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SAMMANFATTNING 

Derivatinstrument är ett relativt nytt begrepp i svensk domstolspraxis. Före år 

1995 hade Högsta domstolen endast avgjort två mål där termen derivat 

förekom. Numera är derivatinstrument ett vanligt finansiellt instrument som 

förekommer i de flesta finansieringstransaktioner. Derivatinstrument i sig är 

ett samlingsbegrepp för en mängd sinsemellan mycket olika finansiella 

instrument, vars värde härleds från en annan finansiell produkt. Till 

derivatinstrument brukar räknas optioner, terminer, warranter och swappar. 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för användning av derivatinstrument. 

Det kan vara ett spekulationssyfte eller hedgingsstrategi, de kan även 

användas för Asset Liability Management eller för arbitrage. 

Derivatinstrument handlas på primära marknader, börser och OTC-

marknaden, på den sistnämnda marknaden handlas ränteswappar. 

Swappar är en form av derivatinstrument som utgör ett avtal mellan två parter 

om att byta framtida betalningsflöden sinsemellan. Syftet är ofta att justera 

finansiella risker genom att byta dem med varandra. Ränteswappar tillhör 

swap-familjen och utgör ett avtal där två parter avtalar att under en bestämd 

tidsperiod utbyta ränteflöden med varandra. Under ett swap-avtal kan en part 

välja att betala en fast ränta under ett antal år, mot att erhålla en rörlig ränta till 

en nivå som ständigt justeras med marknadsräntan. Både den fasta och den 

rörliga betalningen beräknas utifrån ett överenskommet nominellt kapital men 

däremot sker aldrig byte av det nominella kapitalet som räntebetalningen 

baseras på.  

Värdet på ränteswappar beräknas utifrån två metoder. Den första metoden 

betraktar varje separat räntebetalning som en termin dvs. en skyldighet att 

betala ett visst belopp vid en given tidpunkt i framtiden. I praktiken erhåller 

parter en portfölj bestående av terminskontrakt. Det finns alltid två terminer 

vid varje bestämd betalningstidpunkt. Värdet kan beräknas genom att räkna ut 

mellanskillnaden med hjälp av nettning och multiplicera den med antalet 

betalningar som ska ske under swap-avtalsperiod. Den andra metoden har sin 

utgångspunkt i kapitalmarknadens arbitrage. Swap-avtalsvärdet motsvarar 
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skillnaden mellan olika marknaders finansieringsmöjligheter och är beroende 

av kostnader för transaktionsvillkor på olika marknader. Ränteswappar har 

antingen ett positivt eller ett negativt värde beroende på hur finansmarknaden 

ser ut. I undantagsfall kan värdet vara noll men det är sällsynt i praktiken. 

Betalningsströmmar mellan parter regleras i ett ramavtal innan transaktioner 

genomförs. Tidigare var båda parter tvungna att dokumentera för enskild 

transaktion där villkor kunde vara olika. I mitten av 1980-talet skapade 

International Swap Dealers Association i USA ett standardiserat dokument 

som numera fungerar som ramavtal för derivatinstrument s.k. ISDA-avtal. 

Avtalet har ett syfte att standardisera och dokumentera de juridiska och 

praktiska aspekterna kring handel med ränteswappar.  

Ränteswappar är vanliga objekt för pantsättning. De utgör en typ av fordringar 

som kan likställas med enkla skuldebrev. Då regler om enkla skuldebrev har 

en vidsträckt analogisk tillämpning och omfattar även fordringar i allmänhet. 

För att pantsättning av ränteswappar ska vara sakrättsligt giltig krävs 

denuntiation till sekundogäldenären enligt 31 § och 10 § lag (1936:81) om 

skuldebrev [cit. SkbrL]. De generella lagbestämmelserna avseende pant finns i 

10 kap. handelsbalken (1736:0123 2) [cit. HB] men de anses vara 

ålderdomliga och svårt tillämpliga. Bestämmelserna i HB är dispositiva och 

kan därför sättas ur spel genom en klausul i pantavtalet. Är pantägaren försatt i 

konkurs, får varken HB eller förfarandet för pantrealisation tillämpas. Istället 

gäller bestämmelser i 8 kap.10 § konkurslag (1987:672) [cit. KL].  

Enligt Walin
1
 kan pantrealisation av en fordran ske på två olika sätt antingen 

genom indrivning eller försäljning. Varken handelsbalken, skuldebrevslagen 

eller konkurslagen ger några regler om en panthavarens befogenhet eller 

skyldighet att vid behov realisera panträtt i fordringar genom indrivning. Det 

torde stå fritt för panthavaren att driva in panten. Däremot finns det flera 

bestämmelser i handelsbalken och konkurslagen som gäller försäljning av 

pant. Det har nämnts ovan att man kan avtala bort bestämmelserna i 

handelsbalken, men man kan inte göra det med konkurslagen. Då 

                                                           
1
 Walin, Gösta, Millqvist, Göran, Persson, Annina H., Panträtt, 3 u., Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2012, s. 243 ff. och 349 f. 
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ränteswappar är finansiella instrument som handlas på oreglerade marknader, 

dvs. OTC-marknader, får panthavaren sälja den under hand. Efter 

pantförsäljningen är panthavaren skyldig att redovisa för eventuellt överskott. 

Med hjälp av uppsatsens empiriska studie kan det konstateras att swappar är 

finansiella instrument som ofta används i de flesta finansieringstransaktioner. 

Vidare kan det konstateras att pantsättning av ränteswappar sker i stort sett på 

samma sätt som i teorin, dvs. ränteswappar betraktas som enkla skuldebrev 

och det är denuntiationen som uppfyller dess sakrättsliga moment. Det är dock 

sällsynt att ränteswappar pantsätts separat som ett säkerhetsobjekt. I praktiken 

upprättar man ett ISDA-avtal som innehåller olika slag av derivatinstrument 

inklusive ränteswappar. I ISDA-avtalet finns det en separat bilaga som 

preciserar vilka räntor som byts, utbetalningstidpunkter och avtalets 

tidsperiod. Man pantsätter hela ISDA-avtalet med alla derivatinstrument som 

en helhet.  

Då ISDA-avtalet utgör ett bilateralt avtal mellan två parter har bara de två 

parten rättighet att stänga av avtalet för pantrealisation. I praktiken realiserar 

man ett ISDA-avtal genom indrivning eftersom försäljning är en komplicerad 

process och inträde i avtalet torde vara olagligt enligt 37 § lag (1915:218) om 

avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [cit. AvtL]. 

Avslutningsvis kan det påpekas att derivatinstrument utgör ett sekundärt 

pantobjekt då dess värde är instabilt och påverkas i stor utsträckning av 

finansmarknaden. Pantobjekt som godtas i första hand är exempelvis pantbrev 

i fastighetsinteckning, aktier i bolag och bankkonto. Dessa panter anses mer 

stabila för att säkerställa ett lån. Panten i derivatinstrument, bl.a. ränteswappar, 

anses som ett komplement till övriga säkerheter. 
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FÖRORD 

Den här uppsatsen utgör mitt examensarbete vid juridiska fakultet på 

Stockholms universitet. Uppsatsen är tvärvetenskaplig och därför behandlas 

frågeställningen både ur det teoretiska och ur det praktiska perspektivet. Här 

skulle jag vilja passa på och tacka min handledare Göran Millqvist för goda 

idéer och synpunkter gällande den teoretiska delen. Vidare vill jag tack alla 

mina intervjurespondenter som trots hög arbetsbelastning har tagit sig tid att 

besvara mina frågor och på så sätt berikat min uppsats med en överblick över 

ämnets praktiska tillämpning. Slutligen vill jag tacka min nära väninna Anna 

Maria Rhodenlind för korrekturläsning. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Pantsättning av ränteswappar är ett brett område inom finansbranschen. De 

flesta finanstransaktioner innehåller ett paket med olika derivat som säkrar 

parterna mot oförmånliga ränteförändringar. Vid pantsättning av ränteswappar 

dvs. derivatinstrument är det ofta engelsk rätt som styr parternas framtida 

relationer, dock står det fritt för parterna att välja vilken rätt som helst. I denna 

uppsats vill jag klarlägga på vilket sätt man pantsätter ränteswappar enligt 

svensk rätt.   

1.2 Frågeställning   

Det är allmänt okänt om hur ränteswappar pantsätts enligt svensk rätt samt på 

vilket sätt de realiseras och värdeberäknas. Som tidigare nämndes är det oftast 

den engelska rätten som dominerar när det gäller frågan om ränteswappar och 

andra derivatinstrument. I denna uppsats ska det ifrågasättas hur ränteswappar 

ska pantsättas som säkerhet för kreditlån och på vilket sätt de ska realiseras. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att klarlägga och kartlägga hur en ränteswap 

pantsätts som säkerhet för ett underliggande lån enligt svensk rätt i ett 

trepartsförhållande där låneavtalet ingås mellan en långivare och en låntagare 

och ett ISDA-avtal ingås mellan samma låntagare och en annan bank s.k. 

förmedlingsbank.  

1.4 Avgränsningar 

Temat för uppsatsen omfattar ett stort område och vissa begränsningar har 

därför varit nödvändiga. Uppsatsen har svensk rätt som utgångspunkt och 

därför har inga komparationer med den engelska rätten gjorts. Uppsatsen har 

inte heller behandlat andrahands- och återpantsättning. Vidare har den endast i 
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en mindre utsträckning behandlat ISDA-avtalet och dess beskaffenhet då det 

är ett mycket omfattande område som inte ryms i denna uppsats. 

Uppsatsen har begränsats till ett trepartsförhållande där låneavtalet ingås 

mellan en långivare och en låntagare, och ett ISDA-avtal (ett swap-avtal) ingås 

mellan samma låntagare och en annan förmedlingsbank. Förhållandet där 

långivare och förmedlingsbanken är en och samma juridiska person har endast 

redovisats med ett fåtal ord. Kvittningsrätt ska inte heller vara föremål för 

diskussionen i denna uppsats.  

Syftet med uppsatsen är att redovisa för det rättsläge som gäller pantsättning 

av ränteswappar. De företagsekonomiska momenten har därför lämnats 

utanför. En kort beskrivning av metoder för hur man räknar ut ränteswappars 

värde har dock presenterats, men inga närmare beräkningar har gjorts.  

Frågor om konkurs har begränsats till det mest relevanta i uppsatsen, t.ex. har 

frågor om återvinning inte diskuterats. Det har inte heller tagits hänsyn till 

skattekonsekvenser i situationer där en ränteswap bär ett positivt värde. Vidare 

har förmedlingsbankens funktion presenterats endast i en mindre utsträckning. 

Avslutningsvis har endast för ämnet mest centrala regelverk tagits upp.     

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Den teoretiska delen presenteras först, sedan 

redogörs de praktiska synpunkterna och avslutningsvis analyseras 

sammankopplingen mellan den praktiska och teoretiska delen.  

Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel och efterföljs av kapitel två där 

metoder presenteras. På grund av att uppsatsens ansats har varit 

tvärvetenskaplig har ämnet behandlats ur både ett rättsdogmatiskt och ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv. 

Tredje kapitel börjar med en redogörelse för de allmänna begreppen. Därefter 

presenteras ränteswappar och dess värdeberäkningsmetoder. Vidare berörs 

panträtten i allmänhet och därefter presenteras de sakrättsmoment som krävs 

för en giltig pantsättning. Därtill redogörs det i allmänhet för hur man 
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pantrealiserar en fordran. Slutligen förklaras det hur en ränteswap kan 

pantrealiseras enligt svensk rätt. 

I det fjärde kapitlet presenteras hur man pantsätter ränteswappar i praktiken. 

Kapitlet börjar med synpunkter för hur en pantsättning av ränteswappar sker 

baserat på intervjukorrespondenternas svar från Sveriges ledande 

advokatbyråer. Därefter presenteras de synpunkter som de Sveriges ledande 

banker står för. 

Avslutningsvis jämförs den teoretiska- och praktiska bilden av pantsättning av 

ränteswappar. Avsikten med analysen är att belysa hur teorin skiljer sig från 

praktiken. Kapitlet avslutas med en kort reflektion om varför ränteswappar ska 

användas som pantobjekt och vilken roll de har på finansmarknaden. 
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2. METOD 

Metod är ett tillvägagångssätt för systematisering, kartläggning och 

inhämtning av kunskap som används inom vetenskap. I denna uppsats har jag 

utgått ifrån en tvärvetenskaplig metod då jag har behandlat uppsatsen såväl ur 

ett rättsdogmatiskt som ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. 

