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Swedbank bäst i Sverige på kreditprodukter 
- på delad förstaplats när kapitalförvaltarna får ranka 
 
I 2016-års TNS Sifo Prospera för kreditprodukter, där Sveriges nittio största kreditförvaltare 
rankar aktörerna på de svenska kreditobligations- och certifikatmarknaderna, hamnar 
Swedbank på en delad förstaplats.  
 
Prospera har genomfört flera undersökningar, där svenska kapitalförvaltare bland annat fått bedöma 
aktörernas kreditanalys, strategiska analys, förståelse för kundernas behov, förmåga att bygga 
relationer, förmåga att hantera försäljningar på andrahandsmarknaden, etc. Sammantaget ger 
undersökningarna en helhetsbild över den svenska marknaden för kreditprodukter. 
 
Inom certifikat är Swedbank ensam rankad etta och lyfts särskilt fram för sin förmåga att bygga 
relationer, sätta relevanta priser och fungera som en effektiv mellanhand. Swedbank är också den 
största aktöreren på den svenska certifikat-marknaden. 
 
På kreditobligationssidan är Swedbank rankad tvåa inom Investment Grade och trea på High Yield-
sidan. 
 
Fredrik Boklund, Head of Credit Sales på Swedbank, kommenterar: 
- Det viktigaste för oss på Swedbank är våra kunder och att leverera värde till dem. Resultatet av 
den här undersökningen är ett kvitto på att vi lyckats med det. En särskild eloge till Swedbanks 
kreditanalys- och kreditstrategiavdelningar som tydligt stärkt sin ställning under året. Swedbank är 
idag ett ledande kredithus i Sverige. 
  
Prosperas undersökning genomfördes under januari och februari 2016. 
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