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Kreditderivat är ett finansiellt instrument som upplevt en explosiv utveckling på stora 

finansiella marknader som exempelvis de i USA och England. Dock har denna massiva 

utveckling, relativt sett, uteblivit på den svenska finansmarknaden. Denna kandidatuppsats 

syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar användandet av kreditderivat i Sverige. 

Både positiva och negativa faktorer avhandlas på ett objektivt sätt med relevanta källor av 

olika slag. Fokus ligger på grundformen av kreditderivat, Credit Default Swaps. Genom 

grundläggande forskningsarbete avgränsar vi uppsatsen till sex stycken faktorer som vi tror 

kommer att påverka kreditderivats utveckling i Sverige. Dessa är: EMU-inträde, 

Värdepapperisering, Central Clearing Counterparty (CCP), Säkerställda Obligationer, Basel 

III och Företagsobligationer. Vi analyserar dessa faktorer och drar slutsatser hur och om varje 

faktor kommer påverka användandet av kreditderivat i Sverige. Angående effekten av ett 

eventuellt EMU-inträde för Sveriges del anser vi redan vara överspelad på grund av att större 

svenska aktörer redan handlar till stor del i valutan Euro. Vidare har värdepapperisering varit 

en tillväxtfaktor historiskt, bl.a. i USA, men i spåren av den finansiella krisen kommer inte 

värdepapperisering få samma tillväxteffekt på kreditderivat som den tidigare haft. En annan 

potentiell tillväxtfaktor kan vara användandet av en CCP men den spelar förmodligen roll i ett 

senare skede i den svenska marknadens utveckling. Vidare så kräver säkerställda obligationer 

mer forskning, vår utredning pekar på ett antal scenarion där de kan påverka utvecklingen 

antingen positivt eller negativt. Slutsatsen är att Sverige är redo för kreditderivat och att de två 

viktigaste tillväxtfaktorerna är: Ett ökat användande av företagsobligationer i kombination 

med införandet av Basel III lagstiftningen för finansiella institut. Vi tror med hänsyn till de 

två sistnämnda faktorerna, och till viss del CCP-faktorn, att användandet av kreditderivat 

kommer att öka i Sverige i framtiden. 
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Abstract  

  

  Title: Is Sweden ready for credit derivatives? 
What factors can affect the usage of credit derivatives in 
Sweden? 

Authors Marcus Berglund and Robert Karlsson 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number 91 
Supervisor Olof Netzell 
Keywords Credit derivatives, Credit Default Swaps (CDS), Corporate 

bonds, Covered bonds, Securitisation, Basel III 
   

Credit derivatives are a financial instrument which has seen an explosive development on 

major financial markets in the U.S. and England. However, relatively speaking, this massive 

development did not happen on the financial market in Sweden. This bachelor essay is to 

examine what possible factors that might influence the use of credit derivatives in Sweden. 

Both positive and negative factors are discussed in an objective manner and with relevant 

sources of various kinds. The paper focuses on the basic form of credit derivatives known as 

Credit Default Swaps. Through underlying research we chose to limit the paper to six factors 

that we believe will affect the credit derivatives development in Sweden. These are: EMU 

membership, Securitisation, Central Clearing Counterparty (CCP), Covered Bonds, Basel III 

and Corporate bonds. We analyze these factors and draw conclusions on whether and how 

each factor will affect the use of credit derivatives in Sweden. Regarding the effect of a 

possible EMU membership for Sweden, it may already be obsolete because the major 

Swedish players are already largely using Euro. Moreover, securitization has been a known 

factor of growth historically, for example in the U.S., but in the wake of the financial crisis, 

securitization will not get the same effect on the growth of credit derivatives as it previously 

had. Another potential factor of growth may be the use of a CCP, but it will probably have its 

effect in a later stage in the development of the Swedish market. Furthermore, covered bonds 

require more research, our investigation leave us with a number of scenarios where covered 

bonds can influence the development either positively or negatively. The conclusion is that 

Sweden is ready for credit derivatives and that the two major growth factors are: An increased 

usage of corporate bonds in combination with the introduction of the Basel III legislation for 

financial institutions. We believe in that these two factors, and to some extent the CCP factor 

in a later stage, will increase the use of credit derivatives in Sweden in the future. 
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1. Introduktion 

I våra studier av kreditbedömning och kapitalmarknader på KTH har vi fått bilden av att 

kreditderivat är ett instrument som har använts flitigt både på den amerikanska och brittiska 

marknaden de senaste 20 åren. Vår tanke var att denna skulle uppsats undersöka varför detta 

fenomen inte är lika utbrett i Sverige. Vilka faktorer kan påverka utvecklingen av 

kreditderivat i Sverige? Och finns det en framtid för kreditderivat på den svenska marknaden? 

För att öka din förståelse som läsare kommer vi även kort att förklara kreditderivatens historia 

och vad ett kreditderivat är samt skildra i vilka samband som instrumentet används. Detta gör 

vi för att ge dig som läsare en bild av kreditderivat men även för att, i viss mening, skall visa 

varför vi valt att undersöka just dessa faktorer. Det bör även nämnas att vi valde att analysera 

faktorer som påverkar tillväxten positivt men också utreda om det finns några direkta faktorer 

som hindrar utvecklingen av kreditderivat.  

1.2 Kreditderivatens bakgrund 

År 2007 hade få svenskar hört om subprimemarknaden i USA eller vad ett subprimelån var 

för något. Detta trots att subprimelånen i USA till stor del var den utlösande faktorn till den 

efterföljande finansiella krisen som drabbade världen. Idag 2011 har betydligt fler svenskar 

hört talas om subprimelån. Dock är det troligtvis få som förstår hur och varför banker tog 

sådana enorma risker. Anledningen till detta berodde bl.a. på ett paradigmskifte i bankers 

grundläggande hantering av risk vid kreditgivning. Det finns nämligen två typer av lösningar 

som en bank kan tillämpa för att hantera risk.1 Den traditionella lösningen innebär att banken 

bedömer risk och beviljar lån som de planerar att behålla till lånet är återbetalat, detta kallas 

på engelska för ”Buy and Hold” strategi.2 Den andra lösningen som växt fram i modern tid 

går ut på att banken beviljar lån för att sedan planera att sälja hela eller olika delar av lånet 

vidare på kapitalmarknader, detta kallas på engelska för ”Originate and Distrubute” strategi. 

I val av strategi har den moderna lösningen, ”Originate and Distrubute”, vuxit 

explosionsartat och det är bl.a. via kreditderivat som denna vidareförsäljning av lånerisker blir 

möjlig.3 I korthet handlar kreditderivat om att på olika sätt försäkra sig mot den risk som ett 

lån innebär. Kreditderivat gör det möjligt att flytta risken till en tredje part. Risken i fråga kan 

innebära flera olika saker, beroende på vad man kommer överens om. Exempelvis kan risken 

vara att lånetagare inte betalar ränta som den ska. Före och under krisen var kreditderivat 
                                                 
1 Caouette, J .B et al, Managing Credit Risk: The Great Challenge for the Global Financial Market, 2008 
2 Altunbas el al, Securitisation and the bank lending channel, 2007 
3 Caouette, J .B et al, Managing Credit Risk: The Great Challenge for the Global Financial Market, 2008 



 

 

något som nästan uteslutet existerade i större utsträckning på några få marknader i

främst den amerikanska och engelska

denna uppsats har vi valt att fokusera på

Swaps förkortat CDS.  

 

Figur 1 beskriver enkelt situationen med

kreditderivat ett av flera verktyg 

inom kreditderivat.  

 

Figur 1: Översikt av marknaden för hantering av kreditrisk
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4 Intervju Anders Rydén Riksbanken 2011
5Riksbanken, Handel med kreditderivat och implikationer 
6 European Central Bank, The incentive structure of the ‘originate  distribute’ model,
7 González-Pármo, Some reflections on the future for the market for credit derivatives,
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år senare 2008.8 För en mer utförlig statistisk bild över utstående mängd kreditderivat idag se 

Bilaga 3. Själva fenomenet med kreditderivat och ”Originate and Distribute” strategin 

sträcker sig dock ännu längre tillbaka i tiden. Kreditderivat härstammar från början som en del 

av en lösning i en process där politiska avregleringar gjorde det möjligt för amerikanska 

banker att på enklare sätt göra illikvida tillgångar likvida. Denna process kallas på engelska 

för ”Securitisation” eller på svenska för värdepapperisering.  Processen är omfattande och 

inbegriper många olika delar och faktorer. Senare i uppsatsen kommer värdepapperisering att 

belysas till viss del men då i ljuset av en tillväxtfaktor för kreditderivat. Det kan dock vara 

intressant att nämna kort den grundläggande bakgrunden till det hela. I viss mån började det 

redan på 1970-talet med bostadslån i USA. Det fanns två statliga bolåneinstitut som började 

ge ut och garantera värdepapperiserade krediter (Asset-backed securities, ABS) 9 för att öka 

likviditeten för sina bolån.10 Dessa tillgångar hade hög kreditrating då de var garanterade av 

staten och var väldigt attraktiva på marknaden.11 Det var nämligen så att regleringar i USA 

ställde höga krav på banker att endast inneha högt värderade tillgångar, alltså tillgångar med 

hög kreditrating.12 13 Till saken hör att det var brist på dessa högt värderade tillgångar på 

grund av flera orsaker. Exempelvis var en stor bidragande orsak att den amerikanska 

statsskulden var relativt låg och därmed fanns det få statsobligationer ute på marknaden. 

Statsobligationer hade ett högt kreditbetyg men eftersom staten inte behövde pengar fanns det 

inte många att få tag på. I kombination med denna brist på säkra tillgångar skedde en historisk 

attitydförändring till lånebilden hos företag. Från början på 1970-talet fanns det fler företag 

med väldigt hög rating men med tiden förändrades inställningen och det var inte längre 

ekonomisk försvarbart att binda så mycket kapital för att uppehålla en bra rating. Därmed 

försämrades företagens rating när de började utnyttja exempelvis hävstångseffekter. Detta 

resulterade i en marknad där det saknades tillgångar med hög rating. Det skapade en enorm 

drivkraft för banker att hitta dessa högt värderade tillgångar för att billigt få in kapital. Det var 

i detta samband då utvecklingen av värdepapperisering började, när de amerikanska 

bolåneinstituten började emittera ABS:er med hjälp av bolån.14 Dessa ABS:er hade låg risk 

                                                 
8 European Central Bank, The incentive structure of the ‘originate  distribute’ model, 2008 
9 Asset-Backed Securities är ett samlingsord för värderpapperisering av lån, t.ex. att man sätter upp ett nytt 
företag, och för över en uppsättning krediter dit och sedan ger ut obligationer i företaget. 
10 Altunbas el al, Securitisation and the bank lending channel, 2007 
11 http://www.ginniemae.gov/about/history.asp?subTitle=About 2011-05-18 
12 Asset-Backed securities in Germany: the sale and Securitization of loans by German credit institutions", 
Deutsche Bundesbank Monthly Report July, 1997 
13 http://www.ginniemae.gov/about/history.asp?subTitle=About 2011-05-18 
14 Intervju med Anders Rydén Riksbanken 
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eftersom de var statligt garanterade och därmed erhöll de en hög rating. Att skapa 

värdepapper med hög rating innebar att bolåneinstituten kunde få in pengar på ett billigt sätt.  

