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n Strukturomvandling i det svenska 
finansiella systemet

Reimo Juks1

Författaren är doktor i finansiell ekonomi och rådgivare vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Bankerna spelar en mycket stor roll i det svenska finansiella systemet. De står för 

en betydande del av finansieringen till den reala sektorn, men tillhandahåller även 

handelstjänster för kapitalförvaltare. Framöver kan emellertid andra former av 

finansiering och handel komma att växa fram som i mindre grad är beroende av 

bankernas förmedling. En större mångfald av finansieringskällor och fler alter-

nativa sätt att bedriva handel kan gynna den reala sektorn, eftersom det skulle 

kunna minska kostnaderna för och öka tillgången till finansiering och handel. Det 

skulle även öka möjligheterna att fördela riskerna jämnare inom den finansiella 

sektorn genom att sprida ut dem över fler aktörer. Stabiliteten i de alternativa 

finansierings- och handelsarrangemangen är dock beroende av att alla inblandade 

aktörer känner till och kan hantera de risker de tar på sig. En sådan utveckling 

skulle samtidigt kunna ge upphov till oförutsedda risker som skulle kunna hota 

både bankernas och systemets stabilitet under perioder av stress. Om strukturer-

na för alternativ finansiering skulle bli instabila skulle nämligen risker som flyttats 

utanför bankernas balansräkningar åter kunna hamna inom banksektorn. Detta 

på grund av att stora banker vanligtvis har rollen som förmedlare av alternativa 

finansieringskällor via rådgivning, handelstjänster, marknadsgarantverksamhet, 

kompletterande utlåning och kapitalförvaltning. Att bankerna i ett stressat läge 

tar på sig ökad risk kan vara önskvärt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv efter-

som det kan minska den totala stressen i det finansiella systemet. Men bankernas 

förmåga att hantera oförutsedda risker och att fungera som stötdämpare för res-

ten av systemet förutsätter att de har tillräckligt med kapital och likviditet innan 

stressen uppstår.

1 Författaren vill tacka Anders Rydén, Johanna Eklund, Olof Sandstedt, Jill Billborn och Katarina Wagman, 
som har bidragit aktivt till detta projekt. Författaren vill även tacka David Forsman, Björn Jönsson, Göran 
Lind, Fredrik Bonthron, Jonas Niemeyer, Per Sonnerby, Anders Bjällskog, Daniel Hansson, Louise Oscarius, 
Jakob Winstrand, Marcus Pettersson och andra kolleger på Riksbanken för värdefulla diskussioner och 
synpunkter.
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n Sammanfattning

Dagens svenska finansiella system är bankorienterat

Bankerna spelar en viktig roll i det svenska finansiella systemet. De står 
sammantaget för omkring 80 procent av den totala kreditgivningen till den 
reala sektorn i Sverige. Hushållen får nästan alla sina krediter från bankerna. För 
svenska icke-finansiella bolag finns marknadsfinansiering och krediter från icke-
banker som tänkbara alternativ till bankkrediter. I Storbritannien och USA, där de 
finansiella marknaderna är mer utvecklade, uppgår bankernas andel av den totala 
kreditgivningen till den reala sektorn till omkring 50 respektive 30 procent.

Pensionsreformerna och hushållens benägenhet att spara i fonder har lett till 
att det vuxit fram en betydande kapitalförvaltningsbransch i Sverige. De svenska 
storbankerna svarar för en stor del av denna kapitalförvaltning. De tillhandahåller 
även handelstjänster för kapitalförvaltningsbranschen. Det kan till exempel handla 
om möjligheter att köpa och sälja värdepapper på andrahandsmarknaden, att erhålla 
eller erbjuda likviditet mot säkerhet (till exempel repofinansiering) eller att erbjuda 
försäkring mot vissa risker genom derivat.

Bankernas viktiga roll i det svenska finansiella systemet avspeglar sig även i 
det faktum att de är aktiva på marknaderna för finansiering i utländsk valuta. De 
svenska storbankerna använder sådan finansiering för sin expansion utanför Sverige, 
men även för att stötta sin utlåning och sina handelstjänster i Sverige i lokal valuta.

Även om det svenska finansiella systemet för närvarande är starkt bankorienterat 
är det möjligt att bankernas roll i det svenska finansiella systemet i framtiden kan 
komma att förändras. Det är naturligtvis omöjligt att veta exakt vilka förändringar 
som kan komma att ske i framtiden men i denna studie utgår vi från ett särskilt 
scenario som kan tänkas uppstå som en följd av ett antal trender som vi idag kan 
se i det svenska finansiella systemet. Syftet är att beskriva hur systemet kan komma 
att se ut i framtiden och vilka risker som kan uppstå om dessa trender fortsätter. 
Analysen är avsedd att ge en inblick i vilka förändringar som är möjliga och sätta 
igång en bredare diskussion om framtida förändringar i det svenska finansiella 
systemet. 

Framtiden kommer förmodligen att innebära att alternativa former av finansiering 
och handel växer fram. Det gör att vi kan få hantera risker som vi inte mött tidigare 
och det kräver beredskap av alla aktörer och att bankerna har kapital och likviditet 
som ger dem marginal att hantera oväntade risker.
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Alternativa former av finansiering och handel som kan uppstå 

När det gäller finansieringen av den reala sektorn pekar både långsiktiga trender 
och den senaste utvecklingen på att icke-bankernas kreditgivning har fått allt 
större relativ vikt. Marknadsfinansieringens andel av den totala lånebaserade 
finansieringen för den icke-finansiella sektorn har ökat från 5 procent 1996 till 
20 procent 2013. Denna utvecklingstendens kan komma att främjas framöver 
om kapitalförvaltningssektorn fortsätter att växa och initiativ tas för att utveckla 
alternativa finansieringskällor, till exempel genom att göra marknaden mer 
tillgänglig för mindre emittenter. Finansiering från icke-banker kan också bli mer 
attraktiv för den reala sektorn om bankerna i stor utstäckning höjer räntorna till 
följd av de nya regleringsreformerna.

