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Sammandrag 

2006 började en skarp nedgång av huspriserna på den amerikanska bomarknaden, 

efter flera års stadiga ökningar, och man talade om en bubbla på husmarknaden. 

Det grundade sig i att folk trodde på kontinuerliga ökningar av huspriserna.  

Effekterna spred sig sedan till andra delar i den amerikanska ekonomin och hela 

världens börser påverkades av denna nedgång. I uppsatsen framkommer det att 

många olika aktörer bär på skulden för denna utveckling och gemensamt för dessa 

är att de alla varit överoptimistiska.   

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför husbubblan uppkom och hur 

den kunde få sådan global verkan samt vilka eller vad som bär på skulden. Detta 

görs med hjälp av data från sekundära källor såsom artiklar och databaser. 
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Inledning 

 

Vad har hänt? 

År 2006 höjde börsexperter ett varnande finger för en stundande nedgång i den amerikanska 

bomarknaden men till skillnad från börsmarknaden, där spekulanter accepterar en nedgång, så 

ses bomarknaden som en säker investering. Spekulanter räknar med en stadig ökning, eller i varje 

fall ingen minskning, varje år. Hittills har bomarknaden inte varit utsatt för någon bubbla om man 

jämför med räntebubblan på 80-talet eller it-bubblan på 90-talet.1  

Då man ofta inte kan finansiera ett husköp med egna medel krävs ett lån, något inte alla har 

tillgång till. Möjligheten att tjäna pengar på de som inte har tillgång till vanliga bolån ledde till att 

amerikanska låneinstitut och banker började ge ut lån till vad som klassades som icke 

kreditvärdiga kunder – dessa lån kallades subprimelån. De här lånen har en ränta som är ett antal 

procent högre än den normala marknadsräntan för att kompensera för den högre risk långivarna 

måste bära.  Låntagarna fick argument som att lånen kommer kunna återfinansieras om några år 

och att man samtidigt skulle gå plus på affären, pengar som skulle användas för att betala 

eventuella resterande betalningar. Återfinansiering innebär kortfattat att man med hjälp av ett 

ökat värde på huset finansierar om sitt lån för att få bättre villkor. Något låntagarna inte räknade 

med var att om bomarknaden skulle sjunka i värde så finns ingen möjlighet att förhandla om 

lånet.2  

I mitten av 2006 avstannade köpen av nybyggda hus. De genomsnittliga marknadspriserna 

upphörde att öka i värde. Marknadsräntan visade tecken på att stiga samtidigt som fler och fler 

låntagare fick problem med sina avbetalningar. Krisen var ett faktum och husbubblan var på väg 

att spricka.3 

Resultatet av husbubblan påverkade dock inte bara den amerikanska bomarknaden utan spred sig 

snabbt till USAs ekonomi i helhet och snart hade hela världen börjat känna av denna nedgång. 

Drygt ett år har gått sedan de första låneinstituten i USA började visa upp problem med 

                                                           
1 (Nielsen, Why Housing Market Bubbles Pop, 2007) 

2 (Nielsen, Why Housing Market Bubbles Pop, 2007) 

3 (Nielsen, Why Housing Market Bubbles Pop, 2007) 
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likviditeten och USAs näst största bolåneinstitut, New Century Financial, deklarerades bankrutt. 

Tiden efter detta kännetecknades av oro på den finansiella marknaden i takt med att flera 

investmentbankers fonder och portföljer ifrågasattes gällande deras exponering mot subprimelån. 

Investerare tappade förtroendet för värdepapper som hade subprimelån inbakade i sig och 

nedskrivningarna började rulla in eftersom värdering mot marknadspris då blev en omöjlighet.4 

Rädslan spred sig och investerare blev överlag försiktigare vilket ledde till en kreditkris på 

finansmarknaden. En undersökning som nyligen gjorts på det totala värdet av nedskrivningar som 

redovisats i samband med kreditkrisen pekar på förluster runt 1 200 miljarder kronor för världens 

banker.5 

Hur kunde en nedgång på den amerikanska bomarknaden få sådana omfattande effekter på 

världens ekonomi? I ett uttalande i mars under förra året av Federal Reserves ordförande Ben S. 

Bernanke sa han att man inte trodde nedgången på subprimemarknaden skulle sprida sig till 

andra delar av ekonomin. Bara två månader senare ändrade han ståndpunkt och sa istället att 

Federal Reserve inte väntade sig en bredare ekonomisk effekt av den ökande andel av bolån som 

inte återbetalades, även detta uttalande har visat sig felaktigt. De senaste framtidsutsikterna har 

varit mindre positiva även om en uppgång verkar vara på gång och man spår att en eventuell 

återhämtning börjar under 2009.6 Många frågor har ställts och då vi fortfarande inte sett slutet på 

subprimekrisen och dess effekter så finns ännu inte alla svar tillgängliga men det är viktigt att 

försöka besvara de som går. Den kanske viktigaste frågan är givetvis hur det hela startade, hur kan 

en nedgång på en så pass relativt liten marknad som den för subprimelån inom USA ge så stora 

efterspel?7 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är tvådelad. Inledningsvis redogör vi för hur bolånekrisen uppstod för 

att sedan, med läsarens nyvunna kunskap, gå vidare för att försöka peka ut vilka som bär på 

skulden.  

                                                           
4 (BBC.com, 2007) 

5 (DI.SE, Notan för kreditoron: 1.200 miljarder, 2008) 

6 (Kohn, 2008) 

7 (Schwartz & Bajaj, 2007) 
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Varför? 

Anledning till att vi valde att skriva om ett inte så renodlat företagsekonomiskt ämne grundar sig i 

att båda författarna har ett intresse av finans och i och med det så föll sig valet relativt självklart. 

Sedan den stora nedgången sommaren 2007 har bolånekrisen cirkulerat mer och mer i media 

vilket väckte en nyfikenhet hos oss. Hur kan något som hänt i USA ge effekter över hela världen? 

Banker har gjort enorma nedskrivningar och världens börser har känt av nedgången i USA. Någon 

tydlig förklaring av vad som skett och hur det gick till har inte presenterats och okunskapen är 

fortfarande stor. Många har hört talas om ”den amerikanska bolånekrisen” men få vet vad den 

faktiskt handlar om. 
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Metod 
Denna uppsats är av beskrivande eller förklarande karaktär och målet är att försöka redogöra för 

den amerikanska bolånekrisens uppkomst och vad eller vilka som bär på skulden. Med hjälp av 

siffror, diagram och empiriska data från artiklar försöker vi skapa och illustrera samband som kan 

användas för att nå målet; hur uppstod bolånekrisen? 

Avgränsning 

Subprimelån är inte något som är exklusivt för USA men det är den största marknaden i 

förhållande till resten av världen. Till exempel har även Storbritannien haft en skakig period för 

sina låneinstitut och banker då subprimemarknaden börjar ta andelar av den vanliga marknaden. I 

Sverige finns det ännu ingen marknad för subprimelån men det närmaste man kan komma är de 

nya smslånen som börjat marknadsföra sig. Att vi valde just amerikanska marknaden bottnar i att 

den fått störst utrymme i media och således gett oss mest information.  