 

Detta var i korthet en beskrivning av den grundläggande drivkraften till att skapa värdepapper 

med hög rating. I takt med politiska avregleringar i USA under 1990-talet, började även 

banker skapa olika instrument med olika underliggande tillgångar på kapitalmarknader, alltså 

olika typer av kapitalmarknadslösningar som nämnts tidigare.15 ”Originate and distribute” 

strategin tog sin form och flera olika tillgångar värdepapperiserades i större utsträckning, i 

samband med detta skapades kreditderivat som ett instrument för att hantera risk.16  

 

2. Problemformulering 

I Sverige har dock användningen av kreditderivat varit i princip obefintlig, och inte alls haft 

samma tillväxt som den har haft i USA och England. Idag används kreditderivat dock till viss 

del av storbankerna för riskhantering och även som del av vissa strukturerade produkter.17 Det 

vi vill göra är att identifiera och undersöka faktorer som kan påverka användningen av 

kreditderivat i Sverige. Detta leder oss in på vår frågeställning.  

2.1 Frågeställning 

Vilka faktorer kan påverka användandet av kreditderivat i Sverige? 

 

3. Metod 

Vårt upplägg har varit att undersöka utvecklingen på redan existerande 

kreditderivatsmarknader och försöka finna paralleller till den svenska marknaden. Vi har 

studerat vad som historisk sett har påverkat utvecklingen av dagens stora 

kreditderivatsmarknader, exempelvis den amerikanska och den engelska marknaden. Notera 

att vi både har undersökt faktorer som kan påverka användandet av kreditderivat positivt men 

också faktorer som kan påverka användandet negativt. Båda dessa typer av faktorer har på så 

sätt varit av intresse när vi utformat denna uppsats.  

                                                 
15 Leim, I krisens spår : tuffare reglering av kreditderivat, 2009 
16 Riksbanken, Handel med kreditderivat och implikationer för finansiell stabilitet, 2006 
17 E-postintervju med Storbank 2011-05-17 
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3.1 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till den mest grundläggande formen av kreditderivat: Credit 

Default Swaps (CDS.) Vidare har vi avgränsat uppsatsen till de sex faktorer vi valt och deras 

påverkan på användandet av kreditderivat i Sverige.  

3.2 Källor 

Vi har valt att kombinera intervjuer samt litterära och statistiska studier. Målet var att få 

intervjuer med de svenska storbankerna och Riksbanken. Detta visade sig vara mycket svårare 

än vi tidigare trott eftersom kreditderivat är så pass underutvecklat på bankerna vilket leder 

till att väldigt få anställda arbetar med just detta. Vi har detta till trots varit i kontakt med de 

flesta storbankerna men med varierande resultat. I brist på vissa intervjuer som vi hoppats på 

såg vi till andra källor i större utsträckning, dels kurslitteratur men även vetenskapliga artiklar. 

Vidare har vi valt att hämta statistik från relevanta branschorganisationer för kreditderivat 

såsom ISDA18, DTCC19 och BIS20 samt från clearinghus som exempelvis Nasdaq OMX. 

Även ECB, den Europeiska Central Banken, och den svenska Riksbanken har publicerat ett 

antal artiklar om kreditderivat som har varit till stor hjälp både litterärt och statistiskt.  

3.3 Intervjuer 

Vi har haft en intervju med Anders Rydén från Riksbanken. Anders Rydén arbetar som 

seniorekonom på deras avdelning för finansiella marknader och var enligt oss mycket kunnig 

inom ämnesområdet. Vidare har vi haft en ytterligare intervju per mail med en representant 

från en svensk storbank. Denna person önskade att vara anonym då denne till viss del delgav 

inofficiella uppgifter som kan betraktas som affärshemligheter. En disposition över 

intervjufrågorna finns i Bilaga 1 och 2.  

3.4 Källkritik 

Först och främst kan viss kritik grunda sig i att vi inte fick tag i fler intervjuer. Det hade varit 

intressant att höra hur fler storbanker jobbar med kreditderivat, eller om de ens gör det. Det 

verkar onekligen som att de flesta gör det men i så fall i begränsad skala. En annan kritisk 

punkt bör vara att vissa källor kan betraktas som lite för gamla. Det har varit svårt att hitta 

dagsfärsk information om kreditderivat men vi har valt våra källor med mycket omtänksamhet 
                                                 
18 International Settlements Derivatives Association, www.isda.org 
19 The Depository Trust & Clearing Corporation, www.dtcc.com 
20 Bank of International Settlements, www.bis.org 
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kring publicering och aktualitet. Marknaden för kreditderivat är mindre i Europa och särskilt i 

Sverige är det svårt att hitta relevanta källor och desto svårare att de även skall vara tidsenligt 

uppdaterade. Vidare består vårt utbud av källor till stor del av artiklar från ECB och svenska 

Riksbanken vilket kan anses vara lite för koncentrerat men vi anser att båda är så pass seriösa 

och objektiva att det inte bör påverka uppsatsens förtroende. 

 

4. Vi identifierade sex stycken faktorer 

I vår inledande forskning om kreditderivat och jakten på faktorer har vi valt ut att studera sex 

stycken faktorer som vi tror kan påverka användandet av kreditderivat i Sverige. Vårt val av 

faktorer har stöd i intervjuer och litteratur om kreditderivat. Nedan följer en kort motivation 

till varje faktor utom värdepapperisering som redan diskuterats utförligt ovan. Vi har valt att 

ta med värdepapperisering som en faktor då denna process historiskt sett har varit väldigt 

viktigt för själva utvecklandet av kreditderivat och kan därmed vara intressant att studera.   

4.1 Inträde i EMU 

I Europa som helhet utvecklades inte värdepapperisering förrän i slutet av 1990-talet och en 

stor skillnad mot USA och England var att det i många länder fanns regleringar som gjorde att 

det krävdes tillstånd att utfärda dessa typer av instrument. Trots detta ökade ändå tillväxten av 

värdepapperisering i Europa sedan år 1999. Detta beror enligt en artikel från ECB och Italiens 

riksbank på tre faktorer: ökad efterfråga hos investerare, teknisk och finansiell innovation och 

införandet av den europeiska valutan euro.21 Därmed kan man anta att EMU-medlemskap bör 

ha potential att även påverka utvecklingen av värdepapperisering och därmed också 

utvecklingen av kreditderivat i länder som Sverige. Detta särskilt eftersom Sverige inte har 

gått med i EMU och saknar regleringar kring kreditderivat.22  

4.2 Företagsobligationer kan behövas som underliggande 

Underliggande tillgångar är det som ligger till grund för de flesta former av instrument vid 

kapitalmarknadslösningar. När det gäller kreditderivat kan den underliggande tillgången 

variera, dock är den vanligaste underliggande tillgången företagsobligationer.23 Dock skall det 

nämnas att det finns flera andra typer av tillgångar som kan användas som underliggande i 

                                                 
21 Altunbas el al, Securitisation and the bank lending channel, 2007 
22 Leim, I krisens spår : tuffare reglering av kreditderivat, 2009 
23 Riksbanken, Handel med kreditderivat och implikationer för finansiell stabilitet, 2006 
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kreditderivat. Men finns det en stor marknad för företagsobligationer så underlättar det 

användandet av kreditderivat.24 

4.3 Nya lösningar på problem med kreditderivat 

Det finns en rad problem med kreditderivat som kommer att diskuteras längre fram i denna 

uppsats. Motpartsrisk är det största problemet och är något som spelade stor roll vid den 

tidigare finansiella krisen. Utan att för tidigt gå in för långt på detta problem så går det att idag 

konstatera att det finns en erkänd lösning.25 Denna lösning kallas för Central Clearing 

Counterparty, förkortat CCP, och även den kommer att redogöras för längre fram. Detta för 

att införandet av CCP kan antas minska riskerna med kreditderivat och kan på grund av detta 

anses vara en tillväxtfaktor.  

 

4.4 Europeiska alternativ till kreditderivat 

Säkerställda obligationer är finansiella instrument som har liknande syfte som 

värdepapperisering, alltså att omvandla illikvida tillgångar till likvida tillgångar. Detta för att 

förbättra bankers alternativ vid upplåning av kapital. Dessa obligationer existerar knappt på 

den amerikanska marknaden och de har en fundamental faktor som skiljer sig från 

kreditderivat. Banken står nämligen fortfarande risken för den underliggande tillgången, därav 

namnet ”säkerställd obligation”.26 Säkerställda obligationer kan alltså ses som ett starkt 

alternativt att använda istället för vanliga obligationer med skydd via kreditderivat.  

Säkerställda obligationer kommer att belysas i denna uppsats i syfte att se om detta har en 

hämmande effekt på utvecklingen av kreditderivat på den svenska marknaden.  

4.5 Tuffare regleringar på gång för banker inom EU 

I spåren av den finansiella krisen syftar nya regleringar vid namn Basel III till att begränsa 

risker på finansiella marknader. Detta genom att införa nya krav på att banker och låneinstitut 

att de måste säkerställa ett visst kapital vid utlåning i förhållande till den risk lånet innebär. I 

ekonomiska termer kallas detta för ökat kapitaltäckningskrav. Detta gör att banker måste bli 

mer riskmedvetna och måste begränsa sitt risktagande i högre grad än tidigare, detta kommer 

leda till att de i framtiden inte kommer kunna låna ut lika mycket kapital.27 Vidare kan 

                                                 
24 E-postintervju med Storbank 2011-05-17 
25 European Central Bank, Credit default swaps and counterparty risk, 2009 
26 Sundling, Säkerställda obligationer, 2006 
27 Riksbanken, Finansiell stabilitet 2010:2, 2010 



 

 

användningen av kreditderivat öka då banker kommer att vilja bli av med risk i takt med 

Basel III och de högre kraven på kapitaltäckning.  

 

4.6 Summering av faktorer

I Figur 2 nedan summerar vi ovan nämnda faktorer som vi tror 

avgörande för att kreditderivat skall kunna utvecklas i S

sex faktorer och hur de kan påverka användningen av kreditderivat kommer nedan en utförlig 

förklaring vad ett kreditderivat är och hur det fungerar.

 

 

 

Figur 2: Faktorer som kan leda fram till ett ökat användande av kreditderivat
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användningen av kreditderivat öka då banker kommer att vilja bli av med risk i takt med 

högre kraven på kapitaltäckning.   

4.6 Summering av faktorer 

2 nedan summerar vi ovan nämnda faktorer som vi tror kan vara mer eller mindre 

erivat skall kunna utvecklas i Sverige. För att kunna förklara dessa 

faktorer och hur de kan påverka användningen av kreditderivat kommer nedan en utförlig 

förklaring vad ett kreditderivat är och hur det fungerar. 

: Faktorer som kan leda fram till ett ökat användande av kreditderivat

 

användningen av kreditderivat öka då banker kommer att vilja bli av med risk i takt med 

mer eller mindre 

För att kunna förklara dessa 

faktorer och hur de kan påverka användningen av kreditderivat kommer nedan en utförlig 

 

: Faktorer som kan leda fram till ett ökat användande av kreditderivat i Sverige. 
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5. Vad är ett kreditderivat? 

Kreditderivat är ett kontrakt mellan två parter som bygger på en underliggande tillgång, 

exempelvis ett lån eller en kredit. Kontraktet är utformat så att den ena parten betalar en 

premie till den andra parten som i utbyte tar över en del av eller hela kreditrisken för lånet. 

Man talar därför om en risksäljare, den som betalar premie, och en riskköpare den som tar 

över risken. Syftet med kreditderivat är att förse riskskydd för risksäljaren och kompensation 

för risktagandet till riskköparen. Ordet derivat kommer från engelskan ”derive”  som på 

svenska betyder härleda. I kreditderivat syftar derivat på härledning till en underliggande 

kredit.28 Kreditderivat fungerar som en försäkring. Kontraktet som skrivs i ett kreditderivat är 

oftast unikt och kan se väldigt olika ut från fall till fall. Dock finns det en genomgående 

princip som dessa kontrakt bygger på: om den underliggande tillgången inte fullföljer sina 

förpliktelser så skall riskköparen ersätta risksäljaren, vilka förpliktelser det gäller och vilken 

ersättning som utgår skall framgå av avtalet.29 Det är viktigt att poängtera att det finns tre 

parter i ett kreditderivat.30 Se Figur 3. 

