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Sammanfattning 
 
 

Uppsatsens titel: ” I finanskrisens spår... - tuffare reglering av kreditderivat? ” 

Seminariedatum: 2009-05-29 

Ämne/Kurs: Företagsekonomi / D-uppsats 

Författare: Frida Leim 

Handledare: Stig Sörling 
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Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån en empirisk studie beskriva och belysa vilka 
regelverk som reglerar kreditderivat på den svenska finansmarknaden. I studien ingår även att 
undersöka vilken nytta regleringen av kreditderivat fyller, samt vilken roll instrumentet har 
spelat i dagens finanskris. Studien syftar slutligen även till att undersöka om, och hur, 
nuvarande reglering av kreditderivat kommer att förändras till följd av dagens finanskris.  
 
Metod: Jag har i denna undersökning valt att använda mig utav den kvalitativa 
forskningsmetoden, i enlighet med att ett mindre område har studerats för att mer djupgående 
undersöka och problematisera detta. Vidare har den abduktiva metoden använts för att gripa 
an till mina forskningsfrågor. 
 
Teori: I den teoretiska referensram som ligger till grund för detta arbete har jag valt att 
presentera och redogöra för finansmarknaden och handel med finansiella instrument, samt det 
finansiella instrumentet kreditderivat. En överskådlig redogörelse gör jag även för hur 
nuvarande regleringen ser ut för kreditderivat, samt presenterar den ekonomiska teorin som 
syftar till att förklara varför regleringar upprättas och tillhandahålls i samhället.  
 
Empiri: Jag har genomfört tre stycken kvalitativa intervjuer, varav den ena med en 
representant från Finansinspektionen och de två övriga med representanter från de svenska 
storbankerna SEB och Handelsbanken.  
 
Slutsatser: Ett resultat som denna studie erhållit är att en förändring av regelverket gällande 
kreditderivat kommer att ske till följd av finanskrisen. Ett arbete har redan inletts gällande 
denna fråga, och den reglering som kommer att implementeras är central motpartsclearing. 
Utifrån min undersökning framgår även att samtliga respondenter anser att kreditderivat som 
finansiellt instrument har spelat en avgörande roll i fråga om finanskrisens uppkomst. Dock 
finns det skilda åsikter gällande i hur stor utsträckning instrumentet har åsamkat skada och på 
vilket sätt. Regleringen av kreditderivat kan beskrivas utgöras av en ramlagstiftning, delvis på 
grund av instrumentets expansiva utveckling som ej möjliggör detaljregleringar. Vilket får till 
följd att utrymme finns för aktörers idérikedom gällande utvecklingen av dessa instrument. 
Genom Finansinspektionens olika föreskrifter tillsammans med det speciella tillstånd som 
myndigheten ger ut, regleras kreditderivat. Även genom de regelsamlingar som FAR ger ut 
årligen inom värdepappersområdet skapas normer som blir branschpraxis gällande 
kreditderivat.  
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Abstract 
 
Title: In the trace of financial crises … - harder regulations of credit derivative? 

Seminar date: 2009-05-29 

Subject/course: Final assignment for a Master degree in Business Administration 

Author: Frida Leim 

Supervisor: Stig Sörling 

Key words: credit derivative, regulations, financial crises, use, change 

 
Aim: The purpose of this study is to, out of an empiric study, describe and illustrate witch 
rules that regulate credit derivative on the Swedish financial market. A part of the study is 
also to investigate witch use regulations bring, and witch roll the instrument has played in 
today’s financial crises. The purpose of this study is also to investigate if, and how, present 
regulations of credit derivative will change as a consequence of today’s crises.       
 
Method: I have in this study chosen to use the qualitative research approach, in line with a 
smaller field have been studied. Further has the abduktiv method been used to grasp the 
research questions.   
 
Theory: In the frame of the theory witch form the basis of this work, has I choose to present 
the financial market and the trade. I also represent the financial instrument, credit derivative. 
Further do I describe how the present regulations looks like for the instrument and present the 
economic theory of regulations, witch describe why regulations are established.  
 
Empiric: I have done three qualitative interviews, one of them was with a represent from 
Finansinspektionen and the other two with represents from the Swedish banks SEB and 
Handelsbanken.  
 
Conclusions: One result this study has received is that a change of the regulations to credit 
derivative will come, as a result of the financial crises. This work has already got started and 
the regulation that will come to be implemented is central opponent clearing. My study shows 
that all of my respondents shares the opinion that credit derivative have been playing a crucial 
roll in the financial crises origin. However are there different opinions about in witch way and 
extent the instrument have cause damage. The regulation of credit derivative can be described 
as a framework of laws, because of the instruments expansive development that don’t make it 
possible to have laws of details. As a consequence, space is given to actors to be open to new 
ideas regarding the development of the instrument. Through Finansinspektionens different 
recommendations together with special licence that the authority gives, is the instrument 
regulate. Also through the collection of regulations that FAR is publish every year, norms are 
created about credit derivative that will become business practice.    
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till ämnet, problemdiskussion, 
problemformulering, studiens syfte, och avgränsningar att presenteras.   
___________________________________________________________________________ 

1.2 Bakgrund 
År 2008 hände något vi sent kommer att glömma, något som kommer att gå till historien. 

Finanskraschen kom att slå ner över världsekonomin med epicentrum i USA och på den 

amerikanska bolånemarknaden. Denna finanskris har kommit att jämföras med depressionen 

på 1930-talet, och har svept in över världen med en kraft som nog ingen förutspådde till en 

början. Krisen har spritt sig från USA vidare över världen, bland annat till Europa och 

Sverige.  

 

Bakgrunden till denna kris har sina rötter i USA där många olika faktorer och beslut kom att 

leda fram till det som vi idag upplever runt om i världen. Ett beslut som kan ha haft betydelse 

härleds redan till år 1992, då Clinton administrationen i USA, kom att ställa krav på den 

amerikanska regeringen, att de två statligt kontrollerade bolåneinstituten Freddie Mac och 

Fannie Mae skulle hålla en viss kvot av deras utlåning direkt avsedda till låginkomsttagare. 

Vid millennieskiftet avskaffades därefter en reglering som hade kommit till efter depressionen 

på 1930-talet och som efter avregleringen gjorde det möjligt för banker på den amerikanska 

bolånemarknaden att låna ut pengar till personer med låg och osäker kreditvärdighet utan 

säkerheter. En förändring och utveckling av finansmarknaden, tillsammans med framväxt av 

allt mer komplexa finansiella instrument, kan även ha varit bidragande faktorer till denna kris.  

 

Förändringar som gjorts gällande regelverket kring finansiella instrument, har möjliggjort för 

banker som ger ett lån, att sälja den aktuella skulden vidare till en annan aktör på marknaden, 

exempelvis en investmentbank. Banken har därmed sålt risken till en annan aktör samtidigt 

som de tjänat pengar på försäljningen. Aktören som köpt skulden av banken har kunnat 

paketera om denna skuld tillsammans med andra skulder för att därefter sälja ”skuldpaket” 

vidare på marknaden. Denna typ av vidareförsäljning kan jämföras med ett kedjebrev som 

skickas från person till person och där alla är ute efter att “få sin del av kakan”, vilket i detta 

fall handlat om att tjäna pengar. Denna typ av ompaketering och vidareförsäljning av skulder 

på marknaden har inneburit att de finansiella instrumenten slutligen blivit så komplexa till sin 

utformning att en värdering har varit svår att genomföra. Vilket inneburit att ingen riktigt har 
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vetat instrumentets riktiga värde. Ett finansiellt instrument som har utnyttjats av investerare 

för att maximera avkastning av olika placeringar är kreditderivat, exempelvis ”credit default 

swaps” även kallade CDS.  

 

I Sverige varslades 15 800 personer bara under februari månad 2009, vilket är den högsta 

siffran sedan 1970-talet. Under en femmånadersperiod varslades så många som 90 000 

personer i vårt land, en sådan hög siffra har aldrig under Arbetsförmedlingens historia 

uppmäts.(arbetsformedlingen) Även företagen har det tufft i den ekonomiska krisen och 

kämpar för att överleva, två exempel på detta är Volvo och Saab som är Sveriges mest 

framgångsrika bilföretag genom tiderna. Dessa två ägs sedan ett antal år av de amerikanska 

biljättarna Ford och General Motors, och som nu står på ruinens brant och hotas av konkurs.  

 

Att Sverige har påverkats av denna finanskris råder det inga tvivel om, nu är frågan hur denna 

kris skall dämpas och övervinnas. Skiljda åsikter förs fram i denna diskussion då vissa menar 

att ett större statligt ingripande i marknaden genom exempelvis stötta de svenska bilföretagen 

är vad som behövs, samtidigt som andra anser att marknaden måste lösa denna kris själv utan 

statlig inblandning. Likväl som olika åsikter förs fram gällande huruvida en mer reglerad 

finansmarknad borde eftersträvas, medan andra förespråkar ökad liberalisering av marknaden.  

1.3 Problemdiskussion 
Finanssektorn har beskrivits och liknats med en kropps blodomlopp som pumpar runt det 

livsnödvändiga blodet till kroppens olika delar. Finanssektorn ser till att kapital förflyttar sig 

till delar i samhället där behovet av kapital är som störst. Den finansiella sektorn har kommit 

att få en allt mer betydelsefull roll i vårt samhälle, och är idag en förutsättning för vår 

framtida välfärd och av stor betydelse för landets tillväxt. De finansiella företagen i Sverige 

svarar för 5,4 % av vårt lands bruttonationalprodukt och de svenska riskkapitalbolagen hade 

år 2005 tillgångar på närmare 300 miljarder kronor. (bankforeningen) 

 

Finanssektorn har flera olika funktioner, en av dessa är som ovan nämnt att skapa kanaler som 

gör det möjligt för kapital på marknaden att förflytta sig mellan olika aktörer. Detta gör det 

möjligt för exempelvis en företagare att låna pengar av en bank för att kunna investera i en ny 

och nödvändig maskin. En annan viktig funktion denna sektor har är att se till att stabilitet 

råder på marknaden, vilket bland annat uppnås genom att finansiella risker sprids mellan olika 

aktörer som agerar på marknaden. (Asgharian & Nordén, 2007, s. 12-13) 
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Från slutet av 1970-talet har den svenska finansmarknaden haft en kraftig tillväxt, under 80-

talet introducerades finansiella instrument på allvar på marknaden. Intresset för denna typ av 

produkt har vuxit explosionsartat och växer fortfarande. ( Asgharian & Nordén, 2007, s.14-

15) Utvecklingen av dessa är snabb och allt fler finansiella instrument har dykt upp, idag är 

utbudet oändligt samtidigt som dessa instrument har blivit allt mer komplicerade och 

komplexa. Ett av dessa instrument är kreditderivat, som enkelt kan beskrivas som en modern 

försäkring som är anpassad för att handlas med på den finansiella marknaden. Denna typ av 

instrument förenklar även överföringen av kreditrisk mellan långivare och placerare. 

Instrumentets risk är mycket svårbedömt på grund av dess komplexitet, vilket i sin tur leder 

till att produktens värde även är svår att uppskatta. (Bäckström & Forsell, 2008, s.16-19) 

 

Orsakerna till den finanskris vi just nu upplever är flera, dock omnämns en av de faktorer som 

påverkat och orsakat krisen vara finansiella instrument. Vilket har lett till en het debatt 

gällande huruvida den finansiella marknaden bör regleras hårdare för att i framtiden undvika 

att samma finansiella katastrof skall kunna drabba världen igen. Ett exempel på ett politiskt 

agerande som gjordes för att försöka reglera marknaden hårdare under hösten 2008 när 

finanskrisen briserade och då både Storbritannien och USA införde ett förbud av blankning. 

Blankning är en typ av finansiellt instrument, och som vid tidpunkten ansågs påverka 

marknaden negativt, vilket föranledde en reglering. Erik Thedéen, vd för Stockholmsbörsen 

och Peter Norman, vd för 7:e AP-fonden framförde i en artikel på DN:s debatt sida den 13 

oktober 2008 (dn), strax efter Storbritanniens och USA:s agerande, att de helt tar avstånd från 

sådana typer av statliga ingripanden och regleringsförsök. De menade att det endast bidrar till 

negativa effekter exempelvis att marknadens effektivitet försämras. 

 

Utifrån George J. Stigler:s artikel ”The theory of economic regulation” (The Bell Journal of 

Economics and Management Science, Vol.2, No 1, 1971, p.3-21) kan en reglering på 

marknaden ses som en produkt som skapats i och med samhällets efterfrågan av produkten, i 

detta fall regleringen. Detta innebär att det är industrierna som agerar på marknaden som 

själva efterfrågar och påverkar regleringarnas tillkomst, vilket enligt denna teori bottnar i 

industriernas strävan efter att maximera sin egen nytta. Utifrån denna teori beskrivs staten 

som innehavare av en stor resurs, nämligen makt. Denna maktfaktor kan industrier och 

företag uppleva både som ett hot men även som en resurs. För att försöka öka sin egen nytta 

försöker industrier tillskansa sig bättre förutsättningar gentemot sina konkurrenter på 
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marknaden genom att påverka staten till politisk handling, som tar sig i uttryck genom olika 

typer av regleringar.    

 

Dagens finanskris har bevisat att i en värld som blir att mer globaliserad och vars ekonomier 

blir allt mer integrerade, kan ett litet land som Sverige åsamkas stor skada av en ekonomisk 

kris som uppkommer i en annan del av världen. De effekter som dagens kris skapar är svåra 

att kontrollera, och möjligt ännu svårare att övervinna. Idag påverkas Sverige som land, men 

även påverkas den enskilda individen exempelvis genom en drastisk ökning av arbetslöshet. 

De direkta och indirekta effekterna dagens finanskris har på det svenska samhället bidrar även 

till denna studies intressanta undersökningsområde.  