2.1 Rättsdogmatiskt perspektiv 

Den första delen av denna uppsats har behandlats enligt den klassiska juridiska 

metoden, dvs. studier av rättsområde genom lagar, rättsfall, förarbeten, artiklar 

och doktrin. Både svensk- och engelsk litteratur har används dock har inga 

komparationer mellan svensk- och utländsk rätt gjorts. Pantsättning av 

ränteswappar har inte direkt nämnts i litteraturen, vilken kan vara orsaken till 

det begränsade antalet rättskällor inom området.  

För att få en uppfattning om hur pantsättning av ränteswappar sker har det 

använts allmänna definitioner och regler om pantsättning och 

derivatinstrument. Utgångspunkten i arbetet har varit reglerna för pantsättning 

av lös egendom i allmänhet samt i mindre utsträckning företagsekonomiska 

regler för värdering av ränteswappar. Detta har påverkat valet av doktrin som 

präglats av litteraturen hämtat ifrån dessa två områden. Reglerna har 

analyserats och sedan har en komparation gjorts mellan den teoretiska och 

praktiska synen på pantsättningen av ränteswappar.  

2.2 Samhällsvetenskapligt perspektiv 

2.2.1 Positivism och hermeneutik 

Samhällsforskningen präglas av två vetenskapliga synsätt nämligen positivism 

och hermeneutik. Positivism står för kunskapsteoretisk ståndpunkt som 

förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder vid studie av den 

sociala verkligheten och alla dess aspekter.
2
 Hermeneutik har däremot sitt 

ursprung i tolkningen som används i samhällsvetenskapen för att förstå 

                                                           
2
 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2 u., Liber AB, 2011, s. 30. 
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fenomen genom att använda kvalitativa metoder för att finna fenomenets 

mjuka data.
3
 

Det positivistiska synsättet används företrädesvis när det ska genomföras en 

kvantitativ undersökning. Detta eftersom en intervjumetod där respondenten 

kan välja mellan fasta svarsalternativ gör det relativt enkelt att kvantifiera 

data.
4
 

Det hermeneutiska synsättet tillämpas på kvalitativa undersökningsmetoder. 

Vid användning av mer ostrukturerad intervjumetod blir det omöjligt att 

kvantifiera data. Detta beror på att intervjuerna för fram respondenternas 

åsikter och värderingar.
5 

2.2.2 Undersökningsmetoden 

Innan man väljer en lämplig undersökningsmetod måste man fråga sig ”vad 

vill jag undersöka?”. Valet av intervjuform och innehållet i intervjun har att 

göra med mycket förkunskap som finns om det som ska belysas. Beroende på 

kunskapsläget kan frågorna formuleras kvantitativt eller kvalitativt.
6
 

Om det finns väl utvecklade modeller eller teorier som belyser problemet är 

det möjligt att genomföra en kvantitativ undersökning. Syftet med en 

kvantitativ undersökning är att belysa sambandet mellan begrepp eller 

orsaksförhållande. Svaren på frågorna måste vara kvantifierbara eller 

kvantifierade från början beroende på svarens utformning. Intervjuformerna 

blir strukturerade och ett stort antal personer utfrågas, då det krävs ett större 

urval av personer för att kunna dra slutsats.
7
 

Om syftet är att bidra till att utveckla modeller, eller om syftet är att fördjupa 

förståelsen av ett fenomen, väljs istället en kvalitativ undersökning. Ett mindre 

antal personer brukar vanligen delta i undersökningen och utfrågningarna 

                                                           
3
 Bryman, a.a., s. 32. 

4
 Lantz, Annika, Intervjumetodik, 2 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2007, s. 38 f. 

5
 Lantz, a.a., s. 39 f. 

6
 Lantz, a.a., s. 35. 

7
 Lantz, a.st. 
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kommer att få delvis olika innehåll beroende på vad intervjupersonerna svarar 

och väljer att fördjupa sig i.
8
 

Lantz presenterar fyra olika former av intervju: öppen, riktad, halvstrukturerad 

och strukturerad intervju. Dessa intervjuformer beskriver olika sammanhang 

och ger olika resultat och slutsatser. Skillnaden mellan dem ligger i 

struktureringsgraden. En hel öppen intervju ställer en vid, öppen fråga som 

den tillfrågade fritt kan utveckla sina tankar kring. En strukturerad intervju 

ställer i förväg formulerade frågor i en förutbestämd ordning och respondenten 

svarar på i förväg uppgjorda svarsalternativ.
9
 Mittemellan dessa två 

ytterligheter ligger de två övriga intervjutyperna, dvs. riktad öppen intervju 

och halvstrukturerad intervju. En riktat öppen intervju karaktäriseras av att 

intervjun inleds med en öppen fråga, men att intervjuaren allt eftersom styr in 

respondenten på det som intervjuaren finner intressant. Den halvstrukturerade 

intervjun bygger på bestämda frågor, där respondenten ges tillfälle att avge 

kombination av öppna och fasta svar.
10

 

2.2.3 Mitt val av metod 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie då jag anser att den har bättre 

förutsättningar att ge en djupare förståelse för att utreda huruvida den 

teoretiska delen av pantsättning av ränteswappar överensstämmer med den 

praktiska delen. Anledningen till detta är att en kvantitativ studie skulle vara 

allt för omfattande. Det skulle inte heller uppfylla uppsatsens syfte. 

Vidare har jag valt att använda mig av en riktad intervju då det är viktigt att 

hålla intervjun inom ramen för uppsatsens syfte. Med denna metod ville jag 

säkerställa att respondenten utgår ifrån min definierade modell som är ett 

trepartsförhållande, där en låntagare säkrar sina räntor hos förmedlingsbank 

och pantsätter de till sin långivare och utesluter andra pantsättningsmöjligheter 

t.ex. mellan låntagaren och förmedlingsbanken.  

                                                           
8
 Lantz, a.a. s. 35. 

9
 Lantz, a.a., s. 29. 

10
 Lantz, a.a., s. 33. 
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2.2.4 Intervjuer 

Intervjuerna har spelat en stor roll i min uppsats då den belyser praktiskt 

användning av ränteswappar som säkerhet. Jag har totalt genomfört åtta 

intervjuer, varav fem stycken har varit med advokater och jurister från 

Sveriges ledande advokatbyråer och tre stycken med bankrepresentanter från 

Sveriges största banker. Respondenterna har i uppsatsen givits anonymitet då 

endast en sammanställning av hur branscherna fungerar var av intresse. 

Intervjuernas längd var ca 45 minuter och majoriteten av intervjuerna har skett 

på plats hos respondenten. En av intervjuerna har varit telefonintervjuer. 

2.2.5 Upplägg av intervju 

Syftet med intervjuerna var att samla in data som belyser läget i praktiken. För 

att säkerställa att intervjun kommer att ge data som krävs för att uppnå 

undersökningens syfte är det viktigt att noggrant planera intervjuns upplägg. 

Först ska man bestämma intervjuns innehåll med stöd av och mot bakgrund av 

den teoretiska förståelsen.
11

 Detta innebär allt från frågeställningar, teoretiska 

begrepp, formuleringar av frågor och eventuella följdfrågor samt dess logiska 

följd som ska granskas, analyseras, avgränsas och sammanställas i ett 

dokument.
12

 När intervjuplanering är slutfört rekommenderas det att göra en 

provintervju för att säkerställa att man inte har missat någonting.
13

 I min 

uppsats har jag utgått ifrån ovan beskriven intervjuupplägg dock inga 

provintervjuer har genomförts. 

2.2.6 Databearbetning 

Efter alla utförda intervjuerna har jag följt Lantz rekommendationer
14

 om hur 

man ska på ett systematiskt sätt genomföra en kvalitativ databearbetning. Jag 

har valt att spela in intervjuerna för att säkerställa dess fullständiga innehåll.  

Första steget i databearbetningen är datareduktion, dvs. att reducera 

datamängden till det som ska användas i uppsatsen. Man reducerar bort allt 

                                                           
11

 Lantz, a.a., s. 50. 
12

 Lantz, a.a., s. 56 ff. 
13

 Lantz, a.a., s. 60. 
14

 Lantz, a.a., s. 105. 
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som inte är relevant för att besvara frågeställningen. Detta innebär att man på 

ett systematiskt sätt väljer ut information inför den fortsätta analysen samt att 

man förenklar och abstraherar rådata. 

Det andra steget är att bilda dimensioner som speglar innehållet. Här ska man 

försöka abstrahera och finna sammanfattande ord eller symboler. Man ska 

koda materialet utan att meningen går förlorat. Genom att bilda dimensioner 

blir beskrivningen överskådlig och man kan börja besvara frågan om 

fenomenet. 

Nästa steg är att sammanställa data på ett sätt som gör det möjligt att reflektera 

och abstrahera kring dimensionerna. I det här stadiet ska man ”lyfta” sig från 

delarna och närma sig det som karaktäriserar helheten. 

Slutligen ska man kritiskt granska slutsatser och sammanställa materialet. Man 

ska ifrågasätta om det finns alternativa tolkningsmöjligheter. Det 

rekommenderas att gå tillbaka till det rådata som systematiskt har reducerats 

fram ur det ursprungliga intervjuunderlaget för att granska det sammanställda 

materialet. 
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3. TEORI 

3. 1 Derivatinstrument 

3.1.1 Historia 

Det är oklart när det första derivat instrumentet skapades. Emellertid har olika 

former av derivatinstrument funnits under relativt lång tid. De gamla grekerna 

var en av de första som använde derivat, nämligen terminer på 

olivoljehandel.
15

 Terminsavtal fastställde priset på olivoljan som köptes någon 

gång i framtiden. På liknande sätt under 1700-talet fastställdes 

försäljningspriset för tulpaner i Holland.
16

 Både dessa avtal fixerade priser i 

framtiden och var rättsligt bindande omedelbart vid avtalsingåendet. Ett avtal 

hade alltid två parter där den ena parten köpte rättigheten (men inte 

skyldigheten) att köpa eller sälja den underliggande tillgången i framtiden, 

medan den andra parten åtog sig skyldigheten att leva upp till avtalet i 

framtiden. Dessa avtal hade en kapacitet att vara föremål för handel på 

marknaden. Med andra ord kunde dessa avtal säljas, pantsättas eller på annat 

sätt överlåtas till tredje man. Kontentan av derivatavtal är att de är överlåtbara 

och bär sitt eget värde som härstammar från värdet av tillgången t.ex. olivolja 

eller tulpaner.
17

 

3.1.2 Definition 

Det är inte så lätt att exakt definiera begreppet derivat. Man kan beskriva det 

som ett samlingsbegrepp för en mängd sinsemellan mycket olika finansiella 

instrument
18

 som skapades i slutet på 1980- och på 1990-talet. Ett derivat är ett 

finansiellt instrument vars värde härleds från en annan finansiell produkt.
19

 

Till denna kategori brukar räknas optioner, terminer, warranter och swappar.
20

 

                                                           
15

Hudson, Alastair, The Law om Financial derivatives, 4 u., Sweet and Maxwell, London, 

2006, s. 12. Se även Swann, Edward J, The Regulation of Derivatives, Cavendish, 1995. 
16

 Hudson, a.a., s. 12. Se även James, Simon, The Law of Derivatives, LLP, London, 1999, 

s. 1. 
17

 Hudson, a.a., s. 12. 
18

 Wallin-Norman, Karin, Finansiella instrument, Jure Förlag AB, Stockholm, 2011, s. 54. 
19

 Hudson, a.a., s. 13. 
20

 Wallin-Norman, a.a., s. 54. 
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Exempelvis är en ränteswap en produkt som härrör från det underliggande 

lånet och vars räntesats låntagaren önskar byta. Derivat är ett instrument som 

kan härleda värdet.
21

 

Med andra ord kan derivat definieras som ett finansiellt avtal som ger parterna 

rättigheter och skyldigheter bestämda av eller baserade på speciell tillgång, 

enhet eller värde och som ska realiseras vid en tidpunkt i framtiden. Sådana 

avtal kan också betecknas som enkla finansiella positioner. Enkelheten består i 

att positionen i grunden helt enkelt är beroende av motpartens betalningslöfte, 

dvs. en ren kreditrisk.
22

  

Med denna definition blir det tydligt att ett derivatavtal inte skiljer sig 

nämnvärt från en försäkring. I ett försäkringsavtal avtalar parterna om att 

försäkringstagaren får rätt till ersättning från försäkringsgivaren med ett 

belopp som baserar sig på värdet av det försäkrade objektet, när och om en 

viss avtalad händelse inträffar. Vad som gör att ett försäkringsavtal inte 

definieras som ett finansiellt instrument, är dels att det normalt inte är avsett 

att överlåtas på en marknad för att därefter gälla mot senare förvärvare, dels att 

försäkringar och derivat härrör till olika branscher.
23

 

Definitionen av derivat är dock alltför vag för att man ska kunna klassificera 

produkter som derivat- eller icke derivatinstrument. Henderson föreslår en mer 

detaljerad definition av derivatinstrument: 

”While based on cash flow and credit and therefore in the same family as bank 

lending and securities, and in many ways a link between two markets, 

derivatives developed their own procedural and mechanical conventions. 