1. En låntagare (Företag X), det kan handla om vilket lån som helst, från studielån till 

företagslån. 

2. Risksäljare (Bank A), ofta en bank eller en långivare av något slag. 

3. Riskköpare (Bank B), ofta ett försäkringsbolag eller en fond. 

 

5.1 Exempel på hur ett kreditderivat kan vara uppbyggt 

Låt oss säga att Bank A lånar ut 10 miljoner till Företag X på 5 års tid och sen vill Bank A 

reducera sin risk mot Företag X. Istället för att sälja lånet eller delar av det till en annan aktör 

kan Bank A skriva ett kontrakt med exempelvis en annan Bank B där de kommer överens om 

att Bank B skyddar Bank A mot all risk eller delar risken i utbyte mot en premie. Om det nu 

sker en kredithändelse hos Företag X så kommer Bank B att ersätta Bank A enligt kontraktet. 

31 32 Se Figur 3.   

                                                 
28 Caouette, J .B et al, Managing Credit Risk: The Great Challenge for the Global Financial Market, 2008 
29 Nyberg, Kreditderivat – risker och möjligheter, 2007 
30 Riksbanken, Handel med kreditderivat och implikationer för finansiell stabilitet, 2006 
31 Caouette, J .B et al, Managing Credit Risk: The Great Challenge for the Global Financial Market, 2008 
32 Nyberg, Kreditderivat – risker och möjligheter, 2007 



 

 

 

Figur 3: Visar det grundläggande sambandet

 

De kreditderivat som beskrivs i exemplet ovan är det som kallas för 

CDS, och är det absolut vanligaste och grundläggande typen av kreditderivat.

kommer vara ett genomgående tema genom uppsatsen, eftersom det är den grund

strukturen på hur ett kreditderivat 

förklaras som gör att dessa instrument 

5.2 Kredithändelse 

När Bank A sålde risken till Bank B

underliggande tillgången, alltså krediten till 

fullfölja sin del av kontraktet. 

själva kontraktet. Kredithändelse är alltså de

leder till att en betalning enligt 

betalning varierar som sagt i och med avtalet. Kredithändelsen är 

varje kreditderivatskontrakt utan kan variera 

underliggande tillgången. Van

ställer in sina betalningar och detta 

kontraktet specificera vad en kredithändelse är och 

egenskap hos kredithändelsen är att den i

                                                 
33 European Central Bank, Credit default swaps and counterparty risk, 2009
34 Intervju Anders Rydén Riksbanken 2011
35 Caouette, J .B et al, Managing Credit Risk: The Great Challenge for the Global Financial Market,
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det grundläggande sambandet vid ett standard CDS-kontrakt

De kreditderivat som beskrivs i exemplet ovan är det som kallas för Credit Default Swaps

och är det absolut vanligaste och grundläggande typen av kreditderivat.

kommer vara ett genomgående tema genom uppsatsen, eftersom det är den grund

ett kreditderivat fungerar och här kan även de faktorer och drivkrafter 

instrument existerar.  

Bank B så kom de överens om vad som skall hända med det 

tillgången, alltså krediten till Företaget X, för att Bank B skall vara tvungen att 

 Denna händelse kallas för kredithändelse, och definieras 

Kredithändelse är alltså den händelse som utlöser själva kreditderivatet och 

leder till att en betalning enligt kontraktet skall ske från Bank B till Bank A

i och med avtalet. Kredithändelsen är oftast inte den sa

varje kreditderivatskontrakt utan kan variera och kan utlösas av olika saker som ske

anligtvis är en kredithändelse att företaget går i konkurs eller 

ställer in sina betalningar och detta utlöser kreditderivatet. 33 34 Det är viktigt att 

specificera vad en kredithändelse är och vad det innebär för båda parter,

egenskap hos kredithändelsen är att den i regel bör vara mätbar och tydlig definiera

 

European Central Bank, Credit default swaps and counterparty risk, 2009 
Intervju Anders Rydén Riksbanken 2011-04-28 

Managing Credit Risk: The Great Challenge for the Global Financial Market,

 

kontrakt 

Credit Default Swaps, 

och är det absolut vanligaste och grundläggande typen av kreditderivat. Detta exempel 

kommer vara ett genomgående tema genom uppsatsen, eftersom det är den grundläggande 

faktorer och drivkrafter 

överens om vad som skall hända med det 

skall vara tvungen att 

Denna händelse kallas för kredithändelse, och definieras alltid i 

som utlöser själva kreditderivatet och 

Bank A, vilken typ av 

inte den samma i 

olika saker som sker i den 

går i konkurs eller 

Det är viktigt att noggrant i 

vad det innebär för båda parter, en viktig 

vara mätbar och tydlig definierad.35 

Managing Credit Risk: The Great Challenge for the Global Financial Market, 2008 
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Nedan följer några vanliga exempel på kredithändelser som kan inträffa i det underliggande 

Företaget X som, beroende på avtal, leder till att Bank B måste betala till Bank A:36 

 

• Att Företag X slutar betala sina skulder 

• Att Företag X ansöker om konkurs 

• Att Företag X:s kreditbetyg sänks 

• Att Företag X:s marknadsvärde sjunker kraftigt 

 

Som sagt tidigare är Credit Default Swaps, CDS, den mest grundläggande versionen av 

kreditderivat. CDS ingår ofta som del i andra mer avancerade kreditderivat. Dessa mer 

avancerade instrument bygger ofta på olika kombinationer av flera CDS:er.37 Dock kommer 

vi att begränsa oss till de grundläggande enkla CDS:erna eftersom de är grunden för själva 

marknaden. Finns det ingen marknad för CDS:er finns heller ingen marknad för 

kombinationer av dem. 

 

Den mest grundläggande formen av CDS är det som kallas för ”Single Name”. Ett CDS-

kontrakt räknas som ”Single Name” när det endast finns ett referensobjekt i kontraktet, det 

vill säga att risken är endast kopplat till ett företag eller en stat, därav namnet ”single” . Figur 

3 visar en CDS-situation där kontraktet är ”Single Name” för att CDS-kontraktet bara 

refererar till Företag X. 38  

5.3 Underliggande tillgångar 

Generellt sett är en underliggande tillgång den tillgång som ett finansiellt derivat bygger på. 

Tillexempel så ger en aktieoption rätten att köpa eller sälja en viss aktie till ett visst pris i 

framtiden. Aktien ifråga är då den underliggande tillgången. Värdet av en option eller ett 

annat derivat beror på förändringar i värdet på den underliggande tillgången och tiden till 

lösen.39  

 

                                                 
36 Urval av definitioner på kredithändelse från ISDA, 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions, 2003  
37 European Central Bank, Credit default swaps and counterparty risk, 2009 
38 Ibid 
39 http://www.fondhandlarna.se/struktprod/ordlista - definition av underliggande tillgång 2011-05-18 
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5.4 Vanligast: Företagsobligationer 

Vi har hittills beskrivit en CDS som ett kontrakt där ett banklån är den underliggande 

tillgången, detta är en sanning med modifikation då det inte alltid är så att det är själva lånet 

till Företag X som är underliggande.40 Om vi återgår till det tidigare exemplet med Bank A 

och Bank B så ville Bank A sälja kreditrisken, som lånet till Företag X innebär, till Bank B. 

Lånet i sig kan vara den underliggande tillgången i CDS-kontraktet men det är dock vanligare 

att aktörer använder en företagsobligation i Företag X istället. Denna företagsobligation 

fungerar som ett skuldebrev utställt av Företag X. Företagsobligationen säljs till investerare 

mot att investeraren får en viss räntebetalning per år (kupong) eller ett större totalbelopp i 

slutet av lånetiden. 41 Det viktiga i sammanhanget är att dessa obligationer enklare kan säljas 

vidare på en andrahandsmarknad än vanliga banklån.42 Det är därför dessa 

företagsobligationer används som underliggande tillgång i kontrakten istället för själva lånet. 

Om de handlas på en marknad har de ett pris som lättare kan mätas och de är även lättare att 

överföra mellan parterna om en kredithändelse skulle inträffa. Banklån är mycket mer 

komplicerade att överföra mellan parter än företagsobligationer och svårare att värdebedöma 

eftersom handel inte sker.43 

 

Marknaden för företagsobligationer är därav i högsta grad viktig för marknaden av CDS:er. 

En mer utförlig beskrivning av hur denna marknad för företagsobligationer ser ut i Sverige 

kommer i ett senare skede av uppsatsen då det är en så pass stor faktor för utvecklingen av 

kreditderivat. 

5.3 Flera alternativ: Värdepapperiserade tillgångar, Statsobligationer, 

Krediter och Index 

Självklart finns det flera objekt som kan vara underliggande för kreditderivat, dock står 

företagsobligationer för cirka 80 % av alla CDS-kontrakt år 2011.44 Statsobligationer är den 

näst vanligaste underliggande tillgången. Dessa obligationer är då utställda i olika länders 

namn, exempelvis Grekland eller Argentina, egentligen vilket land eller stat som helst. Idén 

kan då exempelvis vara att den parten som köper skydd vill skydda sig mot att landet ställer in 
                                                 
40 Nyberg, Kreditderivat – risker och möjligheter, 2007 
41 Riksbanken, Finansiell stabilitet 2010:2, 2010 
42 Ibid 
43 Riksbanken, Handel med kreditderivat och implikationer för finansiell stabilitet, 2006 
44 The Depository Trust & Clearing Corporation(DTCC), Trade Information Warehouse Data, 
http://www.dtcc.com/products/derivserv/data_table_i.php ,  2011-04-29 



 

 

betalningar. Givetvis kan även 

Figur 3 exemplet tidigare.45 En viktig skillnad mellan banklån och företagsobligationer är att 

banklån är mycket mer komplicerade att sälja. 

tillgångarna tillhör värdepapperiserade tillgång

Denna typ av CDS:er kan exempelvis 

risker i bolånemarknaden och tror att 

 

Det går även att ha ett index som underliggande til

välja på. Det som de har gemensamt är att de oftast refererar till de största och mest handlade 

bolagen. De går även att ha index som refererar till olika branscher eller marknadssegment.

Vi kan bygga vidare på det tidigare exemplet

X, så köper Bank A ett skydd i 

för att de har exponeringar i flera olika av dem.

underliggande tillgångar på kreditderivat i världen.

 

Figur 4: Statistik över de vanligaste underliggande tillgångarna för kreditderivat i världen.

  

                                                 
45 Riksbanken, Handel med kreditderivat och implikationer för finansiell stabilitet,
46 European Central Bank, Credit default swaps and counterparty risk
47 The Depository Trust & Clearing Corporation(DTCC), 
http://www.dtcc.com/products/derivserv/data_table_i.php
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Givetvis kan även banklån agera underliggande tillgång precis som vi beskriver i 

En viktig skillnad mellan banklån och företagsobligationer är att 

banklån är mycket mer komplicerade att sälja. Bland andra relativt vanliga 

värdepapperiserade tillgångar, och då främst värdepapperiserade bolå

kan exempelvis köpas av någon aktör som kanske är för exponerad mot 

och tror att denna marknad kommer att gå ner.  

Det går även att ha ett index som underliggande tillgång, och då finns det flera olika index att 

välja på. Det som de har gemensamt är att de oftast refererar till de största och mest handlade 

bolagen. De går även att ha index som refererar till olika branscher eller marknadssegment.

det tidigare exemplet i Figur 3: istället för ett underliggande 

ett skydd i ett index för Branschen X eller mot en stor uppsättning företag 

för att de har exponeringar i flera olika av dem.46 Figur 4 visar fördelningen över 

underliggande tillgångar på kreditderivat i världen. 