1.4 Problemformulering 
Ovan förd diskussion mynnar ut i flera problemformuleringar som jag har för avsikt och syfte 

att belysa i denna uppsats; 

 

• Med vilka regelverk regleras kreditderivat på den svenska finansmarknaden? 

• Vilken nytta fyller regleringarna på finansmarknaden?  

• Vilken roll har kreditderivat spelat i dagens finanskris?  

• Kommer nuvarande reglering av kreditderivat att förändras till följd av finanskrisen.

  

1.5 Syfte 
Mitt syfte med denna uppsats är att utifrån en empirisk studie belysa vilka regelverk som 

reglerar kreditderivat på den svenska marknaden. I studien ingår även att beskriva den nytta 

regleringen av kreditderivat fyller, samt vilken roll de har spelat i dagens finanskris. Till sist 

belyser studien även tänkbara förändringar i nuvarande reglering av kreditderivat.  

1.6 Avgränsningar 
Jag kommer i denna uppsats avgränsa mitt intresseområde för att i beaktning av tid och 

resurser göra denna studie genomförbar. Väljer därmed endast att titta på den finansiella 

marknaden i Sverige. Det finns ett stort antal lagar som reglerar olika områden rörande 

kreditderivat, exempelvis regler gällande handel och konsumentskydd. Likväl som lagar finns 

gällande de företag som tillhandahåller kreditderivat. Alla områden har jag i beaktning av tid 

inte för avsikt att redogöra för, istället har jag avgränsat mitt område och ämnar endast 

undersöka vilka regelverk som reglerar produkten kreditderivat som instrument. Jag är 
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intresserad av att belysa vilka regelverk som reglerar de yttre ramarna för hur instrumentet får 

utvecklas och konstrueras.   
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2. Metod 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapital presenteras ämnesvalet tillsammans med hur datainsamlingen har gått till, 
val av metod och vetenskapligt synsätt. De respondenter som medverkar i studien 
presenteras även kortfattat, kapitlet avslutas genom att kritiskt reflektera över olika 
aspekter som stötts på i arbetsprocessen. 
___________________________________________________________________________  

2.1 Ämnesval 
Finansiella kriser är inte något nytt fenomen utan har uppkommit med jämna tidsintervall 

genom vår historia. Därav finns en uppsjö av olika undersökningar om ekonomiska kriser som 

drabbat världen och de ekonomiska marknaderna. Min avsikt var från början att studera 

dagens finanskris utifrån ett svenskt perspektiv, dock avtog min entusiasm i samma takt som 

allt fler studier med denna inriktning uppenbarade sig. Jag arbetade om min idé och fann det 

istället mer intressant att studera en viss faktor som kan ha kommit att påverka dagens 

uppkomna kris. Efter att fördjupat mina kunskaper på området växte mitt intresse för derivat 

och närmare bestämt kreditderivat. I artiklar, nyhetsrapporteringar och andra typer av 

informationskällor nämndes kreditderivat som en faktor som kan ha bidragit och spätt på den 

finansiella krisen på den amerikanska marknaden. Mitt intresse väcktes av att undersöka detta 

finansiella instrument närmare. 

 

I min undersökning kommer några generaliseringar inte att göras på grund av uppsatsens 

karaktär, trots detta är jag övertygad om att denna studie och valt intresseområde är intressant 

då den belyser en viss problematik. Försök har gjorts för att finna tidigare forskning gällande 

kreditderivat och dess påverkan och effekter vid en eventuell ekonomisk kris, dock verkar 

detta område relativt outforskat vilket gör det möjligen mer intressant att undersöka. 

 

Denna studie kan därmed fylla en funktion att belysa den högst aktuella debatten gällande 

huruvida kreditderivat påverkar den svenska marknaden i och med dagens finanskris. Jag 

önskar även att läsaren skall ges förståelse till vilka regelverk som reglerar kreditderivat och 

hur dessa kan komma att förändras. Detta hoppas jag sammantaget kan bidra med en djupare 

förståelse och inblick i den situation som vi idag upplever. Till sist kan denna uppsats även 

komma att bidra med kunskap och förståelse till studenter som framöver önskar skriva inom 

ett närliggande intresseområde som detta arbete.   
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Jag som författare till denna uppsats anser det viktigt att ge en inblick i hur den finansiella 

marknaden fungerar, samt handeln med finansiella instrument i allmänhet och kreditderivat i 

synnerhet. Detta för att läsaren skall ges en möjlighet att förstå och sätta sig in i det finansiella 

instrumentet kreditderivat och dess problematik. Därav har det teoretiska avsnittet utformats 

för att tillgodo se detta syfte och utgörs till stor del av bakgrundsinformation som är av vikt 

för att vidare kunna följa och förstå studien.  

2.2 Datainsamling 
För att påbörja arbetet med denna uppsats kom inledningsfasen att fokuseras på 

informationssökning inom valt intresseområde. Första steget var att ta del av tidigare 

uppsatser inom närliggande områden för att på så sätt få förslag och idéer på litteratur rörande 

ämnet. På den svenska internetsidan www.uppsatser.se gjordes sökningar vilket resulterade i 

tre uppsatser vilka bidrog med inspiration till fortsatt informationssökning. Databaser som 

exempelvis Libris, Business Source Premier användes för att söka vidare efter artiklar, böcker 

och annan litteratur. Begrepp som exempelvis kreditderivat och reglering användes i dessa 

databaser för att begränsa och specificera studiens inriktning, även sökmotorn Goggle Scholar 

användes i syfte att finna användbar information. Begreppen som ovan nämnts översattes 

även till engelska för att på så sätt utöka informationssökningen och ta del av engelsk 

litteratur på området.    

 

Arbetet med att samla information övergick till att i ett senare skede, studera det insamlade 

materialet, dels för att göra ett urval av aktuell och relevant litteratur. Dels för att påbörja 

undersökningen som skulle bidra med fördjupade kunskaper inom valt område och dess 

problematik. Urvalet som gjordes rörande litteraturen baserades på två faktorer, dels huruvida 

litteraturen var relevant för undersökningen, dels litteraturens aktualitet inom området. Den 

datainsamling som ovan är beskriven utgör i detta arbete de sekundära källorna, och som 

därmed utgör grunden för tidigare studier inom området. Den sekundära litteraturen kommer 

att utgöra den teoretiska referensram som presenteras längre fram i denna uppsats. (Bryman & 

Bell, 2005, s.230-232)  

2.3 Val av metod 
Det finns olika typer av forskningsmetoder som kan användas för att genomföra 

företagsekonomisk forskning, de representerar därmed olika angreppssätt för att genomföra en 

studie. Två vanliga forskningsinriktningar är kvalitativ respektive kvantitativ metod. Den 

kvalitativa forskningsstrategin lägger tonvikt vid analys och hur individer tolkar sin sociala 
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verklighet. Denna forskningsstrategi inrymmer även uppfattningen att den sociala 

verkligheten är ständigt föränderlig delvis på grund av individers konstruerande och skapande 

förmåga. Detta arbete baseras på den kvalitativa metoden vilket innebär att en djupare 

förståelse för en viss problematik eftersträvas. Det resultat som studien kommer att generera 

kommer därmed att bero på specifika fall som undersökts. I och med detta kan inga 

generaliseringar göras, dock möjliggör detta att en fördjupad kunskap kan erhållas och 

därmed en förståelse om hur ett visst fenomen kan vara. (Rosenqvist & Andrén 2006, s.36)  

  

Detta kan jämföras med den kvantitativa metoden som snarare betonar kvantiteten gällande 

insamling av material och analys av data. I motsats till den kvalitativa metoden har denna 

metod uppfattningen att den sociala verkligheten utgör en objektiv verklighet, och där fokus 

ligger på att prova olika teorier. Metoden syftar därmed till att skapa en bredare förståelse för 

att kunna förklara aktuell problematik generellt utifrån studiens resultat. Denna metod bygger 

oftast på att en stor mängd data samlas in, som sammanställs och analyseras med hjälp av 

statistiska metoder. Självfallet kan även dessa två olika forskningsmetoder användas 

tillsammans och kombineras i en studie. (Bryman & Bell 2005, s.39-41) 

 

Arbetet med uppsats kom att påbörjas genom att studera tidigare forskning på området och 

därmed relevant teori, jag försökte därmed skapa en teoretisk referensram med ”det vi redan 

vet” som grund. Samtidigt påbörjades även den empiriska undersökningen, arbetet har 

därefter växelvis skiftat mellan att studera teori och empiri, vilket kallas abduktiv metod. Likt 

den deduktiva och induktiva metoden utgår denna metod från de tre faktorerna, teori, empiri 

och resultat. Metoderna skiljer sig däremot åt när det gäller arbetsgången gällande dessa tre 

faktorer. Den abduktiva metoden innebär att en växling sker mellan att både studera teori och 

empiri, vilket slutligen leder fram till ett resultat. Till skillnad från denna metod tar den 

deduktiva metoden sin utgångspunkt i teorin, för att därigenom ställa upp ett antal hypoteser 

som testas genom en empirisk undersökning. Utifrån resultatet av den empiriska 

undersökningen kan därefter de ställda hypoteserna bekräftas eller förkastas. Lika förenklat 

beskrivet utgår den induktiva metoden istället från empirin som genererar ett resultat. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 23-26)  

 

Den empiriska undersökningen baseras på tre kvalitativa intervjuer, varav två av dessa är med 

aktörer som konstruerar och säljer kreditderivat på den svenska marknaden. Den tredje 

intervjun är med en representant från den svenska myndigheten Finansinspektionen som 
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innehar en kontrollerande och reglerande funktion på marknaden, men som även är 

normgivande och utfärdar direktiv som marknadsaktörer måste följa. Samtliga intervjuer som 

genomfördes var semi-strukturerade till sin utformning, vilket var ett resultat av att 

respondenterna skulle ges utrymme att själva kunna forma intervjun till viss del samtidigt som 

det var önskvärt att intervjuerna fördes i en viss bestämd riktning. Frågorna behöver inte följa 

en specifik ordning när denna intervjumetod används, frågor som i och med en intervju blir 

aktuella kan även infogas. I och med detta får respondenten möjlighet att forma svaren på sitt 

eget sätt, samtidigt som vederbörande som håller i intervjun ges utrymme att forma intervjun 

utifrån hur den fortlöper. (Bryman & Bell 2005, s. 362-363)   

2.4 Vetenskapligt synsätt 
Som ovan nämnts har en kvalitativ forskningsstrategi valts i enlighet med att en fallstudie 

genomförs. Vidare har arbetet utgått från en tolkande ansats, i och med att den empiriska 

undersökningen utgör personliga intervjuer vars resultat jag som uppsatsförfattare i ett senare 

skede kommer att tolka och analysera. Jag kommer därmed att ta min utgångspunkt i ett 

synsätt som kallas hermeneutik, vilket kommer från grekiskans hermeneia och betyder 

tolkning. (Lindholm, S. 1999, s. 50-55) Hermeneutiken som metodsynsätt utvecklades till en 

början i syfte att tolka olika texter. (Bryman & Bell, 2005, s. 442-443)  

 

I författarens Stig Lindholms bok ”Vägen till vetenskaplig filosofi” (1999) definieras 

begreppet hermeneutik enligt följande; tolkningens och förståelsens teori och praktik i olika 

mänskliga sammanhang.  Enligt författaren är två begrepp av särskild vikt inom hermeneutik, 

nämligen tolkning och förståelse. Han påvisar att begreppen inte skall sammanblandas, utan 

att tolkning är en process som leder fram till förståelse. En klassisk och vanligt 

förekommande illustration av tolkningens och förståelsens samspel är den så kallade 

hermeneutiska spiralen. 

 

Innan jag påbörjade denna uppsats hade jag redan en viss förförståelse till ämnet, till följd av 

tidigare erfarenheter då jag exempelvis läst en kurs inom ämnet finans. Jag hade i och med 

detta redan inledningsvis en viss förhandsuppfattning om helheten, även om denna inte 

behövde vara helt medveten. I takt med att mitt arbete har fortskridit har uppsatsens delar 

bidragit till att min helhetsuppfattning har förändrats. Denna helhetsuppfattning har bidragit 

till att jag kan se på mitt arbete på ett delvis nytt sätt, likväl som processen bidragit med nya 

idéer. Detta arbete med tolkning och omtolkning fortskrider och genererar en ny 
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helhetsuppfattning utifrån den senaste tolkning som har gjorts av aktuella delar. Denna 

process som kan liknas med en spiral och fortskrider tills den avbryts, vilket i mitt fall blir när 

uppsatsen är färdigskriven. (Lindholm, S. 1999, s. 50-70) 

 

I Arbnor och Bjerkes bok ”Företagsekonomisk metodlära” kallas den tolkningsteori som ovan 

diskuterats, istället för aktörssynsätt. Författarna påvisar i deras bok att det centrala i 

aktörssynsättet är att verkligheten är en social konstruktion. De menar att den verklighet som 

vi individer upplever är beroende av våra egna upplevelser, och den gemensamma 

upplevelsemassan som under lång tid har skapats. Därmed är verkligheten inte oberoende, 

utan istället en social konstruktion som vi gemensamt skapar.  