Roughly speaking, the term “derivatives” includes three very different groups 

of financial products: exchange traded futures and options; debt securities with 

an unusual rate of return, where the return is based on something other than a 

fixed rate of interest or a commonly recognized floating rate such as the 

London intern-bank offered rate (LIBOR) and the instrument is often 

characterizable as having an embedded option or swap (embedded securities); 

                                                           
21

 Hudson, a.a., s.13. 
22

 Wallin-Norman, a.a., s. 53. 
23

 Wallin-Norman, a.st. 
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and over-the-counter (OTS), individually negotiated, bilateral notional amount 

agreements including swaps, providing for cash flows based on movements in 

interest, currency, equity, commodity or other indices (or combination 

thereof), and swapp-related products which are, or have certain characteristics 

similar to, options (including caps and floors and OTC options on those 

indeces or on securities or commodities themselves).” 

Den svenska översättningen av Henderson definition skulle kunna lyda på följande 

sätt: 

Derivat instrument har utvecklat sina egna processuella och mekaniska konventioner 

(allmänt accepterat uppfattning) som är baserade på kassaflöde och kredit och som 

tillhör bankernas låne- och värdepappersfamilj. Begrepp derivat innehåller i sig tre 

mycket olika grupper finansiella produkter. För det första är det terminer och 

optioner som tillhör börshandel. För det andra är det värdepapper vilkas avkastning 

är baserad på något annat än fast eller rörlig ränta. Den är karaktäriserad som en 

inbyggt optionsrätt eller swap (inbäddad värdepapper). Den sista produkten är over-

the-counter (OTC). Hit tillhör individuellt förhandlade bilaterala avtal inklusive 

swappar samt swap-relaterade produkter som har likheter med optioner. Det 

förutsätts att deras kassaflöden baseras på huruvida räntor, valuta-, aktie- och 

råvaru- eller andra index förändras.
24

 

Sammanfattningsvis är derivat ett finansiellt instrument som är kopplat till 

händelser eller förutsättningar i framtiden, vars värde är kopplat till värdet på 

en underliggande tillgång. Ett derivatinstrument har alltid två parter och utgör 

alltså ett slags avtal. 

3.1.3 Derivatavtalets funktion 

Man kan urskilja fyra övergripande funktioner för derivat instrument.  

Den första är spekulation som innebär att ett företag utnyttjar den direkta 

värdeöverföringen i syfte att nå en hög avkastning. Risken ligger i att 

marknadsutvecklingen inte följer den bana som företaget har förutspått vid sitt 

                                                           
24

Hudson a.a., s. 14. Se även Henderson, M. Todd, Credit derivatives, i Hudson, Alastair, 

Modern Financial Techniques, Derivatives and Law, Sweet and Maxwell, London, 1999, s. 8.  
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positionstagande. Syftet är att göra värderingsvinster och därmed också 

påverka resultatet positivt.
25

 

Den andra är säkring eller så kallad hedging som innebär att ett företag 

eliminerar eller minskar risker med förändringar i marknadsvärden på till 

exempel valutor, räntor, aktier och råvaror. Syftet med hedging är att skydda 

sig mot potentiella förluster. En placerare som köper obligationer kan genom 

olika säkringstekniker begränsa eller eliminera de förluster som kan 

uppkomma t.ex. om räntan stiger.
26

 

Den tredje är Asset Liablility Management [cit. ALM]. Detta är ett verktyg för 

att hantera ränte- och likviditetsrisker som uppstår på grund av obalans mellan 

tillgångar och skulder som drabbar finansiella företag. Syftet med ALM är att 

underlätta skapandet av komplexa spekulativa- och hedgingsstrategier.
27

 

Slutligen kan derivatinstrument användas för arbitrage som innebär att 

marknadsaktörer utnyttjar obalanser, som består av skillnader i 

marknadspriser, mellan två eller fler marknader, dvs. utnyttjande av tillfälliga 

felprissättningar på marknaden.  Det är ett slag av kombination av matchade 

handelsmöjligheter som skapar ett positivt kassaflöde, dvs. en riskfri vinst. Då 

marknaden i dag är datoriserad sker handel med hög hastighet varför 

skillnader i marknadspriser endast existerar under kort tid.
28

 

3.1.4 Målgrupp 

De huvudsakliga användarna av derivatinstrument är de mest sofistikerade 

investerarna så som banker, försäkringsbolag, pensionsfonder, hedgefonder 

och finansiella företag. Det är de som förfogar över stora mängder av 

immateriella finansiella tillgångar t.ex. lån, obligationer och aktier, och vars 

värde de vill skydda. De kan jämföras med alla andra personer som på 

liknande sätt vill skydda sina byggnader, hus, olja och andra materiella 

                                                           
25

 Hudson, a.a., s. 18 ff. 
26

 Hudson, a.a., s. 20 f. 
27

 Hudson, a.a., s. 21. 
28

 Hudson, a.a., s. 22. 
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tillgångar. Investerarnas mål är även att göra vinster på sina finansiella 

tillgångar.
29

 

3.1.5 Derivatmarknader 

Det finns tre huvudsakliga marknader för derivatprodukter – primära 

marknader, börser och OTC.  

På de primära marknaderna introduceras finansiella instrument som aktier och 

obligationer för allmänheten. Aktier och optioner är ofta säkrade med andra 

finansiella instrument som finns på OTC- och börsmarknaden. 
30

 

Börser är en helt annan marknad där man handlar med värdepapper och 

råvaror, samt terminer och optioner.
31

  Dessa derivatinstrument är normalt inte 

kontoförda enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument 

[cit. LKF] utan i enlighet med avtalet på derivatbörsen. Alla köpare och säljare 

på derivatbörsen är motparter till en och samma part. Derivatbörs inträder 

nämligen själv som motpart och blir säljare till varje köpare och köpare till 

varje säljare. Detta ingår i standardiserade arrangemang enligt derivatbörsens 

regelverk.
32

 

OTC eller over-the-counter är marknader för privata transaktioner som 

ursprungligen kommer från USA som betyder handel över disk. Numera är 

OTC-handel en värdepappershandel utanför reglerade handelsplatser som 

börsmarknader, dvs. det är icke standardiserade derivat (icke 

börsstandardiserade) som handlas på OTC-marknaden.
33

 Handel av olika 

finansiella instrument och derivat hanteras vanligen direkt mellan två parter.
 34

  

OTC-marknad har mycket bra likviditet
35

 och de uppfattas som mycket större 

än börsmarknader.
36

   

                                                           
29

 Wood, Philip R., Set-off and Netting, Derivatives, Clearing System, 2 u., Sweet and 

Maxwell, London, 2007, s. 199. 
30

 Wood, Philip R., Law and Practice of International Finance, Sweet and Maxwell, London, 

2008, s. 435. 
31

 Wood, Law and Practice, s. 436. 
32

 Wallin-Norman, a.a., s. 54. 
33

 Wallin-Norman, a.st. 
34

 Wood, Law and Practice, s. 436. 
35

 Svensson, Dan, An introduction to Interest rate swap, Apollo Officet UK Ltd, London, 

1998, s. 17. 
36

 Wood, Law and Practice, s. 436. 
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3.1.6 Rättspraxis 

Derivatinstrument är relativt nytt begrepp i domstolspraxis. Före 1995 hade 

Högsta domstolen endast avgjort två mål där termen derivat förekommer. Det 

första är NJA 1992 s. 235 som är ett straffrättsligt fall om smuggling av narkotika 

preparatet LSD, som är ett derivat av växten mjöldryga. Den andra är NJA 1981 s 

1 (det s.k. skattefjällsmålet) där de kärande samerna anför att deras äganderätt 

grundar sig på ett originärt fång. Det är alltså inte fråga om ett derivativt fång, en 

rätt som samerna härleder från någon annan. År 1995 kom det första fallet som 

explicit nämner derivata finansiella instrument NJA 1995 s 693.37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Johansson, Svante, Options- och terminasavtal, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2000, s 

17. Jfr NJA 1989 s. 428. 
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3.2 Swappar 

3.2.1 Definition 

Det finns ingen konkret definition av begreppet swap i den svenska 

lagstiftningen. I förslaget till lag om investeringsfonder
38

 kan man hitta 

definitionen på derivatinstrument. Där det framgår att de vanligaste 

derivatinstrument är optioner, terminer, warranter och swappar. Angående 

innebörden av optioner och terminer hänvisas till proposition 1990/91:142
39

. 

Med swappar avses avtal som innebär att förpliktelser utbyts, t.ex. kan en 

förpliktelse att betala rörlig ränta bytas mot en förpliktelse att betala fast ränta. 

En swap kan avse räntor, valutor, aktier eller aktieindex. 
40

 Det finns även en 

nyare lagstiftning som nämner att swappar tillhör underkategorin för 

finansiella derivatinstrument, dock förklaras det inte vilket funktion har 

swappar på finansmarknaden.
41

 

Relaterad till Hudson och Svensson är swap en form av derivatinstrument som 

utgör ett avtal mellan två parter om att göra betalningar till varandra i 

framtiden i enlighet med vissa villkor. Syftet är ofta att justera finansiella 

risker genom att byta risker och betalningsströmmar med varandra. Det finns 

två huvudsakliga typer av swappar nämligen valuta- och ränteswappar.
42

 Den 

sistnämnda är av betydande intresse i denna uppsats.   

3.2.2 Ränteswappar 

Ränteswap är en form av derivatinstrument som utgör ett avtal där två parter 

avtalar att under en bestämd tidsperiod utbyta ränteflöden med varandra. En 

part kan under ett swap-avtal välja att betala en fast ränta under ett antal år 

exempelvis fem år mot att erhålla en tremånads rörlig ränta (normalt 

                                                           
38

 Lag (2004:46) om investeringsfonder, senast omtryckt SFS 2013:105. 
39

 Prop. 1990/91:142  angående handel och tjänster på värdepappersmarknaden, s. 88 f. och 

143 f. 
40

 Prop. 2002/03:150 angående ny lag om investeringsfonder, s. 295. 
41

 1 kap. 4 § lag (2007:528) om värdepappersmarknad, senast omtryckt SFS 2013:109. Prop. 

2006/07:115 avseende ny lag om värdepappersmarknaden, s. 551. Se även punkterna 4-7 och 

10 i avsnitt C i Bilaga I till MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). 
42

 Hudson a.a., s. 47. Svensson a.a., s. 8 f.  
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STIBOR
43

 eller LIBOR
44

) till en nivå som ständigt justeras med 

marknadsräntan. Det är ett avtal mellan två parter där varje part åtar sig att 

periodiskt utbetala den överenskomna räntan till en annan part med det 

överenskomna belopp där räntan beräknas på olika grunder.
45

 Detta är den 

vanligaste förekommande typen av ränteswappar och kallas för coupon swaps 

(eller bara plain vanilla swaps). Både den fasta och den rörliga betalningen 

beräknas utifrån ett överenskommet nominellt kapital men däremot sker aldrig 

ett byte av det nominella kapitalet som räntebetalningen baseras på. 

Ränteswappar i sig är därför inget instrument för att finna finansiering. 

Konstruktionen av ränteswappar medför att den som betalar eller erhåller fast 

ränta utsätts för en ränterisk.
46

 

Exempelvis kan en part erhålla fast ränta till en nivå av 5,55 procent mot en 

betalning av tremånaders STIBOR. Om samtliga marknadsräntor faller så 

uppstår en vinst eftersom parten har låst in en relativt hög ränta (samtidigt 

faller räntekostnaden för den rörliga räntan). Om marknadsräntorna istället 

stiger så uppstår en förlust eftersom parten har låst in en relativt låg ränta 

(samtidigt som den fasta kostnaden stiger).
47

 

I exemplet nedan, se bild 1, erhåller en part [cit. A] fast ränta en gång per år i 

fem år. Dessutom betalar han rörlig ränta (okänd) fyra gånger per år till sin 

motpart [cit. B]. Det innebär att med den fasta räntan erhåller man fem 

ränteflöden under swappens löptid, medan med den rörliga räntan betalar man 

kvartalsvis ränta i fem år, eller totalt tjugo ränteflöden.
48

 

 

 

                                                           
43

 Stockholm Interbank Offered Rate är en referensränta som visar ett genomsnitt av de 

räntesatser som ett antal banker - Stiborbanker - verksamma på den svenska 

penningmarknaden är villiga att låna ut till varandra på utan säkerhet under olika löptider. Mer 

information om STIBOR finns på Svenska Bankföreningens webbplats 

www.swedishbankers.se. 
44

 London Interbank Offered Rate är en daglig referensränta baserad på de räntesatser för 

osäkrade lån som banker erbjuder till andra banker inom Londons penningsmarknad. 
45

 Wood, Law and Practice, s. 427. 
46

 Hässel, Leif, Norman, Marie,  Andersson Christian, De finansiella marknaderna I ett 

internationell perspektiv, 3 u., SNS Förlag, Kristianstad, 2003, s. 314. 
47

Hässel, Norman, Andersson, a.a., s.314.  Henderson, Schuyler K., Henderson on 

Derivatives, 2 u., LexisNexis, Storbritannien, 2010, s. 45 f. 
48

 Hässel, Norman, Andersson, a.a., s.314. 

http://www.swedishbankers.se/
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3M STIBOR (rörlig ränta) 

 

 

  

 

 

’’ 

Bild 1. 