Figur 4: Statistik över de vanligaste underliggande tillgångarna för kreditderivat i världen.
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5.5 Vad som kan hända vid kredithändelse  

Som nämnts tidigare är CDS-kontrakt ett avtal mellan två parter (Bank A och Bank B), där 

köparen (Bank A) av kreditskydd betalar en periodisk avgift eller premie till den som säljer 

skyddet (Bank B). När en kredithändelse inträffar skall oftast den underliggande tillgången 

överlämnas till säljaren av skyddet och denna ersätter då köparen av skyddet med det 

ursprungliga värdet på den underliggande tillgången. Det är därför företagsobligationer 

används i stor utsträckning, de går väldigt lätt att överföra. 48 Det finns även CDS:er där detta 

löses med en kontantbetalning och då oftast på den summan som lånet har minskat i värde.49 

Detta innebär också att den faktiska kostnaden som betalas ut vid en kredithändelse inte alltid 

uppgår till det totalbelopp som den underliggande tillgången är värd eftersom det kan gå att 

rädda en del av värdet.50 

 

Om vi återkopplar detta till det tidigare exemplet så har vi nu hamnat i en situation där en 

kredithändelse har skett, exempelvis har Företag X gått i konkurs och inte längre kan betala 

sina räntor och amorteringar. Det som nu sker är att händelseförloppet går in i det som kallas 

för ”settlement” fasen. Detta innebär, i det enkla exemplet som vi har, att Bank B nu måste 

betala det avtalade värde på den underliggande tillgången som parterna kommit överens om. 

Det som Bank A måste göra som motprestation för att få ersättning är att leverera den 

underliggande tillgången till Bank B. Som vi har nämnt i exemplet tidigare så är den 

underliggande tillgången ett lån, då skall alltså Bank A överföra lånet till Bank B, men vi har 

även visat att den vanligaste underliggande tillgången är företagsobligationer och inte lån som 

i exemplet. I nästa exempel i Figur 5 används istället företagsobligationer i Företag X som 

underliggande tillgång i CDS-kontraktet. Bank A skall alltså överföra företagsobligationer i 

Företag X till Bank B enligt CDS-kontraktet om en kredithändelse inträffar. I förlängningen, 

innebär detta att om Bank A vill skydda sig mot ett lån de har gett till Företag X, så kan de 

alltså teckna ett CDS-kontrakt med Bank B med underliggande tillgång i Företag X:s 

företagsobligation, givet att Företag X också har gett ut företagsobligationer. Skall vi hårddra 

detta så innebär det att Bank A alltså inte behöver äga en företagsobligation i Företag X vid 

själva tecknandet av CDS kontraktet, utan kan köpa en på marknaden om själva 

                                                 
48 Riksbanken, Handel med kreditderivat och implikationer för finansiell stabilitet, 2006 
49 Caouette, J .B et al, Managing Credit Risk: The Great Challenge for the Global Financial Market, 2008 
50 European Central Bank, Credit default swaps and counterparty risk, 2009 



 

 

kredithändelsen har inträffar.51

överföras till Bank B fören en kredithändelse skett. 

 

Figur 5: De röda strecken visar händelsemönstret

5.6 Nyttan av kreditderivat 

5.6.1 Nyttan av kreditderivat

Det finns egentligen tre stora anledningar till att använda kreditderivat.

anledningarna till att använda kreditderivat är för att, på ett enkelt sätt, kunna flytta kreditrisk 

till den aktör som kanske är villig och bättre lämpad att ta risken.

nivå kan det även vara bra för den finansiella stabiliteten att all kreditrisk inte ligger hos 

bankerna. Systemrisken blir alltså lägre eftersom en del av dessa risker absorberas av aktörer 

som inte är lika betydelsefulla för det finansiella systemet

är. Samtidigt som exempelvis försäkringsbolag, hedgefonder och andra aktörer gynnas av att 

få tillgång till nya typer av risker då det kan leda till att de får en bättre diversifierad portfölj.

En annan stor anledning till att använda kreditderivat var att tidigare

sälja lån till en annan bank om de vill

banken måste meddela kunden om detta och att 

försämras.54 Sambandet kan förklaras med det

pengar till Företag X. I detta fall skulle

                                                 
51 Riksbanken, Handel med kreditderivat och implikationer för finansiell stabilitet,
52 Ibid 
53 Nyberg, Kreditderivat – risker och möjligheter,
54 Caouette, J .B et al, Managing Credit Risk: The Great Challenge for the Global Financial Market,
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51 Detta för att den underliggande tillgången inte behöver 

överföras till Bank B fören en kredithändelse skett.  

De röda strecken visar händelsemönstret vid en kredithändelse 

Nyttan av kreditderivat och riskerna 

Nyttan av kreditderivat 

stora anledningar till att använda kreditderivat. En av de stora 

anledningarna till att använda kreditderivat är för att, på ett enkelt sätt, kunna flytta kreditrisk 

till den aktör som kanske är villig och bättre lämpad att ta risken.52 På en mer övergripan

nivå kan det även vara bra för den finansiella stabiliteten att all kreditrisk inte ligger hos 

bankerna. Systemrisken blir alltså lägre eftersom en del av dessa risker absorberas av aktörer 

som inte är lika betydelsefulla för det finansiella systemets funktion som tillexempel banker 

är. Samtidigt som exempelvis försäkringsbolag, hedgefonder och andra aktörer gynnas av att 

få tillgång till nya typer av risker då det kan leda till att de får en bättre diversifierad portfölj.
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sälja lån till en annan bank om de ville bli av med kreditrisken. Detta medförde även att 

banken måste meddela kunden om detta och att relationen till kunden då riskerade

ambandet kan förklaras med det tidigare exemplet när Bank A

detta fall skulle Bank A vara tvungna att sälja själva lå
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för att överföra risken i lånet dit. Detta skulle medföra att Företag X nu har blivit Bank B:s 

kund och de nu skall utföra alla sina betalningar dit. Resultatet blir alltså att Bank A förlorat 

kunden. Ytterligare en anledning till att använda kreditderivat är att vanligtvis tar en 

transaktion av ett lån tid, medan upprättandet av ett CDS kontrakt går betydligt fortare.55Att 

kreditrisken kan överföras på detta sätt utan att kundrelationen drabbas, gör att banker nu kan 

utforma sin låneportfölj som de vill. Detta koncept innebär även att andra aktörer har 

möjlighet att diversifiera sig och, i motsats till banker, köpa risk på andra områden, utan att 

behöva bygga upp en egen verksamhet på den marknaden.56 

 

5.6.2 Risker med kreditderivat 

Likväl som det finns nyttor med kreditderivat så finns det också en uppsättning problem och 

risker. Så är även fallet med de flesta finansiella produkter. Det handlar om att vara medveten 

om riskerna och hantera dem på ett bra sätt.57 En av de grundläggande riskerna som 

uppkommer vid användandet av kreditderivat är det som kallas för motpartsrisk.58 För att 

beskriva motpartsrisk så återkopplar vi till vårt tidigare exempel med Bank A och Bank B där 

Bank A säljer kreditrisken i Företag X till Bank B. Bank A har alltså blivit av med risken 

förknippad med Företag X:s kredit. Dock så bygger detta på att Bank B kommer att betala 

Bank A när en kredithändelse sker i Företag X.59 Det som sker när Bank A säljer kreditrisken 

till Bank B är att de byter ut den mot en motpartsrisk i Bank B. Alltså om Företag X inte kan 

betala så får Bank A lita på att sin motpart i CDS-kontraktet kan betala istället, alltså Bank B. 

Det bör dock nämnas att beroende på motpart så blir självfallet motpartsrisken olika stor. För 

att motverka motpartsrisk så finns en lösning kallad Central Clearing Counterparty, förkortat 

CCP. CCP fungerar som en mellanhand mellan Bank A och Bank B och minskar 

motpartsrisken eftersom den är så pass finansiellt stabil och riskaversiv, dessutom är den 

oftast uppbackad av en centralbank.60 Begreppet CCP och hur det fungerar kommer att 

förklaras längre fram i uppsatsen då den avhandlas som en tillväxtfaktor. Det bör dock noteras 

att motpartsrisk är ett problem som upplevs av många aktörer på kreditderivatsmarknaden och 

är en hämmande faktor för tillväxten av kreditderivat.  
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Om motpartsrisk innebär att Bank A riskerar att Bank B inte fullföljer sina åtagande, då är 

ändå risken begränsad till dessa två parter. Ett ytterligare problem kan vara om väldigt många 

banker som Bank A har motpartsrisk i en aktör som exempelvis Bank B. Motpartsrisken är 

mätbar i Bank A till Bank B i deras förhållande, men Bank A har ingen möjlighet att på 

samma sätt uppskatta hur många andra aktörer som innehar samma risk mot Bank B.61 Detta 

fenomen kallas för koncentrationsrisk. Det är när få aktörer står som motpart i princip alla 

utstående kreditderivat. I början av 2009 hade 96 % av de som köpt CDS skydd i USA någon 

av endast fem aktörer som motpart.62 Kreditderivatsmarknaden kan bli väldigt 

sammankopplad och detta gör att en negativ dominoeffekt kan uppstå. Denna risk ökar ännu 

mer om aktörerna är av samma typ, exempelvis om alla motparter är banker.63 I förlängningen 

kan denna koncentrationsrisk, på en så stor marknad som kreditderivat, innebära en 

systemrisk för hela det finansiella systemet.64 
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6. Hur de sex faktorerna påverkar användningen av k reditderivat 

Som nämndes tidigare har vi valt, efter att studerat kreditderivat och dess historia, att fokusera 

på sex faktorer. Dessa faktorer har enligt vår uppfattning potential att påverka användandet av 

kreditderivat i Sverige. I följande avsnitt förklarar vi varje faktor för sig och analyserar deras 

potentiella påverkan.    

6.1 Företagsobligationer 

Tidigare har vi kort diskuterat olika underliggande tillgångar i kreditderivat och konstaterat att 

den vanligaste formen av underliggande tillgång är företagsobligationer. Anledningen till att 

aktörer använder företagsobligationer som underliggande istället för själva banklånet som de 

vill försäkra sig mot är inte helt självklar till en början men det finns flera orsaker till detta 

sammanhang. Värdet av en företagsobligation följer nämligen risknivån i företaget. Om 

företaget anses bli mer riskfyllt så sjunker värdet av företagsobligationen och tvärtom. En 

företagsobligation är ett sätt för företaget att låna pengar direkt på marknaden utan att gå via 

en bank. Tillexempel om en investerare lånar ut 100 000 kr till ett företag så avtalar de om en 

obligation där företaget skall betala tillbaka detta belopp i framtiden och till dess skall 

företaget betala ränta till investeraren. Alltså kan man likställa den grundläggande funktionen 

hos en företagsobligation med den hos ett banklån. Den viktiga skillnaden ligger i att 

företagsobligationer handlas och överföras på mycket enklare sätt än banklån. Detta bottnar i 

att obligationer är till formen standardiserade och skapade för att kunna överföras på ett 

smidigare sätt, medan företagslån hos banker oftast är utformade på olika sätt i förhållande till 

de enskilda lånen. Banklån blir därmed relativt sett svårare att jämföra och mer komplicerade 

att genomföra handel med. Företagsobligationer, å andra sidan, värderas mycket oftare och 

tydligare på marknaden eftersom det finns en handel med dem, vilket gör proceduren enklare 

vid en kredithändelse i ett kreditderivat.65 Det som är orsakerna till användningen av 

företagsobligationer är alltså att de är utformade för att kunna överföras på ett smidigare sätt 

än själva lånet vid en eventuell kredithändelse samt att de är enklare att värdera. Detta 

samband förklaras i Figur 7.  
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Figur 7: Visar hur företagsobligationer ofta spelar in vid kreditderivat 
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beroende av banklån.68 Under sommaren 2010 var det ett flertal nya företag som emitterade 

företagsobligationer.69 Det finns även fler anledningar till att tro att den svenska marknaden 

för företagsobligationer kan utvecklas framöver. De nya Basel III reglerna, som vi tar upp 

som en egen tillväxtfaktor längre fram, är en ytterligare orsak.70 Finansieringsmöjligheterna 

för företag genom banker kan komma att minskas genom dessa regleringar eftersom bankerna 

kommer att regleras med kapitalkrav. Dessa kapitaltäckningskrav kommer leda till ökade 

kostnader för bankerna i sin låneverksamhet och det kan drabba kunderna och leda till dyrare 

företagslån. En förening av dessa två ovan nämnda förändringar, alltså 

finansieringsdiversifiering och Basel III regleringar, kan orsaka att företagen i större 

omfattning än tidigare behöver emittera företagsobligationer.71  

 

På grund av sambandet mellan kreditderivat och företagsobligationer kan i framtiden 

kreditderivatens tillväxt öka på grund av att marknaden för företagsobligationer ökar. Enligt 

ett uttalande av Lars Nyberg på Riksbanken är kreditderivatens tillväxt beroende av 

marknaden för företagsobligationer.72 Detta antagande stöds även av vår respondent på 

storbanken, eftersom det då finns flera aktörer som det behöver köpas riskskydd mot, och att 

det blir lättare att köpa skydd, då det finns något att använda som underliggande tillgång. 