Källkritik 

Då ämnet för uppsatsen är nytt (vi är mitt inne i bolånekrisen) är det svårt att hitta teorier och 

fakta överlag. Data som specifikt rör subprimelån finns tillgängligt vid en databas som heter 

LoanPerformance. Denna riktar sig dock inte till privatpersoner utan mer mot institut och kostar 

pengar så de data vi har hämtat kommer från artiklar vilka i sin tur hämtat data från 

LoanPerformance. Vi har varit noga med att välja ut artiklar som vi anser pålitliga. Artiklar har 

kommit från kända tidningar såsom BusinessWeek, The Economist och Financial Times. En stor del 

av artiklarna har hämtats från Investopedia som är en samlingsplats för ekonomiartiklar. Som de 

själva säger på webbplatsen: 

”Investopedia.com’s mantra is that when it comes to investing, people should always take a 

personal hand in their money. In light of this, we strive to provide educational content on all 

topics related to investing, finance and economics to empower people to work toward their own 

financial freedom.”8 

Alla artiklar därifrån har namngivna författare som alla har hög utbildning eller erfarenhet inom 

finansväsendet och således hög insikt och förståelse vilket gör att vi klassar dessa som pålitliga.  

Andra data som till exempel huspriser eller räntenivåer är hämtade från respektive statliga 

byråer. Flera siffror har hämtats från olika källor och databaser vilket har lett till att man kan se en 

                                                           
8 (Investopedia.com, About Investopedia) 
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variation i till exempel totalt antal hushåll beroende på vilken källa och beräkningar man använder 

sig av. De siffror vi till slut använt oss av skiljer sig dock inte mycket vilket innebär att de kan anses 

vara korrekta. Vi har framförallt använt siffrorna till att skåda utvecklingen under de senaste åren. 

En nackdel med våra teorier är att de inte är specifika, publicerad eller namngivna (om man 

jämför med Kaplan & Nortons balanced scorecard) utan har mer blivit ett hopplock av flera olika 

praktiska teorier som är mer eller mindre avancerade. 

 

Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i ett beskrivande teoriavsnitt och ett analyserande empiriavsnitt där fakta 

och tankar från bolånekrisen vävs samman. I slutsatsen ska sedan ett försök att besvara 

frågeställningen göras. Eftersom mycket av empirin är våra egna tolkningar av data så har 

analysdelen blivit inbakad i empiriavsnittet och de stycken som inte har referens är således våra 

egna tankar.  

Teorierna är väldigt praktiska, de handlar om hur det teorietiskt ska gå till när man tar lån, hur 

långivare ger ut lån, hur och till vilka låneinstitut lånar ut pengar till och hur investerare ”bör” 

agera. Kopplingen mellan varje steg i den kedja som presenteras kan kännas mer eller mindre 

relevant, det är många andra faktorer som spelar in i varje steg men för att kunna ta hänsyn till 

allt så skulle arbetet bli alldeles för djupgående och tidskrävande. För att kunna göra det måste 

man snarare rikta in sig på en länk i denna kedja och djupgående titta på vad som styr denna och 

så vidare. Då vi försöker ge en grundlig förståelse, en helhetsbild, för vad som hänt har vi varit 

tvungna att borste från många av de mindre faktorer som kunnat påverka varje aktör. Detta leder 

till viss osäkerhet i hur klara slutsatser man kan dra av dessa samband som presenteras.   
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Teori 

Hur skaffar man ett lån? 

Vid ett bostadsköp krävs ofta yttre finansiering i form av ett lån. För att skaffa ett lån i USA går 

man igenom två steg; kvalificering och godkännande. 

 

Kvalificering 

För att kvalificera sig för ett lån måste låntagaren träffa en långivare där information ges om 

tillgångar, inkomst och låntagaren blir varse sina egna förpliktelser. Med hjälp av dessa data 

uppskattar långivaren lånebeloppet. Hela processen är väldigt informell och summan som 

uppskattas är inget långivaren är bunden att hålla utan ska mer ses som ett överslag för 

låntagaren, en hjälp att sålla ut vilka investeringar som är i dennes prisklass.9 

 

Godkännande 

Efter låntagaren gått igenom kvalificeringsfasen och fått sitt kalkylerade belopp går beslutet 

vidare till det eventuella godkännandet. Denna etapp är mera formell och långivaren kollar nu 

upp att all data låntagaren angivit är korrekt och undersöker om personen är kreditvärdig. Får 

låntagaren väl en godkändstämpel kan husmäklaren ta budet mer seriöst då personen har ett 

bevis på att denne verkligen kan finansiera köpet. Det finns även mäklare som inte godtar budet 

om budgivaren saknar en godkändstämpel.10 

Automatic underwriting 

Processen med att godkänna lån har nu mer och mer blivit automatiserad genom något som 

kallas automatic underwriting. Detta kan sammanfattas som ett datorgenererat 

applikationsbeslut. Programvaran, som ligger till grunden för automatic underwriting, får en ifylld 

låneansökan och hämtar sedan in de data som krävs för ett beslut och exempel på sådana data är 

kredithistoria. Med dessa data tar sedan programmet ett beslut med hjälp av förbestämda 

                                                           
9 (McWhinney, 2007) 

10(McWhinney, 2007) 
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kriterier. Fördelen med denna form av beslut är att det kan ske på en gång till skillnad från 

manuella som kan upp till sextio dagar på sig att slutföras.11  

 

Typer av lån 

Det finns olika typer av lån där de vanligaste är fixed-rate mortgages (FRM), adjustable-rate 

mortgages (ARM) samt interest-only adjustable-rate mortgages (IO ARM). 

 

Fixed-rate mortgages 

Den vanligaste och enklaste formen av bolån. Längden på lånet är normalt 15 eller 30 år och 

avbetalningarna görs månadsvis. Fördelarna med fixed-rate mortgages är att avbetalningarna inte 

stiger även om inflationen och räntan skulle stiga. Nackdelen är att det oftast blir dyrare i längden 

samt att köparen inte kan låna lika mycket då de inte får någon lägre avbetalning den första 

tiden.12  

 

Adjustable-rate mortgages 

Även denna låneform hör till de vanligare varianterna. Här finns det en uppsjö av olika alternativ 

och livslängd på lånen. Generellt för alla adjustable-rate mortgages är att de består av två faser, 

en inledande period med fast ränta och konstanta avbetalningar som sedan, efter ett bestämt 

antal år, ställs om till marknadsräntan med ett visst påslag. Bland de vanligare här är 3/1, 5/1, 7/1, 

10/1 som då representerar antingen tre, fem, sju eller tio år med fast ränta och avbetalning som 

sedan ändras till marknadsräntan som sedan ställs om varje år.13  

 

Interest-only adjustable-rate mortgages (IO ARM) 

Ett relativt nytt lånealternativ som främst har marknadsförts mot husköpare från medelklassen. 

De här skiljer sig från vanliga adjustable-rate mortgages på så sätt att låntagaren bara betalar en 

                                                           
11 (Investopedia.com, Automated underwriting) 

12 (Bankrate.com, How mortgages work: Introduction, 2006) 

13 (Bankrate.com, How mortgages work: Introduction, 2006) 
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fast ränta under en första period, vanligtvis 10 år, för att sedan börja amortera i en accelererande 

takt samtidigt som lånet ställs om till marknadsräntan. Frivillig amortering under en första period 

ger stor frihet för låntagaren samt en möjlighet att låna mer än vad som skulle vara möjligt med 

till exempel fixed-rate mortgages eller även vissa typer av adjustable-rate mortgages.14  

 

Subprime mortgages 

Vad är subprime? 

Ett subprimelån är ett lån som riktar sig mot låntagare med en kreditvärdighet (credit score) 

under 620. Credit score är ett värde mellan 300-900 och bygger på en blandning av 

kreditbetalningshistoria, nuvarande lån, längd av kredithistoria, kredittyper samt hur ofta man 

blivit kreditundersökt.15 

Hur skiljer sig subprimelån? 