 

För att underlätta förståelsen om hur ett ränteswap-avtal fungerar kan man 

anta från exemplet ovan att den fasta räntan baseras på ett nominellt belopp på 

30 miljoner kronor. Den rörliga räntan som bestäms i förväg av varje 

kommande tremånadsperiod ska betalas normalt i slutet av tremånadsperioden. 

När A ingår ett swap-avtalet med B (se bild 1.) känner han alltså till den fasta 

räntan för hela swappens löptid och endast den rörliga räntan för den första 

tremånadersperioden. Under förutsättning att den fasta räntan avser en årlig 

betalning och att tremånaders STIBOR (anta 91 dagar) som noteras till 4,75 

procent blir beräkningarna enligt följande:
49
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 Hässel, Norman, Andersson, a.a., s. 314 f. 

5,55 % (fast femårig ränta) 

A erhåller 5,55 % en 

gång om året och 

betalar 3M STIBOR 

fyra gånger om året. 

B betalar 5,55 % en 

gång om året och 

erhåller 3M STIBOR 

fyra gånger om året. 

A B 
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Med den fasta räntan skapar man en intäkt på 1 665 000 kronor under det 

första året. Om man antar att den rörliga räntan behålls oförändrad under hela 

året kommer den rörliga räntan att medföra en kostnad på cirka 4 x 360208 

kronor = 1 440 832 kronor (vilket inte är fullt korrekt i och med att den 

kvartalsvisa intäkten kan förräntas under året och att antalet dagar i 

tremånadersperioderna inte alltid är exakt 91 dagar). Intäkten är således högre 

än kostnaden och om marknadsräntorna ligger stilla så tjänar A som erhåller 

den fasta räntan ungefär 224 168 kronor det första året.
50

 Ifall 

marknadsräntorna ligger stilla eller faller inom de fem åren kan A som erhåller 

fasta räntan tjäna ca 1 120 840 kronor. Med andra ord kan ett ränteswap-avtal 

skapa ett positivt marknadsvärde dvs. en vinst hos den parten som har erhållit 

den fasta räntan. 

3.2.3 Ränteswap och dess värde 

För att skapa sig en uppfattning om vad värdet på en ränteswap är, måste man 

förstå hur den fasta räntan på swappen prissätts. Vad är det som bestämmer att 

den fasta swap-ränta för fem år är exakt 5,55 procent?
51

 

För korta löptider brukar banker låna till STIBOR, vilket är 

penningmarknaden för löptider upp till ett år. På den svenska swap-marknaden 

prissätts den rörliga räntan i swappen mot tremånaders STIBOR. Den fasta 

räntan i ränteswappen motsvarar i sin tur genomsnittet av de framtida 

förväntningarna av tremånaders STIBOR. Mer precis är den fasta swap-räntan 

det geometriska genomsnittet av tremånaders terminsräntor upp till och med 

samma löptid som för den fasta räntan. Om man söker en mer intuitiv 

förklaring till detta förhållande kan man istället säga att den fasta räntan 

motsvarar genomsnittet av marknadens framtida förväntningar av bankernas 

upplåningskostnad till tremånaders STIBOR. 
52

 

Vid affärsavslutet är värdet på en ränteswap alltid noll. Det genomsnittliga 

värdet av samtliga tremånaders terminsräntor upp till fem år bestämmer den 

femåriga fasta räntan. Däremot påverkas värdet om marknadsräntan förändras 
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efter affärsavslutet, eftersom den korta räntan är rörlig, medan den långa 

räntan är fast.
53

  

3.2.4 Värdesättningsmetoder 

Det finns två grundläggande metoder för prissättning av ränteswappar. Den 

första metoden betraktar alla utbetalningar som en portfölj bestående av 

terminer. Den andra metoden betraktar ränteswappar som kapitalmarknadens 

arbitrage.  

3.2.4.1 Den första metoden 

Med denna metod betraktas varje separat betalning enligt ränteswap-avtal som 

en termin
54

 dvs. en skyldighet att betala en viss summa pengar vid en given 

tidpunkt i framtiden. I praktiken fungerar det som en portfölj bestående av 

terminskontrakt. Värdet bestäms av den aktuella räntan på det underliggande 

beloppet vid betalningstidpunkten. Det finns två terminer vid varje bestämt 

betalningstidpunkt, en avser betalningen enligt den rörliga räntan och den 

andra betalningen med den fasta räntan. Det som betalas i verkligheten är 

endast överskott som utgör skillnaden mellan de två beloppen som ömsesidigt 

betalas, dvs. överskottet efter nettning.
55

 Nettning kan likställas med kvittning, 

men är till skillnad från kvittning inte någon vedertagen juridisk term.
56

 

Nettning definieras i SOU
57

 som ”Utjämning av parternas förpliktelser att 

leverera finansiella instrument och/eller åtaganden att betala. Netting innebär 

att parternas krav mot varandra utjämnas. Varje parts förpliktelser reduceras 

till ett minde antal, i vissa fall till en nettoposition. Nettning reducerar antalet 

transaktioner som slutligen avvecklas.” För att beräkna ränteswappens värde 

vid avtalsslut (inklusive förtida avtalsstängning) används ”close-out netting”. 

”Close-out netting” består av två steg, den första är avtalsstängning och den 

andra är ”set-off” som utgör själva utjämningen av parternas betalningar.
58
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3.2.4.2 Den andra metoden 

Den andra metoden för prissättning av ränteswappar beräknas med 

utgångspunkt i kapitalmarknadens arbitrage. Arbitrage är skillnaden mellan 

olika marknaders finansieringsmöjligheter som är utgångspunkten vid swap-

värderingen.
59

 Denna värderingsmetod beräknas på följande sätt:  

Anta att två parter har behov av finansiering och båda behöver låna SEK 100 

miljoner under fem år. Den ena parten [cit. A] behöver låna till fast ränta 

medan den andra parten [cit. B] behöver låna till rörlig ränta. Vid diskussioner 

med respektive långivare har följande finansieringskostnader för både långa 

fasta räntor och korta rörliga räntor tagits fram.
60

 

 

Parter Till fast femårig ränta Till rörlig ränta 

(STIBOR) 

A (hög rating) 6,00 % 3-månaders STIBOR + 

0,20 % 

B (låg räting) 7,20 % 3-månaders STIBOR + 

0,90 % 

Differens 1,2 % 0,70 % 

Bild 2. 

 

Parterna har olika upplåningskostnader vilket sannolikt är en konsekvens av 

deras kreditvärdighet och långivarnas uppfattning om parternas framtida 

betalningsförmåga. A möter en lägre upplåningskostnad på både lång- och 

kortsiktiga upplåning i förhållande till B. I detta fall behöver A låna till rörlig 

ränta medan B behöver låna till fast ränta. Med hjälp av ränteswap-marknaden 

kommer båda att kunna sänka sina upplåningskostnader. Av tabellen ovan 

(bild 2) framgår vidare att räntedifferensen är högre för den femåriga räntan än 
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vad den är för den rörliga tremånadsräntan dvs. 1,20 procent är högre än 0,70 

procent. A har en komparativ fördel att låna till fast ränta (trots att A behöver 

upplåning till rörlig ränta). B har således en komparativ fördel att låna till 

rörlig ränta (trots att B behöver upplåna till fast ränta). Det är här 

ränteswappen kommer in i bilden, se bild 3. Genom att låna till räntor där 

företagen har komparativa fördelar och sedan swappa ränteflöden med 

varandra kommer de att sänka sina finansieringskostnader.
61

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Bild 3. 

 

A som behöver låna till rörlig ränta skulle i normala fall möta en 

finansieringskostnad på STIBOR + 0,20 procent hos sin långivare. Men om A 

istället lånar till fast ränta och swappar om den till rörlig ränta kommer A att 

kunna sänka sina lånekostnader med 25 räntepunkter per år.
62
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A lånar till fast 

ränta och swappar 

om lånet till rörlig 

ränta. 

B lånar till rörlig 
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Låna fast   6 % 

Ingå femårig swap-avtal med B  STIBOR – 6,05 % 

Ny rörig finansieringskostnad STIBOR – 0,05 % (dvs. 0,25 % 

lägre) 

B som behöver låna till fast ränta skulle i normala fall möta en 

finansieringskostnad på 7,2 procent hos sin långivare. Men istället lånar den 

till rörlig ränta och swappar om den till fast ränta för att sänka lånekostnaden 

med 25 räntepunkter per år.
63

 

Låna rörlig    STIBOR + 0,90 % 

Ingå femårig swap-avtal med A - STIBOR + 6,05 % 

Ny fast finansieringskostnad 0,95 (dvs. 0,25 % lägre) 

Båda företagen sänker alltså lånekostnaden med 0,25 procent per år och det 

finns både en logisk och en matematisk förklaring till varför de båda tjänar 

exakt lika mycket på affären. Förklaringen ligger närmare bestämt i talen 1,20 

procent, 0,70 procent och 6,05 procent. Minns att 1,20 procent var skillnaden i 

den fasta upplåningskostnaden mellan A och B. 0,70 procent var skillnaden 

mellan de rörliga upplåningskostnaderna. Genom att utnyttja komparativa 

upplåningsfördelar på marknaden kan de båda företagen gemensamt tjäna 1,20 

- 0,70 = 0,50 procent. Hur mycket A och B tjänar var för sig beror på den 

överenskomna fasta räntan. Under antaganden att företagen gör anspråk på 

lika andelar av förtjänsten, dvs. 0,25 procent vardera, så måste den 

överenskomna fasta swap-räntan vara exakt 6,05 procent.
64

 

Nytta av att byta ränteflöden mellan företagen beror på differensen av de 

komparativa upplåningsfördelarna på marknaderna för fast och rörlig 

upplåning. I exemplet ovan var den 0,50 procent per år.
 65

 Det första året är 
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ränteswappens värt 0,25 % av det underliggande beloppet för var parten för 

sig. Ju större differens, desto större förtjänstmöjligheter.  

3.2.5 ISDA-avtal 

Betalningsströmmar mellan parter regleras genom ett särskilt swap-avtal som 

måste upprättas innan transaktionen kan genomföres. Tidigare var de två 

parterna som var inblandade i swap-transaktionen tvungna att dokumentera 

varje enskild transaktion för sig och oftast var villkoren olika. 

Dokumentationen omfattade ett antal aspekter såsom beräkning av 

kassaflöden, åtgärder i uppsägningsgrunder och beräkning av marknadens 

rörliga räntor.
66

 Detta var inte enbart en kostsam procedur som konsumerade 

juristernas tid utan medförde även att det var svårt att handla swappar på 

sekundärmarknaden. I mitten av 1980-talet grundades därför International 

Swap Dealers Association i USA med syfte att standardisera och dokumentera 

de juridiska och praktiska aspekterna kring handeln med OTC-derivat. ISDA-

avtalen har ökat likviditeten på finansmarknaden avsevärt och reglerar tre 

viktiga aspekter: 

- Betalningar – hur och när ska räntebetalningarna äga rum? Vad händer 

om en part missar en räntebetalning? 

- Tidig annullering – vad händer om en part vill avbryta betalningarna? 

En annullering (eng. termination) avbryter swap-avtalet och vinsten 

eller förlusten vid stängning nuvärdesberäknas och betalas av parten 

som ådragit sig ett negativt upplupet värde. På detta sätt kommer 

transaktionen att ”försvinna ur böckerna” och frigöra eventuella 

motpartslimiter. Det är viktigt att det finns en tydlig klausul i ISDA-

avtalet om hur en tidig annullering ska gå till. 

- Överföring av avtal till tredje part – ska man tillåta att en part för över 

sitt åtagande att betala ränteströmmar till en tredje part (standardavtalet 

medger inte detta men förhandlas allt oftare bort).
67
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ISDA-avtal är en viktig aspekt för båda parter och innan man ingår ett ISDA-

avtal bör det alltid kontrolleras av jurister med god kunskap om marknaden. 

