har rätt till utdelning inbördes. I detta fall kommer Bolagets kon-

kursbo och i praktiken obligationsinnehavaren, att ha ett sämre förmånsläge än bor-

genärer, exempelvis en bostadsrättsförening, som kan stödja sig på någon av de för-

månsrätter som nämnts ovan. Företrädesordningen i låntagarens konkurs påverkas 

således inte av FRL och LUSO.
194

  

4.2.2 Säkerställda obligationer och panträttens reglering 

Bolagets verksamhet består av att ge ut krediter mot panträtt i fast egendom, via 

Bankens kontorsorganisation. Det är dessa krediter som ligger till grund för den sär-

skilda förmånsrätten i 3 a § FRL när säkerställda obligationer emitteras. Den sär-

skilda förmånsrätten ger bättre rätt än den som följer av en vanlig pantsättning i 4 § 

FRL, vilket innebär att den i vilket fall inte kan tolkas som en vanlig panträtt. I en 

obeståndssituation hos pantsättaren (låntagaren) har panthavaren (långivaren, 

Bolaget) rätt att realisera panten.  

De krediter som finns upptagna i Bolagets register, säkerhetsmassan, förhindrar inte 

Bolaget från att pantsätta krediterna i andra hand. Själva inteckningen av krediten i 

registret utgör ingen pantsättning och kan därför inte heller helt okritiskt tolkas som 

en sådan. Vid införandet av lagen och vilken förmånsrätt som skulle följa så ansågs 

handpanträtten för kostsam och osmidig. Om ett emittentinstitut upplåter panträtt i 

krediter är det en handpanträtt och 4 § FRL gäller.    

                                                 
194
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Om Bolaget har lämnat ett hypotekslån om 85 procent av marknadsvärdet till bolån-

tagaren, så får 75 procent av säkerheten infattas i säkerhetsmassan. Den resterande 

krediten skulle möjligtvis kunna användas till en andrahandspantsättning. Detta är 

dock nog inget som i realiteten skulle ske då det är osmidigt och kostsamt för 

Bolaget, samt att det kan påverka deras rating negativt.
195

    

4.3 Konkursen är ett faktum – vad säger 

lagen? 

Situationen är sådan att Bolaget och Banken är på obestånd och det finns inte till-

räckligt med medel för att fullgöra sina åtaganden och bedömningen som genomförs 

visar att det inte är tillfälligt.
196

 Banken och Bolaget försätts omedelbart i konkurs 

efter egen ansökan.
197

 Flera förvaltare utses av tingsrätten för att genomföra avveck-

lingen av Banken och Bolaget. Det är komplexiteten och beskaffenheten av boet som 

leder till att flera konkursförvaltare utses. Det är viktigt att förvaltarna uppfyller det 

kvalifikationer som är nödvändiga för att på bästa sätt sköta en konkurs av en bank 

och ett emittentinstitut.
198

 Till sin hjälp finns möjligheter för förvaltarna att anlita ett 

sakkunnigt biträde som en investmentbank, revisionsbyrå eller en annan kunnig råd-

givare för hjälp i de bedömningar som ska göras.
199

 Eftersom de handlar om framåt-

blickande och komplicerade bedömningar är det lämpligt i detta förfarande.
200

 FI 

kommer även att utse ett allmänt ombud, vilken kommer ha samma roll som en kon-

kursförvaltare och delta i konkursboets förvaltning.
201

  

4.3.1 Bolagets konkursförvaltare 

Förvaltaren börjar översynen av Bolagets alla tillgångar och skulder, i den mån åter-

vinning av tillgångar kan ske och om ett bevakningsförfarande
202

 kommer att bli 

aktuellt. Förvaltaren har till uppgift att tillvara ta borgenärernas intressen i möjligaste 

mån, samt genomföra likvidationen av Bolaget så effektivt och snabbt som möjligt. 