 

Författarna för fram grundidén att människan är en subjektiv verklighet. Vilket de menar 

bottnar i att den enskilda individen skapar egna upplevelser genom en process, kallad 

subjektivering. Denna process kommer att påverka individens tolkning av verkligheten, och 

blir därigenom unik. Genom att vi människor har olika erfarenheter och preferenser kommer 

vår uppfattning om verkligheten att se olika ut, vi kommer därmed att tolka verkligheten 

olika. Detta leder till att en individs verklighetsuppfattning är unik, och på detta sätt är 

människan en subjektiv verklighet. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 192)      

 

Även gällande aktörssynsättet diskuteras den förståelseutveckling metoden omfattar och utgår 

från.  Begreppet diagnos ges utrymme, och påvisas innebära en förutsättning för att kunna 

skapa en djupare insikt, tolka och förstå andra individer och situationer. Författarna Arbnor 

och Bjerke beskriver förståelseutvecklingen hos en individ som en process, och som består av 

tre steg. Varav det första steget handlar om att en förståelse skall skapas hos individen som 

önskar tolka en viss aktör, för att göra det möjligt att förstå den verklighet som styr aktörens 

handlande. Andra steget präglas av att individen tillsammans med aktören i dialog försöker 

förstå och reflektera över den information som aktören genererar. Tredje och sista steget i 

förståelseutvecklingen kallar författarna för efterförståelse och innebär att den samlade 

upplevelsemassan som individen samlat på sig sätts i relation till befintlig teori. (Arbnor & 

Bjerke, 1994, s. 181-183)   

 

Utifrån ovan förd diskussion gällande det vetenskapliga synsättet hermeneutik och 

aktörssynsätt, är det viktigt att klargöra och beskriva hur metoden kommer att ta sig uttryck i 

min uppsats. Till skillnad från forskning inom den naturvetenskapliga skolan där resultatet av 
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observationer generellt kan mätas och tydligt definieras, kommer ett sådant resultat inte att 

kunna erhållas i mitt arbete. Som tidigare nämnts utgör min empiriska undersökning 

djupintervjuer med tre aktörer. Utifrån de samtal som studien erhåller kommer jag att genom 

min förförståelse att tolka och analysera resultatet, min tolkning kommer dock att vara 

påverkad av min egna subjektiva verklighet. Detta resonemang påvisar att det kan vara svårt 

för en annan individ att genomföra samma undersökning igen med samma resultat. Detta då 

min uppfattning om verkligheten och tolkning av studiens resultat är unik, och påverkad av 

min förförståelse.  

 

Även i de dialoger som den empiriska undersökningen omfattar kommer tolkningar att göras. 

Enligt aktörssynsättet föreligger det en risk att jag som uppsatsförfattare endast kommer att 

uppmärksamma de delar som passar in i min egen verklighetsuppfattning. Risk föreligger i 

och med detta att jag missar information som jag själv har svårt att tolka och analysera. För att 

försöka minska denna risk har jag i samtliga intervjuer använt mig av bandspelare, och i 

efterhand lyssnat igenom samtalen för att inte missa något. En skriftlig sammanställning har 

även gjorts av samtliga intervjuer, för att ytterliggare tydliggöra de samtal som förts. Något 

slutgiltigt resultat av min studie i form av en objektiv sanning kommer inte att kunna 

presenteras. Istället kommer en analys och tolkning att göras utifrån studiens resultat i syfte 

att skapa en djupare förståelse för vald problematik.  

2.5 Val av informanter 
Då mitt syfte med denna uppsats är att studera och belysa vilka regelverk som reglerar det 

finansiella instrumentet, kreditderivat, på den svenska finansmarknaden, beslutade jag att 

studera detta genom ett antal intervjuer. Första kontakten upprättades med den svenska 

myndigheten som övervakar den svenska finansmarknaden, nämligen Finansinspektionen. 

Valet av att kontakta Finansinspektionen baserades även på att de som svensk myndighet är 

en oberoende part, till skillnad från övriga respondenter. Myndigheten besitter även 

specialkunskap gällande regleringar av finansiella instrument, då det är Finansinspektionen 

som delvis utformar dessa. Därmed är det även denna myndighet som möjligtvis har en 

inblick i huruvida dagens regleringar kommer att förändras, i och med dagens finanskris. 

Önskemål från min sida fanns att komma i kontakt med någon inom myndigheten med 

specialkunskaper inom mitt intresseområde vilket lyckades, vederbörande ställde sig positiv 

till min intervju vilket ledde till att tid och datum bokades in för ett möte.   
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För att kunna undersöka hur finansiella aktörer på marknaden upplever de regleringar som 

tillämpas på kreditderivat, tog jag kontakt med tre stora banker som är aktiva på den svenska 

derivatmarknaden. Närmare bestämt, Handelsbanken, SEB och Nordea. Mitt val av vilka 

banker jag kontaktade baserades delvis på tidigare kontakter, vilket underlättade och 

möjliggjorde att nå personer som besatt kunskap inom mitt intresseområde. En av de tre 

bankerna, Nordea, föll dock bort då det visade sig att banken i fråga har stationerat 

avdelningen för kreditderivat i Danmark, vilket försvårade kontakten. För att i mån av tid och 

resurser möjliggöra studien och tilltänkta intervjuer valde jag att endast kontakta de övriga två 

bankerna. Båda bankerna ställde sig positiva till min förfråga om intervju, tid och datum 

bestämdes därmed för att genomföra intervjuerna.  

2.6 Intervjuernas genomförande och etiskt ställningstagande 
Sammantaget genomfördes tre stycken intervjuer till denna uppsats, samtliga genomfördes i 

Stockholm och genom personliga möten. Alla tre intervjuer har genomförts på företagens 

kontor, och i en tyst konferenslokal. En lugn intervjumiljö var fördelaktigt då det minskade 

risken för störande moment, samtidigt som bandinspelningen möjliggjordes. Alla intervjuer 

spelades in på band vilket gjordes i syfte att minska risken för feltolkningar, och att 

sammanställningen av intervjuerna skulle bli så sanningsenlig som möjligt. Första intervjun 

genomfördes med Percy Bargholtz på Finansinspektionen, följt av Christoffer Johansson på 

SEB banken för att avslutas med Martin Karrin på Handelsbanken. Intervjuerna tog mellan 

60-100 minuter i anspråk vardera, och mötena var till sin form avslappnade.  

 

För att ge mina respondenter en möjlighet till förberedelse, men även en inblick till mitt 

område jag valt att studera skickades via e-post en kortfattad bakgrund till uppsatsen. Även 

bifogades de intervjufrågor som jag önskade ställa vid respektive möte, se bilagor. Vid 

vardera intervju beskrev jag inledningsvis uppsatsen kortfattat och dess syfte, för att klargöra 

vad intervjun skulle komma att användas till, samt att materialet skulle komma att publiceras. 

Samtliga respondenter förfrågades även om de godkände att intervjuerna spelades in på band, 

vilket alla gjorde. En sammanställning av intervjuerna gjordes efter att de genomförts, och e-

postades därefter till respektive respondent. Detta för att respondenterna själva skulle ges 

möjlighet att läsa igenom materialet för att kunna påpeka om någon feltolkning hade gjorts, 

vilket även kom att göras. Efter några få korrigeringar av sammanställt material godkände de 

tre respondenter en publicering av intervjuerna, samtidigt som de även godkände att 
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omnämnas vid sina rätta namn i uppsatsen. Detta är positivt då det ökar trovärdigheten för 

uppsatsen och dess innehåll.        

2.7 Mina respondenter 
Finansinspektionen/Percy Bargholtz anställdes på Finansinspektionen 1999, för att arbeta 

med internationella frågor och Basel projektet. Percy innehar idag ett specialuppdrag som 

innebär att han arbetar för Kerstin af Jochnick som är ordförande Europeiska 

banktillsynskommitén, CEBS, som är ett EU-anknutet organ. Arbetet innebär att hjälpa af 

Jochnick att gå igenom dokument, men även utforma underlag som används vid tal. 

 

Handelsbanken/Martin Karrin började arbeta på Handelsbanken och deras avdelning för 

capital markets år 2006. Martin arbetar dels med att utveckla finansiella instrument och som 

på fackspråk kallas ”financial engineering”, men även med försäljning av finansiella 

instrument. Har tidigare arbetat i London under många år som aktiemäklare av 

kreditinstrument.  

 

SEB/Christoffer Johansson har arbetat på banken SEB i drygt två år, på avdelningen ”Capital 

Markets Securitisation” med ”strukturering”, vilket innebär skapande av nya finansiella 

instrument. Har även arbetat i London under flertalet år, inom samma roll.  

 

2.8 Kritiska reflektioner 
Denna studie tar som tidigare nämnt sin utgångspunkt i en tolkande och analyserande ansats, 

vilket betyder att det är svårt att genomföra studien igen med samma resultat. Detta på grund 

av det resultat som erhållits är format av kommunikation och tolkning vid en specifik 

tidpunkt. Samtliga respondenter har dock arbetat med aktuella frågor under flertalet år och är 

mycket kunniga inom sitt område samtidigt som de var vana med intervjuer. Detta kan 

möjligtvis påvisa att respondenterna skulle avge samma svar i intervjuerna även vid ett annat 

tillfälle.  

 

När det gäller den teoretiska litteratur som använts till denna uppsats kan den uppfattas som 

något förlegad då både Posner:s artikel ”Theories of economics regulation” och Stigler:s 

artikel ”The theory of economic regulation” är skrivna i början på 1970-talet. Dock anses 

båda artiklarna ligga till grund för senare tids forskning, likväl som de fortfarande anses högst 

aktuella vilket bidrog till mitt val att utgå från dessa.  
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På grund av att kreditderivat är ett relativt nytt instrument på marknaden finns det en 

begränsad mängd litteratur och tidigare forskning rörande instrumentet. Likväl som 

tillämpliga teorier inom valt intresseområde är begränsad, vilket lett till vissa hinder att 

utforma teorikapitlet traditionsenligt. Istället har större vikt lagts vid att belysa och beskriva 

kreditderivat, dess funktion och kontext i teori kapitlet. Därmed fyller teorikapitlet en 

funktion att ge valt intresseområde ett sammanhang för att skapa förståelse, snarare än 

redogöra för tidigare forskning.       
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3. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt presenteras den teori som uppsatsen vilar på. En presentation görs även 
av finansmarknaden och handel med finansiella instrument, kreditderivat, utvecklingen av 
finansmarknadens reglering, dagens reglering av finansmarknaden, den ekonomiska 
regleringsteorin samt tidigare forskning. Utifrån denna teoretiska referensram tar analysen 
i ett senare skede sin utgångspunkt.   
___________________________________________________________________________ 

3.1 Finansmarknaden och handel med finansiella instrument 
I Lennart Andersson bok ”Värdepapper” beskrivs den finansiella marknaden som en 

marknadsplats där pengar byts mot värdepapper, exempelvis aktier och obligationer, mellan 

olika aktörer. Författaren beskriver närmare att finansmarknaden har tre huvudsakliga 

uppgifter i vårt samhälle, vilka är; 

� omfördela finansiella resurser 

� hantera risker, samt 

� tillhandahålla effektiva betalningsmedel   

En av de mest betydelsefulla rollerna finansmarknaden innehar är att se till att förmedla 

kapital mellan olika aktörer på marknaden så effektivt och billigt som möjligt, det vill säga 

omfördela finansiella resurser. Detta genom att förflytta kapital från dem som har överskott på 

pengar till dem som har ett underskott av kapital. Ett exempel på detta är när en familj lånar 

pengar av banken för att köpa ett hus.  

 

En förutsättning för att marknaden skall kunna fungera effektivt är att aktörer som har ett 

överskott på kapital skall kunna välja mellan olika placeringsalternativ utifrån sina 

preferenser. På finansmarknaden finns olika marknadsplatser uppbyggda, ett exempel på en 

sådan är Stockholmsbörsen, där ett stort utbud finns av olika typer av aktier och värdepapper. 

Därför har finansmarknaden en viktig roll genom att hantera risker på marknaden, genom 

effektiv handel av olika typer av värdepapper och placeringar möjliggörs en fördelning av 

finansiella risker mellan aktörer på marknaden.   

 

Ett villkor för att en effektiv handel skall kunna ske på finansmarknaden är att 

betalningsmedel måste kunna tillhandahållas effektivt och säkert. Detta sker exempelvis 

genom överföringar mellan olika bankkonton i ett datoriserat värdepapperssystem. Viktigt är 

att överföringar av betalningsmedel mellan aktörer är både snabbt och säkert men även 

fungerar likvärdigt mot alla aktörer på marknaden utan undantag. (Andersson, 2006, s.16-17) 
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Lennart Andersson beskriver även i sin bok att finansmarknaden består av tre olika grupper, 

nämligen kreditmarknaden, aktiemarknaden och derivatmarknaden. Ordet derivat kommer 

från engelskans ”derive” som betyder härleda. Det speciella med derivatmarknaden, som 

bland annat består av termin och optionshandel, är att avtalen som ingås är kopplade till en 

underliggande tillgång. Aktier, obligationer eller råvaror är exempel på olika typer av 

underliggande tillgångar som optionen eller terminen kan vara kopplad till. Det speciella med 

denna marknad är att vid avtalets ingång bestäms priset och när leveransen skall ske av 

tillgången i framtiden, parterna förbinder sig därmed till något i framtiden till skillnad från de 

andra två marknaderna där betalning och leverans sker direkt. Kreditderivat tillhör 

derivatmarknaden, dock är denna typ av instrument inte kopplad till någon underliggande 

tillgång. (Andersson, 2006, s. 18-23)  

 

Begreppet finansiellt instrument är ett samlingsbegrepp som innefattar alla instrument som 

förekommer på värdepappersmarknaden. Antalet instrument blir allt fler för varje år, detta då 

utvecklingen kring dessa instrument är omfattande. De vanligaste instrumenten är aktier, 

optioner, terminer och obligationer. (Rydén & Rydin, 2002, s. 31)  

 

3.2 Kreditderivat – ett finansiellt instrument 
Ett kreditderivat är ett finansiellt kontrakt som ingås av två parter och kan enkelt beskrivas 

som en typ av kreditförsäkring, som ett företag eller aktör köper för att undgå kreditrisk. Detta 

finansiella instrument är relativt nytt på marknaden och handeln påbörjades inte på allvar 

förrän slutet av 1990-talet. (Riksbankens finansiella rapport 2006:2) Till skillnad från andra 

typer av instrument på derivatmarknaden, som har en underliggande tillgång i form av 

exempelvis råvara som derivatet vilar på, har kreditderivatet inte någon sådan tillgång. 