ISDA-avtalet är dispositivt och tillåter parterna vid en överenskommelse 

förenkla eller ta bort sektioner.
68

 

Existensen av ett standardiserat ramavtal innebär inte att själva marknaden är 

standardiserad. Det är en av swap-marknadens starka sidor att transaktioner 

inte är standardiserade och kan skräddarsys efter var och ens behov.
69

 

3.2.6 Vilka är de som ingår ett swap-avtal? 

De som ingår ett ränteswap-avtal kan vara två fristående företag som själva på 

eget initiativ eller behov hittar varandra på marknader, se bild 4.
70

 Då 

marknader för derivatinstrument såsom ränteswappar är relativt stora är det 

väldigt komplicerad att hitta en swap-motpart på egen hand. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. 
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Rörlig ränta 

Förmedlings

bank 

Ett annat alternativ är att parter vänder sig till en bank som är specialiserad på 

handel med derivatinstrument, s.k. förmedlingsbank, se bild 5. 

Förmedlingsbanken fungerar som en länk mellan alla parter på 

finansmarknaden. Fördelen med förmedlingsbanken är att parterna sparar tid 

och resurser för att komma i kontakt med varandra.
71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. 
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3.3 Pantsättning 

3.3.1 Ränteswap som objekt för pantsättning 

Det finns flera olika sätt att pantsätta derivatinstrument. Pantsättningsformerna 

beror på dess beskaffenhet. Innan det ska redovisas hur man pantsätter en 

ränteswap ska det förklaras i vilken form pantsättningen sker. 

3.3.1.1 Pantsättning enligt LKF 

Det kan missuppfattas att ränteswappar pantsätts som finansiella instrument 

enligt LKF. Anledningen till detta är att ränteswappar är en typ av 

derivatinstrument som i sin tur är en underkategori för finansiella instrument 

enligt definitionen i 1 kap. 4 § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 

[cit. LVM]. I bestämmelsen stadgas att finansiella instrument utgörs av 

huvudgrupperna överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, 

fondandelar och finansiella derivatinstrument. Vilket innebär av aktier, 

obligationer, statsskuldväxlar, andelar i investeringsfonder och närliggande 

varianter till dessa grupper samt alla former av optioner och derivatinstrument 

omfattas. Vidare gäller LVM både konto- och dokumentbaserade instrument.
72

  

Pantsättning av finansiella instrument enligt LKF omfattar däremot inte 

ränteswappar. Enligt 1 kap. 1 § 1 st. LKF avser kontoföring ”sådana aktier och 

andra finansiella instrument för vilka aktiebrev, skuldebrev eller annan 

motsvarande skriftlig handling inte har utfärdats eller, där sådan handling har 

utfärdats, det genom förvaring eller på annat likvärdigt sätt har säkerställts att 

handlingen inte kommer i omlopp.” Denna beskrivning kompletteras med ett 

förbud att utfärda skriftliga handlingar avseende svenskt instrument som 

kontoförs enligt 4 kap. 5 § LKF.
73

  

En ränteswap är ett bilateralt avtal och har som syfte att utbyta räntor mellan 

två parter. Avtalet är skriftligt och förvärvas hos låntagaren och 
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förmedlingsbanken. Det är inte heller avsett för kontoföring och kan därför 

inte pantsättas enligt reglerna i LKF. 

3.3.1.2 Pantsättning enligt skuldebrevslagen 

En ränteswap är en slags fordring som förpliktar båda parter att vid en viss 

tidpunkt i framtiden betala förfallna räntor till varandra. Detta sker flera 

gånger under en bestämd tidsperiod. Avtalet om en ränteswap ska betraktas 

som ett skuldebrev som kan pantsättas enligt 10 § skuldebrevslagen. Nedan 

ska det redovisas vilka regler enligt skuldebrevslagen som är tillämpliga.  

3.3.1.3 Löpande skuldebrev 

En ränteswap kan inte ställas till en viss man eller order då den har två 

specificerade parter som står i skuldförhållande till varandra. Vidare är den 

inte avsedd för omsättning och därmed kan aldrig vara ett löpande skuldebrev.  

3.3.1.4  Enkla skuldebrev 

Ett enkelt skuldebrev är däremot ställt till viss man (utan möjligheten till 

”order” i handlingen). Det utpekar alltså en viss person, fysisk eller juridisk, 

som betalningsmottagare enligt 26 § SkbrL. Numera förekommer enkla 

skuldebrev i den mening som anges i lagtexten inte så ofta.
74

  

Det är viktigt att påpeka att bestämmelserna i skuldebrevslagen om enkla 

skuldebrev har en vidsträckt analogisk tillämpning på fordringar i allmänhet.
75

 

En ränteswap är en fordring som ska omfattas av reglerna om enkla 

skuldebrev, då den inte är avsedd för omsättning. En ränteswap kan pantsättas 

som ett enkelt skuldebrev enligt 10 § SkbrL. Reglerna om huruvida 

pantsättning av enkla fordringar går till finns i 31 § SkbrL och ska redovisas 

nedan. 

3.3.2 Allmänt om pantsättning 

Pant är en säkerhetsrätt som är avsedd att säkerställa fullgörandet av ett 

anspråk som kan vara obligationsrättsligt men som även kan vara sakrättsligt 
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skyddat på annat sätt.
76

 Undén
77

 karaktäriserar panträtt enligt svensk rätt 

såsom en sakrättsligt skyddat rätt som ger panthavaren befogenhet att, när en 

viss prestation inte erläggs vid förfallodagen, tillgodogöra sig dess värde ur 

den säkerställda egendomen med viss förmånsrätt.
78

 De generella 

lagbestämmelserna avseende pant återfinns i 10 kap handelsbalken [cit. HB].  

Det brukar sägas att panträttens objekt måste ha ett realiserbart ekonomiskt 

värde. Om affärshandlingar pantsätts, trots att de inte har något eget 

ekonomiskt värde, kan det likväl i hög grad medverka till att fordringen i 

sinom tid betalas. Utmärkande för panträtten är att pantborgenären har 

realisationsbefogenhet. Det är dock inte alltid som pantborgenären har 

befogenhet att själv realisera panten. Pantborgenären får inte realisera panten 

på egen hand ifråga om panträtt i fast egendom, skepp, luftfartyg m.m. 

Överhuvudtaget brukar en pantborgenär inte kunna realisera sin pant när den 

inte utgörs av handpant.
79

 Termen handpant och handpanträtt används inte 

bara beträffande objekt som kan vara föremål för fysisk besittning, utan 

omfattar andra rättigheter som kan vara föremål för panträtt exempelvis 

ränteswappar. 

I sin beskaffenhet är en ränteswap en typ av rättighet/fordran som har antingen 

ett positivt eller negativt värde. Det har nämnts ovan att den också kan ha ett 

nollvärde, men detta förekommer enbart i undantagsfall då marknadsräntorna 

förändras kontinuerligt. Varje avtalspart har var sin swap, där den ena partens 

swap är positiv och den andra partens swap är negativ.  

3.3.3 Pantförskrivningens syfte 

Innehav av panträtt är inte något ekonomiskt värde i sig. Pantförskrivning 

tjänar ett visst syfte, nämligen att säkerställa ett visst anspråk. Man bör inte 

tala om panträtt utan att ett sådant anspråk föreligger. Det är emellertid 
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praktiskt att använda termen panträtt trots att pantutfästelsen innebär att panten 

ska tjäna som säkerhet för en framtida fordran.
80

 

För att uppnå pantförskrivningens syfte är det viktigt att en uppoffring sker 

från pantsättarens sida. Detta leder till en viktig fråga om vad som krävs för att 

en pantförskrivning ska anses vara fullbordad.
81

 

3.3.5 Sakrättsmoment 

3.3.5.1 Allmänt 

När det gäller lös egendom i allmänhet är utgångspunkten i svensk rätt att en 

åtgärd med publicitetsverkan måste vidtas för att ett avtal om pantsättning 

skall tillerkännas sakrättslig verkan – verkan mot andra än parterna i avtalet.
82

  

I fråga om lösöre uppnås publicitetsverkan vanligen genom tradition, med 

andra ord att egendomen övergår i panthavarens besittning. Traditionen 

innebär att panten ska komma ur pantsättarens rådighetssvär på sådant sätt att 

denne inte längre kan förfoga över panten med rättslig verkan samt att detta 

rådighetsavskärande i princip upprätthålls under pantsättningstiden.
83

 

Besittningskravet motiveras med att man på så sätt kan försvåra 

skentransaktioner samt att en gäldenär inte bör erhålla krediter utan en viss 

uppoffring.
84

 Avseende skepp, fartyg, finansiella instrument (kontoförda 

finansiella instrument), patent och varumärken kan man uppnå kravet för 

publicitet genom registrering.
85

 

Ytterligare en form av publicitet är underrättelse s.k. denuntiation, som 

används exempelvis vid pantsättning av egendom som befinner sig i tredje 

mans besittning.
86

 Kravet på denuntiation till en sekondogäldenär 

(prestationsskyldig gäldenär) som är avgörande sakrättsligt moment för 
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pantsättning regleras i 31 § SkbrL. Denuntiation fullgörs genom att 

pantsättaren lämnar ett meddelande om pantsättningen till den som har 

egendomen i sin besittning.  

3.3.5.2 Ränteswappar och sakrättsmoment 

Det har dragits längre slutsatser av kravet i 10 kap. HB och tidigare gällande 

17 kap. 3 § HB om att panträtt endast kunde uppkomma i egendom som kunde 

överlämnas i panthavarens besittning. Därför antogs att pant i början av 1900-

talet endast var möjligt att upplåta i lösöre och värdepapper, medan 

exempelvis enkla fordringar inte kunde pantsättas. Det dåvarande rättsläget 

medförde naturligtvis problem, dels därigenom att säkerhetsöverlåtelser 

åtminstone i praktiken blev giltiga redan genom avtalet, dels därigenom att det 

förelåg ett ekonomiskt behov av att kunna belåna även enkla fordringar, såsom 

fordringar enligt olika köpekontrakt. Frågan var, vilket sakrättsligt moment 

som skulle införas för att ge garantier mot borgenärsbedrägerier. Undén 

propagerade för att en giltig pantsättning borde kunna ske genom denuntiation 

till sekondogäldenären.
87

 

Numera kan en enkel fordran uppnå publicitetskrav genom denuntiation till 

sekundogäldenären enligt 31 § SkbrL. Den prestationsskyldige ska nämligen 

underrättas om pantuplåtelsen, se bild 6. Enligt vad som sägs i motiven kan 

inte med sådan denuntiation likställas att sekundogäldenären ägt eller bort äga 

kännedom om överlåtelsen. Borgenärens rätt borde inte ställas i beroende av 

sådana honom ovidkommande och ofta mer eller minde svårbedömda 

förhållanden som det här.
88

 Av 29 § SkbrL framgår emellertid, att upplysning 

på annan väg än genom denuntiation ändå har sin betydelse. Om gäldenären 

betalar skulden sedan fordringen har överlåtits, är enligt sistnämnda 

bestämmelsen betalningen inte gill, om han visste att fordringen var överlåten 

eller hade skälig anledning att misstänka det. Motsvarande gäller efter 

pantupplåtelse när denna inte denuntierats sekundogäldenären.
89
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Förmedlingsbanken 

underrättas om 

pantsättningen. 

Swap-avtal 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bild 6.  