När det gäller handelstjänster kan omvärdering av kredit- och likviditetsrisker 
efter krisen tillsammans med de nya regleringarna leda till att handelstjänsterna blir 
dyrare. Banker kan även förändra sin affärsverksamhet för att minska behovet av 
regulatoriskt kapital och stabil finansiering. På lång sikt kan alternativa former av 
handel således växa fram.

Banker kan ta på sig mindre direkta risker, men de oförutsedda riskerna kan vara 

fortsatt stora

Utvecklingen av alternativa finansieringskällor för den reala sektorn och av 
alternativa sätt att underlätta handel kan förbättra tillgången till finansiering och 
skapa fler sätt att handla. Dessa förändringar kan därför leda till att banksektorn 
inte behöver bära så mycket direkt risk på sina balansräkningar som annars skulle 
vara fallet.

Denna utveckling skulle emellertid samtidigt medföra vissa utmaningar. 
Alternativa finansieringskällor och handelsarrangemang innebär att en del risk 
skulle flytta från banker till icke-banker. Stabiliteten i alternativa finansierings- och 
handelsarrangemang är därmed beroende av att alla inblandade är varse om och 
kan hantera de risker som de tar på sig.

En annan fråga är hur potentiell instabilitet i alternativa finansieringsstrukturer 
kan påverka banksektorn och det finansiella systemet. Banker spelar normalt 
en central roll genom att förmedla tillgång till alternativa finansieringskällor via 
rådgivning, handelstjänster, marknadsgarantverksamhet, kompletterande utlåning 
och kapitalförvaltning. Rollen som förmedlare kan leda till att det i tider av oro 
uppstår en situation där risker som normalt ligger utanför bankernas balansräkningar 
åter hamnar inom banksektorn. 

De svenska storbankerna är till exempel för närvarande viktiga för att hjälpa 
den reala sektorn att skaffa marknadsfinansiering från olika kapitalförvaltare. 
Stress på marknaden för företagsobligationer kan därför leda till en situation där 
en del finansiering via kapitalmarknaderna åter behöver ersättas av finansiering 
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från bankerna. Stress på marknaden för företagsobligationer kan även leda till att 
bankerna måste erbjuda likviditet på andrahandsmarknader för företagsobligationer 
för att upprätthålla ett gott affärsförhållande med viktiga kunder.

Behov av ökad transparens kring oförutsedda risker och förmågan att hantera dem

De nya regelverken har tagits fram för att försöka rätta till svagheter som funnits i 
de finansiella systemen och därigenom bidra till ökad motståndskraft. Till följd av 
att bankernas motståndskraft stärks kan det inte uteslutas att bankernas affärs
modeller påverkas, vilket delvis kan ses som en avsedd effekt av de nya regel
verken. Därigenom åligger det också de myndigheter som ansvarar för finansiell 
stabilitet att följa och bevaka olika utvecklingar i det finansiella systemet.

Att känna till och hantera de risker som alternativa finansierings och handels
arrangemang kan medföra för olika parter och för systemet blir därmed en viktig del 
av det framtida arbetet med finansiell stabilitet. Ökad medvetenhet och transparens 
kring de risker som uppstår till följd av dessa alternativa arrangemang kan vara ett 
första steg i detta arbete.

Banker som är aktiva inom kapitalförvaltning eller förmedlar alternativa finansie
ringskällor till exempel via sin kundbas, origination, marknadsgarantverksamhet eller 
genom att erbjuda likviditetslinor, bör vara medvetna om och öppna med de risker 
som uppstår till följd av dessa aktiviteter. Att bankerna tar på sig en viss ökad risk 
i sina balansräkningar under perioder av stress kan vara önskvärt ur ett samhälls
ekonomiskt perspektiv eftersom det kan minska den totala stressen i det finansiella 
systemet. Men för att bankerna ska ha kapacitet att hantera oförutsedda risker och 
fungera som stötdämpare för resten av systemet är det viktigt att de har kapital och 
likviditet utöver de lagstadgade kraven innan stressen uppstår.
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n Inledning

Den globala finansiella krisen blottlade risker i det finansiella systemet som hade 
underskattats eller inte uppmärksammats. Den finansiella krisen visade att det 
fanns luckor i finansiell reglering vilket ledde till ett stort antal nya regleringar. 
Detta har, tillsammans med den tröga ekonomiska återhämtningen efter krisen och 
diverse finanspolitiska och penningpolitiska åtgärder, fått omfattande konsekven-
ser för såväl enskilda institut som det finansiella systemet som helhet. 

Exakt hur strukturen i det svenska finansiella systemet kan komma att förändras 
och vilka konsekvenser dessa förändringar kan få för den finansiella stabiliteten är 
svåra men relevanta frågor att ställa. Målet med denna studie är att försöka belysa 
dessa två frågor.

Vi utgår från de långsiktiga trenderna i det svenska finansiella systemet med 
syfte att försöka förstå hur systemet kan komma att förändras framöver. Vi ser 
att de icke-finansiella företagens marknadsfinansiering ökar, att kapitalförvaltare 
får allt större betydelse, att banksektorn i allt större utsträckning finansierar sig i 
utländsk valuta och att omsättningen på många marknader, till exempel säkerställd 
upplåning genom så kallade repor, sjunker. Vi kopplar sedan ihop dessa mer lång-
siktiga trender med ett antal andra faktorer, såsom de nya finansiella regelverken, i 
ett försök att bedöma om dessa trender kan komma att fortsätta även i framtiden.

De potentiella framtida förändringar som beskrivs i analysen används sedan för 
att bedöma vilka implikationerna kan bli för stabiliteten i det finansiella systemet. 
Analysen fokuserar också på hur riskfördelningen kan förändras inom den finan-
siella sektorn, till exempel från banker till icke-banker. Analysen tar också upp 
kopplingarna mellan banker och icke-banker och hur stress från en del av systemet 
kan påverka andra delar av systemet genom ett antal olika kanaler.