När Bolaget är försatt i konkurs har de förlorat rådigheten över sin tillgångsmassa 
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och kan inte längre ge ut säkerställda obligationer. Avtal kan endast ingås av det 

bildade konkursboet och inte av gäldenären. För avtalsmotparten uppkommer en 

massafordran på konkursboet när konkursförvaltaren ingår ett avtal för konkursboets 

räkning.
203

 I vissa utländska rättsordningar där man har tillåtit avtals ingående har 

avtalsmotparten istället fått en fordran med förmånsrätt i hela säkerhetsmassan lik-

ställd de andra, ”pari passu”.
204

 Dock skulle en sådan lösning inte passa bra i det 

svenska insolvensrättsliga systemet, eftersom en gällande grundregel är att endast 

fordringar som uppkommit före konkursbeslutet kan göras gällande i konkursen.
205

 

Faktumet att avtalsmotparten ges en massafordran med prioritet framför de säker-

ställda och förmånsberättigade borgenärerna bör ge goda chanser att hitta villiga 

motparter till attraktiva villkor för förvaltaren.
206

  

Konkursförvaltaren har rätt att ingå nya lån, derivatavtal och repor för att säkerställa 

och upprätthålla matchningen mellan tillgångarna i säkerhetsmassan och förpliktel-

serna enl. de säkerställda obligationer och derivatavtal som konkursboet har. Genom 

att förvaltaren har fått ökade befogenheter ökar förutsättningarna för att säkerhets-

massan ska kunna hållas ihop.
207

 Möjligheten att vidta dessa åtgärder innebär inte att 

de strider mot syftet med 7 kap. 8 § KonkL utan kan snarare ses som ett sätt att 

uppnå det syftet, eftersom det handlar om att tillgodose borgenärernas bästa. 

Den särskilda förmånsrätt som ges innehavare av säkerställda obligationer och mot-

parter i derivatavtal kan endast ske före Bolagets konkursbeslut. Andra rättshand-

lingar som Bolaget vidtar ger inte motsvarande förmånsrätt. Konkursförvaltarens 

befogenhet att ingå avtal efter konkursbeslutet, med konsekvensen att en massaford-

ran uppstår, är långtgående. Tanken är att det mest ändamålsenliga alternativet ska 

användas för att upprätthålla matchningen.
208

 De avtal som bör ingås är självklart 

sådana som kan komma att gynna obligationsinnehavare och derivatmotparter. Det är 

dock oklart hur lätt det kommer att bli för konkursförvaltaren att hitta någon avtals-

motpart då det sällan finns parter som vill investera i sådana krisartade lägen.
209
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Bolaget har enbart en säkerhetsmassa och om förvaltaren ingår avtal för att uppnå 

balans för säkerhetsmassan så ska den massaförpliktelsen som uppstår enbart belasta 

tillgångarna i den aktuella säkerhetsmassan.
210

 De nya avtalsmotparterna som 

erhåller en massafordran och erhåller betalning före de säkerställda borgenärerna kan 

orsaka konflikter. Sannolikt kommer de medel som konkursförvaltaren kommer över 

genom nya avtal att användas till att betala obligationer i den takt de förfaller, och 

hela säkerhetsmassan kommer att belastas av avtalen. Innehavare av en obligation 

som förfaller tidigt skulle därför kunna gynnas i förhållande till en obligationsinne-

havare som har senare förfallande obligationer, om säkerhetsmassans tillgångar inte 

kan betala alla borgenärer med förmånsrätt och borgenärerna med massafordringar. 

Därför är det av stor vikt att korrekta bedömningar görs av konkursförvaltaren så att 

sådana typer av konflikter inte uppstår. Till hjälp vid bedömningen finns kraven för 

att ingå avtalen att matchningsreglerna uppfylls och de nya avtalens finansiella vill-

kor är beaktade.
211

 Konkursförvaltaren får enbart ingå derivatavtal med vissa god-

kända motparter.
212

 Om konkursförvaltaren gör korrekta bedömningar kommer även 

oprioriterade borgenärers intressen att skyddas, men även genom att massafordring-

arna som tillkommer genom avtalen belastar säkerhetsmassan.
213

 

4.3.2 Bolagets register  

Om Bolaget har skött registreringen av de säkerställda obligationerna, derivatavtalen 

och säkerhetsmassan så som föreskrivs i LUSO kommer det underlätta för förval-

taren vid konkursförfarandet. Det ska kunna utläsas ur registret det nominella värdet 

av de säkerställda obligationerna och det nominella värdet av den säkerhetsmassa 

som är knuten till dem. I LUSO talas det endast om en säkerhetsmassa men i 

förarbetena
214

  till lagen framgår att inget hinder finns mot att flera säkerhetsmassor 

etableras. Bolaget har dock enbart en säkerhetsmassa, och ett register har förts över 

denna säkerhetsmassa och de därtill bundna obligationerna. FI har infört en 

klargörande bestämmelse i 5 kap. FFFS 2013:1 gällande möjligheten att hålla flera 

säkerhetsmassor.
215
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Efter konkursbeslutet ska de medel som betalas in p.g.a. gällande avtalsvillkor för 

tillgångarna i säkerhetsmassan och för derivatavtal också upptas i registret.
216