Vad denuntiation enligt 31 § SkbrL skall innehålla är inte närmare angivet.
90

 

När det föreligger överlåtelse är saken enkel. Om hela fordringen har 

överlåtits, behöver inte anges mera än att fordringen har överlåtits till viss 

person och kanske inte ens det. Borgenären vill måhända tills vidare inte yppa 

vem som förvärvat fordringen. Om han då endast anger att fordringen har 

överlåtits, får gäldenären beakta detta. Vid säkerhetsöverlåtelse behöver 

denuntiationen inte innehålla upplysning om att det i själva verket föreligger 

en förtäckt pantsättning. Än mindre behöver gäldenären, dvs. 

sekundogäldenären, upplysas om den bakomliggande huvudfordringens 

storlek.
91

  

Vad härefter angår pantförskrivning innehåller 31§ eller 10 § SkbrL ingen 

bestämmelse om vad denuntiationen skall innehålla utöver vad som kan antas 

gälla beträffande överlåtelse. Det är sålunda för att åsyftad verkan skall uppnås 

säkerligen tillräckligt att pantsättaren eller panttagaren uppger att fordringen 
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 Martinsson, Claes, Kreditsäkerhet i fakturafordringar – en förmögenhetsrättslig studie, 1 u., 
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har pantförskrivits till någon som pantsättaren namnger eller som själv uppger 

sig vara panthavare. 
92

 

3.3.6. Obligationsrättsliga moment 

Pantupplåtelsers obligationsrättsliga förpliktelser regleras i huvudsak i 

parternas avtal. Vid avsaknad av inbördes reglering fyller lagstadgad och 

sedvanlig reglering ut avtalets luckor. Vid pantsättning rör de 

obligationsrättsliga förpliktelserna parternas skyldighet att i olika lägen visa 

omsorg mot varandra. Lennander menar att panthavarens skyldigheter att visa 

omsorg omfattar såväl dennes vårdplikt som förhållandet parterna emellan vid 

pantrealisation.
93

 

Av pantavtalets syfte följer att panthavaren vid behov ska kunna realisera 

panten. Innan det blir fråga om realisation ska panten vårdas av panthavaren, 

en vårdplikt som kan vara mer eller mindre betungande allt efter pantens 

beskaffenhet.
94

 I 10 kap. 3 § och 4 § HB finns det bestämmelser som reglerar 

panthavarens vårdnadsplikt. Vårdplikten enligt de ålderdomliga 

bestämmelserna gäller inte bara panten i lösöre utan alla slags av handpant.
95

 

3.3.6.1 Vårdplikt 

Avseende pantsättning av ränteswappar kommer vårdplikten, på grund av 

avsaknad tradition av objektet, omfatta såväl panthavaren som pantsättaren. 

Dock är ränteswap en rättighet som existerar för sig själv och kan knappt 

påverkas av varken panthavaren eller pantsättare, då pantens värde styrs av 

oberoende markandsränteförändringar.  

Frågan om vårdplikt uppkommer när panthavaren ska realisera panten. 

Utgångspunkten torde vara att en panthavare som i behörig ordning och med 

tillbörlig omsorg själv realiserar sin pant inte har något ansvar i fortsättningen 

för vare sig den pantsatta fordringen eller därmed förenad panträtt. Han ska 

emellertid redovisa för valutan. I fråga om en pant hotar att minska i värde kan 
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det vara i båda pantsättarens och panthavarens intresse att den realiseras i 

förtid och att panthavaren, om inte en uppgörelse sker, får panträtt i inflytande 

valuta. Givetvis bör inte en panthavare med öppna ögon låta pantens värde 

försvinna, men även pantsättaren bör vara observant på sin egendom.
96

 

En pantsättare kan häva sitt avtal med panthavaren om denne missvårdar 

panten.
97

 I en situation där panten realiseras för ett oskäligt pris torde 

pantsättaren kunna förklara pantförsäljningen ogiltig.
98

 

3.3.7 Specialitetsprincipen 

3.3.7.1 Pantsäkrad fordran 

För att de övriga borgenärernas intresse inte ska äventyras, kan en panthavare 

endast tillgodogöra sig panten för den eller de skulder pantsättningen avser. 

Denna regel gäller såväl mellan parterna som i förhållande till tredje man. Har 

t.ex. en bank erhållit pant för en försträckning, så kan inte banken realisera 

denna för att skaffa sig betalning för en fordran på skadestånd som företaget 

(motparten) har förorsakat utanför försträckningsförhållandet. Om banken till 

följd av företagets dröjsmål med återbetalning av försträckningen realiserar 

panten och det därvid uppkommit ett överskott, torde banken emellertid få 

kvitta sin skyldighet att i enlighet med 37 § AvtL utge överhypotek mot sin 

osäkra fordran på skadestånd. Annars skulle ju samma summa bara skickas 

fram och tillbaka.
99

 

Utan uttryckligt stöd i pantavtalet kan panthavaren emellertid utnyttja panten 

även till betalning av ränta på den bakomliggande fordringen, kostnader för 

pantens vidmaktshållande och realisation samt sannolikt även rättegångs- och 

lagsökningskostnader eller över huvud taget varje utvidgning av fordringen 

som vållas av pantsättaren.
100
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3.3.7.2 Panten  

Det är inte möjligt att pantsätta all sin förmögenhet, generellt angiven.
101

 

Däremot kan en person, fysisk som juridisk, pantsätta så gott som all sin 

egendom sak för sak genom att iaktta traditions- och 

denuntiationsprincipen.
102

 Själva pantobjektet måste förr eller senare bli 

bestämt på något sätt som möjliggör dess identifiering.
103

  

3.3.7.3 Sammanfattning 

Avseende pantsättning av ränteswappar torde det inte vara något problem med 

precisering av varken huvudfordran eller pantobjektet. Den utgör oftast en 

bilaga i ISDA-avtal, se bild 7, där det finns alla uppgifter om själva 

ränteswappen. I bilagan kan man hitta information om vilka rättigheter och 

fordringar parter har. Bilagan utgör ett underlag för beräknings av swappens 

värde.  
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 NJA 1973 s 635 på s 653 st 3: ”varken omfattningen och beskaffenhet i övrigt av nämnda 
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Ett exempel på en bilaga
104

 avseende ränteswappar i ett ISDA-avtal:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. 

 

                                                           
104

 Svensson, a.a., s. 15. 

Trade Date   08/03 – 2013 

Fixed rate payer  ABC 

Floating rate payer  XYZZ 

 

Amount and currency  SEK 100 000 000 

Swap start   11-Jul-97 

Swap maturity   11-Jul-02 

 

Fixed rate   5,99 % paid annually 

Fixed rate payment frequency 1 

Day count convention  30/360 

 

Floating rate STIBOR  3 month STIBOR 

Floating rate payment frequency 2 

Day count conventions  Act/360 

Floating rate spread  0,25 % 

Next floating rate date  11-Jan-98 

STIBOR fixing   4,50 % 

STIBOR reference page  Pages SIOR on Reteur 
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3.3.8 Pantrealisation 

3.2.8.1 Allmänt 

Om den fordran för vilken panten häftar inte betalas i rätt tid, kan panthavaren 

realisera panten och skaffa sig täckning ur köpeskillingen utan att hans 

bakomliggande fordran mot gäldenären blivit fastlagen i en exigibel dom. Har 

ingenting avtalats måste förfarandet i 10 kap. 2 § HB iakttas, men regelmässigt 

förbehåller sig panthavaren rätt att sälja panten under hand (så t.ex. i 

bankernas allmänna lånevillkor).
105

 

Vad som gör panträtt till ett betydelsefullt medel vid kreditgivning är 

emellertid den starka ställning panthavaren har i förhållande till övriga 

borgenärer, när pantsättaren är insolvent. Enligt 4 § förmånsrättslag 

(1970:979) [cit. FRL] har panthavaren särskild förmånsrätt i panten. När FRL 

föreskriver om handpanträtt avser den även sakrättslig skyddad panträtt i lös 

egendom som tillkommit genom denuntiation. Förmånsrätt enligt 4 § FRL är 

bästa förmånsrätt och innebär att panthavaren, när det gäller betalning ur 

panten, inte behöver stå tillbaka för någon annan borgenär.
106

 

Den säkerhet som panträtt erbjuder kan tillgodogöras genom realiseras på 

olika sätt. En vanlig lös pant kan säljas eller användas för datio in solutum
107

. 

Försäljning kan ske genom panthavarens egen försorg eller av 

Kronofogdemyndigheten [cit. KFM] efter utmätning enligt KL. En pantsatt 

fordran kan indrivas eller försäljas.
 108

     

I 10 kap. 2 § HB finns ålderdomliga bestämmelser om försäljning av pant. 

Bestämmelserna är dispositiva och sätts regelmässigt ur spel genom en klausul 

i pantavtalet.
109

 Är pantägaren försatt i konkurs, får varken 10 kap. 2 § HB 
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eller avtalat förfarande för pantrealisation tillämpas.
110

 I stället gäller 8 kap.  

10 § KL.
111

 

När tillämpning av 10 kap. 2 § HB undantagsvis aktualiseras uppstår vissa 

svårigheter att anpassa reglerna till nutida förhållanden. Detta gäller till en 

början föreskriften om ett uppbud på landet och tre uppbud i stad. 

Förmodligen bör ”uppbud” ske med tillämpning av lagen (1977:654) om 

kungörande i mål och ärende hos myndighet m.m. Enligt Undén torde behörig 

domstol vara panthavarens forum domicilii.
112

 Han påtalar även att den 

värdering som anges i lagrummet bör ske genom värderingsmän som rätten 

utser. Sedan resultatet av värderingen genom panthavarens försorg har delgetts 

pantägaren, har denne enligt lagrummet en frist att lösa panten åter. Den anges 

vara en månad på landet och fjorton dagar i stad. Troligen får man tillämpa en 

enhetlig frist och den bör vara den längre, dvs. en månad.
113

   

Det stadgade förfarandet föreskriver inte försäljning genom offentlig 

myndighet. Sålunda innebär det offentliga utrop som lagrummet anger endast 

att det hålls en offentlig, dvs. för allmänheten tillgänglig auktion som 

eventuellt anordnas av panthavaren själv. Det är panthavaren som har att 

bestämma försäljningsvillkoren i den mån inte särskilda reglementen för 

anlitat auktionsverk föreskriver annat. Panthavaren kan liksom pantägaren 

själv inropa pantobjektet som av köparen förvärvas fri från panträtten och 

sekundära panträtter.
114

 

Bestämmelserna i 10 kap. 2 § HB är till synen tillämpliga även beträffande 

pantsatta rättigheter av olika slag, inklusive pantsatta fordringar. Användning 

av lagrummet kan emellertid strida mot panthavarens vårdnadsplikt, om 

pantsättarens intressen därigenom otillbörligt åsidosätts.
115

 Denne har också 

framhållit, att en bristande omsorg om pantsättarens intresse kan särskild ligga 

däri att auktionen inte behörigen kungjorts, att meddelande därom inte lämnats 
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pantägaren eller att plats och tidpunkt för försäljningen varit olämplig. I 

sådana fall då ett annat medel än försäljning av panten står till buds t.ex. 

indrivning av en pantsatt fordran, kunde redan valet av försäljning innebära en 

bristande omsorg om pantägarens intressen.
116

 

3.3.8.2 Pantrealisation utanför konkursen 

Mot bakgrunden att 10 kap. 2 § HB är svår att tillämpa är det vanligt att 

parterna i ett pantavtal reglerar hur pantrealisation ska ske.
117

 Detta regleras 

genom en pantrealisationsklausul. Marknadspraxis kring 

pantrealisationsklausuler skulle kunna delas upp i två delar. Dels finns det en 

grupp av avtal som relativt utförligt reglerar vad som ska ske vid en 

pantrealisation. Dels finns det en grupp av avtal som kortfattad konstaterar att 

det är upp till panthavaren att vidta de åtgärder som är lämpliga vid 

pantrealisation.
118

 

Den vanligaste formen av pantavtal, nämligen bankernas standardiserade 

formulär och blanketter, innehåller normalt den kortare formen av 

pantrealisationsreglering. En vanlig formulering är: 

Panthavaren får ta pant i anspråk på sätt panthavaren finner lämpligt. 

Panthavaren skall härvid förfara med omsorg och, om så är möjligt och det 

enligt panthavarens bedömning kan ske utan förfång för panthavaren, i förväg 

underrätta pantsättaren härom.
119

 

Denna korta klausul ger dock knappast någon ledning för pantsättaren hur 

panthavaren tänker förfara vid pantrealisation. Att pantsättaren får en rimlig 

frist att lösa panten torde vara en väsentlig del av panthavarens vårdplikt och 

att sälja panten utan varning kan betraktas som ”chikanöst”, om det inte är en 

särskild kritisk situation.
120
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Den andra längre formen av pantrealisationsklausulen är den som kanske 

jurister oftast kommer i kontakt med, eftersom den normalt förhandlas mellan 

parterna. En typisk klausul lyder: 

Om pantsättaren inte betalar de säkerställda förpliktelserna när de förfaller 

till betalning har panthavaren rätt att sälja panten på offentlig auktion eller 

genom en underhandsförsäljning på det sätt panthavaren finner det lämpligt. 

Om det kan ske utan förfång för panthavaren ska panthavaren underrätta 

pantsättaren om försäljning senast fem bankdagar innan försäljning sker. 