6.2 Värdepapperisering (Securitization) av krediter 

En av drivkrafterna bakom utvecklingen av kreditderivat är utvecklingen av 

värdepapperisering i både USA och Europa.73 74 75 Detta fångade vår uppmärksamhet och gav 

oss anledning till att undersöka värdepapperisering och om de även kan vara en tillväxtfaktor i 

Sverige. Värdepapperiserade tillgångar innebär ofta innebär att aktörer måste ta risker, dessa 

risker går det att försäkra sig mot genom att använda kreditderivat.76 I det avsnitt som följer är 

tanken att översiktligt visa hur värdepapperisering fungerar och visa det historiska sambandet 

som utvecklat kreditderivat. Avslutningsvis kopplar vi detta som en möjlig tillväxtfaktor för 

den svenska användningen av kreditderivat.   
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investerare som i utbyte får del av de betalningsflöden som lånen genererar.79 En SPV får inte 

heller själv ta några andra beslut än de som står skrivna i dess stadgar. Detta gör att SPV:n i 

princip inte kan göra något annat än att uppfylla sitt syfte, att köpa lån, sälja obligationer samt 

administrera in och utbetalningar. Detta leder till att investerarna inte behöver oroa sig för att 

något skall hända med deras investering förutom risken i de underliggande krediterna.80 När 

krediterna är överförda till SPV:n så är alltså motpartsrisken som tidigare var förknippad med 

Bank C borta. SPV:n kan därmed erhålla ett högre kreditvärde än vad den tidigare gjorde när 

tillgångarna fortfarande var kopplade tills risken i Bank C.81 Det är alltså detta förfarande som 

leder till billigare finansiering för Bank C. Eftersom SPV:en i princip är fri från motpartsrisk 

kan den erhålla en bättre rating och behöver därmed inte betala lika höga räntebetalningar till 

investerarna.82 Krediterna som Bank C har valt att värdepapperisera och överföra till SPV:n 

ges sedan en rating i samarbete med ratinginstitut.83 Användandet av ratinginstitut är viktigt 

vid värdepapperisering för att många av de stora investerarna inte har tid att kontrollera och 

sätta sig in i hur uppbyggnaden och strukturen ser ut hos värdepappret. Därför underlättar det 

mycket för investerare om de kan lita på ratinginstitutens värdering.84 Figur 8 visar att själva 

försäljningen av obligationerna vanligtvis sker via en investmentbank, denna har som i 

uppgift att marknadsföra och sälja obligationerna till investerare. 85 

6.2.3 Värdepapperisering och kopplingen till kreditderivat 

Dessa värdepapperiserade tillgångar innehåller, trots deras ibland höga rating, en viss risk. 

Denna risk kan då investerare försäkra sig mot med hjälp av kreditderivat. Detta var något 

som var väldigt vanligt i USA och i England innan den finansiella krisen. Den övre delen av 

Figur 8 visar kopplingen mellan värdepapperisering och kreditderivat där investeraren i dessa 

värdepapper väljer att försäkra sig mot risken genom att sluta ett CDS-kontrakt med Bank B. 

Detta sammanhang kopplar ihop värdepapperisering och kreditderivat. På grund av detta är 

det rimligt att anse att om värdepapperisering ökar kanske även användandet av kreditderivat 

öka. Historiskt sätt har i alla fall så varit fallet i USA och i England.86  87 
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6.2.4 Värdepapperiseringen i Sverige 

I intervjun med Anders Rydén på Riskbanken påpekar han att användandet av 

värdepapperisering inte varit lika stor i Sverige som i England och USA. Sverige har haft en 

starkt växande användning av säkerställda obligationer istället som kommer att diskuterasi 

nästa avsnitt. Vidare så hävdar han att värdepapperisering som koncept inte längre är så stort 

och kommer antagligen inte att vara det på samma sätt i framtiden (se Figur 9). Varför då 

detta? Förmodligen på grund av flera orsaker. Men en stor orsak är, som vi sagt tidigare, att 

värdepapperisering bygger väldigt mycket på förtroendet för ratinginstituten och när 

förtroendet försvinner går det heller inte att skapa dessa top-ratade SPV:er som gör 

investerarna intresserade. Enligt Anders Rydén finns det egentligen ingen bra förklaring till 

varför USA har valt detta upplägg för sin bolånemarknad.88 Anders Rydén poängterar dock att 

värdepapperisering av krediter i grunden är ett fungerande system men att det finns 

incitamentsproblem som måste lösas. Angående Sverige så har det dock aldrig funnits samma 

statliga eller marknadsmässiga drivkraft att värdepapperisera som det funnits i exempelvis 

USA. 89  Det blir därmed svårt se att värdepapperisering i Sverige skulle öka på samma sätt 

som det gjorde i USA. Vi anser därmed att värdepapperisering inte är en tillväxtfaktor för 

användandet av kreditderivat i Sverige. Om vi ser till statistiken i Figur 9 angående utgivande 

av värdepapperiserade tillgångar på en totalnivå i både Europa och USA så är nivåerna på väg 

ner, dock ges det fortfarande ut värdepapperiserade krediter men inte i samma utsträckning 

som före krisen.  

 

                                                 
88 Intervju Anders Rydén Riksbanken 2011-04-28 
89 Ibid 
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Figur 9: Totalt utgivande av värdepapperiserade tillgångar i USA och Europa per år i 

miljarder US-dollar.90 

6.3 Säkerställda obligationer(Covered bonds) 

Säkerställda obligationer är en faktor som vi stött på i vår studie och vi tror att denna kan 

påverka utvecklingen av kreditderivat negativt i Sverige.91 Detta instrument påminner om 

värdepapperisering men det finns några viktiga skillnader som gör att den istället påverkar 

utvecklingen av kreditderivat negativt. Inledningsvis kommer vi att förklara hur säkerställda 

obligationer fungerar och varför dem skiljer sig från värdepapperisering. Därefter förklarar vi 

varför säkerställda obligationer förmodligen påverkar användandet av kreditderivat negativt.  

 

För att förklara hur säkerställda obligationer fungerar så återvänder vi till vårt exempel med 

Bank C som tidigare valde att värdepapperisera sina tillgångar. I detta fall tänker vi istället 

visa hur Bank C kan utnyttja säkerställda obligationer för att uppnå en liknande effekt som 

med värdepapperisering och kreditderivat. Konceptet säkerställda obligationer bygger på att 

Bank C skapar en pool av krediter med god kvalité som används som säkerhet för 

obligationerna som ges ut.92 Till skillnad från värdepapperisering där endast poolen av lån står 

som säkerhet så har banken vid utgivande av säkerställda obligationer även ett eget 

betalningsansvar. Betalningsansvaret infaller om lånen försämras och inte håller god kvalité.93 

Till saken hör att denna pool av lån oftast är dynamisk, om ett lån försämras kvalitetsmässigt 

så måste det bytas ut mot ett annat lån av bra kvalité.94 Det innebär att Bank C behåller lånen 

på sin balansräkning, till skillnad från värdepapperisering (då lånet flyttas till en SPV). Detta 

betyder att Bank C fortfarande står för kreditrisken i lånen. Denna skillnad är viktig eftersom 

den innebär att flera incitamentsproblem försvinner. Detta då Bank C faktiskt måste se till att 

det bara är bra krediter som finns i poolen.95 De som investerar i säkerställda obligationer har 

dels ett skydd i poolen av lån, men också skydd i att de sedan kan kräva banken på pengar om 

poolen av lån inte kan klara av att betala.96 Till saken hör att det i Europa ofta finns en 

speciallagstiftning om säkerställda obligationer vilket betyder att investerare kan ta stöd av 

                                                 
90 The CityUK, Securitisation 2011, http://www.thecityuk.com/what-we-
do/reports/articles/2011/april/securitisation-2011.aspx , 2011-05-29 
91 E-postintervju med Storbank 2011-05-17 
92 Packer et al, The Covered Bond Market, 2007 
93 Schwarcz, The Conundrum of Covered Bonds, 2010 
94 Riksbanken, Den svenska finansmarknaden, 2010 
95 Schwarcz, The Conundrum of Covered Bonds, 2010 
96 Ibid 
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lagen vid tvister. Det gör säkerställda obligationer till ett även rättsäkert instrument. Denna 

lagstiftning gör också att kostnaden för att använda sig av säkerställda obligationer minskar.97 

I Sverige så har vi en sådan lagstiftning och det är finansinspektionen som ger ut tillstånd till 

banker att använda sig av säkerställda obligationer. Finansinspektionen tillsätter även en 

oberoende part som skall övervaka verksamheten och fastställa att säkerheterna uppfyller de 

krav som ställs.98 Marknaden för säkerställda obligationer har historiskt vuxit konstant och det 

är ett allt vanligare sätt att finansiera den ökade bostadsutlåningen till privat personer.99 Figur 

10 visar hur stort utgivandet av säkerställda obligationer har sett ut i Sverige. 

 

Figur 10: Utgivande av säkerställda obligationer i Sverige per år i miljarder kronor100 

 

För att knyta an till frågeställningen så finns det i dagsläget inte något klart samband mellan 

ökningen av säkerställda obligationer och hur det påverkar användandet av kreditderivat. 

Detta eftersom, till skillnad från värdepapperisering, är säkerställda obligationer så pass säkra 

att de inte är lika attraktiva som en underliggande tillgång vid ett CDS-kontrakt. Det är alltså 

tillgångar som inte i samma mening behöver försäkras med kreditderivat.101 Trots detta 

resonemang så återstår en viss motpartsrisk i Bank C som säkerställer poolen av lån. Det finns 

alltså trots att obligationerna är säkerställda ett potentiellt användningsområde för 

kreditderivat. Det är nämligen med hjälp av CDS-kontrakt möjligt att köpa skydd mot att 

                                                 
97 Schwarcz, The Conundrum of Covered Bonds, 2010 
98 Riksbanken, Den svenska finansmarknaden, 2010 
99 Ibid 
100 Association of Swedish Covered Bond issuers(ASCB), Statistics on Covered Bonds, 
http://www.ascb.se/main.php/statistical%20database.xls?fileitem=2474207,  2011-05-29 
101 E-postintervju med Storbank 2011-05-17 
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Bank C går i konkurs. Alltså i 

och Bank C inte heller kan betala

 

Figur 11 nedan visar ett konkret exempel där vi

obligationer. Detta gör Bank C

sättet. När investerarna köper dessa 

led, säkerhet i den ”skyddade poolen av krediter” 

uppstår en motpartsrisk mot Bank C

Användningsområdet för CDS:er kan då vara att försäkra sig mot 

resonemang är relativt långsökt men det bör

 

Figur 11: Bild över säkerställda obligationer och hur de potentiellt kan kopplas till CDS 

marknaden. 