 Den 

avgörande tidpunkten för förvaltaren är att konstatera när Bolaget har försatts i kon-

kurs eftersom att det enbart är de tillgångar som är registrerade vid den tidpunkten 

som obligationsinnehavarna kan hävda sin förmånsrätt i.
217

 

4.3.3 Bolagets tillgångar 

Bolagets tillgångar och skulder ska struktureras av konkursförvaltaren och för till-

gångarna ska förvaltaren upprätta en ”avvecklingspool”
218

. De tillgångar som 

Bolaget innehar som inte är att anses vara dennes enl. 3 kap. 3 § KonkL ska 

separeras. Där till räknas de borgenärer med separationsrätt, d.v.s. de borgenärer som 

har ett anspråk på att få ut egendomen med hänvisning till äganderätt. Det är viktigt 

att klargöra vilka dessa tillgångar är eftersom en presumtion uppställs i 4 kap. 17-19 

§§ UB, som även gäller i konkurs, att egendom som finns i gäldenärens besittning 

tillhör denne tills motsatsen bevisas. Ytterligare tillgångar som inte ska ingå är de 

som tillhör borgenärerna med kvittningsrätt. För att erhålla kvittning finns det ett 

flertal kriterier som måste vara uppfyllda, se 5 kap. 15-17 §§ KonkL. Som 

huvudregel gäller dock att ett fordringsförhållande ska ha funnits mellan Bolaget och 

borgenären före konkursbeslutet.
219

 

Konkursförvaltaren bör även se över möjligheterna att återvinna egendom till kon-

kursboet eftersom de omfattas av konkursboegendomen 3 kap. 3 § 2 st. KonkL. Om 

möjligheterna och förutsättningarna som krävs för återvinning föreskrivs i 4 kap. 

KonkL. Beroende på hur egendomen har avhänts bolaget, till vem och inom vilken 

tidsfrist är faktorer som påverkar vilken paragraf som ska tillämpas. 

Bolaget har redovisat en OC om 35 procent i sin Q2-rapport och den anses vara in-

tecknad för obligationsinnehavarna och derivatmotparterna. Inteckningen i sig för-

hindrar inte Banken från att förfoga över tillgångarna som de vill, så länge match-

ningsreglerna uppfylls, däremot så påverkas ratingen kraftigt om OC:n försvinner.
220

 

OC:n är till för att skydda obligationsinnehavarna och derivatmotparterna som finns i 

Bolaget, det är dock tveksamt om det finns tillgångar att tillgå då Bolaget har haft 
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likviditetsproblem en längre tid, i kombination med att Banken inte har kunnat upp-

fylla sina åtagande enl. garantin.  

4.3.4 Realisering av tillgångarna i poolen 

Konkursförvaltaren ska vid försäljningen av Bolagets tillgångar tillämpa 8 kap. 

KonkL. Huvudregeln är att försäljningen ska genomföras så snart det lämpligen kan 

ske, 8 kap. 1 § KonkL. Det finns dock ett flertal undantag som räknas upp i 

paragrafen, bl.a. särskilda regler för borgenärer med förmånsrätt i viss egendom.
221

 

Den fasta egendomen som tillhör boet säljs antingen genom ett exekutivt förfarande, 

så som föreskrivs enl. UB, eller genom en underhandsförsäljning eller försäljning på 

ordinär auktion.
222

 Den lösa egendomen ska försäljas på olika sätt beroende på om 

det finns en förmånsrätt kopplad till den. Är det ordinär lös egendom som inte ska 

ingå i fortsättandet av Bolagets rörelse tillämpas ett auktionsförfarande.
223

 

Eftersom Bolaget har bedrivit rörelse så är det önskvärt att de fortsätter att bedriva 

den.
224

 Den verksamhet som är kopplad till avvecklingspoolen ska fortsätta drivas i 

enl. med LUSO:s regler. Normalt sett så är det även bäst ur borgenärssynpunkt att 

driva vidare övrig verksamhet också, för att kunna sälja den som en enhet. När det 

gäller Bolaget så hade de ett mycket nära samarbete med Banken, som även utförde 

själva verksamheten. Det innebär att Bolaget kan ha svårt att fortsätta bedriva sin 

verksamhet så som vore önskat. Det är möjligt att en annan bank skulle kunna ta över 

den rollen som moderbanken hade, men även en sådan övergång skulle inte vara 

simpel. 