Alla analyser som försöker förstå och prognostisera framtida förändringar i ett 
finansiellt system blir något spekulativa. Därför bör studien huvudsakligen ses som 
ett tankeexperiment eller en scenarioanalys med syfte att initiera och bidra till en 
diskussion om framtida förändringar i det svenska finansiella systemet. Många av 
de risker som nämns i analysen ska ses i ljuset av detta. Många av riskerna finns 
dessutom redan i det finansiella systemet, men deras relativa betydelse kan föränd-
ras framöver. Studien berör endast i begränsad omfattning normativa frågor som 
exempelvis vad som skulle vara en optimal utformning av nuvarande eller framtida 
regleringar. Eftersom vi dessutom bortser från ett antal andra tänkbara scenarier 
och inte gör någon sannolikhetsbedömning för något scenario kan studien alltså 
endast i mindre utsträckning användas för att ge vägledning i normativa frågor.
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Studiens första avsnitt studerar förändringar i finansieringsstrukturen för den 
reala sektorn, med särskilt fokus på den ökade betydelsen av kapitalförvaltare 
som finansiärer. Det andra avsnittet tittar närmare på förändringar som påverkar 
kapitalförvaltare med särskilt fokus på bankernas roll. Det tredje avsnittet går 
igenom förändringarna i banksektorn med särskilt fokus på bankernas finansiering 
i utländsk valuta och vilken betydelse denna finansiering har för tillhandahållandet 
av handelstjänster i svenska kronor. Slutligen analyseras de senaste förändringarna 
i omsättning på vissa delmarknader för handel med värdepapper. 
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n 1 Mindre bankfinansiering och mer 
marknadsfinansiering

Bankernas utlåning har stor betydelse för det svenska finansiella systemet, inte 
minst om man jämför med hur det ser ut i andra länder (se diagram 1).2 I Sverige 
står bankerna för omkring 80 procent av den totala kreditgivningen till den reala 
sektorn, det vill säga hushåll och icke-finansiella företag. Detta kan jämföras 
med Storbritannien och USA, där motsvarande andel är omkring 50 procent och 
30 procent.
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Diagram 1. Banklånens betydelse i Sverige, Storbritannien och USA
Banklån i förhållande till kreditgivningen totalt, procent

Anm. För svenska hushåll definieras den totala kreditgivningen som totala skulder till den 
finansiella sektorn. För svenska icke-finansiella bolag definieras den totala kreditgivningen som 
stocken av banklån och marknadsfinansiering. För Storbritannien och USA avser den totala 
kreditgivningen stocken av totala skulder.

Källor: BIS databas och SCB

I det här avsnittet tittar vi närmare på vilken roll banklån har spelat för icke-
finansiella företag och hushåll över tid och diskuterar faktorer som kan påverka 
banklånens betydelse framöver. Vi diskuterar även vilka följder det kan ha för den 
finansiella stabiliteten om banklånen får mindre betydelse för finansieringen av den 
reala sektorn.

2 Vi skiljer i allmänhet inte mellan inhemska och utländska banker. Uppgifterna ger emellertid inte en full-
ständig bild av lånen från utländska banker.
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Banklånen minskar i betydelse för icke-finansiella företag

Icke-finansiella företag kan finansiera sig genom att låna antingen från banker eller 
icke-banker, eller genom att ge ut obligationer på kapitalmarknaderna. Historiskt 
sett har banklån varit den absolut viktigaste formen av lånebaserad finansiering 
för icke-finansiella företag i Sverige (se diagram 2). Andra former av lånebaserad 
finansiering, till exempel lån från icke-banker och marknadsfinansiering, har spelat 
en betydligt mindre roll än banklån. 

I absoluta tal spelar banklånen fortfarande en viktig roll, men deras betydelse 
har minskat relativt andra finansieringskällor (se diagram 3). År 1996 utgjorde 
banklån omkring 80 procent av icke-finansiella företagens totala lånebaserade 
finansiering, medan andelen var omkring 65 procent 2013. Marknadsfinansiering-
ens andel ökade samtidigt från 5 procent till 20 procent mellan 1996 och 2013 
(se diagram 3).
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Anm. Banklån definieras som lån från monetära finansinstitut, samt lån från utlandet. Lån 
från utlandet antas vara lån från utländska banker. Lån från icke-banker är beräknat som 
mellanskillnaden mellan totala lån och banklån. Marknadsfinansiering definieras som 
utestående certifikat och obligationer utgivna på antingen inhemska eller utländska 
marknader. Handelskrediter och koncerninterna lån ingår inte.

Källa: SCB

Diagram 2. Icke-finansiella företags finansieringsstruktur
Miljarder SEK
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Källa: SCB

Diagram 3. Icke-finansiella företags marknadsfinansiering relativt lån från icke-banker 
Procent av skuld, totalt

Att banklån minskat något i betydelse framgår även av de senaste förändringarna 
av de icke-finansiella företagens lånebaserade finansiering  
(se diagram 4). Ökningstakten för lånebaserad finansiering totalt sjönk rejält 
m ellan 2008 och 2010; från 20 procent i slutet av 2007 till en negativ ökningstakt 
i slutet av 2009. Sedan 2011 har ökningstakten för lånebaserade finansieringen 
dock varit positiv, främst eftersom marknadsfinansieringen ökat.
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Källa: SCB

Diagram 4. Ökningstakt för icke-finansiella företags lånebaserade finansiering
Procent
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FAKTORER SOM KAN PÅVERKA BANKLÅNENS BETYDELSE OcH ALTERNATIVA 

FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR FÖRETAG

Den globala finansiella krisen har tillsammans med nya regleringar förändrat för-
hållandena och villkoren för de finansiella institutionerna. Dessutom har tillgången 
till alternativa finansieringskällor ökat för många aktörer. Allt detta har sammanta-
get påverkat banklånens förmåga att konkurrera med andra typer av krediter.