Kontraktet är istället uppbyggt kring risken om en av parterna inte kan fullfölja sina åtagande 

och förpliktelser. För att försöka tydliggöra detta, kommer jag illustrera detta med ett 

exempel: 

Företaget Sandvik planerar att bygga en ny fabrik i Europa, de väljer då att låna kapital från 

en bank för att finansiera investeringen. Handelsbanken beviljar ett stort lån, då de anser att 

Sandviks finansiella ställning är stark och återbetalningsförmågan god. Dock önskar banken 

minska sin kreditrisk som de åtagit sig i och med lånet de beviljat till Sandvik, då denna risk 

kan komma att förändras på sikt. Handelsbanken kan i detta läge utnyttja marknaden för 

kreditderivat, som innebär att de kan sälja den kreditrisk som de inte längre önskar inneha till 
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en annan aktör på marknaden. Köparen av kreditrisken (försäkringsgivaren) kommer att 

förbinda sig att ersätta Handelsbanken om inte Sandvik kan fullfölja sina förpliktelser och 

betala sitt lån. Handelsbanken (försäkringstagare) kommer i gengäld att betala en premie till 

”försäkringsgivaren” och ju högre risken är att Sandvik inte kommer att kunna ”fullfölja sina 

förpliktelser” ju högre kommer premien att vara. Kontraktet mellan parterna kommer att 

reglera vad som skall komma att innebära att Sandvik inte ”fullföljer sina förpliktelser” och 

som även kallas kredithändelse. Ett exempel på detta kan vara att Sandvik inte betalar räntan 

på sitt lån. Försäkringsgivaren som köpt kreditrisken av Handelsbanken kan i sin tur även 

sälja vidare risken helt eller delvis till en annan aktör på marknaden. (Riksbankens finansiella 

rapport 2006:2) 

 

Ett av de vanligaste kreditderivaten på marknaden är ”Credit Default Swaps” (CDS) och 

innebär att om en så kallad kredithändelse inträffar och försäkringsgivaren måste ersätta 

Handelsbanken, kommer sistnämnd sälja en obligation motsvarande kreditbeloppet till 

försäkringsgivaren till det nominella värdet. Denna obligation kommer dock ha ett betydligt 

lägre värde eller vara rent av värdelös på grund av kredithändelsen, vilket betyder att banken 

kommer att byta obligationen mot kontant betalning från försäkringsgivaren. (Byström, 2007, 

s. 185-189) 

 

Kreditderivatets popularitet har kommit att explodera på den internationella marknaden, även 

i Sverige har handeln med denna typ av instrument kommit att få en allt större roll. De 

bakomliggande faktorerna till detta är flera, en är ”försäkringens” enkla och lätta hantering. 

Som exemplet ovan illustrerar så kan Handelsbanken som långivare enkelt sälja hela eller 

delar av kreditrisken vidare till en annan aktör på marknaden utan att behöva säga upp 

krediten, eller kontakta företaget Sandvik. Den part som agerar som försäkringsgivare kan i 

sin tur enkelt köpa kreditrisken utan att behöva binda upp ett stort kapital som hade krävts om 

krediten i sin helhet hade övertagits av vederbörande, likväl som denne part i sin tur även kan 

välja att sälja vidare kreditrisken om så önskar.    

3.3 Utvecklingen av finansmarknadens reglering 
Historiskt har Sveriges finansiella lagstiftning gällande finansmarknaden vilat på 

traditionsenligt utredningsförfarande. Vilket inneburit att när ett reformbehov uppstod 

formulerade sittande regering ett utredningsuppdrag varvid de tillsatte en utredningskommitté 

som fick till uppgift att utreda frågan. Kommittén presenterade därefter sin grundläggande 
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utredning följt av en lösning på problemet. Förslaget skickades därefter på remissförfarande 

på departementen varvid regeringen därefter presenterade sitt förslag i en proposition inför 

riksdagen. Ett utredningsförfarande av detta slag är tämligen tidskrävande och problem 

uppstod då den finansiella marknaden som utredningarna härrörde kom att förändras i en allt 

snabbare takt. Detta kom att i vissa fall betyda att när en ny reglering hade utretts och skulle 

implementeras var den inte längre aktuell. ( SOU 2000:11, bilaga 19, s. 159-160)   

 

Finansmarknaden under 1980-talet kom att präglas av förändringar, exempelvis den snabba 

framväxten av finansiella instrument, vilket i sin tur kom att kräva en förändring av det 

svenska regelsystemet. Tidigare hade regelverket varit detaljrikt och hårt reglerat varpå det 

kom att förändras mot att regelverket snarare skulle vara utformat som en ramlagstiftning 

varvid tillsynsmyndigheter skulle komma att få en mer framträdande och betydelsefull roll. 

Utvecklingen mot en allt mer global ekonomi kom även att påverka detta arbete i högsta grad 

då den svenska marknaden influerades av omvärlden och dess utveckling. (SOU 2000:11, 

bilaga 19, s. 160)  

 

Grundlagar är de lagar som reglerar en stats organisation i ett land, exempelvis reglerar 

grundlagarna vem som beslutar om de rättsregler som skall tillämpas i ett samhälle. Det är 

riksdagen som stiftar, upphäver och ändrar grundlagen, som även är överordnad all annan 

normgivning i landet. Det krävs dock två omröstningar med ett mellanliggande val emellan 

för en förändring skall kunna komma till stånd av grundlagen. Det är även riksdagen som 

stiftar, upphäver och ändrar lagar, skillnaden är att det endast krävs en omröstning för att detta 

skall vara möjligt. I ”Sveriges rikes lag” presenteras en sammanställning av samtliga lagar 

som tillämpas, dock finns det även specialinriktade författningar. Inom värdepappersområdet 

ger Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) ut två regelsamlingar, nämligen ”Börs och 

värdepapper” samt ”Bank och försäkring” där alla de regler och normer inom detta område 

presenteras. I och med att Sverige 1995 gick med i EU tillämpas även EG-rätten i vårt land 

och utgör därmed en del av den nationella rätten. Vid en situation där de olika 

rättsordningarna ställs mot varandra skall EG-rätten tillämpas. Förordningar och föreskrifter 

är underkastade grundlagen och övriga lagar men är även en form av rättsregler som 

tillämpas, dessa utfärdas av regeringen respektive myndigheter.  
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3.4 Dagens reglering av finansmarknaden 
På finansmarknaden finns som tidigare nämnt ett antal lagar som utgör en ramlagstiftning 

inom området, dessa lagar är allmänt hållna till sin form och reglerar därmed inte några 

detaljer. Utifrån denna ramlagstiftning utformas därefter förordningar av regeringen som 

vidare gör det möjligt för bland annat Finansinspektionen att utfärda föreskrifter och allmänna 

råd för branschen. Föreskrifterna är bindande för aktörer som föreskrifterna gäller, till skillnad 

från de allmänna råden som endast påvisar hur vederbörande aktörer bör agera i en viss 

situation. Regelverket gällande den finansiella marknaden är omfattande till sin utformning, 

jag kommer som inledningsvis påtalades inte att redogöra för detta i sin helhet utan endast att 

övergripande belysa detta. Några övergripande lagar som tillämpas inom på den finansiella 

marknaden är Lagen med finansiellt instrument (LHF), Lagen om börs och 

clearingsverksamhet (LBC), Lagen om värdepappersrörelse (LVR) och Lagen om 

värdepappersfonder (LVF). (Rydén & Rydin, 2002, s. 15-17) År 2007 kom ett även en 

implementering av Basel 2 reglerna att genomföras, dessa regler är ett EU direktiv och gäller 

för hela EU området. Dessa regler innebär förändringar för banker, värdepappersbolag och 

andra typer av finansiella institut då de bland annat ställer högre krav på den finansiella 

tillsynen, bättre hantering av risker i företagen samt en förändring av de kapitalkrav som ställs 

på vederbörande. (SOU 2005:8, s.2-3) 

 

3.4.1 Nyttan med reglering 

En grundläggande och högst relevant fråga i detta sammanhang är varför den finansiella 

marknaden i Sverige behöver regleras?  

I SOU 2000:11(bilaga 18, s.134), framgår att det finns tre grundläggande syften och behov 

som ligger till grund för reglering av denna marknad, att förebygga systemkriser, det vill säga 

uppnå systemstabilitet på marknaden. Detta då en systemkris på marknaden snabbt kan bidra 

till skador på andra delar av ekonomin. Syfte nummer två är att säkerställa gott 

konsumentskydd, i och med att det ofta handlar om stora kapitalflöden samtidigt som den 

enskilde konsumenten ofta har en mycket begränsad kunskap. Det tredje och sista huvudsyftet 

med regleringen är att främja effektiviteten i det finansiella systemet. För att få bedriva 

finansiell näringsverksamhet krävs ett tillstånd från Finansinspektionen, vartefter 

verksamheten övervakas löpande. En följdfråga blir; varför omgärdas ett finansiellt företag av 

särskilda lagar, regleringar och tillsyn i jämförelse med ett icke-finansiellt företag? 
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Svaret är att den finansiella marknaden präglas av speciella egenskaper vilket är huvudskälet 

till att marknaden omges av en unik och säregen lagstiftning. En av dessa speciella 

egenskaper är dess systemriskaspekter, och som är unik för just denna marknad. (SOU 

2003:22, s. 23-28)  

 

Systemrisk innebär att tekniska eller finansiella störningar sprids på marknaden på ett sätt som 

inte den enskilda individen vare sig kan påverka eller hantera, vilket leder till att den 

finansiella marknaden delvis eller helt slås ut. Denna kollaps kommer i sin tur att påverka 

samhället, vilka samhällseffekterna blir beror på systemriskens omfattning och det specifika 

fallet. Dock är det främst banker som berörs av denna typ av problematik i och med att de 

bland annat står för både privatpersoners samt företags kreditförsörjning. Andra aktörer på 

marknaden, exempelvis värdepappersbolag, kan dock behöva hantera andra typer av risker 

som kan påverka systemstabiliteten.  (SOU 2003:22, s.25-26) 

 

3.5 Den ekonomiska regleringsteorin 
Det engelska namnet för denna teori är ”the theory of economic regulation” och försöker 

förklara de faktorer som påverkar införandet och tillhandahållande av de statliga regleringar 

som finns i vårt samhälle. Regleringar kan ta sig många uttryck, skatter, subventioner och 

licenser är exempel på detta. (Richard A. Posner, 1974, p.335) Enligt denna teori kan staten 

ses som både en potentiell resurs men även som ett hot mot industrierna i samhället. Staten är 

en maktfaktor som indirekt har möjlighet att både ta och ge pengar till olika aktörer på 

marknaden. Skattelättnader är ett exempel på hur en industri kan gynnas av statens 

ingripande, staten kan därmed ses som en resurs. Regleringsteorin bygger huvudsakligen på 

två centrala frågor som den ämnar förklara, nämligen vilka som gynnas/missgynnas av 

regleringar samt vilka effekter regleringar får för allokeringen av resurser.  

 

George J. Stigler redogör i sin artikel ”the theory of economic regulation”(1971) för att en 

reglering skall ses som en produkt som tillhandahålls på marknaden på grund av att 

marknaden efterfrågar produkten, som i detta fall är en reglering. Stigler redogör vidare för att 

det finns två alternativa synsätt på regleringar av marknaden, varpå den första tar sin 

utgångspunkt i att en reglering är inrättad primärt för att skydda allmänheten och dess nytta. 

Exempelvis krävs körkort för att en person skall få köra bil. Syftet med körkort och det 

kunskapstest som krävs är att se till att personer som kör bil innehar en viss kunskapsnivå 
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gällande bilkörning. Detta för att minska risken för trafikolyckor och att personer skall 

komma till skada. En trafikolycka innebär kostnader exempelvis i form av sjukvård, vilket blir 

en samhällskostnad som drabbar skattebetalare. Genom upprätthållande av en reglering i form 

av körkort, är syftet att minska risken för att trafikolyckor inträffar och därigenom skydda 

samhället från skada men även från de kostnader som uppstår när olyckor inträffar. 

 

Det alternativa synsättet varför en marknad regleras, enligt Stigler, är på grund av att politik i 

grunden består av krafter som är ständigt föränderliga och att politiska handlingar, exempelvis 

regleringar, endast är uttryck för försök att öka den egna nyttan. Stigler beskriver staten som 

en stor maktfaktor. Makten innebär att staten som aktör kan ta beslut som omfattar 

allmänheten men även över företag och industrier som agerar på marknaden, staten är därmed 

den aktör som bestämmer vilka spelregler som skall gälla.  

 

Som tidigare nämnts så har staten möjlighet att påverka kapitalströmningar i samhället, 

genom exempelvis skatter. Denna maktfaktor försöker företag utnyttja i eget intresse för att 

gynna sitt egna företag och industri. Stigler beskriver att det finns fyra typexempel på detta, 

varav det första är när ett företag söker bidrag eller någon typ av anslag för sin verksamhet. 

Detta innebär att företaget kommer tillskansa sig bättre förutsättningar gentemot andra företag 

på marknaden. Ett annat sätt där företag försöker utnyttja statens makt är att begränsa inträdet 

av nya aktörer på marknaden, som marknadsmonopol exemplifierar. En reglering av denna 

typ, gynnar de aktörer som finns på marknaden, samtidigt som det missgynnar andra aktörer 

som önskar agera och konkurrera på marknaden. Företag och dess industri kommer även att 

försöka påverka aktörer som är substitut och/eller komplement till deras vara eller tjänst. Ett 

företag som tillverkar smör kan exempelvis försöka påverka marknadskrafterna för att priset 

på margarin skall stiga samtidigt som uppmuntran kommer att ges till producenter av bröd.  