Subprimelån har högre ränta än motsvarande vanliga (prime) lån. Långivarna använder 

riskbaserad prissättning, vilket innebär att högre risk medför en högre ränta. Detta gör att räntan 

blir individuellt anpassad efter låntagaren och bygger på faktorer som den individuella 

kreditvärdigheten, storleken av handpenning eller tidigare bestraffning. Detta gör att man inte 

kan tala om någon generaliserad procentsats.16  

Ett subprimelån innehåller också ofta en blandning av något som kallas förskottsbetalningsklausul 

(pre-payment penalty) och klumpsummebetalning (balloon payment). Den förstnämnda gör att 

om låntagaren vill betala tillbaka lånet tidigare får denne betala en avgift.  En balloon payment 

innebär att hela lånet ska betalas tillbaka i en klumpsumma efter en viss tid passerat (ofta fem år). 

Om inte klumpsumman kan finansieras får låntagaren antingen sälja huset eller återfinansiera 

lånet.17 

                                                           
14 (Bankrate.com, How mortgages work: Introduction, 2006) 

15 (Investopedia.com, The importance of your credit rating) 

16 (Bankrate.com, How mortgages work: Introduction, 2006) 

17 (Bankrate.com, How mortgages work: Introduction, 2006) 
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Refinancing 

Återfinansiering, eller refinancing som det heter på engelska, är något som ofta utnyttjas av 

husköpare med bolån. Vad det innebär är att man betalar av sitt nuvarande bolån genom att ta ut 

ett nytt lån vilket ger möjligheten att få ändrade villkor på det nya lånet så som ränta, lånets längd 

eller ändra typ av lån från till exempel adjustable-rate mortgage till fixed-rate mortgage eller vice 

versa. De två vanligaste typerna av refinancing kallas för rate-and-term refinancing och cash-out 

refinancing.18  

Rate-and-term refinancing kallas det för när låntagarens huvudsakliga syfte med 

återfinansieringen är att ändra lånets ränta och villkor. Detta sker oftast när räntenivån sjunkit 

och tillgången till billigare lån därför blivit bättre. Det är också vanligt att folk återfinansierar sitt 

fixed-rate mortgage till ett adjustable-rate mortgage under dessa perioder då det kan resultera i 

betydligt lägre månatliga betalningar med den lägre räntan. Under perioder då räntan stiger kan 

man istället se en motsatt rörelse, det vill säga att låntagare lämnar adjustable-rate mortgages för 

att växla till ett fixed-rate mortgage för att på så sätt kunna skydda sig från snabbt ökande 

räntekostnader och månatliga inbetalningar.19 

Cash-out refinancing kallas de återfinansieringarna som görs för att utnyttja att värdet på huset är 

högre än lånet vilket ger utrymme för att höja belåningen på huset för att få tillgång till mer 

pengar. Anledningarna till varför man gör detta kan vara många men generellt görs det för att 

finansiera nya inköp eller betala av andra lån med högre ränta.20  

 

Husmarknaden 

Precis som vilken annan fri marknad så drivs bomarknaden av tillgång och efterfrågan. Priserna 

går upp om tillgången minskar eller efterfrågan ökar. Tillgång reagerar långsamt på efterfrågan, 

när det gäller boende, då det tar lång tid att bygga ett hus.21  

 

                                                           
18 (Investopedia.com, Refinance) 

19 (Bankrate.com, Refinancing, 2006) 

20 (Bankrate.com, Refinancing, 2006) 

21 (Nielsen, Why Housing Market Bubbles Pop, 2007) 
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Husmarknadsteori 

Priserna på husmarknaden drivs av tillgång och efterfrågan och det finns några kärnpunkter som 

driver efterfrågan: 22 

1. En välmående ekonomi placerar pengar i konsumenters fickor. Mer pengar innebär att 

fler har möjlighet att investera. 

2. En ökning av population, eller specifikt, en ökning av det segment som har vilja att 

investera i boende. 

3. En låg ränta, och då specifikt den kortfristiga räntan, ger prisvärda husköp. 

4. Nya lånemöjligheter med till en början låga månatliga kostnader. 

5. Lättillgänglig kredit. Konsumenter som inte är kreditvärdiga egentligen får möjlighet till 

lån. 

6. Den ytliga kontakten mellan långivare och låntagare gör att långivare uppmuntrar 

låntagare till att ta större risker, för sin egen vinning. 

7. Låntagarna är ofta dåligt pålästa om riskerna med inteckning, det vill säga använder 

bostad som säkerhet. 

 

Ett misstag många begår är tron att en konjunktur skall pågå i all evighet men i verkligheten så 

återgår den sinom tid till det genomsnittliga värdet. Denna teori kallas mean reversion. Teorin 

används främst inom börshandel men kan appliceras på flera områden. Sammanfattningsvis går 

den ut på att en börskurs upp- och nedgång endast är temporär och att priset över tiden ligger på 

sitt genomsnittliga värde. Denna teori appliceras även på huspriser. De kan under en period stiga 

(eller sjunka) snabbt (eller långsamt) för att sedan återgå till sitt genomsnittliga värde.23  

 

Default 

En låntagare som inte gör sin betalning i tid hamnar under något som kallas default. Den tid man 

har på sig att komma ikapp med betalningen kallas delinquency. Hur lång den tiden är varierar 

mellan olika låntyper men vanligast är 90 dagar. Efter dessa 90 dagar går lånet, eller säkerheten -

                                                           
22 (Nielsen, Why Housing Market Bubbles Pop, 2007) 

23 (Nielsen, Why Housing Market Bubbles Pop, 2007) 
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(huset) till foreclosure, vilket innebär att långivaren tar över huset. Subprimelåntagare har ofta 

problem med sina höga månatliga avgifter och hamnar således i default vilket senare leder till 

foreclosure.24 

 

Bolånets väg 

Så hur kommer det sig att ett enkelt bolån tar sig hela vägen från USA till allt från pensionsfonder i 

olika delar av världen till investeringar gjorda av kommuner i Sverige och svenska bankers 

balansräkningar?25  

Det är en lång väg för dessa lån att ta sig och för att förklara denna omvandling från ett enkelt lån 

utgivet av ett låneinstitut till sluthanden, investeraren, behöver vi introducera och förklara några 

nya och viktiga deltagare som agerar på vad man kallar för andrahandsmarknaden för bolån. 