4.3.5 Avvecklingspoolen 

Konkursförvaltaren har nu upprättat en avvecklingspool som ska bestå så länge den 

har förmågan att vara solvent, annars ska den upplösas. Momentana likviditetspro-

blem bör inte hindra att en pool skapas eller senare avvecklas och mindre avvikelser 

från lagens bestämmelser bör inte heller få sådana konsekvenser. Vad som räknas 

som tillfälligt och under hur kort period det är frågan om nämns inte i lag eller förar-

beten. Konkursförvaltares bedömning är avgörande för hur avvecklingspoolen ska 

drivas. Om det är omöjligt att fullgöra förpliktelserna som Bolaget har ådragit sig 
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mot obligationsinnehavare och derivatmotparter ska poolen avvecklas. Så länge till-

gångarna i säkerhetsmassan och de registrerade derivatavtalen producerar tillräckligt 

med medel för att hålla balansen med de kontraktsenliga betalningarna till obliga-

tionsinnehavare och derivatmotparter ska konkursförvaltaren fortsätta driva avveck-

lingspoolen, även om det alltså kan bli långa tidsperioder, p.g.a. obligationernas löp-

tider. 

Konkursförvaltaren ska behandla alla borgenärer med särskild förmånsrätt lika, och 

om en korrekt bedömning har gjorts gällande poolens soliditet så ska inget annat 

kunna ske. Motstående intressen kan uppkomma mellan innehavare av obligationer 

med kort förfallotid efter konkursutbrottet då avvecklingspoolen är matchad, medan 

de som har obligationer med längre förfallotid blir lidande då poolen inte länge är 

matchad.
225

   

Förvaltaren har en skyldighet att höra särskilt berörda borgenärer och tillsyns-

myndigheten i viktigare frågor om det inte föreligger hinder mot det.
226

 Innebörden 

av detta är att de berörda borgenärerna med största sannolikhet kommer att vara 

professionella investerare som är med i bedömningen av Bolagets avveckling på 

föreslaget sätt. Risken att särbehandling kommer ske för vissa obligationsinnehavare 

får därför ses som liten. Dock kan det hända att det kommer att vara brådskande att 

ingå nya avtal så möjligheten att höra alla berörda parter inte är möjligt. Antalet obli-

gationsinnehavare är förmodligen ett stort antal och förmodligen inte helt lätt att fast-

ställa identiteten på dem. Gör konkursförvaltaren bedömningen att villkoren för att 

ingå nya avtal är uppfyllda bör borgenärernas intressen vara tillräckligt beaktade och 

därmed inte höras särskilt.
227

 Till sist kan även nämnas att en obligationsinnehavare 

alltid kan klandra slutredovisningen och yrka skadestånd av konkursförvaltaren om 

denne anser att skada har vållats genom uppsåt eller oaktsamhet.
228

 

4.3.5.1 Förskottsutbetalningar 

Det finns en uppfattning
229

 om att det finns en möjlighet för konkursförvaltaren att 

göra förskottsutbetalningar med medel som härrör ur säkerhetsmassan till andra ford-
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ringshavare än de med särskild förmånsrätt i säkerhetsmassan. För att det ska kunna 

göras torde det krävas att säkerhetsmassan innehåller avsevärt mer med tillgångar än 

vad som krävs för att prestera fullgott mot obligationsinnehavare och motparter i 

derivatavtal. Sådana förskottsutdelningar skulle annars kunna fördröja eller äventyra 

de avtalsenliga betalningarna som ska ske.
230

 

Detta kan dock jämföras med SOU 1997:110
231

, där det verkar högst tveksamt om en 

förskottsutbetalning kan ske. Där står att återstoden ska tillfalla konkursboet om alla 

förmånsberättigade fordringsägare får betalt ur konkursen. Det är oklart om 

återstoden är det som är kvar efter att alla fordringshavare har fått betalt och säker-

hetsmassan är avvecklad eller om det syftar till det överskott som konkursförvaltaren 

beräknar vara kvar. 