 

Vi anser att säkerställda obligationer har potential att påverka utvecklingen av kreditderivat 

men antingen positivt eller negativt beroende på hur de används. Exempelvis om de används 

som ett alternativ till värdepapperiserade tillgångar påverkar de

som underliggande för kreditderivat 

analysdelen. 

32 

i det fall då poolen med lån inte täcker de skulder som de ska

kan betala. 

visar ett konkret exempel där vi antar att Bank C ger ut säkerställda 

Bank C istället för att värdepapperisera sina lån och få in pengar på det 

dessa säkerställda obligationer av Bank C finns det, i ett första 

säkerhet i den ”skyddade poolen av krediter” och i andra ledet säkerhet 

Bank C om poolen av lån visar sig vara av sämre kvalité. 

Användningsområdet för CDS:er kan då vara att försäkra sig mot risken i Bank C

är relativt långsökt men det bör ändå nämnas i sammanhanget. 

: Bild över säkerställda obligationer och hur de potentiellt kan kopplas till CDS 

bligationer har potential att påverka utvecklingen av kreditderivat 
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som ett alternativ till värdepapperiserade tillgångar påverkar det negativt men om de används 
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ändå nämnas i sammanhanget.  

 

: Bild över säkerställda obligationer och hur de potentiellt kan kopplas till CDS 

bligationer har potential att påverka utvecklingen av kreditderivat 

r negativt beroende på hur de används. Exempelvis om de används 

negativt men om de används 

Vidare diskussion förs i 



 

33 

 

6.4 Central Clearing Counterparty  

En faktor som kan bidra till en mer säker och därmed även ökad användning av kreditderivat 

är upprättandet av en Central Clearing Counterparty, förkortat CCP. En CCP medför en bättre 

hantering av motpartsrisk och genom standardisering av kontrakt underlättar den vid 

rättstvister.102 En CCP är en central motpart som går in som mellanhand och matchar aktörer 

med varandra. Denna matchning kallas för netting. På det sättet kan motpartsrisken minska 

för aktörerna på marknaden eftersom de alltid kan lita på att CCP:en håller sin del av avtalet. 

Hela idén bygger på att en CCP måste vara odödlig, helst uppbackad av en riksbank eller flera 

stora aktörer som solidarisk backar upp CCP:en enligt vattenfallsprincipen.103 

Vattenfallsprincipen innebär att om en aktör defaultar inom en CCP så täcker de andra 

aktörerna förlusterna solidariskt. Detta grundar sig i att en CCP inte är öppen för allmänheten, 

den är endast tillgänglig för ett noggrant utvalt nätverk av aktörer. Dessa aktörer måste vara 

tillräckligt stora och riskbedömda så att risken för default blir så låg som möjligt men 

samtidigt som fallskärmen genom vattenfallsprincipen blir så kraftfull som möjligt.  

 

Vidare så måste en CCP ha en oberoende riskavdelning som bedömer varje CDS-kontrakt för 

sig och även aktören som håller den. Aktörers betalningsförmåga räknas som fundamentalt i 

CCP:ens existens och att kontrakten måste vara standardiserade till den grad att inga tvister 

eller oklarheter förekommer. Detta leder oss in på nästa stora fördel med CCP, nämligen 

hanteringen av den rättsliga risken. I intervjun med Anders Rydén på Riksbanken så nämner 

han att det ibland kan finnas stora risker när CDS-kontrakten innehåller oklarheter eller 

tolkningsutrymmen. Dessa tolkningsutrymmen kan leda till att kontrakten inte hålls eller att 

aktörerna blir lidande av långdragna rättstvister. Ett exempel på tolkningsutrymme kan vara 

då en statschef för ett land vägrar att betala av någon orsak, trots att denne kan betala, räknas 

det då som en kredithändelse? Dessa typer av frågor är tanken att en CCP skall lösa genom att 

ha standardiserade kontrakt med rutiner och praxis så att inga tvister uppkommer.104 

Europeiska central banken (ECB) skriver om CCP i sin rapport från augusti 2009. Den 

diskuterar problem kring transparens vid kreditderivat, ett problem som exempelvis en CCP 

kan lösa. Vid användandet av en CCP ökar transparensen på marknaden. Presentation av 

motpartsrisk på CDS marknaden inklusive indikatorer av koncentration mellan parter blir 

                                                 
102 Caouette, J .B et al, Managing Credit Risk: The Great Challenge for the Global Financial Market, 2008 
103 European Central Bank, Credit default swaps and counterparty risk, 2009 
104 Intervju Anders Rydén Riksbanken 2011-04-28 



 

 

således tillgängligt för allmänheten, alltså både för individuella institutioner och för hela 

marknaden. Detta innebär i sin tur att alla större datakällor kan koordineras till samma system 

så att tillräcklig data finns att tillgå för investerare och överv

aktiva organisationerna måste visa omsättning och 

exempel på händelseförloppet vid en kredithändelse 

Figur 12: Visar vad som händer vid en kredithändelse med en 

 

Bank A sluter ett CDS-kontrakt med CCP

Företag X. Bank B sluter även den
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kontraktet till Bank A och Bank A

 

Det finns dock vissa faktorer att beakta när

centraler måste beaktas i termer av

CCP:s måste vara tillräckligt stor

kontrakt, så får de inte bli för stora då systemrisken snabbt ökar. ECB anser att 

CCP per monetär region bör vara rimligt. Dett

CCP och USA har en o.s.v. Vidare så poängterar ECB vikten av att en CCP har et

riskmanagement system. För att neutralisera systemrisken på en övergripande nivå så 

ECB att det bör finnas en översi

riskmanagement system fungerar. Dessa 
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således tillgängligt för allmänheten, alltså både för individuella institutioner och för hela 

marknaden. Detta innebär i sin tur att alla större datakällor kan koordineras till samma system 

tillgå för investerare och övervakare. ECB vill även att d

aktiva organisationerna måste visa omsättning och innehav. Figuren 12 nedan visar 

händelseförloppet vid en kredithändelse där en CCP är motpart. 

Visar vad som händer vid en kredithändelse med en CCP 

kontrakt med CCP:en och försäkrar bort en del av risken i lånet till 

sluter även denna ett kontrakt med CCP:en med underliggande tillgång i 

Om det sker en kredithändelse betalar CCP en summa pengar en

Bank A måste ge över den underliggande tillgången till CCP

ock vissa faktorer att beakta när man väljer att införa en CCP. Antalet olika 

beaktas i termer av koncentrationsrisk och nettingmöjligheter

vara tillräckligt stora att kunna genomföra netting, matcha olika aktörers CDS

kontrakt, så får de inte bli för stora då systemrisken snabbt ökar. ECB anser att 

CCP per monetär region bör vara rimligt. Detta skulle innebära att exempelvis Europa har en 

en o.s.v. Vidare så poängterar ECB vikten av att en CCP har et

att neutralisera systemrisken på en övergripande nivå så 

en översiktenhet som övervakar CCP:erna och säkerställer att deras 

riskmanagement system fungerar. Dessa översiktenheter måste även säkerställa att  

således tillgängligt för allmänheten, alltså både för individuella institutioner och för hela 

marknaden. Detta innebär i sin tur att alla större datakällor kan koordineras till samma system 

ECB vill även att de mest 

en 12 nedan visar ett 

motpart.  

 

försäkrar bort en del av risken i lånet till 

med underliggande tillgång i 

pengar enligt CDS-

erliggande tillgången till CCP:en. 
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möjligheter. Samtidigt som 

kunna genomföra netting, matcha olika aktörers CDS-

kontrakt, så får de inte bli för stora då systemrisken snabbt ökar. ECB anser att ungefär en 

a skulle innebära att exempelvis Europa har en 

en o.s.v. Vidare så poängterar ECB vikten av att en CCP har ett robust 

att neutralisera systemrisken på en övergripande nivå så anser 

ktenhet som övervakar CCP:erna och säkerställer att deras 

måste även säkerställa att  
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kapitaltäckning finns att tillgå vid eventuella kredithändelser, detta kan göras genom 

stresstester m.m. Översiktenheten måste speciellt ta hänsyn till aktörernas storlek, antal och 

CCP:ens kapitaltäckning.105  

6.4.1 CCP är ingen lösning för de små aktörerna 

I intervjun med Anders Rydberg menar han dock att motpartsrisken till stor del finns kvar för 

många mindre aktörer. Detta eftersom CCP är så pass begränsad till en mindre grupp aktörer 

som har tillräckligt stort kapital och bra riskhanteringssystem för att få vara anslutna. Detta 

betyder att alla mindre aktörer måste handla med dessa större aktörer som mellanhänder för 

att genom dem få tillgång till CCP:ens fördelar. Alltså försvinner endast motpartsrisk för CCP 

deltagare men för mindre aktörer finns stora delar av motpartsrisken kvar. Man kan alltså 

likna detta med vanlig aktiehandel där små aktörer handlar med stora aktörer som exempelvis 

banker som i sin tur har tillgång till börsen. För Sveriges del menar han att det är få svenska 

aktörer som ens kvalificerar i storlek för att kunna handla med de aktörer som är CCP 

anslutna. Enligt Anders Rydén hanterar CCP endast så pass standardiserade kontrakt att 

enskilda CDS-kontrakt mellan mindre aktörer oftast inte passar in inom CCP:ens ramar. I 

intervjun tar han som exempel ”världens största företag” eller ”stater som Argentina eller 

Grekland” som exempel på aktörer som CCP upprättar CDS:er om, mindre stater eller företag 

passar inte in i deras standardiserade kontrakt.  Därmed avfärdar han även idén om en CCP i 

Sverige, dock tror han på en CCP på EU nivå. Vidare tror han inte på en stor CCP i världen 

utan håller med ECB om att ungefär en CCP per monetär region låter rimligt på grund av 

politiska skäl och koncentrationsrisker.106  

6.4.2 CCP finns idag på Europanivå men inte i Sverige 

År 2009 gjorde 10 stora derivatmäklare ett åtagande mot den europeiska kommissionen att 

flytta clearingen av europiska CDS-instrument till en eller flera europeiska CCP. De kom 

även överens om att börja arbeta med en standardisering av europeiska CDS-kontrakt, vilket 

behövs för att möjliggöra CCP-clearing. Idag 2011 finns det ett flertal europeiska CCP varav 

två stycken, ICE Clear och Eurex, har varit med sedan 2009 och erbjuder CDS-tjänster. EU 

kommissionen har för avsikt att följa utvecklingen av CCP:s och eventuellt överväga om det 

                                                 
105 European Central Bank, Credit default swaps and counterparty risk, 2009 
106 Intervju Anders Rydén Riksbanken 2011-04-28 
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finns behov av ytterligare åtgärder för att säkerställa största möjliga utnyttjande av CCP-

clearing.107 

7. Basel III reglering 

Det är inte helt lätt att förklara hur en ökad reglering av banker kan leda till en ökad 

användning av kreditderivat i Sverige då regleringen i sig är komplicerad och inte direkt 

skriven med kreditderivat i fokus. Det finns alltså inga direkta kopplingar mellan Basel III och 

användandet av kreditderivat men vi tror att det kommer vara en indirekt påverkande faktor. 