Olika typer av prisregleringar är det fjärde och sista exemplet på hur en industri kan försöka, 

att till sin egen favör, begränsa konkurrensen på den egna marknaden. Att licensiera eller 

auktorisera en yrkeskategori är även en slags reglering och en politisk handling för att 

förbättra de ekonomiska förhållandena för en grupp. Det finns ett antal karaktäristiska 

aspekter som brukar vara typiska för olika grupper med denna typ av reglering. En faktor som 

påverkar huruvida gruppen kommer attraheras av en sådan reglering är dess storlek, det vill 

säga att ju större gruppens sammansättning är desto större är dess möjlighet att påverka de 

politiska krafterna.  
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3.6 Tidigare forskning 
I enlighet med den abduktiva metoden har arbetet med denna uppsats omfattat både teori och 

empiri som växelvis studerats. I arbetet att studera teori inom området har tidigare forskning i 

form av uppsatser och avhandling utforskats. Detta för att fördjupa förståelsen, likväl som 

kunskaperna inom ämnet. Som nämnts är tidigare forskning inom valt intresseområde 

begränsad, på grund av att kreditderivat är ett relativt nytt instrument på marknaden, vilket 

avspeglat möjligheterna att ta del av teoretisk litteratur på området. Den tidigare forskning 

som jag nedan presenterar behandlar inte enbart kreditderivat, dock finansiella instrument i 

någon form. Jag har i sammanhanget ansett att denna forskning indirekt berör min studie och 

därav intressant att ta del av.  

 

En uppsats som jag har tagit del av är skriven på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 

under hösten 2008, av studenterna Marcus Andersson och Henrik Börjesson. Denna 

magisteruppsats tar sin utgångspunkt i finanskrisen, i likhet med min studie, skillnaden är 

dock att detta författarpar undersöker blankning som finansiellt instrument. De studerar 

marknadens inställning till blankning, som förenklat möjliggör vinster i neråtgående 

aktiekurs. Studien syftar även till att undersöka vad instrument tillför marknaden samt dess 

negativa effekter. Utifrån studien konstaterar författarna att marknaden är positiv till 

blankning och att instrumentet tillför effektivitet och likviditet. Något förbud av blankning 

som föreslagits, i samhörighet med kreditderivat, påvisar författarna utifrån deras studie inte 

är motiverat. Denna studie är nyligen färdigställd och högst aktuell vilket var en av de 

bidragande orsakerna till varför mitt intresse väcktes. I likhet med min uppsats tar även denna 

studie sin utgångspunkt i finanskrisen vilket även gjorde den intressant, likväl som att studien 

syftade till att studera ett diskuterat och ifrågasatt finansiellt instrument. Jag har genom att 

studera denna uppsats bland annat erhållit och fördjupat mina kunskaper av den finansiella 

marknaden, samt vilka effekter finansiella instrument kan generera i allmänhet och blankning 

i synnerhet.   

 

Zlatko Salcic är författare till avhandlingen ”Avtal om kreditderivat”, som skrevs 2006 på den 

juridiska institutionen vid Stockholms Universitet. Avhandlingen är omfattande och behandlar 

bland annat analys av kreditderivatets avtalsstruktur, rättigheter, skyldigheter samt 

ekonomiska effekter. Avhandlingen omfattar även kreditderivatets standardiserade avtal och 

de problem som uppkommit i och med dessa. I Salcics studie framgår att kreditderivat som 

avtal är ytterst komplext, speciellt gällande de utlösningsmekanismer som är avgörande för de 
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betalningsförpliktelser som avtalet reglerar. Även framgår att det är relativt få rättsfall 

rapporterade som har lett till en rättslig tvist och avgörande gällande handel med 

kreditderivat. Vilket enligt författaren kan bero på att de aktörer som innehar och handlar med 

dessa instrument framförallt är banker, finansiella institut och andra stora finansiella aktörer 

som både innehar kapital och kunskap rörande dessa instrument. Valet av att studera denna 

avhandling uppkom i ett tidigt skede av min uppsats, då ett stort behov fanns att försöka förstå 

hur kreditderivat som instrument användes och reglerades. Även om denna avhandling är 

omfattande, samtidigt som den på grund av författarens inriktning är specialiserad på de 

juridiska aspekterna har den ändock varit belysande gällande instrumentets uppbyggnad och 

struktur. Samt att en viss förståelse har erhållits gällande instrumentets bakgrund och 

användningsområde.  

 

En tredje studie som jag har tagit del av i mitt arbete är, ”Förutsättningar för en ökad 

värdepapperisering i Sverige”. Denna uppsats skrevs 2003 på Ekonomihögskolan vid Lunds 

Universitet av Henrik Bootz och Per Ewert. Syftet med denna uppsats var att undersöka 

förutsättningarna för en ökad värdepapperisering i Sverige, vilket författarna påvisade vid 

tidpunkten fanns. Dock framgår det av studien att en liten marknad, likväl som begränsat 

intresse, begränsade kunskaper samt juridiska brister var faktorer som utgjorde hinder för att 

handel med denna typ av finansiellt instrument skulle kunna utvecklas. Mitt intresse av att 

studera denna uppsats uppstod genom min empiriska undersökning, då diskussioner rörande 

värdepapperisering uppkom. En av mina respondenter påvisade att värdepapperisering haft en 

betydligt större påverkan i och med den finansiella krisens uppkomst, i jämförelse med 

kreditderivat. Därav ansåg jag det vara av betydelse att studera detta instrument i syfte att 

fördjupa mina kunskaper för att förstå vad min respondent påvisade och beskrev.    

 

Dessa tre studier har samtliga bidragit med kunskap inom det teoretiska området som 

studerats i syfte att bredda och ge förståelse i denna uppsats. Samtliga har, på olika sätt, 

bidragit med viktiga pusselbitar i det arbete som har lett fram till uppsatsens helhet. Dock 

skall påpekas att dessa tre studier påvisat det tomrum som finns gällande det finansiella 

instrumentet kreditderivat och hur detta regleras, vilket jag i min uppsats önskar belysa. I och 

med detta anser jag att min uppsats kan fylla en funktion genom att beskriva ett ämne som är 

högst aktuellt, men som omgärdas av osäkerhet och okunskap delvis på grund av ämnets 

komplexitet. 
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Avslutningsvis skall nämnas att flera uppsatser, än dessa tre, har studerats inom det teoretiska 

området, dock har dessa endast utgjort en liten del i arbetet. Vilket är anledningen till varför 

dessa uppsatser inte omnämns ovan, utan redovisas i källförteckningen i likhet med annan 

använd teori.       

3.7 Sammanfattning 
En av finansmarknadens viktigaste roll i samhället är att omfördela finansiella resurser så 

effektivt som möjligt på marknaden. Vilket innebär att kapital skall kunna flöda mellan olika 

aktörer på marknaden, från en aktör som har överskott på kapital till en annan aktör som har 

underskott på kapital. En annan viktig funktion finansmarknaden innehar är att hantera risker, 

genom ett upprättande av en effektiv handel på marknaden kan olika aktörer fördela risker 

mellan sig.  

 

Finansiellt instrument är ett samlingsbegrepp som omfattar alla de instrument som det 

förekommer handel med på värdepappersmarknaden. En typ av finansiellt instrument är 

kreditderivat, som kan liknas med en kreditförsäkring som ett företag köper för att undgå en 

kreditrisk. Instrumentet är relativt nytt på marknaden och handeln påbörjades först i slutet av 

1990-talet, dock har instrumentets popularitet kommit att växa explosionsartat. Instrumentet 

består av ett kontrakt som två parter ingår och är uppbyggt kring risken att en av parterna inte 

kan fullfölja sina åtaganden. En av de vanligaste kreditderivaten är ”Credit Default Swaps” 

(CDS).  

 

I Sverige kontrolleras finansmarknaden av den svenska myndigheten Finansinspektionen, som 

även är den myndighet som får utfärda föreskrifter och allmänna råd för branschen. Utöver 

Finansinspektionen, ger även Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) ut två 

regelsamlingar inom värdepappersområdet där regler och normer som gäller för branschen 

presenteras. I och med att Sverige gick med i EU 1995, tillämpas även EG rätten i vårt land. 

År 2007 kom en implementering av de så kallade Basel 2 reglerna, dessa regler är EU-direktiv 

och gäller därmed för samtliga medlemsländer inom EU. Reglerna har en stor inverkan på 

banker, värdepappersbolag och andra finansiella institut som agerar på den svenska 

finansmarknaden.  

 

”The theory of economic regulation” är en teori som försöker förklara de faktorer som 

påverkar införandet och upprätthållandet av statliga regleringar som finns i vårt samhälle och 
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exempelvis på finansmarknaden. Skatter, subventioner, licensieringar och andra typer av 

tillstånd är några exempel på regleringar som finns idag. Ett alternativt sätt att se på 

regleringar som George J. Stigler presenterar i sin artikel ”the theory of economic regulation” 

är att de är en produkt som tillhandahålls på marknaden på grund av att marknaden efterfrågar 

produkten, i detta fall en reglering.  
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4. Empiri 
___________________________________________________________________________ 

I fjärde kapitlet görs en kortfattad presentation av de företag som medverkar i denna 
undersökning. Den empiriska undersökning som utförts presenteras tillsammans med det 
resultat som erhållits.  
___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Företagspresentation 

4.1.1. Finansinspektionen 

Finansinspektionen är en svensk myndighet som totalt har 250 medarbetare, stationerade i 

Stockholm. Myndigheten har bland annat till uppgift att övervaka de företag som agerar på 

den svenska finansmarknaden, se till att det finansiella systemet fungerar väl, likväl som de 

arbetar för att motverka att finansiella kriser uppstår på marknaden. Totalt övervakar 

myndigheten 3900 svenska finansiella företag och 600 utländska finansiella företag med 

verksamhet i Sverige. 

4.1.2. Handelsbanken 

Handelsbanken är en av Sveriges största banker, med en historia som sträcker sig bakåt till 

1880-talet. Idag erbjuder banken tjänster inom hela bankområdet, är därmed en så kallad 

universalbank. Totalt arbetar 11 000 personer i företaget, där största delen finns 

representerade på de närmare 500 kontoren som finns runt om i Sverige. Även internationellt 

har banken verksamhet vilket omfattar 22 länder runt om i världen, med närmare 3000 

medarbetare.   

4.1.3. SEB  

Banken SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) grundades redan år 1856 och är idag en av de 

fyra storbankerna i Sverige. Totalt arbetar drygt 21 000 anställda inom koncernen i 21 länder 

runt om i världen. Likväl som Handelsbanken erbjuder även SEB banktjänster inom hela 

bankområdet och är därmed även en så kallad universalbank. 

4.2 Reglering av kreditderivat 
I min intervju med Percy Bargholtz på Finansinspektionen beskriver han att de två tyngsta 

regelverken för kreditföretag är lagen om bank- och finansieringsrörelse, samt lagen om 

kapitaltäckning och stora exponeringar. Även framhåller Bargholtz att finansiella företag 

måste ha ett tillstånd från Finansinspektionen för att få ägna sig åt olika typer av finansiell 

verksamhet, exempelvis kreditgivning, betalningsförmedling, försäljning av värdepapper och 
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handel med värdepapper. Finansinspektionen ger företagen tillstånd för verksamheten som 

aktörerna därefter måste följa, Finansinspektionen utövar därefter tillsyn över verksamheten 

och övervakar att företagen följer reglerna. Bargholtz förklarar vidare att regleringen gällande 

kreditderivat inte kom till förrän år 2000. Denna typ av instrument hade inte förkommit i 

Sverige dessförinnan, och inte heller i någon större utsträckning utomlands. Dock växte dessa 

instrument upp vid denna tidpunkt, och Finansinspektionen införde då regler gällande detta 

instrument. Då utformades även definitioner av de viktigaste typerna av kreditderivat, och hur 

de skulle behandlas angående exempelvis kapitaltäckningskraven som främst berör banker.  

 

Bargholtz framhåller under vårt samtal att kreditderivat kan innehas i två olika syften, 

hedging eller handel. Beroende på vilket syfte instrumentet innehas ser regleringen olika ut. 

Bargholtz beskriver att det exempelvis finns detaljerade kapitaltäckningskrav på banker, som 

innebär att de måste hålla ett visst kapital för att täcka de riskvägda tillgångar de innehar, 

exempelvis kreditderivat. Dessa detaljregleringar gäller dock banker som kreditföretag och 

reglerar inte de enskilda kreditderivaten i sig. De regleringar som omfattar instrument är inte 

detaljreglerade, utan som Bargholtz förklarar,  

 

”Finansiella instrument utvecklas över tiden och regleringar måste anpassas så 

att de inte förlorar sin mening” 

 

Under min intervju med Christoffer Johansson på SEB beskriver han den finansiella 

marknaden i allmänhet och derivatmarknaden i synnerhet som relativt oreglerad. Han 

framhåller att det finns en ramlagstiftning som sätter de yttre ramarna för marknaden men 

utrymme ges för kreativitet i skapandet och utformningen av dessa instrument.  

 

Bargholtz på Finansinspektionen påpekar att kreditderivat, exempelvis CDS, regleras i princip 

på samma sätt i Sverige som på den amerikanska marknaden. Han menar att generellt finns 

kapitalkrav på de finansföretag som innehar dessa instrument för hedging respektive handel, 

och i princip tillämpas samma regler gällande derivaten oavsett om det är ett svenskt derivat 

eller amerikanskt. Skillnaden mellan den amerikanska och svenska marknaden är att 

förstnämnd har många fler tillsynsmyndigheter och mer lagstiftning. Christoffer Johansson på 

SEB beskriver att det avgörande gällande vilka regleringar som gäller för ett derivat är på 

vilken marknad som konstruerat objekt ska säljas via, och i vilken valuta. Om instrumentet 

exempelvis ska säljas på den engelska marknaden är det den engelska lagstiftningen som 



 33 

reglerar produkten och vice versa. Som Percy Bargholtz på Finansinspektionen även påpekar 

är det inte självklart vad man menar med ett svenskt kreditderivat, är det ett derivat med en 

svensk risk eller ett derivat som innehas av ett svenskt institut? Samma förtydligande gör även 

Christoffer Johansson och menar att det inte går att benämna denna typ av instrument för 

exempelvis svenskt på grund av att instrumentet kan konstrueras här men likväl säljas på den 

engelska eller amerikanska marknaden. Det avgörande för vilka regleringar som omgärdar 

produkten är alltså för vilken marknad den ska säljas på och inte vilket land som konstruerar 

produkten.    