Panthavaren är inte skyldig att iaktta bestämmelserna i 10 kap. 2 § 

handelsbalken. Vid en pantrealisation enligt med ovan har panthavaren rätt 

att genomföra en underhandsförsäljning till sig själv eller närstående under 

förutsättning att marknadsvärdet fastställs av en oberoende värderingsman 

utsedd av Stockholms Handelskammare. Vad som inflyter vid en 

pantrealisation ska betalas till pantsättaren i den mån beloppet inte behövs för 

betalning av de säkerställda förpliktelserna.
121

 

Klausulen kan naturligtvis förhandlas och anpassas beroende på t.ex. pantens 

egenskaper eller de säkerställda förpliktelsernas karaktär. När panten består av 

fordringar läggs normalt till en skrivning om att pantrealisation också kan ske 

genom att fordringarna drivs in. Diskussionen förekommer ibland om det 

behövs en uttrycklig hänvisning till vem som ska utföra värderingen eller om 

det räcker med att ange att panthavaren ska betala marknadsvärdet vid en 

underhandsförsäljning till sig själv. Den allmänna uppfattningen bland de som 

förhandlar avtalen torde vara att det för avtalets giltighet sannolikt inte krävs 

reglering om hur marknadsvärdet fastställs, även om Lennander ställt sig 

tveksamt till ”partiella förverkandeavtal” när det inte finns ett tydligt 

fastställbart marknadsvärde.
122
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 De säkerställda förpliktelserna inkluderar enligt avtalet även de kostnader panthavaren har 
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3.3.8.3 Pantrealisation i konkurs 

Under konkurs ska som ovan nämnts bestämmelserna i 8 kap. 10 § KL iakttas. 

Paragrafen åsyftar allt slags lös egendom som kan innehas med handpanträtt. 

Termen handpanträtt (som ger förmånsrätt enligt 4 § 2 p. FRL) används i 

synnerligen vid bemärkelse och omfattar därmed pantsatta ränteswappar.
123

 

Beträffande 8 kap. 10 § 4 st. KL kan nämnas, att bestämmelsen anses medge 

att borgenären omedelbart tillgodogör sig sin fordran jämte kostnaderna för 

realisation.
124

 Dock får inte panthavaren själv sälja egendomen under hand 

med stöd av någon klausul därom i pantavtalet eller enligt 10 kap. 2 § HB. I 

stället äger den tvingande
125

 bestämmelsen i 8 kap.10 § KL tillämpning. Härav 

framgår att panthavaren är skyldig att inbjuda panten åt konkursförvaltaren till 

inlösen,
126

 konkursboet må lösa ut panthavaren oavsett om panthavarens 

fordran mot pantsättaren/konkursgäldenären är förfallen. Förklaringen därtill 

är naturligtvis att det lättare går att erhålla ett för de oprioriterade borgenärerna 

bra resultat, om den pantsatta egendomen säljs gravationsfri än om den osäkra 

rätten till överhypoteket säljs. Vill inte konkursboet lösa ut panthavaren, får 

panthavaren sälja panten med skyldighet att redovisa överskott till 

konkursboet. Om borgenären i sin tur inte vill ombesörja försäljningen, äger 

förvaltaren försälja egendom. Därvid säljs den utan belastning av panträtten, 

dvs. panthavaren får hålla sig till köpeskillingen med förmånsrätt men kan inte 

rikta några krav mot förvaltaren vid konkursboets försäljning, ifall 

köpesumman inte skulle täcka panthavarens fordran.
127
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3.3.9 Pantrealisation av ränteswappar 

En ränteswap är en fordran som enligt Walin bör realiseras antingen genom 

indrivning eller försäljas.
128

 

3.3.9.1 Indrivning 

Som ovan nämndes kan pantrealisation ske genom indrivning av pantsatt 

fordran. Bestämmelserna i 10 kap. 2 § HB får omfatta försäljning av pantsatt 

fordran. Även vanliga klausuler om realisation kan ge föreskrifter om 

försäljning som är tillämpliga på pantsatta fordringar, inte minst finansiella 

instrument.
129

 Dock varken handelsbalken, skuldebrevslagen eller 

konkurslagen ger några regler om en panthavarens befogenhet eller skyldighet 

att vid behov realisera panträtt i fordringar genom indrivning.
 130

 

För att kunna driva in en fordran måste dess värde preciseras. Avseende 

ränteswappar beräknas värdet enligt ovan
131

 redovisade 

värdesättningsmetoder. Datum för värdeberäkningen bestäms den dagen då 

fordringsanspråk har riktats från panthavarens sida till pantsättaren. Det är 

oftast den som har ett fordringsanspråk får beräkna fram värdet på en 

ränteswap.  

Ifall panthavaren inte får betalt för sin fordran får han vända sig till KFM 

vilkens uppgift är att utsöka fordringen eller ge utmätningssökanden 

föreläggande att själv stämma. Om en utmätt fordran inte är förfallen till 

betalningen får KFM träffa avtal med sekundogäldenären om förtida betalning 

av fordringen. Om den utmätt fordringen inte kan drivas in inom en rimlig tid 

får den säljas.
132

 

3.3.9.2 Försäljning 

En annan möjlighet att realisera fordringar är genom försäljning. Försäljningen 

kan ske på olika sätt: på vanlig auktion, på börs eller annan aktiemarknad, på 
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132

 Walin, Millqvist, Persson, a.a., s. 350. 
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exekutiv auktion eller under hand.
133

 Bestämmelserna i 10 kap. 2 § HB 

förutsätter offentlig auktion som panthavaren föranstaltar om. De används 

dock i en väldigt liten utsträckning. Finansiella instrument såsom 

derivatinstrument får säljas på ett annat sätt eller genom avräkning, om det 

sker på ett affärsmässigt rimligt sätt.
134

 Avseende ränteswappar är det 

oreglerad marknad för finansiella instrument, dvs. OTC-marknaden, som är 

aktuell som försäljningspalts.
135

 

Det står i princip pantsättare och panthavare fritt att sluta avtal om 

pantrealisation, vilket bl.a. kan innehålla att panten får säljas under hand.
136

 

Genom ett sådant avtal sätts de föråldrade bestämmelserna i 10 kap. 2 § HB ur 

spel. Däremot är avtalet i princip inte lämpligt under konkurs vare sig 

panthavaren själv eller konkursförvaltaren vill föranstalta om försäljning
137

, 

dvs. att inga tidigare avtal om realisationssätt kan av panthavaren åberopas 

mot bestämmelserna i KL.
138

 Ifall ett avtal om formerna för pantrealisation 

innehåller särskilda bestämmelser till pantsättarens skydd antas de iakttas vid 

försäljning som panthavaren själv föranstaltar om, såvida inte 

konkursförvaltaren efterger dem. Förvaltaren har i den delen samma 

befogenhet som konkursgäldenären/pantägaren.
139
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4 PANTSÄTTNING I PRAKTIKEN 

4.1 Advokatbyråernas syn på pantsättning av 

ränteswappar
140

 

4.1.1 Allmänt 

Ränteswappar är mycket komplicerade finansiella instrument vilkas värde 

förändras dagligen. Enligt den teoretiska huvudregeln är värdet på en 

ränteswap vid affärsslutet alltid noll. Ett nollvärde kan även förekomma i 

praktiken dock torde det vara sällsynt då räntemarknaden ständigt förändras. 

Vanligtvis har den antingen ett positivt eller ett negativt värde och det kan 

beräknas redan från dag ett efter ingåendet av ett ränteswap-avtal. Det positiva 

värdets storlek kan vara allt ifrån en krona upp till flera hundra miljoner. Detta 

beror på den underliggande lånestorleken och räntemarknadens läge. Det ingår 

inte i juristernas arbete att beräkna ränteswappars värde. Istället beräknas 

värdet av ekonomer med speciell kompetens som ofta är bankrepresentanter då 

OTC-marknaden styrs i stort sett av banker. 

Avseende pantsättningen har intervjuerna påvisat att man kan pantsätta allting 

som har ett värde och är säljbart. Det har också framgått att pantsättning av 

enstaka swappar som enskilda transaktioner är sällan förekommande. I 

praktiken använder sig parterna av ett ramavtal s.k. ISDA-avtal som tar upp 

alla derivatinstrument som hedgar det underliggande lånet, dvs. optioner, 

terminer, warranter och olika slags swappar inklusive ränteswappar. Man 

pantsättar ISDA-avtalet som en helhet. Enkelt utryckt utgör detta avtal en 

transaktion och vid avtalsslut med hjälp av ”close-out netting” nettar man alla 

derivat transaktioner som en helhet på en gång. Det är inte förbjudet att 

pantsätta en transaktion i sig under ISDA-avtal men det är onödigt komplicerat 

och förekommer i princip aldrig i praktiken. 

ISDA-avtal upprättas oftast enligt engelsk rätt men det är tillåtet att avtala om 

att svensk rätt ska gälla. Parterna är fria att välja ett lands lag enligt vilken de 
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Lån 

vill agera i framtiden. ISDA-avtal är inte tvingande ramavtal, det finns flera 

företag som t.ex. Nordea bank, SEB och Swedbank som har sina egna 

ramavtal som de utgår ifrån.  

4.1.2 Olika relationer avseende swap-avtal 

Det har beskrivits ovan
141

 att det kan förekomma situationer där två oberoende 

företag ingår ett swap-avtal sinsemellan, se bild 8. I praktiken sker det på 

följande sätt. Den part som vill swappa går ut på marknaden och frågar andra 

företag om de vill ingå ett swap-avtal. När swap-parterna har hittat varandra 

bestämmer de det underliggande beloppet på swap-avtal och förhandlar om 

räntebyten. I praktiken är det nästan omöjligt att hitta en swap-motpart på egen 

hand då det är tidskrävande och dyrt.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bild 8. 

En annan situation som förekommer i praktiken är att det finns en 

förmedlingsbank som förmedlar försäljningen av ränteswappar, se bild 9. 
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Rörlig ränta Rörlig ränta 

Förmedlings

bank 

Istället för att själv leta efter en swap-motpart kan man vända sig till en bank 

och mot en avgift swappa sina räntor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9. 
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swappar om lånet till 

fast ränta. 
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Rörlig ränta 

Företagen som swappar sina räntor hos förmedlingsbanken vet i princip aldrig 

om varandras existens. I slutändan ser förhållandet ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vanligaste situationen är där långivare och förmedlingsbank är en och 

samma juridiska person, se bild 10. I situationer där det finns endast en 

långivare blir pantsättning mellan parterna sällan aktuell. Istället ska gälla 

avtal om säkerhetsöverlåtelse som ingås genom ett CSA-avtal
142

. 

Pantsättningen blir aktuell då det finns flera långivare. En pant i swap-avtal 

ger banken skydd från andra långivares anspråk. Dessutom är panträtt i ett 

swap-avtal ett bra sätt att tjäna pengar.  Ett säkerhetspaket som inkluderar de 

traditionella panterna t.ex. pantbrev i fastighetsinteckning, pant över aktier och 

försäkringar ger ingen avkastning under avtalsperioden. Däremot ett swap-

avtal med ett positivt värde kan leverera pengar till banken som i sin tur kan 

levereras ut som en räntebetalning till låntagaren.  
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Fast ränta 

   Låneavtal                                Swap-avtal 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10. 

4.1.3 Pantsättning, obligations- och sakrättsmoment 

En ränteswap pantsätts med andra derivatinstrument i ISDA-avtalet som en 

helhet. Uppgifter om enskilda derivatinstrument finns i bilagor till ISDA-

avtalet. Där preciseras uppgifter om vilka räntor som byts, avtalets tidsperiod 

och datum när räntorna ska betalas.  

ISDA-avtal är en enkel fordran enligt svensk rätt. Säkerhetsmomentet uppnås 

genom denuntiation till skundogäldenären (förmedlingsbanken). 

För att säkerställa att förmedlingsbanken har fått meddelanden om 

pantförskrivningen upprättas en skriftlig denuntiation. Den säkerställer 

panthavarens rätt att realisera panten vid uppkomst av en event of default 

(uppsägningsgrund). Det skriftliga meddelandet utgör ett bevis vid eventuella 

tvister. 

Avseende obligationsrättsliga moment är parterna fria att förhandla om deras 

skyldigheter och rättigheter då HB är dispositiv. Det har framgått att man 

brukar avtala bort HB:s bestämmelser inklusive vårdpliken.   

Rörlig ränta Rörlig ränta 
Lån 

Långivare  Långivare 

(samma) 

Låntagare 
Låntagare 

(samma) 
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4.1.4 Pantrealisation 

För att kunna realisera en fordran ska den vara förfallen till betalningen. 

Avseende ISDA-avtal uppkommer frågan om pantrealisation alltid innan 

fordran är förfallen. ISDA-avtal förfaller till betalningen om affärsförhållandet 

avslutas, bryts eller stängs i förtid. Affärsförhållandet avslutas i och med att 

avtalstiden går ut eller att det underliggande beloppet löses in. 

Avtalsförhållandet bryts om en part bryter mot avtalade uppsägningsgrunder. 

Avtalet kan också stängas av som ett resultat av förhandlingar.   