Förstahandsmarknaden för lån omfattar bara låntagare och låneutgivare medan 

andrahandsmarknaden omfattar alla som på något sätt deltar i säljandet och köpandet av dessa 

lån mellan låneutgivare och investerare.26 

 

Låneutgivare 

Först och främst har vi låneutgivaren. Dessa är alla de olika former av lånehandläggare, 

låneinstitut och banker som ger ut bolån till husköpare. De står för den första länken i kedjan för 

andrahandsmarknaden av bolån. Beroende på storleken av dessa aktörer, och vilken sort de 

tillhör, säljer de antingen vidare de individuella lånen direkt eller så samlar de ihop ett flertal lån 

som de sedan säljer vidare i en klump. Här skiljer sig de tre olika sorternas låneutgivare på olika 

sätt.27 

                                                           
24 (Investopedia.com, Default) 

25 (DI.SE, 2008) 

26 (Davidson, 2007) 

27 (Nielsen, Behind The Scenes Of Your Mortgage, 2007) 
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Lånehandläggare (mortgage broker) 

Lånehandläggare har kontakt med ett flertal olika långivare och letar upp, på uppdrag av 

låntagaren, det mest passande lånet. Dessa lånehandläggare är ovärderliga för de som har en 

skadad kreditvärdighet eller vill ha ett mer skräddarsytt lån.  De har själva inga pengar utan agerar 

endast som en länk mellan kunderna och antingen låneinstitutet eller banken.28  

Låneinstitut 

Låneinstituten har sällan egna pengar utan finansierar de utgivna bolånen genom att själva ta ett 

lån. Vanligtvis så har de ett avtal med någon finansiell institution som ger de ett lån mot vissa 

avgifter och krav. Låneinstitutet förväntas sälja vidare bolånet på andrahandsmarknaden och när 

detta är gjort så ska de återbetala lånet till den finansiella institutionen.29  

Banker 

Banker är den traditionella källan till lån. De har generellt väldigt stabila villkor och är konservativa 

i vilka de lånar ut till. I motsats till låneinstituten så har bankerna själva pengar som de kan 

finansiera bolånen med vilket innebär att de har större valmöjlighet i hur länge de själva vill 

behålla lånet i sin balansräkning.30 

Ifall det handlar om en stor aktör så har de möjligheten att samla ihop ett flertal bolån under en 

tid för att sedan sälja vidare de som ett helt paket. Det finns dock en risk med att inte sälja vidare 

bolånet direkt då räntan kan hinna ändras vilket då påverkar värdet av lånet på 

andrahandsmarknaden, och på så sätt den potentiella vinsten för låneutgivaren.31 

 

Kedjan 

Gemensamt för de aktörer som agerar som första länk i kedjan är hur de tjänar sina pengar på de 

här produkterna. Det finns generellt två sätt; det första är genom de olika avgifter som låntagarna 

                                                           
28 (Investopedia.com, Mortgage Broker) 

29 (Investopedia.com, Mortgage Banker) 

30 (Amadeo) 

31 (Nielsen, Behind The Scenes Of Your Mortgage, 2007) 
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Som nämnts tidigare så bär bolånen med sig en viss risk från det att man köpt de, under 

ompaketeringen till värdepapper, och fram till dess att de lyckats säljas vidare i form av en 

mortgage-backed security. Den 

genom olika mycket komplexa metoder och garderingar (

genom den skillnad i det pris som de betalar för bolånen och det de får betalt för de mortgage

backed securities som de säljer vidare, vilket också påverkas mycket av hur bra man lyckats 

gardera sig mot riskerna.34 

Den tredje länken i kedjan utgörs av värdepappershandlare. De flesta större aktiemäklare 

(brokerage firms) på Wall Street handlar med dessa mor

                                                          
32 (Nielsen, Behind The Scenes Of Your Mortgage, 2007)

33 (Nielsen, Behind The Scenes Of Your 

34 (Davidson, 2007) 
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får betala för att få lånet och det andra är genom skillnaden i ränta som låntagaren betalar och 

den premie som andrahandsmarknaden är villiga att betala för den räntan.32 

Ett antal större låneinstitut med kopplingar till företag på Wall Street agerar som den andra 

länken i den här kedjan. Det dessa gör är att köpa och samla bolån från mindre aktörer på 

marknaden som de, tillsammans med de bolån de själva gett ut, paketerar om till något som kallas 

backed securities (MBS), ett slags värdepapper som använder ett bolån, och 

därigenom huset, som säkerhet.33  

Som nämnts tidigare så bär bolånen med sig en viss risk från det att man köpt de, under 

ompaketeringen till värdepapper, och fram till dess att de lyckats säljas vidare i form av en 

backed security. Den här risken försöker de här större låneinstituten att eliminera 

genom olika mycket komplexa metoder och garderingar (hedging). De tjänar, i sin tur, pengar 

genom den skillnad i det pris som de betalar för bolånen och det de får betalt för de mortgage

securities som de säljer vidare, vilket också påverkas mycket av hur bra man lyckats 

Den tredje länken i kedjan utgörs av värdepappershandlare. De flesta större aktiemäklare 

) på Wall Street handlar med dessa mortgage-backed securities. När de väl köpt 

                   
(Nielsen, Behind The Scenes Of Your Mortgage, 2007) 

(Nielsen, Behind The Scenes Of Your Mortgage, 2007) 
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Som nämnts tidigare så bär bolånen med sig en viss risk från det att man köpt de, under 

ompaketeringen till värdepapper, och fram till dess att de lyckats säljas vidare i form av en 

här risken försöker de här större låneinstituten att eliminera 

). De tjänar, i sin tur, pengar 

genom den skillnad i det pris som de betalar för bolånen och det de får betalt för de mortgage-

securities som de säljer vidare, vilket också påverkas mycket av hur bra man lyckats 

Den tredje länken i kedjan utgörs av värdepappershandlare. De flesta större aktiemäklare 

backed securities. När de väl köpt 
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ett flertal mortgage-backed securities så paketeras de ofta om, tillsammans med andra sorters 

värdepapper, i nya och mer avancerade former där de vanligaste är collateralized mortgage 

obligation (CMO), asset-backed securities (ABS) och collateralized debt obligations (CDO). Genom 

olika tekniker och affärer kan de här nya värdepapperna ges en högre credit rating än vad de 

underliggande värdepapperna har.35 

Anledningen till att de här typerna av investeringar favoriseras av konservativa spekulanter, så 

som banker, försäkringsbolag och statligt ägda bolag, är för att det finns ett stort utbud av 

varierande avkastning baserad på kreditens kvalité och risken som de är gjorda på. Samtidigt så 

håller många av de här väldigt höga eller till och med den högsta credit ratingen vilket betyder att 

de klassas som extremt säkra investeringar.36 

 

Collateralized Debt Obligations  

En collateralized debt obligations alla tillgångar, vilket ofta är olika typer av lån, är ihopsamlade i 

en reserv. Denna reserv är sedan indelad i olika grenar som var och en bär en klassificering, vilken 

bygger på hur säker den uppfattas, där AAA är det högsta, AA till BB ligger i nivåerna under och 

den lägsta klassificering kallas equity tranch eller ”eget kapital”-grenen. 37 

Den högsta nivån är den som först får ta del av kassaflödet och den som sist tar del av negativa 

flöden. Detta gör att den har det säkraste kassaflödet och bär lägst risk. På motsatta sidan har vi 

equity tranch. Den är den direkta motsatsen till AAA-grenen då den får ta smällarna först och 

belöningen sist.38  

Collateralized debt obligations riktar sig till försäkringsbolag, banker, pensionsfonder och 

liknande, finansiella företag och institutioner som eftersträvar en säker och stabil utveckling. En 

collaterlized debt obligations tillgångar består av olika typer av lån. Det kan vara prime loans (lån 

från pålitliga banker), near prime loans (lån från låneinstitut), subprimelån eller en kombination av 

                                                           
35 (Nielsen, Behind The Scenes Of Your Mortgage, 2007) 

36 (Davidson, 2007) 

37 (Ogg, 2007) 

38 (Ogg, 2007) 
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dessa. Naturligt får collateralized debt obligations med tillgångar bestående till majoriteten av 

prime loans en AAA-klassificering medan en med subprimelån får en equity-stämpel.39 

 

Credit Rating och Credit Rating Agencys (CRA) 

När credit rating först kom till i början på 1900-talet tog credit rating agencies betalt av 

investerarna för de råd och åsikter de gav men sedan 1970-talet har de istället börjat ta betalt av 

utgivarna av värdepapperna istället, mycket på grund av den ökade kommunikationen investerare 

emellan samt tillgången till fotokopiering sägs ha bidragit till denna förändring.40 

