
VAD BETALAR DU I KREDITMARGINAL PÅ 
DINA SWAPPAR? 

 
Det är hög tid att börja diskutera vad du betalar i kreditmarginal på dina swappar. Alla 
kommuner och kommunala bolag som lånar pengar idag vet vad de betalar för 
kreditkostnad på sina lån. Det är en öppen marginal som ett påslag på Stibor. Men hur 
kommer det sig att väldigt få kan svara på vad de betalar för sina ränteswappar?  

Jag kontaktade Martin som är portföljförvaltare på ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag. De 
har sett kapitalkostnaden på deras räntesäkringar stiga under de senaste fem åren. 
kapitalkostnaden på deras räntesäkringar stiga under de senaste fem åren. Vi backar bandet 
lite för att förstå varför inte denna fråga kommit upp tidigare. Innan Lehman Brothers gick i 
konkurs så fanns det i princip ingen kredit/kapitalkostnad på swappar. Denna kostnad har 
uppstått efter det massiva regleringsarbete som efterföljde finanskrisen. Arbetet har resulterat i 
att bankerna har fått skärpta krav på kapitalbuffertar och likviditetsbuffertar samt i samband med 
MiFID II även högre konsumentskydd för bankens kunder.  

Orsaken till att finanskrisen fick så stor global spridning var dess kopplingar till 
värdepappersmarknaden. De välkända subprimelånen i USA paketerades om till värdepapper 
med höga kreditbetyg utan att ta hänsyn till om de underliggande låntagarna kunde betala 
räntan på sina lån. Via derivatmarknaden kom detta att få stora spridningseffekter. 
Finansinspektionens Erik Thedéen beskriver syftet med regleringsarbetet efter finanskrisen att 
det handlar om att regler derivatmarknaden och göra dem mer robusta. (Erik Thedéen, Finansdagen, 
2016) 

 

För dina bankmotparter är det numer långt ifrån kostnadsfritt att ha en kund som har stora 
undervärden på sina swappar. I princip kan detta undervärde likställas med ett lån till kunden. 
Kostnaden för detta lån beror i likhet med andra lån till stor del på din kreditvärdighet som bolag 
eller kommun. Det är därför stora skillnader i kostnader beroende på om det är kommunen som 
genomför koncernens räntesäkringar och står som motpart för undervärdet eller om det är det 
kommunala bostadsbolaget. Hur stora skillnader i kapitalkostnader har ni i er koncern?  

 

Du behöver inte bli expert på detaljerna i bankernas regelverk, det viktiga är att förstå vilka 
parametrar som påverkar och vad det får för effekter för ditt finansnetto. Vi hjälper er gärna att 
ta reda på denna prislappen för er koncern och utreda alternativa lösningar som kan sänka era 
kostnader. Detta kan ske såklart göras utan att det bolag som sedan bär räntekostnaderna skall 
tappa sitt självstyre. Det finns skräddarsydda lösningar som passar alla internbanker. Det viktiga 
är att vi skapar medvetenhet om denna kostnad, för att kunna skapa en effektiv finansfunktion 
och koncernen och bolagen så låga kostnader som möjligt.  

 



Vilka komponenter påverkar då kapitalkostnaden för en swap? Det är inte bara nuvarande 
undervärde som du betalar för utan även för eventuella framtida undervärde som swappen kan 
få över hela löptiden. Ekvationen och tolkningarna för att uppskatta förväntad exponering avgörs 
hos respektive bank. Observera att det därmed kan finnas stora skillnader beroende på vem du 
frågar. Parametrarna som påverkar är dock din kreditrisk, din befintliga swapportfölj, vad det är 
för swap/instrument du vill göra, om det är en ny swap eller en förlängning av befintligt swap, 
bankens simuleringsmodell för framtida räntor samt antagande om framtida regelverk. Och till 
sist bankens avkastningskrav för din transaktion. 

  

Så hur går jag till väga? Bara börja fråga! Fråga vad det är för kapitalkostnad på den angivna 
transaktionen. Vill du veta mer – anmäl dig till KEF’s seminarie den 23 maj ”Lär dig prata pris 
med banken”. Sista anmälan är 15 maj. 

https://www.kef.se/kurser/lar-dig-prata-pris-med-
banken/?sf_action=get_data&sf_data=all&_sft_kurser_kurskategorier=finans 

 

Johanna Sanderi driver idag Sanderi Risk Advisory, ett nystartat bolag som arbetar med 
finansiell riskhantering med inriktning mot offentlig sektor. Johanna har erfarenhet som 
räntehandlare och ränteriskrådgivare på Nordea Markets. 

 

Referens: Finansdagen 2016-09-06, talare Erik Thedéen. Anförande: 

https://www.fi.se/contentassets/c23094070213445ea53ea99df91a0d1d/finansdagen_et_160906.pdf 

 

 

 

 

 

 

 