Ett centralt begrepp som vi funnit i vår studie av Basel III och i vår intervju med Anders 

Rydén på Riksbanken är det som kallas Counterpary Valuation Adjustment (CVA). CVA 

ingår i Basel III reglerna som syftar till att kontrollera motpartsrisk genom att bankerna måste 

täcka upp kapital. Riskbanken bedömer dock i en rapport att de svenska storbankerna redan 

idag klarar av de nya krav som ställs i Basel III på bankernas kapitaltäckning.108 Det finns 

dock några andra punkter som de svenska bankerna idag inte uppfyller i Basel III, det är bland 

annat krav på mer likviditet. För att uppfylla dessa krav beräknar riksbanken att det kommer 

medföra ökade kostnader för bankerna. Riksbanken nämner två alternativ som bankerna kan 

hantera dessa ökade kostnader på. Antingen läggs kostnaderna på låntagarna vilket kommer 

det leda till dyrare lån eller så minskar bankerna deras vinster.109 Väljer bankerna att lägga 

hela kostnaden på låntagaren så kan det leda till att marknaden för företagsobligationer ökar. 

Detta eftersom det blir dyrare att låna av banker och därmed kan det bli billigare för företag 

att emittera obligationer.  

 

Vidare kommer de nya Basel III reglerna fokusera mer på motpartsrisk och hur bankerna skall 

hantera detta för att de som hände 2008 inte skall ske igen.110  Reglerna kommer att införa ett 

nytt sätt att beräkna de kapitalkrav som blir till följd av motpartsrisk, för de instrument som 

inte handlas över en CCP.111 Detta leder då in på det som nämnts tidigare det som kallas för 

CVA, och hur banker kan använda sig av kreditderivat för att hantera motpartsrisk. 

Counterparty valutation adjustment (CVA) innebär att bankerna är hela tiden utsatta för 

motpartsrisker som måste värderas och justeras beroende på vad som händer på marknaden.  

                                                 
107 http://www.fondhandlarna.se/nyheter/22-nyheter/219-aktuellt-i-omvaerlden#_ftn1 2011-05-18 
108 Riksbanken, Finansiell stabilitet 2010:2, 2010 
109 Ibid 
110 Ingves, Ingves: Basel III – välbehövliga regler för en säkrare banksektor, 2011 
111 Ibid 
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Det ett antal större banker har börjat göra är att etablera så kallade CVA-avdelningar där de 

hanterar bankens motpartsrisk på en övergripande nivå och ser till att kompensera sig mot den 

på ett så effektiv sätt som möjligt.112 Det som en CVA-avdelning gör för att skydda banken 

mot motpartsrisk är att de övervakar vilka motpartsrisker som finns mot olika aktörer. Ett sätt 

att kompensera för motpartsrisk är att köpa CDS-skydd mot de motparter som de är 

exponerade emot.113 Det syns redan idag att de banker som tillämpar denna typ av 

motpartsriskshantering, köper mycket CDS-kontrakt. D.v.s. de köper skydd mot 

motpartsrisker. Basel III och CVA regleringen kräver att om motpartsrisken ökar hos 

motparten så måste banken automatiskt binda upp mer kapital. Då kan istället banken köpa 

CDS-kontrakt för att neutralisera den eventuella ökningen av motpartsrisk så att de slipper 

binda upp kapital.114 CVA riskhantering kan alltså ha en väldigt stor potential till en ökad 

användning av kreditderivat på en global nivå men även på en svensk nivå.115 Detta stöds av 

båda våra respondenter. 

 

De nya reglerna i Basel III kommer att implementeras löpande från år 2013 till att vara fullt 

gällande år 2019.116 Vissa av effekterna som Basel III medför kan komma att implementeras 

ännu tidigare, då marknaden börjar kräva att bankerna uppfyller dessa krav redan nu.117 Den 

del av de nya Basel reglerna som vi, och även Anders Rydén, ser som det som kan påverka 

användandet av kreditderivat mest är hur motpartsrisk skall hanteras i det nya regelverket. Då 

motpartsrisk inte har behandlats lika hårt i Basel II, och kan ses som en av anledningarna till 

att krisen blev så pass allvarlig, kommer det bli en av de stora skillnaderna mellan Basel II 

och III.118 Ett bra sätt att hantera denna motpartsrisk är att köpa sig skydd igenom CDS-

kontrakt. Detta ökade användandet av kreditderivat i kombination med att dessa nya regler på 

sikt potentiellt kan leda till att även företagsobligationsmarknaden växer, och om den 

marknaden ökar så kommer grunden för CDS-marknaden i Sverige också att öka.119 

                                                 
112 Bank of England, Quarterly Bulletin 2010 Q2, 2010 
113 Ibid 
114 Ibid 
115 Ibid 
116 Ingves, Ingves: Basel III – välbehövliga regler för en säkrare banksektor, 2011 
117 Riksbanken, Finansiell stabilitet 2010:2, 2010 
118 Ingves, Ingves: Basel III – välbehövliga regler för en säkrare banksektor, 2011 
119 E-postintervju med Storbank 2011-05-17 
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8. Inträde i EMU 

Som sista påverkande faktor har vi studerat hur ett eventuellt svensk medlemskap i EMU kan 

påverka användningen av kreditderivat. Införandet av valutan Euro har pekats ut av ECB som 

en viktig faktor för utvecklingen av kreditderivat.120 Finansiella institutioner fick med hjälp av 

Euron tillgång till en gränsöverskridande marknad och en större pool av potentiella 

investerare. Detta mycket på grund av att valutarisken försvinner när alla aktörer handlar i 

samma valuta.121 Därmed blir även marknaden som sådan både större och mer likvid än 

tidigare. Trots detta skulle förmodligen inte ett EMU-medlemskap förändra kreditderivatens 

status i Sverige. Detta på grund av att svenska aktörer och banker lånar och handlar redan 

väldigt mycket i Euro.122 Sverige har som bekant en väldigt stor exportmarknad och därmed 

har stora svenska företag konstant kontakt med Euron som valuta. 123 Till följd av detta vill vi 

hävda att eurons effekt är mer eller mindre överspelad. Enligt Anders Rydén på Riksbanken 

kan införandet av Euron i Sverige endast påverka användningen av kreditderivat på 

marginalen och han tror inte att det är någon stor orsak till att så lite kreditderivat existerar på 

den svenska marknaden.124 Detta stöds även av vår respondent på storbanken, då han också 

ser att EMU-Inträde endast kan underlätta på ett praktiskt sätt, då CDS:er är utställda i Euro. 

Därför anser vi att Euron endast kommer ha en marginell påverkan på användandet av 

kreditderivat i Sverige. 

  

                                                 
120 Altunbas el al, Securitisation and the bank lending channel, 2007 
121 Ibid 
122 Intervju Anders Rydén Riksbanken 2011-04-28 
123 Ibid 
124 Ibid 



 

 

9. Slutsats 

Redan när vi valde de faktorer

faktorerna endast marginellt kommer att påverka utvecklingen av kreditderivat

Detta till trots tog vi naturligtvis med 

anledning att undersöka. Med tillräcklig anl

utvecklingen av kreditderivat historiskt

har potential att påverka. Vi fann stöd 

forskning. Detta resonemang resul

kunde påverka utvecklingen av kreditderivat, både positivt och negativt. 

nedan i Figur 15.  

 

Figur 15: Faktorer som kan påverka utvecklingen av kreditderivat i Sverige.

 

Vi har tidigare i uppsatsen diskuterat varje faktor för sig och hur de

användandet av kreditderivat. 

bli en tillväxtfaktor att räkna med, andra faktorer är mer självstående. 

benämningen anser vi att EMU

och CCP kan klassificeras. Dessa faktorer påverkar utveckling

Dock har vi genom analysdelen av varje faktor kommit fram till att

överspelad. Detta då många av de svenska aktörerna 

valutarisken finns och handlar 

att denna faktor bleknar i ljuset av de andra f
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de faktorer som vi undersökt så insåg vi att det kan vara så att 

kommer att påverka utvecklingen av kreditderivat

Detta till trots tog vi naturligtvis med alla faktorer som vi ansåg att det fanns tillräcklig 

Med tillräcklig anledning menar vi faktorer som påverkat 

utvecklingen av kreditderivat historiskt i andra länder än Sverige, och även nya faktorer som 

har potential att påverka. Vi fann stöd i valet av faktorer från våra respondenter och vår 

resulterade i att vi valde ut sex stycken faktorer som vi trodde 

kunde påverka utvecklingen av kreditderivat, både positivt och negativt. Dessa faktorer visas

: Faktorer som kan påverka utvecklingen av kreditderivat i Sverige.

har tidigare i uppsatsen diskuterat varje faktor för sig och hur den kan påverka 

 Några av faktorerna hänger delvis ihop och tillsammans kan de 

bli en tillväxtfaktor att räkna med, andra faktorer är mer självstående. I den själ

ingen anser vi att EMU-medlemskap, värdepapperisering, säkerställda obligationer

. Dessa faktorer påverkar utvecklingen mer fristående från de andra. 

Dock har vi genom analysdelen av varje faktor kommit fram till att EMU-faktorn redan är 

ånga av de svenska aktörerna redan har anpassat sig till det fa

och handlar redan i internationella valutor som USD eller Euro. 

denna faktor bleknar i ljuset av de andra faktorerna. Självklart kan ett inträde i EMU 

det kan vara så att några av 

kommer att påverka utvecklingen av kreditderivat i Sverige. 

fanns tillräcklig 
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Dessa faktorer visas 

 

: Faktorer som kan påverka utvecklingen av kreditderivat i Sverige. 

kan påverka 

av faktorerna hänger delvis ihop och tillsammans kan de 
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påverka utvecklingen av kreditderivat positivt på marginalen, som även Anders Rydén från 

Riksbanken menade i intervjun, men inte mycket mer än så. Det stöds också av vår 

respondent på storbanken som menar att ett EMU-inträde för Sveriges del kan påverka den 

praktiska handeln med kreditderivat, men inte bidra till marknadens tillväxt i stort.   

 

Vidare, som fristående faktor, kan CCP:s generellt spela en stor roll men Sverige har en för 

liten marknad för kreditderivat. I dagsläget finns det ett antal CCP:s på europanivå och det är 

just på en större övergripande nivå som CCP kan komma att spela roll. Vi tror dock att CCP 

som tillväxtfaktor kan påverka utvecklingen i ett senare skede om den svenska marknaden 

uppnår tillräcklig storlek att börjar handel på högre nivåer, tillexempel i Europa. Först då kan 

svenska aktörer dra nytta av CCP:ens fördelar och dess användning kan påverka utvecklingen 

positivt i Sverige. Vi tror också att i kombination med införandet av de nya Basel III reglerna 

kommer CCP:s vara till stor hjälp för finansiella aktörer då handel via dem resulterar i lägre 

kostnader för motpartsrisk enligt Basel III.  

 

En faktor som skiljer sig från de andra, i den bemärkelsen att den är hämmande för 

kreditderivats utveckling, är hur kreditderivat påverkas av säkerställda obligationer. Vi valde 

att uppmärksamma denna faktor efter vår intervju med Anders Rydén då han menade att 

säkerställda obligationer är ett vanligt svenskt och europeiskt instrument för att hantera risk 

för den som investerat i utstående obligationer. Frågan väcktes då på vilket sätt säkerställda 

obligationer fungerade och om detta verktyg är ett hinder för utvecklingen av kreditderivat 

eller om de kan existera tillsammans. Vår slutsats är att det går att tänka sig tre olika 

scenarion där säkerställda obligationer ibland är hämmande och ibland tillväxtfrämjande. 

Första scenariot är hämmande: Då  investeraren redan anser sig vara skyddad i och med att 

banken själv står för risken om de underliggande krediterna visar sig vara av sämre kvalité. 

Detta leder till att kreditderivat inte kommer att behövas i kombination med säkerställda 

obligationer. Det andra scenariot är ett tillväxtscenario: Investeraren känner sig ändå osäker 

på banken i fråga som säkerställer obligationen. Det uppstår alltså en motpartsrisk i själva 

garanten för obligationen. Då kan det finnas en marknad för kreditderivat för att erbjuda 

skydd mot denna risk. Ett tredje scenario är ett tillväxtscenario från bankens perspektiv: 

Banken som ger ut säkerställda obligationer måste säkerställa att poolen av krediter som är 

underliggande i obligationen är av bra kvalité så tar banken en risk. Denna risk som banker tar 

genom att garantera de säkerställda obligationerna borde gå att försäkra sig mot med hjälp av 
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kreditderivat. Avslutningsvis är det är väldigt svårt att avgöra vilket scenario som är det mest 

troliga men det vi kan säga är att säkerställda obligationer har potential att påverka 

kreditderivatens utveckling i Sverige. Huruvida vilket scenario som är mest troligt kräver 

vidare forskning.  