En av följderna av den finansiella krisen är att kostnaden för marknadsfinan-
siering har ökat (se diagram 5). Även skillnaden i finansieringskostnader mellan 
banker och övriga företag har förändrats (se diagram 6).3 År 2007 kunde bankerna 
skaffa marknadsfinansiering till ungefär samma kostnad som de mest kreditvärdiga 
företagen. År 2013 kunde däremot de mest kreditvärdiga företagen vanligtvis 
finansiera sig på marknaden till lägre kostnader än de mest kreditvärdiga bankerna. 
Detta ledde till att banklånen blev relativt sett dyrare och förlorade därmed allt an-
nat lika i konkurrenskraft gentemot marknadsfinansiering, i synnerhet för stora och 
kreditvärdiga företag. 
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Anm. Uppgifterna avser emissioner av seniora, icke säkerställda obligationer i euro med en 
löptid på 3–5 år. Med företag avses icke-finansiella företag. Finansiella företag kan omfatta 
icke-banker, men utgörs till största delen av banker. I AA-klassade finansiella bolag ingår även 
Nordea och Handelsbanken.

Källa: Barclays Research

Diagram 5. Indikativ kostnad för marknadsfinansiering
Spread över swap, räntepunkter

3 För ett internationellt perspektiv, se även ”International banking and financial market developments”, BIS 
Quarterly Review, december 2013.
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Skillnaden i kostnad för marknadsfinansiering mellan banker och icke-finansiella 
före tag har förvisso minskat under den senaste tiden vilken tyder på att denna 
faktor skulle kunna vara tillfällig. Ändå finns det två viktiga faktorer att uppmärk-
samma här. För det första är ett av syftena med de nya regelverken för banker att 
minska implicita statliga garantier för banker (se ruta Kan nya regleringar påverka 
bankernas kostnader?). För det andra har de icke-finansiella företagens ökade 
upplåning på marknaden, som delvis drivits av tillfällig stress i många länders bank-
system, inneburit att företagen har haft en chans att själva utveckla relationer med 
investerare. Detta kan i sin tur bidra till fortsatt god tillgång till marknadsfinansie-
ring för företagen framöver.

De nya regleringarna innebär att bankerna måste uppfylla strängare kapital- 
och likviditetskrav än före krisen (se ruta). Detta kan minska bankernas lönsamhet. 
Bankerna kan reagera på de nya regleringarna och försöka bibehålla samma lön-
samhet som tidigare, till exempel genom att minska sina kostnader.4 Om kostna-
derna redan är optimerade kan bankerna i stället försöka höja sina utlåningsräntor 
för att bibehålla lönsamheten.5
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Anm. Uppgifterna är desamma som i diagram 5. Diagrammet visar skillnaden mellan 
kostnaden för marknadsfinansiering för AA-klassade banker och icke-finansiella företag med 
ett visst kreditbetyg. En positiv (negativ) skillnad innebär att AA-klassade banker har högre 
(lägre) finansieringskostnader än de icke-finansiella företagen. Observera även att vi utgår 
från finansieringskostnaden för AA-klassade banker. Om vi i stället utgick från alla banker 
skulle skillnaden bli större.

Källa: Barclays Research

Diagram 6. Kostnaden för marknadsfinansiering för AA-klassade banker i förhållande 
till företag med olika kreditbetyg
Räntepunkter

4 Andra sätt att bibehålla lönsamheten kan vara att inom ramen för regelverket optimera likviditet, finansie-
ring och kapital. 

5 Observera också att huruvida bankerna faktiskt kan höja sina utlåningsräntor även beror på konkurrens-
situationen och typen av kunder. Konkurrensen på bankmarknaden brukar anses vara bristfällig, eftersom 
det i regel är svårt att bedöma kreditvärdigheten hos typiska bankberoende kunder. 
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För att visa hur bankernas förutsättningar och villkor har förändrats beräknar vi 
utlåningsmarginalerna, det vill säga de marginaler (spreadar) som bankerna brukar 
lägga på sina egna finansieringskostnader i sin utlåning, innan och efter införande 
av hårdare kapitaltäckningskrav. I vårt exempel ställs bankerna inför högre kapi-
talkrav och antas anpassa sina marginaler för att behålla samma lönsamhet (se 
diagram 7).6 Analysen visar att de kapitalkrav som vi räknat på i diagram 7 leder till 
att marginalerna ökar från 10–40 räntepunkter till 20–130 räntepunkter, beroende 
på företagens kreditvärdighet. Tillsammans med vår tidigare slutsats att bankernas 
fördel att skaffa billig finansiering i förhållande till företagen har försvagats eller 
varit oförändrad (se diagram 6), kan vi baserat på detta därmed dra slutsatsen att 
bankernas företagslån är något mindre attraktiva efter krisen under förutsättning 
att samma avkastningskrav behålls.
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Anm. Diagrammet visar vilken marginal en bank måste lägga på de egna finansieringskost-
naderna för att behålla en avkastning på eget kapital på 15 % om kapitalkravet antas att 
öka från 4 % till 12 %. Beräkningarna utgår från antagandet att skattesatsen är 30 %, att 
kostnaden för lånebaserad finansiering är oförändrad på 3 % och att riskvikterna för AA-, 
A- och BBB-klassade företag är 10 %, 30 % och 60 %.