Credit rating används inte bara för att beräkna hur pass troligt det är att privatpersoner kan 

återbetala ett lån utan det är något som även används på företag samt för flertalet olika 

värdepapper. En credit rating för företag påverkar bland annat vilken ränta de kan låna pengar till 

medan det för ett värdepapper bestämmer till vilket pris det handlas samt hur pass riskfylld 

investeringen klassas.  Förutom detta så finns det andra skillnader mellan dessa credit ratings, 

dels i hur de klassificeras, vilka som gör dessa klassificeringar samt hur det hela finansieras.41  

De olika klassifikationerna sträcker sig från AAA, som är den högsta och säkraste investeringen, 

ned till D som klassas som ett företag eller värdepapper som inte kommer kunna återbetala sina 

skulder eller åtaganden. Viss variation i graderingen finns mellan de olika credit rating agencies 

som agerar på marknaden men den är hårfin.42 

  

                                                           
39 (Ogg, 2007) 

40 (Borrus, 2002) 

41 (Investopedia.com, Mortgage Banker) 

42 (Report on the Role and Function of Credit Rating Agencies in the Operation of the Securities Markets, 

2003) 
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Empiri 

Hur började det? 

Efter dotcom-boomen, det vill säga tidigt 2000-tal, var världens ekonomi mitt inne i en 

lågkonjunktur. Situationen förvärrades ytterligare i och med terroristattackerna mot World Trade 

Center den 11 september 2001. I ett försök att återuppliva ekonomin började centralbanker 

världen runt att sänka sina räntor, vilket illustreras i Figur 2. Syftet med att sänka räntan är att 

placera pengar i folkets fickor, pengar som ska användas till konsumtion och investeringar. I USA 

ansågs det patriotiskt att spendera och Vita huset uppmanade folket att köpa, köpa, köpa.43 

När de låga räntorna gjorde sitt intåg i ekonomin började husmarknaden stiga otroligt snabbt. 

Försöket lyckades och redan 2002 började ekonomin återhämta sig.44 Antalet sålda hus det året, 

och priset de såldes för, steg med raketfart. Räntan var den lägsta på 40 år och folk såg sin 

möjlighet att sätta pengarna i en säker investering.45 Investerare sökte högre avkastning genom 

att placera pengar i riskfyllda satsningar.46 

 

 

                                                           
43 (Petroff, 2007) 

44 (Barnes, 2007) 

45 (Barnes, 2007) 

46 (Nielsen, Why Housing Market Bubbles Pop, 2007) 
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Figur 2 Den amerikanska centralbankens styrränta mellan 1991-2008 

(Selected Interest Rates, 2008) 

 

I figuren ovan ses hur den amerikanska styrräntan höjts och sänkts. Man kan urskilja räntekrisen 

på tidigt 90-tal, dotcom-boomen på 2000-talet och den påbörjade bolånekrisen 2007 och framåt.  

Långivare såg inte risken med subprimelån då ekonomin blomstrade och låntagarna hade inga 

problem med sina betalningar. Antalet nyskapade subprimelån steg från $173 miljarder 2001 till 

$665 miljarder 2005 vilket kan härledas till att långivare ville och hade medel att ge låntagare de 

pengar som krävdes för att köpa ett hem.47  

 

Subprime mortgages 

Subprimes utveckling 

Subprimelån började ges ut i mitten av 80-talet men inte förrän i mitten av 90-talet så tog 

försäljningen ordentlig fart. Med subprimeboomen kom regler som gjorde det lättare att ta lån. 

Vissa lån krävde lite eller inga bevis på inkomst; andra hade ingen eller en liten handpenning. 

2006 bestod 50 % av subprimelånen av lån där inga eller lite bevis på inkomst förekommit.48 

                                                           
47 (Petroff, 2007) 

48 (DiMartino & V. Duca, 2007)  
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2007 bestod den totala lånemarknaden i USA av 14 % subprimelån49 vilket motsvarar ett värde av 

$1,3 biljoner50. Dessa $1,3 biljoner är sedan fördelad över 7,2 miljoner hushåll.51 De vanligaste 

subprimelåntyperna är ARM- och FRM-lån. Då FRM-lån är fördelaktigare är de självklart 

populärast vilket också Figur 3 visar. 

Under 2003 när styrräntan sakta började stiga ser man hur en förändring i popularitet mellan 

FRM- och ARM-lån uppkommit. Man ser att populariteten hos FRM-lån sjunkit till förmån för 

ARMs. 

FRMs är populärast när räntan höjs då räntan på ARM-lån ändras för att matcha styrräntan och i 

motsats så är ARM-lån populärast när räntan sänks.52  

 

 

Figur 3 Andel av subprimelån som är ARMs respektive FRMs 

(Demyanyk & Hemert, 2008) 

 

 

 

                                                           
49 (Bernanke, The Subprime Mortgage Market, 2007) 

50 (Rushton, 2007) 

51 (Bernanke, The Subprime Mortgage Market, 2007) 

52 (McWhinney, Mortgages: The ABCs Of Refinancing, 2007) 
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Figur 4 illustrerar hur räntan på ett lån varierar mellan olika credit scores. Lånet är ett 30-årigt lån 

på $300 000 med en fix ränta. Man ser en tydlig ökning av låneräntan när man går från prime 

(credit score som är >620) med ungefär 6 % ränta till subprime (credit score som är <620) med 

9-10 % ränta.  

Enligt grafen är det ungefär 18 % som ligger i subprimesegmentet. Detta motsvarar ungefär 32 

miljoner potentiella subprimelåntagare med en ålder mellan 20-64 år.53 Antalet låntagare är 

betydligt fler då folk som har möjlighet till primelån ändå av vissa anledningar tar subprimelån. 

Anledningar kan vara att man inte vill uppge sin inkomst eller att man kan få större lån om man 

väljer subprime framför prime. 

 

Figur 4 Räntor för olika credit scores 

(National Distribution of FICO Scores) 

 

 

 

  

                                                           
53 (2006 American Community Survey, 2006). För beräkning, se bilaga 1. 
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Husmarknaden 

I figuren ser man tydligt hur husprisindex från och med 1999 stigit mer än den teoretiska 

ökningen, för att i mitten av 2007 börja dala mot sitt verkliga värde. Som tidigare nämnts så 

började huspriserna stiga med raketfart under 2002 vilket kan ses i grafen då det faktiska värdet 

börjar avvika kraftigt från det teoretiska men huspriserna följer teorin om mean reversion och 

återgår således till sitt genomsnittliga värde.  

 

Figur 5 Husprisindex för amerikanska bostäder under åren 1991-2008. För beräkningar se Bilaga 1. 

(Monthly Seasonally-Adjusted and Unadjusted Indexes: January 1991 - February 2008, 2008) 

 

Vad gjorde att huspriserna steg så kraftigt mellan 2001 och 2007? Eftersom tillgång och 

efterfrågan styr priser så kan man anta att tillgången inte varit särskilt god och efterfrågan hög. 

Om vi applicerar husmarknadsteorin (se sidan 13) på vad som hänt, kan vi få fram något svar då? 

De flesta av punkterna passar in; då räntan sänkts har folket fått tillgång till mer likviditet i form av 

lån, lättillgänglig kredit i form av subprimelån har blivit mer populärt och låntagarna är inte så 

pålästa om riskerna då de tar lån som de inte har möjlighet att betala av.  