KonkL reglerar förskottsutbetalning och konkursförvaltarens möjlighet att betala ut 

utdelningsmedel i förskott till en borgenär.
232

 Borgenären kan krävas att ställa säker-

het för de återbetalade medlen om de visar i framtiden att sådan rätt till utdelning inte 

fanns, 11 kap. 16 § KonkL. Reglerna om förskottsutbetalning ska se som undantags-

regler och tillämpas om det är lämpligt i det enskilda fallet. Eftersom det inte ligger i 

linje med lagens syfte att göra förskottsutbetalningar då det innebär en stor osäkerhet, 

så tillskapades istället vissa särregler kring insolvenshanteringen, bl.a. reglerna 

gällande avvecklingspoolen.
233

     

Om konkursförvaltaren gjort en felberäkning, och en missmatchning av löptiderna 

skulle inträffa är risken att obligationsinnehavarna och derivatmotparterna inte får 

betalt enl. plan. Det som talar för prospektens tolkning är att övriga borgenärer skulle 

protestera mot att hela säkerhetsmassan ska avvecklas då vissa säkerställda obliga-

tioner har löptider på flera år. Det finns alltså inget som säger hur konkursförvaltaren 

ska agera i ett sådant läge, om utbetalning inte sker så bör rätt till ränta för dröjsmålet 

föreligga för de borgenärerna som har förmånsrätt. I vilket fall så ska det hållas i 

åtanke att konkursförvaltaren är skadeståndsskyldig, så konkursförvaltaren lär inte ta 
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några risker om osäkerhet finns till huruvida säkerhetsmassans tillgångar är tillräck-

liga.
234

 

4.3.5.2 Försäljning av tillgångar när avvecklingspoolen är solid 

Konkursförvaltaren kan försöka att sälja vidare hypotekskrediterna till ett annat insti-

tut. De medel som inflyter från försäljningen, m.h.t. den relevanta belåningsgraden 

och vad säkerheten hade för senast registrerade marknadsvärde,
235

 kan användas för 

att betala obligationsinnehavarna och derivatmotparterna. Om det är så att det finns 

en del av krediten som inte är intecknad i säkerhetsmassan så borde de medel som 

inkommer ifrån försäljningen inte ingå avvecklingspoolens tillgångar, eftersom de 

medlen inte härrör från säkerhetsmassan. Därmed, om konkursförvaltaren har lyckats 

sälja krediterna så att ett överskjutande belopp finns, ska det tillfalla konkursboet. 

Kreditvärderingsinstituten tar hänsyn till möjligheten för Bolaget att sälja av säker-

hetsmassans tillgångar när de genomför sin rating. För Moody’s rating innebär det att 

de undersöker refinansieringsrisken, d.v.s. hur konkursförvaltaren ska agera när 

emittentinstitutet är på obestånd för att garantera borgenärerna betalning. Aspekter 

som spelar roll är att det finns en missmatchning mellan de utgivna obligationerna 

och krediterna, vilket innebär att tillgångarna i säkerhetsmassan måste säljas eller 

pantsättas. Refinansieringsrisken beror på ett flertal olika faktorer så som vilka typer 

av tillgångar som finns i säkerhetsmassan, kreditkvaliteten på tillgångarna, mark-

nadsriskerna eller lagstiftning och kontraktspecifika hänsynstaganden.
236

   

4.3.5.3 Belåningsgraden 

Säkerhetsmassans tillgångar säkras av egendom som är godkänd att använda som 

kredit enl. LUSO. Belåningsgraden är ett kvot-värde som reglerar hur stor del av 

krediten som får upptas i säkerhetsmassan med avseende på fastighetens marknads-

värde. Om marknadsvärdet på egendomen skulle sjunka drastiskt och Bolaget inte 

skulle vidta några åtgärder kan en missmatchning uppstå. Belåningsgraderna är där-

för utformade på det viset att det ska finnas en säkerhetsmarginal, som är skillnaden 

mellan fastighetens marknadsvärde och LTV-värdet. Krediten får ”ingå i säkerhets-

massan till den del krediten i förhållande till säkerheten ligger inom” belånings-
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 17 kap. KonkL. 
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 Eftersom det är medel från kreditförsäljningen och inte den underliggande säkerhetens försäljning 

så är det differensen som erhålls, 4 kap. 1 § och 3 kap. 3 § LUSO.  
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 Covered Bonds Handbook, Chapter 7, s. 11. 
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graden, 3 kap. 3 § 1 st. LUSO. Krediten i förhållande till säkerheten är en otydlig 

formulering, men det kan antas att det med säkerheten menas hela den underliggande 

fastighetens värde, och inte enbart den intecknade delen.
237

 