Källa: Riksbanken

Diagram 7. Skattning av utlåningsmarginal med olika kapitaltäckningsregler
Räntepunkter

Emissionsvolymerna har, liksom antalet företag som utnyttjar den svenska mark-
naden för företagsobligationer, ökat kraftigt de senaste fem åren. Fram till nyligen 
var det typiskt sett företag med högre kreditvärdighet (så kallad investment grade) 
som vanligtvis kunnat finansiera sig via den svenska obligationsmarknaden. De se-

6 Observera att spreaden mellan utlåningsräntorna och bankernas egna finansieringskostnader även kan 
öka om utlåningsräntorna hålls oförändrade. Om kostnaden för lånefinansiering minskar till följd av att det 
egna kapitalet ökar, växer marginalen även om utlåningsräntorna inte ändras. En sådan ökning av margi-
nalen till följd av en lägre kostnad för lånefinansiering är emellertid inte tillräcklig för att återfå den tidigare 
lönsamheten.
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naste åren har emellertid företag som saknar kreditbetyg stått för omkring hälften 
av emissionerna. Utgivningen av obligationer med lägre kreditvärdighet (så kallad 
high yield) har dessutom ökat kraftigt.7

Det låga ränteläget är troligen en anledning till att företagens emissionsvoly-
mer har ökat den senaste tiden. Det låga ränteläget kan öka investerarnas risk-
vilja och därmed stötta marknaden för företagsobligationer. Men det finns också 
andra strukturella faktorer som bidragit till att företagens möjligheter att emit-
tera obligationer har förbättrats. Exempelvis har det skapats marknadsplatser för 
mindre emittenter samtidigt som det finns förbättrade metoder för att underlätta 
hanteringar mellan emittenter och enskilda investerare genom så kallade trustees.8 
Därtill finns det också ett antal nya förslag för att förbättra funktionen hos den 
svenska obligationsmarknaden, såsom ökad transparens på andrahandsmarknaden 
i fråga om volymer och priser.9

En annan viktig faktor som har påverkat efterfrågan på företagsobligationer är 
att kapitalförvaltare fått en allt viktigare roll både i Sverige och globalt (se kapitlet 
Kapitalförvaltare och deras kopplingar till bankerna). I Sverige har tillgångarna som 
förvaltas av fonder, försäkrings- och pensionsbolag mer än fördubblats de senaste 
tio åren. Liknande trender har kunnat ses i andra utvecklade länder runt om i värl-
den.10 Pensionsreformer, befolkningstillväxt och ökad livslängd har lett till ökade 
kapitalflöden till dessa fonder och därmed till att tillgångarna under förvaltning har 
ökat. Dessa inflöden har i sin tur ökat efterfrågan på omsättningsbara tillgångar 
som handlas på marknaden, bland annat företagsobligationer.

Förutom marknadsfinansiering kan företag även ersätta eller komplettera 
banklån med lån från icke-banker. Sådana lån kan vara särskilt värdefulla för små 
och medelstora företag som har begränsad eller ingen tillgång till kapitalmarkna-
derna.11 Olika icke-banker så som riskkapitalbolag, hedgefonder och andra mindre 
reglerade företag kan komma att träda in och ta över en del av den traditionella 
utlåningen till företag.12 Den andel av företagens finansiering som utgörs av lån 
från icke-banker har ökat något de senaste 20 åren (se diagram 3). De nya reg-
leringar som nu införs på en mängd områden inom det finansiella systemet kan 
eventuellt leda till att denna finansieringskälla blir ännu viktigare framöver (se även 
kapitlet om Kapitalförvaltare och deras kopplingar till bankerna).

7 För närmare uppgifter, se Bonthron, F. ”Utvecklingen på den svenska marknaden för företagsobligationer”, 
Ekonomiska kommentarer, nr 7, 2014. 

8 Dessa tillvaratar de rättigheter som investerare har enligt låneavtal i företagsobligationer och övervakar 
emittenters efterlevnad av lånevillkoren.

9 För en diskussion om framtida reformer, se Wissén, P. ”Behöver den svenska räntemarknaden reforme-
ras?”, Ekonomisk Debatt, nr 8, 2014 och ”Den svenska skulden”, kapitel 3, SNS Konjunkturrådsrapport 
2015. 

10 Se t.ex. Haldane, A. “The age of asset management?”, tal, Bank of England, 4 april 2014.
11 Fasta kostnader för bl.a. upprättande av juridiska handlingar innebär att marginalkostnaden för marknads-

finansiering sjunker ju mer finansiering det är fråga om. 
12 Se t.ex. “As Banks Retreat, Hedge Funds Smell Profit”, Wall Street Journal, 22 juli 2013, och “Financing 

Europe’s small firms”, The Economist, 16 augusti 2014. 
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POTENTIELLA IMPLIKATIONER FÖR FINANSIELL STABILITET

Banklånens betydelse som finansieringskälla för företagen har alltså minskat något 
relativt marknadsfinansieringen. Om denna trend fortsätter och får draghjälp av de 
tillfälliga och strukturella faktorer som har diskuterats ovan kommer kapitalmark-
naderna att få en mer central betydelse för företagens finansiering. Det innebär att 
kapitalförvaltare som fonder och försäkringsbolag i något större utsträckning kan 
komma att fungera som långivare till den reala sektorn (se diagram 8).

En utveckling mot mer marknadsfinansiering för företag innebär ett ökat antal 
finansieringskällor. Banksektorn skulle därmed bära mindre direkt risk på sina ba-
lansräkningar medan kapitalförvaltare skulle bära mer direkt risk än vad som skulle 
vara fallet annars. Detta ökar riskspridningen i det finansiella systemet, samtidigt 
som det ger företagen tillgång till fler finansieringskällor. Det i sin tur kan bidra till 
att systemets motståndskraft kan öka. 