Figur 6 visar vilket syfte nytagna subprimelån haft. Man ser en trend att lånen använts till 

husinköp istället för refinance vilket kan kopplas till att huspriserna ökade och alla ville ha en del 

av kakan.54 Subprimelånen öppnade upp husmarknaden för miljoner amerikaner. Andelen familjer 

som ägde sitt eget hem ökade från 63,8 % år 1994 till 69,2 % år 2004.55 

                                                           
54 (Barnes, 2007) 
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Figur 6 Vad används subprimelån till 

(Demyanyk & Hemert, 2008) 

 

Vissa subprimelån marknadsförs som kortfristiga lån. Låntagarna tar dessa lån i tron att de inom 

några år kan återfinansiera sig ur det med hjälp av det ökade värdet på hemmet.56  

Under 2006 insåg marknaden problemen med subprimelån och vi börjar se åtgärder. Investerare 

började detaljgranska subprimelånen och som ett svar på det skärpte långivarna kraven för att 

teckna lån och detta medförde att färre köpare kunde lägga bud på hus vilket gjorde att 

huspriserna sjönk. När huspriserna sjönk så fanns det inget utrymme för refinance vilket gjorde 

att inget nytt lån att betala av det gamla kunde tas. Lånen som inte kunde betalas av ledde till 

defaults och foreclosures som placerade fler hus på marknaden och huspriserna sjönk 

ytterligare.57 

 

Default 

Ökningen av tillgängliga hus på marknaden gör att priserna sjunker och det leder till att många 

hushåll får det svårt att återfinansiera sig ur de ARM-lån de tog under boomen. De höga 

betalningar som kommer med ARM-lån medför att många hem hamnar i delinquency och 

foreclosure. 

                                                                                                                                                                                
55 (DiMartino & V. Duca, 2007) 

56 (Nielsen, Why Housing Market Bubbles Pop, 2007) 

57 (DiMartino & V. Duca, 2007) 
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Under 2007 hamnade 1 285 873 hem i foreclosure vilket motsvarar 1,033 % av hemmen i USA.58 

Första kvartalet 2008 ger antydningar om ännu sämre statistik. 649 917 hem hamnade under 

foreclosure och det är en ökning med 112 % från första kvartalet 2007.59  

 

Kedjan 

Originate-to-distribute, eller som det lite löst översatt blir på svenska ”ge ut för att sälja vidare”, 

är ett relativt nytt men välanvänt uttryck både i amerikansk media och i de uttalanden den 

amerikanska centralbanken gjort under det senaste året. Det handlar om den explosionsartade 

utveckling som setts på andrahandsmarknaden för bolån i form av mortgage-backed securities. 

Förr har banker och låneinstitut hållit sig till vad som kallas för originate-and-hold, löst översatt 

”ge ut och behåll”, som är den klassiska formen av utlåningen där utlånaren behåller lånet i sin 

balansräkning till dess att det är avbetalat. Men under det senaste årtiondet har det skett en 

otrolig ökning av lån som säljs vidare i form av värdepapper. På 1970-talet var det knappt 1 % av 

bolånen som såldes vidare, 1980 cirka 10 % och 2007 var denna siffra uppe i 56 %.60 Det här har 

betydande påverkan på bankerna och låneinstituten eftersom de till skillnad från tidigare inte 

behöver behålla varje lån i sin balansräkning till dess att de är återbetalda. Genom att sälja lånen 

frigör de kapital samtidigt som de kan sälja risken till någon investerare som är mer riskbenägen. 

Bankerna kan nu jobba sig runt de begränsningar de tidigare haft gällande hur mycket lån de får 

ge ut i förhållande till hur mycket kapital de har och därmed får de möjligheten att ge ut lån i 

mycket större volym än tidigare.61  

Den här utvecklingen har lett till ett större avstånd mellan de som ger ut bolån och de som 

faktiskt finansierar det (investerarna) och det här för med sig problem rörande 

informationsinsamling och incitament för utlåning av pengar. Med den klassiska formen av 

utlåning finns de här problemen inte då bankerna var tvungna att själva ta hela förlusten när de 

gav ut ett lån som inte återbetalades. På grund av detta så hade de då starka incitament att 

undersöka sina låntagare noggrant för att minimera risken att de inte betalar tillbaka. De 

                                                           
58 (U.S. FORECLOSURE ACTIVITY INCREASES 75 PERCENT IN 2007, 2008) 

59 (U.S. FORECLOSURE ACTIVITY INCREASES 23 PERCENT IN FIRST QUARTER, 2008) 

60 (Bernanke, Housing, Housing Finance, and Monetary Policy, 2007) 

61 (Harper, 2007) 
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incitamenten har dock försvagats i takt med utvecklingen av mortgage-backed securities. När 

låneutgivarna har mindre kapital på spel så ökar risken att de inte undersöker låntagarna lika 

noga.62  

Sedan dessa problem med informationsinsamling och incitament blivit tydligare under förra året 

så har marknaden börjat med självkorrigering genom olika åtgärder. Tydligast har det varit bland 

långivarna där kraven för utgivning av lån har blivit hårdare både för nya lån och för 

återfinansiering. Det har varit en nödvändig åtgärd bland många låneinstitut för att kunna sälja 

vidare lånen på andrahandsmarknaden och på så sätt kunna finansiera de lån de ger ut.63 

Samtidigt som det här är positivt för framtiden i form av bättre skydd för investerarna så har 

förändringen medfört stora problem för låntagare som är i behov av refinancing. Resultatet blir på 

så sätt tvåfaldigt, å ena sidan ökar förtroendet för mortgage-backed securities när låntagarna blir 

mer noggrant undersökta men å andra sidan så leder det till högre default-rates då färre kan 

återfinansiera sina lån. Nettoeffekten av åtgärden på kort sikt kan mycket väl vara negativ men på 

lång sikt så är det här något som är avgörande för att investerare ska fortsätta finansiera och ha 

förtroende för låntagarna i framtiden. Som tidigare nämnts så såldes 56 % (2007) av lånen vidare. 

De flesta av dessa lån hamnade sedan i MBS och CDOs.64 

 

CDOs och kapitalmarknaden 

De senaste åren har kapitalmarknaden sett en stor ökning i antalet utgivna collaterlized debt 

obligations (se figur 7). Som man kan urskilja så hade CDOs en konstant årlig ökning och under 

2006 nådde sin topp. Efter att krisen började under sommaren 2007 så har vi sett en ordentlig 

minskning i antalet utgivna CDOs. 

                                                           
62 (Kroszner, The Challenges Facing Subprime Mortgage Borrowers, 2007) 

63 (Bernanke, Housing, Housing Finance, and Monetary Policy, 2007) 

64 (Bernanke, Housing, Housing Finance, and Monetary Policy, 2007) 



 

 

27 

 

Figur 7 Antal utgivna CDOs 2004-2007 

(Global CDO Market Issuance Data, 2008) 

 

Minskningen kan härledas till att antalet defaults och delinquencies ökat och då framförallt under 

2006-2007. Credit ratinginstituten hade satt högsta ratingen (AAA) på CDOs som innehöll MBS och 

därigenom subprimelån. Ökningen av defaults och delinquencis var högre än vad instituten räknat 

med så de blev tvungna att nedgradera många CDOs. 2008 var det mer än 4000 nedgraderingar.65  

Investerarna har ingen egen information utan litar blint på vad rating instituten säger så när de 

sänker sina egna ratings så blir resultatet att investerare tappar förtroende för graderingarna och 

den information de står för och började sälja av sina CDOs.66  

 

  

                                                           
65 (Davies, 2008) 

66 (Kroszner, Recent Events in Financial Markets, 2007) 
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Slutsats 

För att kunna dra en slutsats om informationen i denna uppsats måste man först definiera vad 

bolånekrisen verkligen är. I uppsatsen har vi använt oss av den bredare definitionen av krisen - det 

vill säga förutom problemen på husmarknaden med fallande priser, mindre nybyggnation, lån 

med dåliga villkor och så vidare – så tar den även med efterspelet som påverkat hela världens 

ekonomi. Denna uppdelning är relevant för att kunna besvara frågeställningarna - vem som bär 

skulden? Skulden för vad? För att det blev en nedgång från första början eller att de kunde sprida 

sig till hela världens ekonomier? Detta har gjort att vi delat upp slutsatsen i två delar, där den 

första besvarar hur de kunde bli en nedgång och den andra delen besvarar hur den kunde sprida 

sig.  