Om det finns en hypotekskredit som överskrider den aktuella belåningsgraden så ska 

enbart den del som ligger inom den föreskrivna belåningsgraden räknas in i säker-

hetsmassan. De medel som inflyter från ett lån där en del inte är intecknad i säker-

hetsmassan finns inte reglerat i LUSO. En tolkning som finns är att räntebetalningar 

ska fördelas enl. en proportionalitetsprincip. Amorteringar däremot ska inte behand-

las proportionerligt utan där ska hela beloppet hänföras till den icke inräknade 

delen.
238

 Däremot om det sker en försäljning av den underliggande säkerheten ska 

hela beloppet gå till den intecknade delen.
239

  

Bolaget måste löpande kontrollera marknadsvärdet på de underliggande säkerheterna 

så att de håller ett acceptabelt värde. För det fallet att en säkerhet minskat i värde så 

att lånebeloppet i relation till säkerheten avsevärt förändras är det vid beloppsmatch-

ningen som detta ska beaktas, 3 kap. 7 och 8 §§ LUSO.
240

 Bolaget måste därför 

fortsätta uppfylla matchningskraven avseende säkerhetsmassan. Om 

matchningsreglerna inte uppfylls kommer avvecklingspoolens tillgångar inte längre 

att hållas åtskilda. Då gäller inte längre obligationsvillkoren utan KonkL regler ska 

tillämpas.  

4.3.6 Om avvecklingspoolen inte kan matchas 

Så länge det råder matchning mellan säkerhetsmassan och Bolagets åtaganden hålls 

obligationsinnehavarna utanför själva konkursförfarandet. Om det visar sig att den 

säkerhetsmassa som finns tillgänglig inte är tillräcklig, inleds ett separat konkursför-

farande, vilket innebär att obligationerna förfaller till betalning.
241

 Det ligger alltså i 

konkursförvaltarens intresse att så snabbt som möjligt genomföra en försäljning av 

säkerhetsmassan.
242

 Borgenärerna har särskild förmånsrätt i säkerhetsmassan och de 

underliggande tillgångarna till den belåningsgrad som de registrerats för. Eftersom 

LUSO:s regler inte längre är tillämpliga så upphör villkoren att få betalt som gällde 
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 Prop. 2002/03:107, s. 69. 
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 Förutsatt att den underliggande säkerheten inte är föremål för utmätning. 
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 Se ovan under avsnitt 4.2. 
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 Prop. 2002/03:107, s. 69. 
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 A.a., s. 34. 
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 7 kap. 8 § KonkL. 
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enl. de säkerställda obligationerna. Den särskilda förmånsrätten kvarstår dock i 

säkerhetsmassan och de medel som inflyter. Eftersom tillgångarna i säkerhetsmassan 

inte är tillräckliga för att betala alla obligationsinnehavare och derivatmotparters 

fordringar har de rätt att kräva resterande belopp i konkurrens med oprioriterade bor-

genärer,
 243

 vilket i praktiken kommer innebära att de inte kommer att erhålla det 

återstående beloppet.  
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 Se ovan under avsnitt 4.2. 



58 

 

5 Diskussion 
I detta sista avsnitt kommer en sammanställning av relevant fakta att analyseras och 

diskuteras. De ovan upptagna frågeställningarna kommer också att diskuteras. 

När det gäller lagstiftningen från EU så finns det ännu ingen bestämd reglering kring 

hur finansiella företag och banker ska hanteras i en kris- och insolvenssituation. 

Kommissionens förslag är en början, men det är inte helt osannolikt att revideringar 

och kompromisser kommer ske. Grundtanken är dock att säkerställda obligationer, 

och den OC som emittentinstitutet håller, inte ska omfattas av ”bail-in” verktyget. 

Förmodligen finns det en enighet om att säkerställda obligationer inte ska omfattas, 

hur det är med OC:n är desto mera oklart. För Sveriges del skulle det kunna bli en 

nödvändighet att införa en lagstadgad miniminivå för OC så att det alltid finns en 

buffert säkrad för obligationsinnehavarna. Om det inte skulle finnas en lagstadgad 

gräns kan det vara svårt att dra upp riktlinjer för hur stor del av OC:n som får bli 

föremål för ”bail-in”. Framförallt skulle det kunna bli förödande för de säkerställda 

obligationerna eftersom det inte är sannolikt att ratinginstituten skulle behålla en hög 

rating. I dagsläget så håller alla storbankerna en OC och regleringen kommer påverka 

dem.  