Men om företag blir mer beroende av marknadsfinansiering uppstår också en 
rad frågor som rör den finansiella stabiliteten. För det första, hur påverkas banker-
nas roll i ett sådant system? För det andra, vad händer om marknaden för före-
tagsobligationer drabbas av störningar? För det tredje, vilka följder skulle sådana 
störningar få för systemet som helhet, däribland bankerna?
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Diagram 8. Systemet för företagens finansiering under förändring

Panel A. Det bankorienterade systemet

Panel B. Det marknadsorienterade systemet

Källa: Riksbanken

För att förstå vilken roll bankerna skulle ha i ett mer marknadsorienterat system 
kan vi börja med att titta på deras nuvarande roll på marknaden för företagsobli-
gationer. De svenska storbankernas roll på den svenska marknaden för företags-
obligationer består av att de hjälper till med emissioner av företagsobligationer 
samtidigt som de själva förvaltar fonder som är aktiva investerare i företags-
obligationer. Till exempel ansvarade de svenska storbankerna, tillsammans med 
Danske Bank, för omkring 85 procent av alla emissioner av företagsobligationer på 
den svenska marknaden under 2014. Storbankerna förvaltade också omkring 60 
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procent av de företagsobligationsfonder som antingen har ett uttryckligt mandat 
att placera i svenska företagsobligationer eller som har svenska kronor som sin 
huvudsakliga exponering.13 

Bankernas engagemang i marknaden för företagsobligationer innebär att de 
utför en rad uppgifter. Till exempel hjälper de till att hitta möjliga investerare i 
företagsobligationerna och fastställer priset för emissioner. Därtill tillför bankerna 
likviditet på andrahandsmarknaden. Även om inte bankerna har något formellt 
krav att tillföra likviditet på andrahandsmarknaden väljer de normalt att göra det, 
åtminstone under normala förhållanden, eftersom det typiskt sett gynnar deras 
verksamhet på förstahandsmarknaden.14 En väl fungerande andrahandsmarknad 
innebär att investerare har möjlighet att sälja sina innehav vid behov. Detta mins-
kar likviditetsriskerna för investerarna och pressar därmed det pris som företagen 
betalar för sin finansiering på förstahandsmarknaden.  

Gemensamt för bankernas engagemang på företagsobligationsmarknaden är 
att dessa aktiviteter enbart påverkas lite eller inte alls av kapital- och likviditetskrav 
till skillnad från vanlig bankutlåning till företag. Bankerna använder nämligen inte 
sin egen balansräkning på samma sätt vid denna verksamhet som vid traditionell 
utlåning. 

Under normala förhållanden brukar de direkta risker som bankerna tar på 
företagsobligationsmarknaden av naturliga skäl vara förhållandevis små. Det finns 
till exempel normalt en positiv korrelation mellan efterfrågan på nyemitterade vär-
depapper och den ekonomiska aktiviteten, vilket vanligtvis gör det relativt lätt för 
bankerna att hitta intresserade investerare. Tillförseln av likviditet på andrahands-
marknaden kräver dessutom inte så mycket kapital och likviditet eftersom antalet 
investerare som vill sälja och köpa normalt sett brukar jämna ut sig. Under perioder 
av stress brukar de direkta riskerna visserligen öka, men bankerna kan då välja 
att minska den risk som de själva tar på sig. En bank kan till exempel välja att inte 
köpa ett räntebärande värdepapper förrän den vet att den omedelbart kan sälja 
det vidare till en annan investerare för att på så sätt inte behöva hålla värdepappret 
på sin egen balansräkning. På motsvarande sätt kan en bank även välja att inte 
avsluta en affär med ett emitterande företag förrän den har bedömt efterfrågan 
bland investerarna.

Detta leder emellertid vidare till frågan vad som kan hända med företagsobli-
gationsmarknaden under perioder av stress och hur bankerna och det finansiella 
systemet påverkas? Vad skulle hända med institutionella investerare som vill sälja 
sina värdepapper? Vad skulle hända med företag som vill refinansiera eller förlänga 
sina lån? Och hur skulle detta i sin tur påverka stabiliteten i systemet som helhet?

13 Detta visar statistik från Morningstar. Se också Bonthron, F. ”Utvecklingen på den svenska marknaden för 
företagsobligationer”, Ekonomiska kommentarer, nr 7, 2014.

14 Se Barr, D. “Den svenska företagsobligationsmarknaden – en förstudie”, 2011.
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Till att börja med är det troligt att perioder av stress skulle leda till ökad volatili-
tet på företagsobligationsmarknaden. Detta beror på att investerares riskaversion 
och oro över eventuella fallissemang ökar, samt att det uppstår en brist på aktö-
rer som kan bidra med likviditet till marknaden.15 Ökad volatilitet som leder till 
stora prissvängningar skulle dessutom öka risken för att en stor del av kunderna i 
fonderna samtidigt skulle vilja sälja sina fondandelar. Detta mot bakgrund av att de 
kunder som säljer först kan få bättre pris än de som säljer senare när likviditeten på 
marknaden har försämrats.16 Sannolikheten att denna risk realiseras är dessutom 
normalt större för fonder jämfört med banker eftersom de inte har direkt tillgång 
till offentliga skyddsnät, exempelvis centralbankers likviditetsfaciliteter. 

Lägre priser på företagsobligationer på andrahandsmarknaden och stora uttag 
från fonderna skulle även få konsekvenser för förstahandsmarknaden. Om detta 
sker kommer företagen som måste refinansiera sig att ställas inför högre kostnader. 
Beroende på hur stora störningar det är fråga om kan det även påverka företagens 
förmåga att förnya sin marknadsfinansiering, vilket potentiellt kan ställa dem inför 
finansieringsproblem.

En sådan utveckling på företagsobligationsmarknaden kan även påverka 
bankerna som hjälper företagen att emittera. Som redan påpekats kan bankerna 
kontrollera nivån på de direkta risker som härrör från företagsobligationsmark-
naden genom att försöka trappa ned sin verksamhet på både förstahands- och 
andrahandsmarknaden. Men det finns goda skäl att tro att det kanske inte alltid 
skulle ligga i bankernas intresse att göra detta.