Varför uppkom krisen? 

Husmarknaden innefattar endast förstahandsmarknaden för bolån, det vill säga samspelet mellan 

låntagare och långivare. Därför kan man enkelt beskylla någon av dessa för nedgången på 

bomarknaden men som vi redan påvisat i uppsatsen så är det svårt att beskylla en ensam aktör 

för alla de problem som uppstått. De viktigaste faktorerna som ledde marknaden mot en kris var 

att både långivare och låntagare inte förstod sig på, eller ville tro på, mean reversion. Låntagarna 

var för dåligt pålästa och räknade med en fortsatt låg ränta och stigande huspriser vilket skulle ge 

utrymme för refinance. Därför vågade många ta riskfyllda lån. När så inte blev fallet så ökade 

antalet defaults och delinquencies, något långivarna inte förväntade sig. Långivarna var 

förblindade av möjligheten att tjäna pengar och de trodde att genom en högre ränta på lånen 

skulle de intäkterna täcka det växande antalet lån som inte kunde betalas fullt ut. Låntagarna 

hade ju trots allt huset som säkerhet om de mot förmodan inte kunde betala sina lån men fallet i 

huspris gjorde att långivarna förlorade mer pengar än väntat på varje foreclosure.  

Vem bär på skulden? 

Subprimemarknaden är relativt liten jämfört med den globala finansmarknaden i sin helhet. 

Pengarna som rör sig på subprimemarknaden är bara bråkdelen, eller knappt de, av den totala 

marknaden. Hur kommer det sig då att den haft sådan effekt på världsekonomin? Att även de 

flesta europeiska banker skriver ned sina tillgångar med miljontals kronor? 

Utvecklingen på subprimemarknaden är snarare en utlösande faktor än en bakomliggande orsak 

till den finansiella oron som skådats det senaste året på världsmarknaden. Den grundläggande 

anledningen till oron är att investerare tappat förtroende för structured finance products, det vill 
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säga CDOs, MBS och liknande. Tappet grundar sig i att ratinginstituten inte kunde värdera dessa 

på ett korrekt sätt. Kan man då ge instituten skulden för bolånekrisen? Ett enkelt svar är ja men i 

en sådan här situation kan man inte ge en länk i kedjan skulden utan de är mer ett delat ansvar. 

Eftersom vi redan pratat om låntagarnas skuld i krisen hoppar vi vidare till långivarna, som är 

första länken i andrahandsmarknaden för bolån. 

Deras bonussystem för antalet lån de gav ut, de krångliga formuleringarna i låneansökningarna 

och den överoptimism som uppstår när man är inne i en högkonjunktur ligger alla till grunden för 

deras skuld. Överoptimismen gjorde att långivarna gav ut lån till låntagare, lån som var direkt 

olämpliga. Långivarna trodde helt enkelt att huspriserna skulle fortsätta öka och således ge 

utrymme för refinancing och möjlighet att finansiera lån med hög månadskostnad.  

Tredje aktören att ta på sig skulden blir investerarna. De investerade utan att ha riktig koll på vad 

de köpte, vilket var minst sagt ansvarslöst. Detta leder oss till nästa steg i kedjan; 

investmentbankerna – specifikt de som ägnade sig åt CDOs. Komplexiteten i CDOs gjorde att ingen 

riktigt visste vad de innehöll. En CDO kunde innehålla hundratals mortage backed securities (ett 

slags värdepapper) som i sin tur kunde innehålla en pool av lån. Sättet dessa var uppbyggda på, 

strukturen av de, gjorde de svåra att värdera. Investmentbankerna litade därför blint på den 

femte, och sista, aktören – credit rating agencies. Då ratinginstituten är med och utformar CDOs 

tillsammans med investmentbankerna känner de sig tvungna att sätta den rating som förväntas.  

  



 

 

30 

Litteraturförteckning 
2006 American Community Survey. (2006). Hämtat från U.S. Census Bureau: 

http://factfinder.census.gov/servlet/STTable?_bm=y&-geo_id=01000US&-

qr_name=ACS_2006_EST_G00_S0101&-ds_name=ACS_2006_EST_G00_ den 1 juni 2008 

Amadeo, K. (u.d.). Mortgage-backed Securities. Hämtat från About.com: US Economy: 

http://useconomy.about.com/od/glossary/g/mortgage_securi.htm den 10 maj 2008 

Bankrate.com. (den 1 maj 2006). How mortgages work: Introduction. Hämtat från Bankrate: 

http://www.bankrate.com/brm/green/mtg/basics2-intro.asp?caret=50 den 5 maj 2008 

Bankrate.com. (den 1 maj 2006). Refinancing. Hämtat från Bankrate: 

http://www.bankrate.com/brm/green/mtg/basics7-5a.asp?caret=39 den 12 maj 2008 

Barnes, R. (2007). The Fuel That Fed The Subprime Meltdown. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/articles/07/subprime-overview.asp den 17 april 2008 

BBC.com. (den 31 augusti 2007). Timeline: Sub-prime problems. Hämtat från BBC: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6945672.stm den 16 maj 2008 

Bernanke, B. S. (den 31 augusti 2007). Housing, Housing Finance, and Monetary Policy. Federal 

Reserve Bank of Kansas City's Economic Symposium, Jackson Hole, Wyoming, USA. 

Bernanke, B. S. (den 17 maj 2007). The Subprime Mortgage Market. Federal Reserve Bank of 

Chicago’s 43rd Annual Conference on Bank Structure and Competition, Chicago, Illinois, USA. 