 

Martin Karrin håller med Johansson på SEB, och menar att regleringar finns på marknaden, 

exempelvis kapitaltäckningsregler vilka är tydligt utformade. Dock framgår det att utrymme 

finns för kreativitet när det gäller utvecklingen av produkter och att arbetet drivs av vad som 

efterfrågas på marknaden. Karrin poängterar dock att om de är för kreativa i sin process 

kommer kunderna inte att förstå sig på produkterna vilket betyder att de inte heller köper dem. 

Han påpekar även att en ökad harmonisering har gjorts av reglerna mellan länderna inom EU, 

men även genom Basel 2 projektet. Karrin anser vidare att tillsynsmyndigheterna i Sverige 

inte tar en aktiv roll när det gäller den inhemska kapitalmarknaden, som han uttrycker det, 

 

”de är inte speciellt proaktiva” 

 

Han menar att när det gäller Finansinspektionens roll som tillsynsmyndighet så gör de ett bra 

arbete i och med att de reglerar marknaden och ser till att inte företag begår felaktigheter. 

Däremot menar Karrin att de inte gör någonting för att underlätta syftet med 

kapitalmarknaden. Då syftet är att flytta riskkapital från en part till en annan, så det kan 

utnyttjas där behovet är som störst. Han gör jämförelse med länder som England och Irland 

där tillsynsprocesser, administration och byråkrati har utformats och anpassats till 

kapitalmarknaderna. Detta för att arbetet skall underlättas för de aktörer som arbetar på 

marknaden, men även för att marknaden skall vara så attraktiv som möjligt för exempelvis 

utländska investerare för att därigenom dra till sig kapital. 
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4.3 Nyttan med reglering 
När jag frågar Percy Bargholtz vilken nytta regleringar tillför, svarar han; 

 

”Tanken med regleringar på finansmarknaderna brukar väl i litteraturen 

motiveras med argument om att man ska internalisera kostnader hos den enskilda 

banken som eljest skulle drabba hela samhället” 

 

Bargholtz menar att om exempelvis en bank sköts egoistiskt kan det leda till att företaget går i 

konkurs, där förlusterna överstiger det egna kapitalet och därmed drabbar långivare och 

insättare. Även om det finns insättningsgaranti så är det andra än den aktuella banken som 

drabbas av kostnaderna. Han påvisar att det kapitalkrav som idag finns, är en typ av reglering 

och förenklat skall förhindra att detta händer.  

 

Martin Karrin på Handelsbanken hänvisar till att regleringar kan främja det finansiella 

systemet genom att göra det mer effektivt, och därmed öka likviditeten. Vilket han dock 

menar inte utnyttjas i Sverige. Han uttrycker,  

 

”jag har aldrig sett en reglering som underlättar kapitalflödet till Sverige. Det 

hävdar jag aldrig har hänt, vilket är synd” 

 

Karrin anser att Finansinspektionen skulle kunna arbete mer aktivt för att skapa ett samspel 

mellan finansmarknadens syfte och de regleringar som marknaden omgärdas av.  

4.4 Kreditderivat och finanskris 
I min intervju med Percy Bargholtz så menar han att det inte är kreditderivaten i sig som ställt 

till den finansiella krisen, som han uttrycker;  

 

”Kreditderivaten kan jämföras med en kniv, man kan använda kniven för att 

mörda någon men man måste inte, knivar är ganska bra att ha”  

 

Dock framhåller Bargholtz att den anonymitet som denna typ av instrument möjliggör är ett 

problem, då det leder till att ingen på marknaden vet hur mycket kreditrisk omvärlden har 

gentemot ett visst företag. Vilket även är den stora skillnaden mellan kreditderivat och andra 

typer av finansiella instrument. Bargholtz förklarar att inte ens Finansinspektionen kan veta 
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vilken mängd kreditrisk i form av kreditderivat som finns på marknaden, myndigheten vet 

alltså inte hur stor kreditrisk aktörer innehar. Vilket betyder att en analys och riskbedömning 

av marknaden är mycket svår att göra, denna okunskap har bland annat resulterat i att 

felaktiga analyser har gjorts.  

 

Martin Karrin på Handelsbanken anser att kreditderivaten har spelat en stor roll gällande 

finanskrisen i och med att instrumenten har använts i syfte att skapa ökad belåning, vilket han 

menar har varit ett av grundproblemen. Han förklarar att på grund av att banker har haft 

väldigt god kreditvärdighet har de kunnat belåna väldigt höga belopp, vilket delvis ledde till 

att hela systemet hade alldeles för hög belåning. Precis som Bargholtz på Finansinspektionen 

framhöll menar Karrin att den okunskap gällande den totala belåningsgraden i systemet 

bidrog till de problem som uppstod.   

 

Karrin berättar i min intervju att några politiker i USA för några månader sedan framförde ett 

förslag om att kreditderivat skulle förbjudas helt och hållet på marknaden. Min respondent har 

svårt att tro detta kommer att bli verklighet, han menar att ett sådant förbud endast påvisar att 

vederbörande har missat poängen med instrumentet. Då dess syfte och funktion gör det 

möjligt att transferera risk från en aktör som inte vill ha risken till en aktör som önskar risken.  

4.5 Andra orsaker till finanskrisen 
Då intresset till denna uppsats väcktes genom finanskrisen och dess orsaker, har jag valt att ge 

utrymme till detta område i studien. Detta trots att det inte finns någon direkt koppling mellan 

aktuellt område och mina frågeställningar. Jag har valt att infoga detta kapitel på grund av 

min nyfikenhet och mitt intresse, som förhoppningsvis kan delas av läsaren.   

 

Som tidigare nämnts så menar Percy Bargholtz på Finansinspektionen att orsaken till 

finanskrisen inte endast beror på kreditderivaten, utan att det är flertalet faktorer som har 

spelat in. Han räknar upp tre faktorer som han menar har spelat en betydande och avgörande 

roll för krisen. För det första att det fanns en otillräcklig koppling mellan makro och 

mikrotillsyn på marknaden. För det andra att finansmarknaden i stor utsträckning präglades av 

”greed”, det vill säga att ett omättligt penningabegär hos många aktörer på marknaden bidrog 

till ett allt högre risktagande för att maximera avkastningen. Bubblan växte och växte tills den 

till slut exploderade. För det tredje nämner Bargholtz anonymiteten som delvis 

kreditderivaten möjliggjorde och som innebar att en samlad riskbild gällande kreditrisk på 
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världens marknader inte kunde sammanställas. Denna okunskap var en bidragande orsak som 

ledde fram till dagens finansiella problem. 

 

Precis som Bargholtz på Finansinspektionen så framhåller även Christoffer Johansson på SEB 

att det inte är rena kreditderivat som har varit problemet gällande finanskrisen utan menar att 

värdepapperiseringar av olika slag har haft en större påverkan på krisen. Värdepapperisering 

innebär en omvandling av en tillgång till värdepapper, då man lägger samman ett antal 

tillgångar till en portfölj. Värdepapper skapas sedan baserade på denna portfölj, genom att 

dela upp denna i mindre delar och sälja dessa till investerare. De värdepapper som skapas på 

detta sätt blir derivatinstrument, dock behöver dessa nödvändigtvis inte vara kreditderivat 

utan tillgångarna kan exempelvis baseras på fastigheter eller andra typer av säkerheter eller 

fordringar. Värdepapperisering finns i många olika former, exempelvis CDO (collateralized 

debt obligations) eller CLO (collateralized loan obligations). Johansson förklarar att 

kreditderivaten ofta användes som byggklossar tillsammans med en värdepapperisering vilket 

ledde till att resultatet fick en mycket dålig genomlysbarhet samtidigt som komplexiteten var 

mycket hög.  Många gånger skräddarsyddes även dessa produkter utifrån investerarens 

önskemål vilket gjorde att några standardiseringar inte kunde göras, istället blev analyserna 

kring dessa instrument mycket komplicerade och dess värde kom att bygga på 

sannolikhetsberäkningar. De modeller som produkterna värderas utifrån baserades på att 

marknaden var likvid, i och med den förtroende kris som utbröt på grund av bankernas 

problem, kom dock likviditeten på marknaden att försvinna helt. Detta innebar att alla de 

beräkningar och modeller som dessa instrument baserades på rasade samman och ingen visste 

längre hur en värdering av dessa instrument skulle göras. 

 

I min intervju med Martin Karrin på Handelsbanken framför han att orsaken till finanskrisen 

var att belåningsgraden i systemet blev extremt hög och betydligt högre jämfört med tidigare. 

Anledningen till detta beskriver han berodde på att desto mer en placerare belånade, desto 

bättre avkastning kunde erhållas. När sedan kulmen var nådd blev bolånen i USA och de så 

kallade subprime lånen droppen som fick bägaren att rinna över. När dessa lån började gå 

omkull gick hela systemet omkull, och efter detta har belåningsgraden i hela systemet varit 

tvungen att minskas.  
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4.6 Förändring av regelverket 
När jag ställer frågan till Percy Bargholtz på finansinspektionen om en förändring gällande 

regelverket av kreditderivat kommer att ske, så bekräftar han att en förändring är på gång. 

Den aktuella regleringen avser central motpartsclearing, vilket han förklarar inte finns idag. 

Central motpartsclearing kommer att innebära att en aktör inte behöver ta någon stor 

motpartsrisk på att ha köpt eller sålt en position på marknaden, utan omedelbart inträder 

börsen som motpart. Det är så aktiemarknaden fungerar idag, exempelvis är 

Stockholmsbörsen en central motpart.  

 

Bargholtz förklarar att exempelvis CDS: er och andra typer av kreditriskkontrakt idag är enkla 

bilaterala kontrakt mellan de två berörda parterna. Genom att upprätta en motpartsclearing 

kommer det att vara möjligt att ta fram en samlad riskbild för hela marknaden som idag inte är 

möjligt, samtidigt som de aktörer som köpt eller sålt positioner inte kommer att behöva ta en 

lika stor risk som idag. Dock framhäver han att det kommer ta tid att genomföra denna 

förändring, då det råder stor oenighet hur utformningen av denna reglering skall göras. Vissa 

aktörer förespråkar exempelvis att det endast skall finnas en central motpartsclearing för hela 

världens marknader – som troligen skulle hamna i USA - medan flera länder inom EU anser 

att det bör finnas flera, varav minst en inom EU.    

 

I min intervju med Martin Karrin på Handelsbanken så är han övertygad om att det kommer 

bli tuffare regleringar på den finansiella marknaden i och med finanskrisen, dock kommer 

detta ta tid. Han tror att ökade krav kan komma att standardisera produkterna för att på så sätt 

exempelvis förenkla värderingen av dessa. Karrin nämner även att ett centralt clearingshus 

kan komma att upprättas, vilket även Bargholtz på Finansinspektionen nämnde, för att på så 

sätt hantera motpartsrisker mellan banker.  

 

Krav på ökad transparens och genomlysbarhet tror Christoffer Johansson på SEB kommer att 

bli en av de effekter som finanskrisen kommer att generera, han nämner även att krav på 

standardisering kan komma att ställas. Idag är derivat till stor del specialiserade och 

komponerade utifrån den enskilde kunden, vilket leder till att värdering av dessa instrument 

kompliceras. Även tror Johansson att investerare förmodligen kommer kräva den tid de 

behöver, för att göra sina analyser av mer komplicerade produkter, innan de investerar.  
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Vidare framhåller Johansson att det är bankerna som har utmålats till bovarna i finanskrisens 

drama, detta delvis på grund av att de har varit delaktiga i den process som skapat och erhållit 

kreditderivat. En fråga som Johansson lyfter under vårt samtal, är vilken eller vilka vi ska 

ställa krav på? Skall ökade krav ställas på exempelvis banker som komponerar dessa 

instrument? Eller ska krav ställas på den aktör som säljer dem? Skall kraven ställas på de 

sparare som ger investerarna sina spar och pensionspengar?  

4.6 Sammanfattning 
Utifrån min empiriska undersökning framgår att de två tyngsta regelverken för kreditföretag 

är, Lagen om bank och finansrörelse, samt Lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar. 

När det gäller regleringen av själva kreditderivaten framgår det i teorin att detta sker genom 

Finansinspektionens olika föreskrifter tillsammans med det speciella tillstånd som 

myndigheten ger ut. Även genom de regelsamlingar som FAR ger ut årligen inom 

värdepapparesområdet skapas normer som blir branschpraxis gällande kreditderivat.  

 

Mina två respondenter från bankerna SEB respektive Handelsbanken, innehar en samsyn när 

det gäller regleringen av kreditderivat på marknaden. De båda beskriver regelverket som en 

ramlagstiftning som utgör de yttre ramarna för vad som är tillåtet, men däremellan ges 

utrymme för att utveckla och konstruera dessa instrument så som önskas. Även framgår det i 

denna undersökning att regleringen av de finansiella företag som arbetar med kreditderivat är 

betydligt tuffare, i jämförelse med regleringen av själva instrumentet kreditderivat.  

 

Nyttan med att reglera finansmarknaden anser min respondent på Finansinspektionen är att se 

till att en kostnad skall internaliseras hos den finansiella aktören och därmed undvika att 

kostnaden skall komma att drabba hela samhället.  