En nedtrappning skulle för det första öka de negativa konsekvenserna för ban-
kernas kunder, det vill säga för såväl företagen som har emitterat obligationerna 
som de som investerar i dem. Eftersom bankerna vill behålla goda relationer med 
sina kärnkunder är det därför osäkert i vilken utsträckning de skulle vara villiga att i 
någon större utsträckning dra ned på denna verksamhet under perioder av stress.

För det andra är det inte ovanligt att bankerna även är långivare till de emit-
terande företagen, i form av vanlig utlåning eller genom att tillhandahålla likvidi-
tetslinor. En sådan aktiv lånerelation skulle ytterligare öka bankernas incitament att 
fortsätta att tillhandahålla tjänster på företagsobligationsmarknaden och kanske till 
och med i vissa fall utöka denna verksamhet, snarare än minska den. 

Det är slutligen relativt vanligt att fonder som är inriktade på företagsobligatio-
ner även äger och handlar säkerställda obligationer och placerar andra former av 
likvida medel i banker för att hantera sina egna likviditetsrisker. Stress på före-

15 På senare tid har samspelet mellan volatilitet på obligationsmarknaden och penningpolitiken även gran-
skats i en del rapporter och artiklar. Se t.ex. Feroli m. fl. “Market Tantrums and Monetary Policy”, chicago 
Booth Research Paper, februari 2014. 

16 Fonder kan även själva förvalta likviditet genom att till exempel hålla likvida värdepapper. Sådana likvidi-
tetsreserver kan emellertid visa sig vara otillräckliga om det uppstår en systemkris. För samspelet mellan 
likviditetsreserv och risken för uttagstormningar, se t.ex. Stein, ”comments on ’Market Tantrums and 
Monetary Policy’”, Board of Governors of the Federal Reserve System, 2014.
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tagsobligationsmarknaden som resulterar i stora likviditetsutflöden från fonderna 
skulle därför också kunna sprida sig till bankerna om fonderna vill sälja sina säker-
ställda obligationer. Genom bankernas marknadsgarantsåtaganden kan bankernas 
lager av säkerställda obligationer öka i en sådan situation vilket i sin tur kan leda till 
ökat finansieringsbehov för bankerna för att finansiera köpen.

Att bankerna skulle kunna ha skäl att öka sitt risktagande under perioder av 
stress kan vara positivt för den finansiella stabiliteten eftersom det skulle kunna bi-
dra till att stabilisera systemet. Problemet är dock att bankerna inte alltid är rustade 
för att ta på sig denna ytterligare risk i en stressad situation om de inte på förhand 
har byggt upp tillräckliga kapital- och likviditetsreserver för det. Hur mycket kapi-
tal- och likviditet som krävs är dock svårt att veta på förhand eftersom risken som 
uppstår till följd av bankernas aktiviteter på företagsobligationsmarknaden troligen 
inte blir synlig förrän under perioden av stress.

Alternativa finansieringskällor kan få större betydelse för hushållen

De svenska hushållen har historiskt sett varit mycket beroende av traditionella 
banktjänster (se diagram 9). Det enda egentliga undantaget är studielånen, som 
ombesörjs av staten. När det gäller fördelningen mellan olika typer av banklån har 
situationen inte förändrats särskilt mycket över tid: den största andelen banklån 
till hushållen utgörs av bolån, följt av konsumtionslån och därefter lån mot annan 
säkerhet än bostad.
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Källor: Riksbanken och SCB

Diagram 9. Utlåning till hushållen
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I många länder finansieras lån till hushåll genom så kallad värdepapperisering. 
Något förenklat agerar banker i en värdepapperisering som en mellanhand mellan 
de hushåll som vill låna och de aktörer på marknaden som vill låna ut.17 Hushåll 
kan också få lån genom så kallade peer-to-peer-lån i vilket ett hushåll lånar från ett 
annat hushåll utan att gå igenom en bank. För närvarande är emellertid finansie-
ringen från dessa källor obetydlig i Sverige.

FAKTORER SOM KAN PÅVERKA UTVEcKLINGEN AV ALTERNATIVA 

FINANSIERINGSKÄLLOR FÖR HUSHÅLLEN

Precis som när det gäller företagsutlåning är det möjligt att högre kapital- och 
likviditetskrav minskar banksektorns förmåga att konkurrera med traditionella lån 
mot andra former av krediter. Det gäller troligen främst när det är fråga om kon-
sumtionslån eller andra lån utan säkerhet som andra former av krediter än banklån 
kan bli intressanta för hushållen. Jämfört med bolån har sådana lån högre riskvikter 
och blir därför dyrare för kunden om bankerna väljer att bibehålla sin lönsamhet 
för att kompensera sig för de högre kapitalkrav som ställs på sådan utlåning.18

När det gäller bolån, som utgör den största delen av hushållens krediter, är 
utsikterna ganska ovissa. Å ena sidan skulle ökade riskvikter, högre kapitalkrav och 
ett eventuellt genomförande av ett bruttosoliditetskrav kunna minska bankernas 
konkurrenskraft och kunna öppna upp för andra former av krediter, till exempel 
värdepapperisering. Å andra sidan kan bankerna finansiera bolån med säkerställda 
obligationer, vilka behandlas gynnsamt i flera nya regleringar (bland annat i regel-
verken för kapital, likviditetstäckningsgrad och skuldnedskrivning).

Banker kan själva dessutom använda olika metoder för att förbättra sin förmåga 
att konkurrera med krediter från icke-banker. Bankerna erbjuder nämligen hushål-
len en rad produkter vid sidan om traditionella lån, varav den kanske viktigaste är 
fondsparande, som står för en betydande del av hushållens finansiella tillgångar. 
En del av de avgifter som bankerna tar ut för detta sparande kan användas för att 
subventionera utlåning till kunderna. Denna möjlighet till subventionering av vissa 
produkter med hjälp av avgifter från andra gör det möjligt för bankerna att behålla 
sin konkurrenskraft gentemot icke-banker, som normalt sett inte har samma breda 
produktutbud.