Borrus, A. (den 8 april 2002). The Credit-Raters: How They Work and How They Might Work Better 

. Hämtat från BusinessWeek: 

http://www.businessweek.com/magazine/content/02_14/b3777054.htm den 10 maj 2008 

Davidson, A. (den 1 augusti 2007). Six Degrees of Separation. Hämtat från Securitization.net: 

http://www.securitization.net/pdf/content/ADC_SixDegrees_1Aug07.pdf den 15 maj 2008 

Davies, P. J. (den 28 april 2008). S&P delivers blow to CDOs. Hämtat från Financial Times: 

http://www.ft.com/cms/s/0/6efbe36e-155e-11dd-996c-0000779fd2ac.html den 21 maj 2008 

Demyanyk, Y., & Hemert, O. V. (den 29 februari 2008). Understanding the Subprime Mortgage 

Crisis. Hämtat från http://ssrn.com/abstract=1020396 den 5 maj 2008 

DI.SE. (den 6 mars 2008). Kreditkris når svenska kommuner. Hämtat från Dagens Industri: 

http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2008

%5c03%5c06%5c273808 den 15 maj 2008 

DI.SE. (den 10 mars 2008). Notan för kreditoron: 1.200 miljarder. Hämtat från DI.SE: 

http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2008

%5c03%5c10%5c274268 den 12 maj 2008 



 

 

31 

DiMartino, D., & V. Duca, J. (november 2007). The Rise and Fall of Subprime Mortgages. Hämtat 

från Federal Reserve Bank of Dallas: http://dallasfed.org/research/eclett/2007/el0711.html den 

10 maj 2008 

Global CDO Market Issuance Data. (2008). Hämtat från Securities Industry and Financial Markets 

Association: http://www.sifma.org/research/pdf/SIFMA_CDOIssuanceData2008.pdf den 20 maj 

2008 

Harper, D. (2007). Basel II Accord To Guard Against Financial Shocks. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/articles/07/basel2.asp den 22 maj 2008 

Investopedia.com. (u.d.). About Investopedia. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/corp/about.asp den 1 juni 2008 

Investopedia.com. (u.d.). Automated underwriting. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/terms/a/automated_underwriting.asp den 6 maj 2008 

Investopedia.com. (u.d.). Default. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/terms/d/default2.asp den 15 maj 2008 

Investopedia.com. (u.d.). Mortgage Banker. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/terms/m/mortgagebanker.asp den 10 maj 2008 

Investopedia.com. (u.d.). Mortgage Broker. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/terms/m/mortgagebroker.asp den 10 maj 2008 

Investopedia.com. (u.d.). Refinance. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/terms/r/refinance.asp den 12 maj 2008 

Investopedia.com. (u.d.). The importance of your credit rating. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/articles/00/091800.asp den 5 maj 2008 

Kohn, D. L. (den 20 maj 2008). The Economic Outlook. National Conference on Public Employee 

Retirement Systems Annual Conference, New Orleans, Louisiana, USA. 

Kroszner, R. S. (den 22 oktober 2007). Recent Events in Financial Markets. Institute of 

International Bankers Annual Breakfast Dialogue, Washington D.C., USA. 

Kroszner, R. S. (den 5 november 2007). The Challenges Facing Subprime Mortgage Borrowers. 

Consumer Bankers Association 2007 Fair Lending Conference, Washington D.C., USA. 

McWhinney, J. (2007). Mortgages: The ABCs Of Refinancing. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/articles/pf/05/033005.asp den 5 maj 2008 

McWhinney, J. (2007). Shopping for a Mortgage. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/articles/pf/05/032205.asp den 5 maj 2008 



 

 

32 

Monthly Seasonally-Adjusted and Unadjusted Indexes: January 1991 - February 2008. (februari 

2008). Hämtat från The Office of Federal Housing Enterprise: 

http://www.ofheo.gov/media/hpi/MonthlyIndex_to_1991.xls den 7 maj 2008 

National Distribution of FICO Scores. (u.d.). Hämtat från myFico.com: 

http://www.myfico.com/CreditEducation/CreditScores.aspx och 

http://www.myfico.com/Default2.aspx den 8 maj 2008 

Nielsen, B. (2007). Behind The Scenes Of Your Mortgage. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/articles/pf/07/secondary_mortgage.asp den 10 maj 2008 

Nielsen, B. (2007). Why Housing Market Bubbles Pop. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/articles/07/housing_bubble.asp den 17 april 2008 

Ogg, J. (2007). CDOs And The Mortgage Market. Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/articles/07/cdo-mortgages.asp den 20 april 2008 

Petroff, E. (2007). Who is to blame for the subprime mess? Hämtat från Investopedia: 

http://www.investopedia.com/articles/07/subprime-blame.asp den 6 maj 2008 

Report on the Role and Function of Credit Rating Agencies in the Operation of the Securities 

Markets. (januari 2003). Hämtat från U.S. Securities and Exchange Commission: 

http://www.sec.gov/news/studies/credratingreport0103.pdf den 5 maj 2008 

Rushton, E. W. (den 22 mars 2007). TESTIMONY OF Emory W. Rushton. United States Senate, 

Washington, Washington D.C., USA. 

Schwartz, N. D., & Bajaj, V. (den 19 augusti 2007). How Missed Signs Contributed to a Mortgage 

Meltdown. Hämtat från New York Times: 

http://www.nytimes.com/2007/08/19/business/19credit.html den 10 maj 2008 

Selected Interest Rates. (den 19 maj 2008). Hämtat från The Federel Reserve Board: 

https://www.federalreserve.gov/datadownload/Download.aspx?rel=H15&series=40afb80a445c5

903ca2c4888e40f3f1f&filetype=spreadsheetml&label=include&layout=seriescolumn&from=01/01

/1991&to=01/31/2008 den 25 april 2008 

U.S. FORECLOSURE ACTIVITY INCREASES 23 PERCENT IN FIRST QUARTER. (den 29 april 2008). 

Hämtat från RealtyTrac: 

http://www.realtytrac.com/ContentManagement/pressrelease.aspx?ChannelID=9&ItemID=4566

&accnt=64847 den 12 maj 2008 

U.S. FORECLOSURE ACTIVITY INCREASES 75 PERCENT IN 2007. (den 29 januari 2008). Hämtat från 

RealtyTrac: 

http://www.realtytrac.com/ContentManagement/pressrelease.aspx?ChannelID=9&ItemID=3988

&accnt=64847 den 20 maj 2008 



 

 

33 

 Bilaga 1 

Beräkningar 

Antalet potentiella subprimelåntagare 

År 2006 var antalet potentiella låntagare (alla mellan 20-64 år) ungefär 179 miljoner67. Av dessa så 

är 18 % (ungefär 32 miljoner) i subprimeklassen.  

Antal potentiella subprimehushåll 

Antalet hushåll år 2006 var ungefär 111 miljoner68. Om vi tänker att varje hushåll har ett lån så 

skulle det bli ungefär 20 miljoner potentiella subprimehushåll. 

Antal subprimelån 

Senare i uppsatsen säger vi att det finns 7,2 miljoner subprimelån vilket skulle innebära att 

ungefär vart tredje potentiellt subprimehushåll tar ett subprimelån, något vi finner rimligt. 

Genomsnittlig husprisökning 

Den genomsnittliga husprisökningen vi illustrerar i figur 3 beräknas på följande sätt: 

1. Lägg ihop alla husprisindex från januari 1991 till december 1998 och dela med antalet 

faktorer. Detta ger en genomsnittlig ökning varje månad av huspriset mellan år 1991 och 

år 1998. Denna ökning är ungefär +0,3 % i månaden vilket ger +3,7 % om året. Att vi bara 

beräknade genomsnittligt pris mellan 1991 och 1998 grundar sig att efter år 1998 så steg 

huspriserna ovanligt mycket. 

2. Multiplicera nu ökning (+0,3 %) med husprisindex för januari 1991 (100) och du får vad 

husprisindex skulle vara i februari 1991 (100,3). Multiplicera nu detta tal med ökning och 

du får vad den skulle vara i mars 1991 (100,6) och så vidare.  

Om man köper ett hus i januari år 1991 för $100 000 (faktiskt värde $100 000) så borde det i 

januari år 1998 vara värt $128 000 ($121 000) och i januari år 2006 vara värt $170 000 ($216 000). 

Så man ser att det i januari 2006 var värt $46 000 mer än vad de ”borde” vara värt.  

 

                                                           
67 (2006 American Community Survey, 2006) 

68 (2006 American Community Survey, 2006) 