I den klassiska situationen som jag behandlar i denna uppsats har en intressant 

fråga uppkommit om hur man avslutar ett ISDA-avtal i förtid. Det finns flera 

uppsägningsgrunder i avtalet som kan leda till automatiskt avtalsslut men de 

uppsägningsgrunderna gäller enbart mellan swap-parter. För 

förmedlingsbanken eller konkursboet som är panthavare saknar de 

uppsägningsgrunder relevans då swap-avtal är bilaterala.  

ISDA-avtal innehåller ett villkor som säger att en part inte behöver prestera 

om hans motpart inte presterar. I situationen där låntagaren har 

betalningssvårigheter mot långivaren eller har försatts i konkurs får 

förmedlingsbanken bestämma om avtalet ska stängas. Förmedlingsbanken får 

avvakta tills ränteläget blir förmånligare och därefter stänga av avtalet. Detta 

kan leda till att panthavaren (långivaren) inte kan realisera sin pant. I dagsläget 

är det oklart hur länge får förmedlingsbanken behålla ISDA-avtal öppet.  

Det finns flera olika sätt att lösa en sådan situation. Det ena sättet är att man 

förhandlar fram ett avtalsslut, se bild 11. Det andra sättet har däremot ett 

förebyggande syfte. Man torde kunna införa ett villkor i ett separat avtal, s.k. 

ICA-avtal
143

, om rätt att säga upp avtalet i förtid vid en event of default i 

förhållandet mellan långivaren och låntagaren, se bild 12. I jämförelse med det 

bilaterala ISDA-avtalet gäller ICA-avtalet mellan alla parter som är knutna till 

lånefinansiering. 

ICA-avtalet reglerar förhållandena mellan flera långivare t.ex. flera olika 

banker, holdingbolag, aktieägare och swap-parter. Avtalet reglerar huruvida 
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och i vilken ordning man får betalt när låntagaren hamnar i 

betalningssvårigheter. Det torde vara lämpligt att införa en klausul i ICA-

avtalet om långivarens rätt att säga upp ISDA-avtalet då låntagaren åsidosätter 

sina betalningsskyldigheter i förhållande till långivare. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bild 11. Man kan förhandla fram att ISDA-avtal ska stängar.    
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Bild 12. Man kan införa ett villkor i ICA-avtalet om automatiskt stängning av avtal vid en 

eventuell event of default mellan långivaren och låntagaren.  

 

Efter att ISDA-avtalet är förfallet till betalningen kan man realisera panten. 

Detta kan ske på flera olika sätt. Man kan antingen ta över, sälja eller driva in 

den.  

Panthavaren kan ta över panten genom att han träder in i avtalet som en 

motpart. Detta kan jämföras med Carnegie-fallet där staten hade inträtt i 

Carnegies ställe. Frågan om huruvida det är förenligt med 37 § AvtL har 

behandlats av rätten som har beslutat att detta inte är förenligt med svensk lag. 

I praktiken händer det dock ganska ofta att man träder in i företagets ställe och 

tar över alla handlingar för vidare försäljning.  

Panthavaren kan också sälja panten. Det är en mycket komplicerat process då 

det är svårt att hitta en köpare som är villig att träda in i ISDA-avtalet. I 

praktiken säljer man inte avtalet då det är mycket enklare att driva in det, se 

nedan. Det finns en möjlighet att sälja ISDA-avtalet genom att man säljer 

företagets aktier som har gått i konkurs. Köparen av aktier köper också ISDA-

avtalet per automatik då de är en del av hela finansieringsprocessen. Men det 

är ingen direkt försäljning av ISDA-avtal och förekommer i princip aldrig.  

Fast ränta 

Långivare 

Förmedlings 

bank 

Låntagare 

ICA-avtal mellan långivare och 

förmedlingabanken. 
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Slutligen kan panthavaren realisera panten genom indrivning. Detta torde vara 

det vanligaste sättet att realisera ISDA-avtalet. Så fort man stänger av avtalet 

som har ett positivt marknadsvärde får man driva in det. Detta sker genom att 

man gör en slutavräkning av ISDA-avtalet enligt close-out nettning metoden, 

och skickar ett anspråk på mellanskillnaden till motparten som är skyldig att 

betala. 

I praktiken avvaktar man ofta att pantrealisera ett ISDA-avtal. Tanken är att 

man fortfarande kan hedga sig mot oförmånliga ränteflöden. Ifall swap-avtal 

är på väg att bli negativ vill man självklart realisera det på en gång.  

Det förekommer sällan att ett företag fortsätts i konkurs direkt. Det är ofta en 

lång process och i första hand brukar man förhandla fram olika lösningar så att 

det inte nödvändigtvis ska leda till en konkurs.  

4.2 Banker som kreditgivare
144

 

I samband med kreditprövningen tittar bankerna på hela säkerhetsbilden. Detta 

sker främst genom att kreditgivning baseras på återbetalningsförmåga, dvs. 

sannolikheten för att ett bolag råkar ut för finansiella påfrestningar. Bankernas 

agerande regleras i detta hänseende av lagstiftning, som fastställer deras 

skyldighet att säkerställa kredittagarens återbetalningsförmåga.
145

 Vidare sker 

en bedömning av bolagets förmåga att klara av finansiella påfrestningar. Ovan 

presenterade spörsmål utgör kärnan i bankernas kreditgivning. Säkerheten i sig 

är inte det primära utan bankerna vill säkerställa att de får tillbaka pengarna 

utan att ta säkerheten i anspråk. Förutom återbetalningsförmåga bedöms även 

bolagets tidigare åtagande för att se om bolaget sköter sina åtagande eller inte. 

Vidare bedömer bankerna vad låntagaren har för avsikt att använda pengarna 

till. Utöver ovan nämnda bedömningar tar bankerna även säkerheter i fast och 

lös egendom. Att bankerna ska göra en bedömning av låntagarens 

återbetalningsförmåga är lagstadgat
146
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Bankerna har för avsikt att tillhandahålla rörelsekapital och inte riskkapital. En 

ränteswap är ett derivatinstrument som utgör ett riskkapital som är inte 

attraktiv för banker. Inga banker vill låna ut pengar om de inte kan se god 

återbetalningsförmåga.  

4.2.1 Kännedom om ränteswappens natur 

De intervjuade har påvisat att de flesta bankerna har en god uppfattning och 

kunskap om ränteswappens natur, dock påpekar de att det är bara enstaka 

personer som specialiserar sig inom detta område. Det tycks stå klart för båda 

pantsättaren och panthavaren vilken riskfördelning de har. Det har också 

framgått att det rör sig om alla slags transaktioner när en pantsättning av 

ränteswappar kommer i fråga. Enligt intervjuerna pantsätter man ränteswappar 

i ett paket med alla andra derivatinstrument. Derivatinstrument i sin natur 

betraktas aldrig som primära objekt för pantsättning då dess värde är instabil.  

4.2.2 Användning av ränteswappar som pantobjekt 

Det har framgått att bankerna inte använder de enskilda ränteswappar som 

säkerhet för lånet. Det är ISDA-avtal som pantsätts istället. Det är också 

sällsynt att bankerna använder sig av en ren pantsättning av ISDA-avtal, dvs. 

att avtalet utgör den enda säkerheten för krediten. Skälet till detta är att derivat 

instrument är instabila i sitt värde och att det finns andra säkerheter som man 

först tar hänsyn till.  

4.2.3 Alternativa panter 

Det är ofta de traditionella panterobjekten såsom pantbrev i 

fastighetsinteckning, pant över aktier m.m. som banker förespråkar i första 

hand som säkerhet för lån. Derivatinstrument är ett sekundärt 

pantsätningsobjekt då dess värde är oklart. Ifall det visar sig att en ränteswap 

har ett negativt värde har banken ingenting att driva in. En panträtt i 

derivatinstrument utgör ett s.k. komplement till andra panter. 

 

 



60 
 

5. SAMMANFATTANDE ANALYS 

Syftet med denna uppsats har varit att klarlägga och kartlägga hur en 

ränteswap pantsätts som säkerhet för ett underliggande lån enligt svensk rätt. 

Förhållandet avser ett låneavtal som ingås mellan långivaren och låntagaren, 

och swap-avtal som ingås mellan låntagaren och förmedlingsbanken. Därefter 

pantsätts swap-avtalet som säkerhet för det underliggande lånet. Det är ofta 

den engelska rätten som dominerar vid pantsättning av derivata instrument och 

därför har det varit av stort intresse att behandla området ur det svenska 

lagstiftningsperspektivet. 

En ränteswap är ett derivatinstrument som utgör ett avtal där två parter avtalar 

om att under en bestämd tidsperiod utbyta ränteflöden med varandra. De som 

ingår ett ränteswap-avtal kan vara två juridiska personer som själva går ut på 

finansmarknaden i syfte att hitta en swap-motpart. Det kan också vara en 

juridisk person som vänder sig till en förmedlingsbank som mot en avgift 

byter ränteflöden. Betalningsströmmar mellan parterna regleras genom ett 

särskilt ISDA-avtal. Syftet med avtalet är att standardisera och dokumentera 

de juridiska och praktiska aspekterna kring handel med derivat.  Detta avtal är 

dock dispositivt och parterna kan komma överens att använda sina egna 

ramavtal. 

Ränteswappar är komplicerade finansiella instrument vilkas marknadsvärde 

förändras dagligen. Enligt teorin har en ränteswap ett nollvärde vid 

affärsslutet. Ett nollvärde förekommer även i praktiken, dock i mindre 

omfattning då räntemarknaden förändras kontinuerligt. Vanligtvis har en 

ränteswap antingen ett positivt eller ett negativt värde. Det positiva värdets 

storlek kan vara allt från en krona upp till flera miljoner kronor. Detta beror på 

underliggande lånestorlek och räntemarknadens läge. Utgångspunkten i denna 

uppsats har varit det positiva värdet då pant inte kan realiseras vid ett negativt 

värde. 

Man pantsätter derivatinstrument som en enkel fordran enligt reglerna i 

skuldebrevslagen. Jag har utgått ifrån att man kan pantsätta en enskild 

ränteswap bland andra panter i säkerhetspaketet. Det har däremot visat sig att 
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pantsättning av ränteswappar sker genom ISDA-avtal som även innehåller 

andra derivatinstrument och pantsätts som en helhet. Det är tillåtet att pantsätta 

en ränteswap i sig men i praktiken sker det aldrig.  

Sakrättsmomenten vid pantsättning av ISDA-avtal uppnås genom denuntiation 

till sekundogäldenären. Denuntiationen säkerställer panthavarens rätt att 

realisera panten vid behov och få prioritet i konkursen enligt bestämmelserna i 

förmånsrättslagen.  

Pantsättningens syfte är att ge panthavaren befogenhet att, om en viss 

prestation inte erläggs vid förfallodagen, tillgodogöra sig dess värde ur den 

säkerställda egendomen. För att kunna realisera en fordran ska den vara 

förfallen till betalningen. I uppsatsen har det uppkommit en fråga om hur man 

avslutar ett ISDA-avtal i förtid. Det har framgått att det finns flera stadgade 

uppsägningsgrunder i avtalet som kan medföra en förtida uppsägning. Denna 

rättighet tillhör endast swap-parter då avtalet i sin beskaffenhet är bilateralt.  

I praktiken torde panthavare (långivare) sakna rätt att säga upp ISDA-avtal i 

förtid. Situationen kan dock lösas på flera sätt. Det ena sättet är att parterna 

kan förhandla om en förtida stängning av avtal. Denna möjlighet förfaller om 

ingen överenskommelse träffas. Det andra sättet är mer förebyggande. Man 

torde kunna införa en klausul i ett separat avtal som kallas för ICA-avtal, om 

panthavarens rätt att säga upp avtalet i förtid. Klausulen ska omfatta en ”event 

of default” mellan panthavare (långivare) och pantsättare (låntagare). Ett 

sådant villkor torde vara lämpligt att införa då alla parter är involverade. 

Det finns flera olika sätt att pantrealisera ISDA-avtal men endast ett av dessa 

tillämpar man i praktiken – indrivning av ett förfallet avtal. Avtalet får drivas 

in så fort den har ett positivt marknadsvärde. Detta sker genom att man gör 

slutavräkning av ISDA-avtalet med hjälp av close-out netting, och skickar ett 

anspråk på mellanskillnaden till den betalningsskyldige motparten. Om 

motparten inte betalar hjälper Kronofogdemyndigheten till med att utmäta 

beloppet. 

Avslutningsvis kan konstateras att en ränteswap inte pantsätts som enskilt 

objekt utan som en del i ISDA-avtalet. På grund av sitt instabila värde på 
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marknaden kan den aldrig utgöra den enda säkerheten för kreditlån. 

Ränteswappar med ett positivt värde är dock värdefulla och ska alltid finnas 

med i säkerhetspaketet. 
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