 

Vidare så märkte vi, i vår efterforskning, att värdepapperisering i USA låg bakom 

utvecklingen av kreditderivat där. Därför valde vi att undersöka även denna som en 

tillväxtfaktor i Sverige. Men både i intervjun med Riksbanken, och även i den efterforskning 

som vi gjort, fann vi att värdepapperisering som koncept har minskat i användande. Detta 

beror till viss del på att förtroendet för ratinginstituten varit väldigt lågt sedan finanskrisen. 

Detta gör att det blir svårt att värdepapperisera då ratingen är en viktig del i denna process. 

Vidare så tror vi att säkerställda obligationer har fyllt detta tomrum i Sverige och Europa då 

det har ett liknande slutresultat men med ett säkrare upplägg. Att anta att Sverige skall gå 

samma väg som USA gick historiskt har vi väldigt svårt att tro då förutsättningarna skiljer sig 

så markant från de som historiskt sätt utvecklade värdepapperisering och kreditderivat i USA. 

 
De två återstående faktorerna anser vi är mer av sammanhängande karaktär, Basel III och 

utvecklingen av företagsobligationer. Vi tror att införandet av Basel III och en utveckling av 

marknaden för företagsobligationer kan i hög grad göra att kreditderivat kommer att börja 

användas i Sverige. Detta för att dessa två faktorer förmodligen kommer att utveckla 

varandra. Basel III kommer leda till en ökad marknad för företagsobligationer och med en 

större marknad för företagsobligationer kommer det finnas större underlag för CDS-

kontrakten. Detta kommer att ske genom att de nya Basel III reglerna ställer högre krav på att 

bankerna värderar och täcker upp kapital för motpartsrisk. Denna motpartsrisk går att hantera 

med kreditderivat men det hela bygger på att det finns en företagsobligationsmarknad som 

kan fungera som underliggande tillgångar i dessa kontrakt. Det är Basel III reglerna som 

påverkar hanteringen av motpartsrisken genom det vi tidigare nämnt som Counterparty 

Valuation Adjustment förkortat CVA. Denna reglering kring CVA behandlar begränsningar 

rörande hur mycket motpartsrisk en aktör får ta. Detta kommer alltså leda till att aktörer i 

större utsträckning kommer att tjäna på att använda kreditderivat för hantera motpartsrisk. 

Denna möjliga ökning av kreditderivat är beroende av att marknaden för företagsobligationer 

också ökar. Vi anser att införandet av de nya Basel III reglerna även kommer att bidra till att 

marknaden för företagsobligationer ökar. Detta eftersom Basel III indirekt kommer öka 

kostnaderna för banker. I förlängningen kommer det antingen att leda till bankernas vinster 



 

 

minskar eller att det blir dyrare för bankern

attraktivt för företagen att välja alternativa finansieringsmöjligheter. En sådan möjlighet är 

tillexempel företagsobligationer vilket kan betyda 

grund av detta. Det finns alltså två viktiga slutsatser 

kommer Basel III innebära att bankerna kommer vilja kompensera mot motpartsrisk och det 

kan leda till ökad användning av kreditderivat. Sen kommer 

marknaden för företagsobligationer eftersom det 

låna pengar på traditionellt vis genom banker. 

där den ena fyller på den andra. 

 
10. Avslutning 

Vi anser att Sverige som land är redo för kreditderivat men att vi idag inte 

någon större utsträckning. Det vi tror kommer vara de faktorer som kommer påverka 

användandet av kreditderivat i Sverige fram

växande marknad för företagsobligationer. För att detta skall fungera smidigt och kunna 

utvecklas på ett bra sätt tror vi 

marknaden är redo för kreditderivat fullt ut

uteslutit säkerställda obligationer. Detta eftersom vår slutsats resulter

men det är svårt att bedöma vilket som kommer inträffa. 

faktorer att användandet av kreditderivat kommer att 

Figur 16: Slutsats: Faktorer som vi tror kommer att påverka 

Sverige.  
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minskar eller att det blir dyrare för bankernas kunder.  Detta kan göra att det blir mer 

attraktivt för företagen att välja alternativa finansieringsmöjligheter. En sådan möjlighet är 

llexempel företagsobligationer vilket kan betyda att denna marknad kommer att växa på 

tså två viktiga slutsatser som vi kan dra av detta. Till att börja med 

kommer Basel III innebära att bankerna kommer vilja kompensera mot motpartsrisk och det 

kan leda till ökad användning av kreditderivat. Sen kommer även Basel III förmodligen öka 

en för företagsobligationer eftersom det troligtvis kommer bli dyrare för företag att 

låna pengar på traditionellt vis genom banker. Man kan alltså säga att det är en positiv cirkel 

där den ena fyller på den andra.  

land är redo för kreditderivat men att vi idag inte använder det i 

Det vi tror kommer vara de faktorer som kommer påverka 

av kreditderivat i Sverige framöver, är Basel III regleringen i kombination av en 

marknad för företagsobligationer. För att detta skall fungera smidigt och kunna 

tror vi även att det kan vara viktigt med CCP:er när den svenska

marknaden är redo för kreditderivat fullt ut. Om vi nu ser till Figur 16 så har vi in

uteslutit säkerställda obligationer. Detta eftersom vår slutsats resulterade i ett flertal scenarion 

men det är svårt att bedöma vilket som kommer inträffa. Vi tror med hänsyn till 

användandet av kreditderivat kommer att öka i Sverige i framtiden

Slutsats: Faktorer som vi tror kommer att påverka användandet av kreditderivat i 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor - Riskbanken 

1. Några inledande frågor;  
a. Vilken roll har du på Riksbanken?  
b. Vilka är dina arbetsuppgifter?  
c. Hur länge har du arbetat här? 

2. Vad är din generella uppfattning av kreditderivat? Bra/dåligt? 
3. Tycker du att kreditderivat skulle kunna hjälpa den svenska marknaden? 

a. Genom att på ett bra sätt hantera risk? 
b. Tror du att kreditderivat kommer öka utlåningen i Sverige på sikt? 

4. Vilka faktorer påverkar kreditderivatens tillväxt i Sverige? 
a. Framväxten av en större marknad för företagsobligationer? 

i. Skulle detta kunna ske ihop med att Sverige funderar på att minska sin 
statsskuld, och marknaden för statsobligationer minskar? 

ii. Kan den bli större om Sverige gick med i EMU? Då tillgången på 
investerare bli större och valutarisken minskar? 

b. Ett ökat användande av värdepapperisering (Securitisation) hos svenska banker? 
i. Vilket kan användas som underliggande tillgång för kreditderivat(CDS)? 
ii. Användandet av CDOs på den svenska marknaden? 

c. Införandet av hårdare kapitaltäckningskrav på bankerna? Vilket leder till att 
svenska banker måste reservera kapital för att kunna låna ut mer, därav ökar 
användandet av kreditderivat för att lyfta risk från sin balansräkning? 

i. Genom dels nuvarande Basel 2 reglerna? 
ii. De kommande Basel 3 reglerna? 

d. Inträde i EMU, skulle detta kunna leda till att kreditderivat används mer? 
i. Då flera utländska investerare får tillgång till den svenska marknaden, utan 

problemet att behöva ta in valutarisken som faktor? 
ii. Då svenska banker får tillgång till en större marknad med kapital, och 

större grupp av riskvilliga investerare? 
e. Upprättande av Central Clearing Counterparty 

i. Kommer det att påverka användandet av kreditderivat i Sverige tror du? 
ii. Kommer det att behövas ett sådant clearing hus i Sverige, eller räcker det 

med att de finns på en globalnivå? 
iii.  Införandet och användandet av CCCP kommer även att minska 

kapitaltäckningskraven ytterligare, vid användande av kreditderivat. Vilket 
kommer göra det ännu mer fördelaktigt för banker att använda det. 
Tror du att detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att CCCP är en 
bidragande faktor till att användandet av kreditderivat ökar i Svierge? 

5. Har du någon ide om vad som skulle kunna få användandet av kreditderivat att öka i 
Sverige? Eller kommer det aldrig bli något för Sverige? Varför? 
 
Riskbanken 

1. Skiljer riksbankens syn på kreditderivat från din egen? 
a. Tycker riksbanken att det något som är bra för ekonomin? 
b. Är det något enligt riksbanken som har kommit men inte kommer att 

användas nu när man vet om dess stora potential att skapa stora problem 
med det finansiella systemet? 

c. Finns det några regleringar på gång? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor – Storbank 

1. Några inledande frågor;  
a. Vilken roll har du på Storbank?  
b. Vilka är dina arbetsuppgifter?  
c. Hur länge har du arbetat här? 

 
2. I vilken utsträckning används kreditderivat på den svenska marknaden idag? 

a. Vilka aktörer använder kreditderivat i Sverige idag? 
b. De svenska storbankerna? 
c. Globala svenska företag? 
d. Storbank? 
 

3. Hur använder ”Storbank” kreditderivat: 
a. För att hantera Storbanks kreditrisker? 
b. För att strukturera finansiella produkter? 

 
4. Genom vår studie har vi lokaliserat ett par faktorer som vi tror kan påverka utvecklingen 

av kreditderivat i Sverige. Kan du personligen hålla med om att dessa påverkar eller 
kommer att påverka utvecklingen av kreditderivat i Sverige och motivera varför? 
 

a. Utvecklad marknad av företagsobligationer? 
b. Sveriges eventuella inträde i EMU? 
c. Hämmar säkerställda obligationer utvecklingen av kreditderivat?  
d. Etablering av en Central Clearing Counterparty? 
e. Nya regleringar för finansiella institut (Basel II och Basel III)? 
f. En ökad utveckling av värdepapperisering i Sverige?  

 
5. I en intervju med Anders Rydén på Riksbanken fick vi tips på att undersöka hur nya regler 

kring Counterparty Valuation Adjustment (CVA) kan påverka utvecklingen. Alltså när 
man hedgar sig mot motpartsrisker med hjälp av kreditderivat. Är detta något även du tror 
kan påverka utvecklingen av kreditderivat i Sverige? 
 

6. Finns det några fler faktorer som du tror att vi bör undersöka för få en bra bild över 
utvecklingspotentialen för kreditderivat i Sverige? Både för ökat och minskat 
användande?  
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Bilaga 3 – Statistisk överblick av kreditderivat 

 

Kreditderivat idag 

Nedan följer lite statistik över storleken på kreditderivatsmarknaden idag.  

  

Figur 6: Statistik över totala mängden utstående kreditderivat idag.125 

 

Användandet av kreditderivat i Sverige är begränsat, men det används till viss del av 

storbankerna för riskhantering och även som del av vissa strukturerade produkter.126 Vidare 

kan det även sägas att det idag handlas kreditderivat på stora internationella svenska företag, 

där återfinns bland annat Ericsson, ABB, Volvo, Electrolux och SKF m.fl. Även svenska 

banker återfinns i handeln med kreditderivat, och då exempelvis Nordea och 

Handelsbanken.127 

 

                                                 
125 International Swaps and Derivatives Association(ISDA), Market Survey results 1987-June 2010, 
http://www2.isda.org/functional-areas/research/surveys/market-surveys/, 2011-05-29 
126 E-postintervju med Storbank 2011-05-17 
127 DTCC Statistik http://www.dtcc.com/products/derivserv/data_table_i.php?tbid=5, 2011-05-18 
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