 

Majoriteten av mina respondenter anser att kreditderivat har spelat en avgörande roll i 

finanskrisens uppkomst, dock framgår att dessa instrument i sig inte har orsakat krisen. Istället 

har de utnyttjas på ett felaktigt sätt av aktörer i branschen som historien påvisat fått förödande 

konsekvenser.   

 

Samtliga respondenter är övertygade om att en förändring gällande regleringen av 

kreditderivat kommer att ske, Percy Bargholtz på Finansinspektionen bekräftar att arbetet 
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redan är påbörjat gällande detta. En ökad standardisering och ökade krav på transparens är två 

regleringar som mina respondenter tror kommer att införas i framtiden gällande kreditderivat.    
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5. Analys 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel analyseras den empiriska undersökning som genomförts utifrån den teori 
som denna uppsats baseras på. Samma kapiteluppbyggnad kommer att användas som i 
empirikapitlet för att göra det så lätt som möjligt att följa.  
___________________________________________________________________________ 

5.1 Reglering av kreditderivat 
I min intervju med Percy Bargholtz på Finansinspektionen framkom att de två viktigaste 

regelverken som gäller för kreditföretag som arbetar med kreditderivat, är Lagen om bank- 

och finansrörelse samt Lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar. När det gäller 

regleringen av kreditderivaten specifikt påvisar teorin att dessa regleras genom 

Finansinspektionens olika föreskrifter tillsammans med det speciella tillstånd som 

myndigheten ger ut. Även genom de regelsamlingar som FAR ger ut årligen inom 

värdepapparesområdet skapas normer som blir branschpraxis gällande kreditderivat.  

 

Bargholtz beskriver i intervjun att företag som agerar på finansmarknaden måste ha ett 

speciellt tillstånd av Finansinspektionen för att bedriva verksamhet. Teorin inom ämnet 

beskriver att en stat innehar makt som den kan utnyttja för att begränsa inträdet av nya aktörer 

till en marknad, vilket gynnar de aktörer som finns på marknaden medan det missgynnar de 

som önskar inträda. Finansinspektionens speciella tillstånd som finansiella företag måste 

inneha för att få bedriva finansiell verksamhet, är ett tydligt exempel på detta. Det är få 

branscher som innehar en reglering likt denna, vilket nödvändigtvis inte behöver vara till 

nackdel för branschen och dess aktörer. Teorin gällande ekonomiska regleringar påvisar 

istället att en yrkesgrupp kan dra nytta av en reglering av detta slag genom att det exempelvis 

minskar konkurrensen på marknaden, vilket gynnar yrkesgruppen.       

 

Majoriteten av mina respondenter anser att regleringen av kreditderivat som instrument är 

relativt oreglerat, och att utrymme finns för att vara kreativ när det gäller utveckling och 

utformning av denna produktgrupp. Martin Karrin på Handelsbanken nämner att det snarare 

är deras kunder som begränsar utrymmet för hur långtgående produkterna kan utvecklas, då 

han menar att en förutsättning för att produkterna skall kunna säljas är att kunderna förstår 

vad de köper. Enligt Bargholtz på Finansinspektionen är en av anledningarna till varför inte 

finansiella instrument i allmänhet och kreditderivat i synnerhet regleras hårdare än vad de i 

dagsläget gör, är på grund av den snabba utvecklingen som sker av instrumenten. Han menar 
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att detaljregleringar snabbt skulle förlora sin mening i takt med att de skulle bli inaktuella. 

Litteraturen på området bekräftar det mina respondenter sammantaget beskriver, att 

regelverket som reglerar produkten kreditderivat omgärdas av en ramlagstiftning som till sin 

form är allmänt hållen vilket betyder att lagstiftningen inte reglerar några detaljer.  

 

Det som tydligt framkommer i mina intervjuer är att företagen som agerar på den finansiella 

marknaden regleras hårdare än de finansiella instrument som de tillhandahåller, exempelvis 

kreditderivat. Om ett företag får tillstånd att bedriva finansiell verksamhet från 

Finansinspektionen så innebär detta tillstånd att företaget får tillhandahålla kreditderivat, 

någon ytterligare begränsning av själva instrumentet görs inte.  

 

Genom den teoretiska och empiriska undersökning som genomförts framkommer att 

regelverket gällande kreditderivat inte skiljer sig nämnvärt åt mellan länder, utan har 

harmoniserats exempelvis genom medlemskapet i EU och Basel 2 projektet. Även utanför 

EU:s gränser regleras kreditderivat på liknande sätt, vilket beror på att instrumentet i grunden 

syftar till internationell handel. Min tolkning utifrån det material som presenterats, är att de 

negativa effekter som kreditderivaten i USA bidrog med och som utlöste finanskrisen på den 

amerikanska marknaden även skulle kunna ske på den svenska marknaden. I och med att 

regelverket gällande kreditderivat i stort ser likadant ut så är en rimlig tolkning att liknande 

effekter även skulle kunna uppstå på den svenska finansmarknaden.  

 

Det som framkommer i empirin och vad som dock skulle kunna motsäga denna tolkning är 

den skillnad som finns gällande betalningsansvaret av lån mellan aktuella länder. I USA är en 

låntagare inte personligt bunden till ett lån, i motsats till Sverige. Om ett bolån har tagits i 

USA och bostaden är satt i pant, kan låntagaren undkomma betalningsansvaret och lånet 

genom att till långivaren lämna nycklarna till bostaden. Därmed är låntagaren och långivaren 

kvitt och låntagaren har därmed inte längre någon skuld. I Sverige går det inte att avsäga sig 

en skuld som det gör i USA, betalningsansvaret är kopplat till låntagaren som person. 

Låntagaren måste betala av lånet exempelvis genom en försäljning innan skulden kan komma 

att upphöra. Den amerikanska betalningsmoralen kan möjligtvis ha spela in gällande 

finanskrisen och dess uppkomst. Tillika är det en faktor som utgör en stor skillnad mellan 

Sverige och USA.       



 42 

5.2 Nyttan med regleringar 
Percy Bargholtz på Finansinspektionen anser att nyttan med att reglera finansmarknaden är att 

internalisera kostnaden hos den enskilde aktören, exempelvis banken, för att undvika att en 

kostnad skall drabba hela samhället. Detta resonemang återfinns även i George J. Stigler:s 

artikel ”The theory of economic regulation” där författaren redogör för att huvudsyftet med 

inrättande av regleringar är för att skydda samhället och dess nytta. I statens offentliga 

utredning 2003:22, framgår även att en anledning till varför finansmarknaden regleras är för 

att skydda samhället från vad som kallas systemrisker.  

 

Martin Karrin tar i min intervju upp att regleringar kan bidra till att främja effektiviteten på en 

marknad och exemplifierar detta genom jämförelser med länder som England och Irland. Han 

menar att dessa länder har anpassat regleringen av finansmarknaden på ett sätt som gör den 

mer attraktiv, men även mer effektiv. Vilket har bidragit till att dessa länder har attraherat 

utländska investerare och kapital. Denna möjlighet att utnyttja regleringar till att främja 

marknadens syfte, vilket är att kapital skall kunna flöda fritt, framhåller han saknas i Sverige 

och att Finansinspektionen inte gör något för att utveckla detta. I statens offentliga utredning 

2000:11 framgår även att ett av de huvudsyften som finns för att reglera finansmarknaden att 

främja effektiviteten i det finansiella systemet.  

 

Intressant anser jag det vara att ingen av mina respondenter nämner att regleringar fyller en 

funktion att säkerställa gott konsumentskydd. Detta då det i SOU 2000:11 framgår att ett av 

de grundläggande syftena med att reglera finansmarknaden är för att skydda konsumenterna 

och deras intressen. En anledning till varför mina respondenter inte nämner detta kan 

möjligtvis bero på att det är uteslutande stora finansiella företag som handlar med 

kreditderivat, vilket gör att frågan gällande konsumentskydd inte upplevts aktuell i våra 

samtal. 

5.3 Kreditderivat och finanskris 
Alla mina respondenter anser att kreditderivat som finansiellt instrument har spelat en 

avgörande roll i fråga om finanskrisen uppkomst. Christoffer Johansson på SEB och Percy 

Bargholtz på Finansinspektionen menar dock att det inte är instrumentet enskilt som har varit 

det avgörande problemet. Dessa respondenter menar att kreditderivat har använts av 

investerare på ett sätt som de inte har varit instrumentets syfte vilket delvis har bidragit till 

krisens uppkomst. De menar att kreditderivaten har missbrukats som produkt vilket har 
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föranlett problem, dock har de kreditderivat som inte utnyttjats felaktigt inte heller bidragit till 

krisens uppkomst. Martin Karrin på Handelsbanken anser att dock att kreditderivaten bär en 

stor skuld till krisen i och med att de har använts i syfte att skapa en ökad belåning, vilket 

vederbörande anser har varit det största problemet.  

 

Anledningen till varför mina respondenter har olika syn på vilken roll kreditderivat har spelat 

i finanskrisen, kan möjligtvis bero på både instrumentets och krisens komplexitet. Som 

tidigare nämnts är instrumentet komplext utformat vilket leder till att många aspekter kan 

beaktas. Samtidigt som det finns många olika faktorer som föranlett dagens kris, beroende 

vilken yrkesmässig inriktning som innehas kan möjligtvis olika aspekter ges olika stor tyngd.  

 

Utifrån min studie anser jag det rimligt att påvisa att brister i regleringen gällande 

kreditderivat finns. Detta då samtliga respondenter i undersökningen påvisar instrumentets 

inblandning till finanskrisen uppkomst. I den empiriska undersökningen nämns bland annat 

den extrema belåningsgraden som uppstått i systemet, vilket jag anser vara ett tydligt exempel 

på att regelverket är bristfälligt. Dock härrör en reglering gällande belåningsgraden snarare de 

finansiella företagen som tillhandahåller kreditderivat, än kreditderivaten i sig.   

 

Även om respondenterna inte är eniga om i vilken omfattning kreditderivat har spelat i 

finanskrisen, är dock instrumentets inblandning tydlig. I undersökningen framkommer även 

att respondenterna anser att instrumentet har fått oförtjänt dåligt rykte, vilket påvisar den 

positiva grundsyn som samtliga respondenter har till instrumentet. Ett förbud av kreditderivat, 

i syfte att försöka förhindra framtida skador och problem som instrumentet har åsamkat, anses 

inte vara ett alternativ hos någon av de intervjuade. En möjlig tolkning av respondenternas 

negativa inställning till ett förbud, kan vara att majoriteten av dem är högst beroende av 

kreditderivat som finansiellt instrument. Ett förbud av instrumentet skulle därigenom kunna 

orsaka respondenterna stor skada, då deras arbete med derivat skulle avgränsas.  

 

I tidigare forskning gällande det finansiella instrument blankning, påvisade studien att tre av 

Sveriges fyra storbanker var negativa till ett förbud av instrumentet. Blankning och 

kreditderivat är två olika instrument vars användningsområde skiljer sig åt. Dock finner jag 

det intressant att belysa den positiva grundsyn som banker verkar ha till båda dessa instrument 

som är högst ifrågasatta.  
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Min reflektion är, att i en tid av oro är det lättare att lägga skulden hos ett visst finansiellt 

instrument så att aktörerna undgår ansvar. Detta skulle kunna vara fallet med kreditderivat då 

samtliga respondenter i min undersökning hävdar att instrumentet i sig inte har varit det 

största problemet i finanskrisen, utan fått oförtjänt dåligt rykte.    

5.4 Andra orsaker till finanskrisen 
I de tre intervjuerna jag genomfört så framhåller samtliga respondenter att finansiella 

instrument i allmänhet och kreditderivat i synnerhet inte är den enda förklaringen till varför 

dagens finanskris har uppkommit. Samtliga är eniga om att flera olika faktorer ligger till 

grund för krisen. Exempelvis framkommer tydligt i mina intervjuer med Bargholtz på 

Finansinspektionen och Karrin på Handelsbanken, att okunskap har präglat finansmarknaden 

gällande dess kreditrisker likväl som dess totala belåningsgrad. Regleringar gällande hur 

mycket företag får belåna har därmed saknats i och med att belåningsgraden i systemet har 

maximerats på ett osunt sätt.  

 

Intressant att notera anser jag det vara att branschen dels verkar präglas av dels okunskap men 

även tidsbrist. Christoffer Johansson beskriver i vår intervju att beslut gällande huruvida en 

investering i ett finansiellt instrument skall göras måste tas snabbt. Vilket leder till att 

grundliga analyser inte hinns med, utan beslut tas utifrån investerarens magkänsla. Dessutom 

framhåller min respondent att företag ofta saknar de kraftfulla analysprogram som behövs för 

att kunna genomföra en analys av aktuella instrument, samtidigt som kunskap ofta saknas. 

Detta finner jag anmärkningsvärt i flera avseenden. Dels då företagen som handlar med dessa 

instrument generellt är stora företag där finansiella förutsättningar bör finnas för att 

genomföra investeringar, speciellt med tanke på att det ofta är stora summor står på spel. Dels 

finner jag det anmärkningsvärt att dessa företag saknar kunskap av hur instrumenten skall 

värderas, då exempelvis banker rekommenderas att inneha en spetskompetens inom denna 

sfär. Som tidigare nämnts så framgår det av Zlatko Salcics avhandling ”Avtal om 

kreditderivat” att få rättsfall har anmälts gällande handel med kreditderivat. En rimlig tolkning 

är att handeln med instrumentet fram till och med finanskrisen ändock har fungerat bra, trots 

bristfälliga analyser och beslutsunderlag. 

5.5 Förändring av regelverket 
När det gäller frågan om en förändring gällande regelverket av kreditderivat kommer att ske, 

bekräftar Bargholtz på Finansinspektionen att detta redan är på gång. En central 

motpartsclearing kommer att upprättas, vilket idag inte finns. Han beskriver att denna typ av 
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reglering kommer att innebära att aktörer inte behöver ta den stora motpartsrisk som de idag 

gör. Vilket kommer att bidra till en ökad kunskap gällande de kreditrisker som finns på 

marknaden.  