Det svenska banksystemet är speciellt eftersom det är så stort. Banker och finansiella 

institut har inbyggda stabilitetsproblem och det blir inte bättre utav att de svenska 

bankerna är väldigt exponerade mot den utländska marknaden. En annan risk är den 

att svenska bolånekunder är högt belånade med ingen eller låg amorteringsplan. 

Eftersom säkerställda obligationer främst är finansierade av en god hypoteksmarknad 

är det viktigt att stabiliserande åtgärder vidtas för att minimera riskerna om bostads-

marknaden kraftigt skulle fluktuera. För emittentinstituten finns även ett beroende 

utav en fungerande derivatmarknad. Här har ny reglering tillkommit genom EMIR, 

det är dock inte i dagsläget helt klarlagt hur det kommer att påverka emittentinstitu-

ten. 

Emittering av säkerställda obligationer kommer att få en mer fördelaktig ställning jfr 

med värdepapperisering i och med de kommande Basel III reglerna. Följaktligen är 

det möjligt att bankerna hellre väljer att emittera sådana instrument. Tillsammans 

med ”bail-in” verktyget i krishanteringsdirektivet, så är det inte helt otänkbart att ett 
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tro finns hos investerarna om att återvinningsgraden för fordringar utan säkerheter 

kommer att bli lägre i framtiden. Detta skulle kunna föranleda ett ännu större tryck 

på säkerställda obligationer. Det faktum att skuldförbindelser utan säkerhet som 

emitterats av banker inte betraktas som likvida tillgångar enl. det aktuella förslaget i 

LCR kan påverka bankernas intresse negativt till att hålla utomstående bankers 

osäkrade fordringar. Vilket i sin tur får vidare betydelse för finansieringsstrukturerna.  

En annan del är att Basel III CRR/CRD IV inte innebär någon ny behandling av 

säkerställda obligationer i form av kapitalkostnader jämfört med tidigare. Däremot så 

spelar det roll för hela bankens verksamhet, vilket kan leda till indirekt effekt på de 

säkerställda obligationerna. Fler regler kommer att finnas kring hur stort kapital som 

ska hållas och i vilken utsträckning det är nödvändigt beroende på verksamheten och 

riskerna. Det berör finansieringsalternativen, och bankerna ska förhålla sig till hur 

stor del säkrad respektive osäkrad finansiering som ska hållas. Säkerställda obliga-

tioner har som sagt fått en större roll i banker och finansinstituts strävan att öka sin 

inteckningsgrad, men det får även andra konsekvenser på systemet. Bankerna knyts 

närmre varandra och större sidoeffekter kan bli verklighet om det blir en kris. 

En revidering och förtydligande av lagen skedde 2009 för att uttryckligen reglera 

konkursförvaltarens befogenheter kring avvecklingspoolen och möjligheten att upp-

rätthålla matchningsreglerna. Fortfarande finns det dock en del frågetecken som 

skulle behöva utredas så att rättsläget klarläggs. Om, förvisso mot förmodan, en 

konkurs skulle inträffa så är det få regler som konkret reglerar hur kon-

kursförvaltaren ska förfara.  

a) Vad är det som omfattas av den särskilda förmånsrätten? 

Lagtexten är inte helt tydlig med vad som ska omfattas och kunna komma borgenä-

rerna tillgodo. Om den underliggande säkerheten ska omfattas eller inte, tycks bero 

på vem eller vilka som är i konkurs. Om både emittenten och bolåntagaren är i 

konkurs ska den underliggande säkerheten omfattas. Om bara emittenten är i 

konkurs så ska enbart det värdet som härrör från säkerhetsmassan omfattas av 

förmånsrätten. Om däremot bara bolåntagaren är i konkurs så ska de medel som 

inflyter till Bolaget fördelas i säkerhetsmassan till den del den är upptagen i 

säkerhetsmassan.     
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Förmånsrätten ska gälla både vid utmätning och vid konkurs. Eftersom det 

uttryckligen står i 1 kap. 2 § UB att den ger vika för annan lags reglering, kan jag 

inte tolka det på något annat sätt än att FRL gäller också vid utmätning.  

b) Hur ska inflytande medel från en kredit som är registrerad i säkerhets-

massan ska fördelas mellan den oregistrerade delen och den del som är 

registrerad i en solvent resp. insolvent situation hos emittenten? 

Hur medel som inflyter till säkerhetsmassan ska fördelas är oklart. Det står inget i 

lagen eller förarbetena hur amorteringar och räntor ska behandlas. Om emittenten har 

en kredit som har en del intecknad i säkerhetsmassan och en del som ligger utanför 

(p.g.a. ett topplån), så verkar den rådande uppfattningen av praktikerna (prospekten) 

vara att räntan ska fördelas proportionellt på hela lånet, och amorteringen ska tillfalla 

den del av krediten som inte finns i säkerhetsmassan.     

Om det är så att en avvecklingspool har skapats, eftersom emittenten är insolvent, så 

måste innebörden av detta vara att alla tillgångar, även ränta som amortering ska gå 

direkt till de säkerställda obligationsinnehavarna och derivatmotparterna. Om det 

finns en del av krediten som inte är intecknad så vore det inte rimligt att den ska 

avbetalas. Tanken är att de borgenärer som har ett anspråk på säkerhetsmassan har 

särskild förmånsrätt, alltså borde tillgångar som har sitt ursprung därifrån användas 

till dem. Det samma gäller om avvecklingspoolen inte är matchad, eftersom 

förmånsrätten fortfarande består så ska alla borgenärerna få så mycket betalt som 

möjligt. Eftersom alla anspråk inte kommer att kunna mötas så bör förlusten fördelas 

proportionellt mellan borgenärerna.  

c) Har konkursförvaltaren en möjlighet att genomföra förskottsutbetalningar? 

Den här situationen försätter konkursförvaltaren i ett prekärt läge då situationen kan 

se bra ut och bedömningen är att alla obligationsinnehavare och derivatmotparter ska 

kunna få betalt ur avvecklingspoolen. Det finns tre prospekt som hänvisar till att det 

förmodligen kommer ske en förskottsutdelning om det finns så mycket säkerheter i 

avvecklingspoolen att det i princip kan garanteras. Frågan är dock vart den gränsen 

går för när det kan anses säkert, och det får antas vara svårare att kunna upprätthålla 

likviditetsmatchningen ju längre tid som förflyter från konkursdagen.  
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Avvecklingspoolens tillgångar ska hållas avskilda och separerade från övriga kon-

kursen av just den anledningen att alla obligationsinnehavare och derivatmotparter 

ska vara opåverkade av emittentens konkurs. Om då konkursförvaltaren, förvisso har 

en god beräkning, börjar förskottsutdela medel och de mot förmodan inte skulle 

räcka till, så är det ett allvarligt fel.   

 Konkursförvaltaren har ett skadeståndsansvar, och beroende på vilket sätt som hen 

agerar kan det leda till problem i framtiden. Om en förskottsutdelning företas, och 

det uppstår en brist, så finns ett ansvar. Bristen får då återkrävas av de borgenärer 

som fått betalat. Om en förskottsutdelning inte företas, och det visar sig att det finns 

pengar kvar när alla borgenärer med särskild förmånsrätter fått betalt, så borde de 

resterande borgenärerna kunna kräva ränta, då de är tillgodohavanden som de hade 

varit berättigade till, kanske flera år, tidigare. Frågan är då hur mycket tillgångar som 

faktiskt finns, för att täcka räntebetalningar, och om det är konkursförvaltaren som 

blir ansvarig för detta.  

Konkursförvaltaren bör inte riskera att dela ut pengar då lagen säger att säkerhets-

massan enbart är till för de som har särskild förmånsrätt. Obligationsinnehavarna och 

derivatmotparterna ska inte behöva ta en risk eller räkna med att förskottsutdelning 

ska företas. Istället är det de investerare som har som har sämre förmånsrätt som får 

betalning senare, när alla med särskild förmånsrätt har dragit nytta av just den 

förmånen. 

d) Om krediten andrahandspantsätts, vad omfattas och hur hanteras pantsätt-

ningen? 

Lagstiftaren verkar ha haft som tanke att det i realiteten inte kommer ske någon 

andrahandspantsättning eller pantsättning av krediterna p.g.a. att det är osmidigt, 

kostsamt, och med största sannolikhet även påverkar ratingen. För att det inte ska 

påverka ratingen i allt för stor utsträckning har man valt att ge en innehavare av 

säkerställda obligationer bättre rätt än den förmånsrätt som ges till andrahandspant-

havaren. Syftet och tanken är att obligationsinnehavarna ska vara säkra, och för det 

fallet att det finns ett överskott efter alla särskilda förmånsrättstagare har fått ersätt-

ning kan utdelning ske till övriga borgenärer. 
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