 

Både Martin Karrin på Handelsbanken och Christoffer Johansson på SEB är övertygad om att 

det i framtiden kommer att införas fler och tuffare regler på finansmarknaden, då de menar att 

finanskrisen tydligt påvisat att regleringar saknas på marknaden. Därmed innehar samtliga 

respondenter en samsyn om att en förändring av regelverket gällande kreditderivat kommer 

att ske till följd av krisen. Samstämmigheten mellan aktörerna är om möjligt väntad. 

Intressant att notera är likheterna mellan förslagen till förändringar gällande de finansiella 

instrumenten kreditderivat och blankning. I den tidigare studien som genomförts gällande 

blankning framkom även, i likhet med min, att marknadsaktörer ansåg att ett behov förelåg 

gällande ökad transparens. Vilket rimligtvis påvisar att det inte endast är kreditderivat som är i 

behov av bättre reglering, utan även andra typer av finansiella instrument.  

 

I min undersökning framkommer även att ökade kunskapskrav kan komma att införas hos de 

aktörer som säljer finansiella instrument, exempelvis kreditderivat. Detta då dagens krav som 

finns för att få kalla sig professionell investerare är ringa, ibland krävs det endast ett arbete på 

ett finansiellt företag för att få sälja derivatprodukter och kalla sig professionell investerare. 

Vilket jag finner anmärkningsvärt i och med att handeln med dessa instrument dels sker till 

stora belopp, men även då produkterna är komplexa. Att marknaden nu kommer att kräva 

tuffare kunskapskrav skulle enligt den ekonomiska regleringsteorin kunna vara ett sätt för 

yrkesgruppen att försvåra inträdet till marknaden och exkludera vissa grupper. Anledningen 

skulle vara att förbättra de ekonomiska förhållandena för gruppen och därigenom öka den 

egna nyttan. Genom att minska det totala utbudet av professionella investerare på marknaden 

kan ett efterfrågeöverskott på tjänsten skapas, vilket leder till att löner kan pressas upp.  

 

Som tidigare konstaterat finns brister i det regelverk som omgärdar kreditderivat, men främst 

verkar brister föreligger i regelverket gällande de företag som tillhandahåller dessa 

instrument. Det problematiska gällande försök att förändra regelverket verkar vara att de 

aktörer som agerar på marknaden har en tendens att försöka finna omvägar förbi nya regler 

och därigenom undvika dem. I syfte att fortsätta med ett visst beteende och undvika att 

behöva genomföra förändringar som skulle kunna minska den egna nyttan. Detta bekräftar 

Christoffer Johansson på SEB, som är övertygad om att en liknande kris som vi idag upplever 
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med största sannolikhet kommer att dyka upp igen, trots tuffare regleringar. En rimlig 

tolkning är därmed att om det är någonting som vi har lärt oss av historien, så är det av vi 

aldrig lär oss… 
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6. Slutsats 
___________________________________________________________________________ 

I det sista och avslutande kapitlet besvaras de frågeställningar som inledningsvis ställdes. 
Några idéer presenteras gällande fortsatt forskning utifrån det resultat jag erhållit, detta då 
min förhoppning är att undersökningen resulterar i att nya och intressanta frågor kan 
ställas. 
___________________________________________________________________________ 

6.1 Mina slutsatser 
Min undersökning påvisar att regelverket som finansiella företag omfattas av är betydligt mer 

omfattande och detaljerat jämfört med regelverket som omfattar det finansiella instrumentet 

kreditderivat. Utvecklingen gällande kreditderivat är expansiv och utvecklingstakten hög, 

vilket är en av huvudorsakerna till varför denna typ av instrument inte är detaljreglerad.  

 

En intressant aspekt som framkommit är att den svenska regleringen gällande kreditderivat 

inte är nationellt betingad, utan generellt ser likadan ut inom hela EU området. Även utanför 

EU:s gränser är likheterna stora mellan olika länder, exempelvis skiljer sig inte den svenska 

och amerikanska regleringen nämnvärt åt. Detta delvis på grund av att instrumentet i grunden 

är konstruerad för internationell handel, vilket bidragit till att regleringen är homogeniserad. 

Detta innebär att det inte går att benämna kreditderivat för specifikt svenska, då instrumentet 

är konstruerat för internationell handel varpå några nationella gränser inte existerar. Detta var 

för mig ett oväntat resultat, jag påbörjade denna uppsats med en tydlig föreställning om att 

kreditderivat kunde benämnas svenska och att regelverkat var utformat utifrån de svenska 

förutsättningarna.     

 

Att det inte föreligger någon skillnad mellan den svenska och amerikanska regleringen 

gällande kreditderivat anser jag vara ett överraskande resultat som framkom av studien. 

Istället är det betalningsmoralen som skiljer länderna åt och möjligtvis anledningen till varför 

inte en finanskris, likt den i USA, skulle kunna bryta ut i Sverige. Jag anser det något märkligt 

att detta inte omnämnts i den svenska ekonomiska debatten som förts angående finanskrisen. 

Då den amerikanska belåningsmodellen kan vara en aspekt som föranlett och spett på krisen 

och därför intressant att belysa.    

 

Genom Finansinspektionens olika föreskrifter tillsammans med det speciella tillstånd som 

myndigheten ger ut, regleras kreditderivat. Även genom de regelsamlingar som FAR ger ut 
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årligen inom värdepapparesområdet skapas normer som blir branschpraxis gällande 

kreditderivat. Dock framgår det tydligt i min empiriska undersökning att brister finns i det 

nuvarande regelverket rörande kreditderivat och de finansiella företag som tillhandahåller 

dessa, varför kreditderivaten har kommit att spela en delvis avgörande roll i och med 

finanskrisens uppkomst.  

 

I min undersökning framkommer att den nytta som regleringar på finansmarknaden tillför, 

delvis är att skydda samhället från kostnader. Regleringar kan enligt teorin även främja 

effektiviteten på marknaden, vilket skulle kunna utnyttjas bättre i Sverige. Genom att förbättra 

regleringen gällande kreditderivat kan kapital flöda fritt mellan parter och utnyttjas där 

behovet är som störst.     

 

Utifrån min undersökning kan jag konstatera att samtliga respondenter anser att kreditderivat 

som finansiellt instrument har spelat en avgörande roll i fråga om finanskrisens uppkomst. 

Dock finns det skilda åsikter gällande i hur stor utsträckning instrumentet har åsamkat skada 

och på vilket sätt. Dock menar majoriteten av mina respondenter att anledningen till varför 

kreditderivat har bidragit till krisen är på grund av att de har använts på ett sätt som inte varit 

instrumentets syfte. Detta missbruk av instrumentet har bidragit till att problem har uppstått, 

vilket vidare har varit en faktor som bidragit till krisens uppkomst. Bargholtz på 

Finansinspektionen anser att kreditderivat har fått ett oförtjänt dåligt rykte på grund av 

finanskrisen, då han påvisar att instrumentet inte hade orsakat skada om de hade använts 

utifrån dess syfte. Martin Karrin på Handelsbanken påvisar att instrumentet har gett möjlighet 

till en extremt hög grad av belåning vilket har utnyttjats och varit avgörande i krisen. 

Christoffer Johansson på SEB menar att kreditderivat har använts som byggklossar 

tillsammans med värdepapperisering. Denna sammankoppling av instrumenten menar han 

föranledde problemen i och med att produkten blev så extremt komplex likväl som dess 

värdering.        

 

Min studie bekräftar att en förändring gällande nuvarande reglering av kreditderivat är på 

gång till följd av finanskrisen. Det är Percy Bargholtz på Finansinspektionen som bekräftar att 

ett arbete har inletts gällande inrättande av en central motpartsclearing på marknaden. Dock 

påpekar vederbörande att en implementering av denna reglering kommer ta tid då oenighet 

råder. Vissa aktörer förespråkar exempelvis att det endast skall finnas en central 
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motpartsclearing för hela världens marknader – som troligen skulle hamna i USA - medan 

flera länder inom EU anser att det bör finnas flera, varav minst en inom EU.    

Övriga respondenter är även övertygade om att regelverket gällande kreditderivat kommer att 

förändras, i och med att finanskrisen tydligt påvisar att brister finns. Ökade krav på 

standardiseringar och en ökad genomlysbarhet är några av de förändringar som krisen kan 

komma att resultera i, liksom ökade kunskapskrav hos de aktörer som säljer kreditderivat.   

 

Avslutningsvis framkommer det i min undersökning, att det gamla ordspråket time is money, 

fortfarande är högst aktuellt i flera avseenden. Dels med tanke på den girighet som verkar 

vara en av orsakerna till dagens kris. Men även med tanke på den tilltro till investerarens 

magkänsla, som styr stora investeringar då tid tydligen är en mycket knapp resurs inom 

branschen. Dock har det visat sig att knappa resurser av tid, kan resultera i enorma förluster 

av kapital. 

         

6.2 Fortsatt forskning 
Utifrån det resultat jag har erhållit i denna studie har ett antal frågor växt fram som skulle vara 

intressant att vidare studera. Dessa lyder enligt följande; 

 

• Vilka effekter kommer en implementering av en central motpartsclearing att ha på den 

svenska finansmarknaden?   

 
• Hur arbetar Finansinspektionen för att främja finansmarknadens syfte, det vill säga att 

kapital skall kunna flöda fritt för att utnyttjas där det bäst behövs, och därmed göra 

den mer konkurrenskraftig gentemot internationella marknader? 
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Bilaga 1                 

 
Intervjufrågor - Finansinspektionen 

 
 
 
1. Några inledande frågor;   Vilken roll har du på finansinspektionen? 
                                             Vilka är dina arbetsuppgifter? 

  Hur länge har du arbetat på Finansinspektionen? 
 
 
2. Hur ser ert arbete ut gällande övervakning av finansiella aktörer på marknaden? 
 
 
3. Hur ser ert arbete ut gällande övervakning av finansiella instrument på marknaden? 
 
 
4. Hur ser regleringen av finansiella instrument (kreditderivat) ut på den svenska marknaden?  
 
 
5. Skapar en allt mer global finansmarknad problem gällande regleringar och dess 
utformning? 
 
 
6. Hur har regleringen gällande kreditderivat förändrats över tiden?  
 
 
7. Vilken roll spelar regleringar? Vilken nytta tillför de? 
 
 
8. Kommer finanskrisen att påverka dagens regleringar av kreditderivat i Sverige?  
    Om ja, hur? 
 
 
9.  Skulle de svenska kreditderivaten kunna orsaka samma typ av finansiell katastrof på den 
svenska finansmarknaden, som den amerikanska motsvarigheten gjort i USA de senaste två 
åren? 
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Bilaga 2 

 

 
Intervjufrågor – Handelsbanken & SEB 

 
 
 
 
1. Några inledande frågor; Vilken roll har du på Handelsbanken/SEB? 
                                          Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du arbetat på Handelsbanken/SEB? 
 
 
2. Beskriv hur ert arbete går till när ni "skapar" ett kreditderivat? 
 
 
3. Vilka är de regleringar ni måste ta hänsyn till i detta arbete? 
 
 
4. Hur upplever ni regleringen gällande kreditderivat är idag på den svenska marknaden?                
(Detaljreglerat VS. Oreglerat?) 
 
 
5. Önskar ni en minskad/ökad reglering gällande kreditderivat? Varför? 
 
 
6. Hur har regleringen gällande kreditderivat förändrats över tiden? 
 
 
7. Vilken roll spelar regleringar? Vilken nytta tillför de? 
 
 
8. Kommer finanskrisen påverka att dagens regleringar av kreditderivat i Sverige?  
Om ja, hur? 
 
 
9. Skulle de svenska kreditderivaten kunna orsaka samma typ av finansiell katastrof på den 
svenska finansmarknaden, som den amerikanska motsvarigheten gjort i USA de senaste två 
åren? 
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Bilaga 3 

 

Hej, 

  

Mitt namn är Frida Leim och jag är student som läser företagsekonomi, på D-nivå denna 

termin med inriktning mot finansiell ekonomi. Jag tar till sommaren min magisterexamen 

inom ekonomi och har nu precis påbörjat min examensuppsats.  

  

Min första idé när jag började fundera över vad min uppsats skulle komma att behandla var 

finanskrisen, detta då jag upplever den mycket intressant och högst aktuell. Dock fortsatte 

mina funderingar för att försöka avgränsa mitt intresseområde. Efter en del efterforskningar 

upplevde jag att de amerikanska kreditderivaten som exempelvis CDO intressanta att studera 

då de ofta omnämns som en möjlig faktor som har bidragit till finanskrisens uppkomst. Frågor 

som väcktes hos mig var; finns liknande kreditderivat i Sverige? Hur regleras dessa? Finns det 

några begränsningar i hur idérik man får vara när man konstruerar en produkt av denna typ? 

Kommer regleringen av de finansiella instrumenten på den svenska marknaden förändras i 

och med finanskrisen? Hur upplever finansiella aktörer på marknaden regleringen av 

instrumenten? 

  

Jag har som syfte att endast titta på den svenska finansmarknaden och hur kreditderivat 

regleras här. Min uppsats kommer endast att vara rent undersökande till sin karaktär, jag 

kommer inte att ta någon ställning politiskt eller partiskt för någon aktör. Jag har inte heller 

som avsikt att redogöra i detalj för hur regleringen ser ut för instrumentet, syftet är snarare att 

i större generella drag försöka kartlägga vilka regelverk som idag reglerar kreditderivat.  

  

Min fråga och förhoppning med detta e-post är att komma i kontakt med någon med kunskap 

inom valt intresseområde. Det skulle vara oerhört betydelsefullt för mitt uppsatsskrivande... 

  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Leim 

 