I det här avsnittet har vi studerat hur finansiering av den reala sektorn har 
utvecklats och konstaterat att kapitalförvaltarnas roll som finansiärer har ökat i det 
svenska finansiella systemet. I nästa avsnitt tittar vi därför närmare på kapitalför-
valtarna och deras betydelse. Vi granskar kopplingarna mellan banker och kapital-

17 För en närmare diskussion om värdepapperisering i Sverige, se t.ex. Eliasson och Rydén, ”Värdepapperise-
ring – nya initiativ och utmaningar ”, Ekonomiska kommentarer, Nr. 10, 2014.

18 Dessutom kan kreditkvaliteten i dessa lån lätt bedömas med hjälp av observerbar information om lånta-
gare, såsom lön, industri av yrke, utbildningsbakgrund etc. Därför kan dessa lån vara attraktiva för s.k. 
crowdfunding eller värdepapperisering.
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förvaltare och analyserar faktorer som kan påverka dessa kopplingar i framtiden. 
Avslutningsvis behandlar vi en del möjliga konsekvenser för den finansiella stabili-
teten till följd av kopplingarna mellan banker och kapitalförvaltare.
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n 2 Kapitalförvaltarna och deras 
kopplingar till bankerna

Kapitalförvaltare som fonder, försäkrings- och pensionsbolag spelar en viktig roll 
i det svenska finansiella systemet.19 Till att börja med erbjuder de hushållen och an-
dra sparare en rad olika sparprodukter. De spelar även en viktig roll som finansiärer 
av både bankerna och den reala sektorn, såväl inom som utanför Sverige. Kapital-
förvaltarna är samtidigt beroende av exempelvis handels- och derivattjänster, som 
tillhandahålls av bankerna. 

Det förvaltade kapitalet har ökat väsentligt

De svenska kapitalförvaltarna kan delas in i tre grupper: försäkrings- och pensions-
bolag, investeringsfonder (det vill säga traditionella fonder) och de allmänna pen-
sionsfonderna (de så kallade AP-fonderna).20 Den totala mängden tillgångar som 
förvaltas inom dessa tre sektorer har ökat betydligt sedan 1996 (se diagram 10). 
Under perioden 1996–2013 tredubblades närmare bestämt det totala kapitalet 
som förvaltas av dessa aktörer i Sverige, vilket innebär att de ökade med i genom-
snitt omkring 270 miljarder kronor per år.

Hur mycket det totala kapitalet som förvaltas i dessa tre sektorer förändras 
beror på flera faktorer, främst nettoinflödet och avkastningen på investeringar. 
Netto inflödet kommer i regel från privatpersoner eller deras arbetsgivare och på-
verkas av hushållens sparande-21 och pensionsbeslut. Under perioden 1998–2013 
har det årliga nettoinflödet från hushållen till de svenska kapitalförvaltarna legat i 
storleksordningen 100–200 miljarder kronor (se diagram 11). 

19 När vi hänvisar till kapitalförvaltare i detta kapitel menar vi genomgående kapitalförvaltare som är re-
gistrerade i Sverige. Vi skriver även enbart ”banker” när vi avser svenska banker. I vissa fall anger vi om vi 
avser utländska eller svenska banker. 

20 Denna kategorisering är hämtad direkt från ScB:s uppgifter. 
21 Hushållens höga sparande i fonder i Sverige kan bero på flera olika faktorer, bl.a. skatteincitament men 

även de historiskt sett låga amorteringarna på bolån. Se också Jansson, T. ”PM 4 – Hushållens amorte-
ringsbeslut”, 2014, Sveriges Riksbank. 
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Anm. Uppgifterna avser finansiella tillgångar totalt från SCB:s finansräkenskaper. Med 
försäkrings- och pensionsbolag, investeringsfonder och allmänna pensionsfonder avses 
sektorerna försäkringsbolag, andra finansinstitut och socialförsäkring såsom de definieras av 
SCB. Korsvisa fordringar inom de tre sektorerna ingår inte. 

Källa: SCB

Diagram 10. Tillgångar under förvaltning i den svenska kapitalförvaltningssektorn
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Anm. Uppgifterna har hämtats från SCB:s sparbarometer. Årliga flöden har beräknats 
genom att kvartalssiffrorna har lagts ihop. Sparande i privata försäkringar omfattar även 
flöden till utländska försäkringsbolag, men eftersom dessa flöden är begränsade visas de inte 
som en separat kategori. 

Källa: SCB

Diagram 11. Årliga nettoinflöden från hushållen till kapitalförvaltningsföretag
Miljarder SEK
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Kopplingarna mellan kapitalförvaltarna och bankerna är 
omfattande

Det finns en rad både explicita och implicita kopplingar mellan svenska kapital-
förvaltare och banker. Beroende på typen av kapitalförvaltare kan kopplingarna 
härröra från penning-, kapital- och derivatmarknaderna (se diagram 12).

Bank

Hushåll

Hushåll
och 

företag

Kapital-
förvaltare

Stora 
företag

Små och 
medelstora 

företag

Bankkoncern

Marknadsfinansiering

MarknadsfinansieringTraditionell
utlåning

Övrigt sparande

Inlåning

Diagram 12. Begreppsmässiga kopplingar mellan banker och kapitalförvaltare

Källa: Riksbanken

• Upplåning
• Derivat
• Trading
• Kundbas

KAPITALFÖRVALTARE SOM FINANSIÄRER AV BANKERNA

Under perioden 1996–2013 mer än tredubblades kapitalförvaltarnas finansiering 
till bankerna (se diagram 13). Vilken form av finansiering de erbjuder beror på 
typen av kapitalförvaltare. Pensions- och försäkringsbolag står vanligtvis för lång-
fristig skuldfinansiering genom att de köper bankernas obligationer. Räntefonder 
köper ofta både bankernas obligationer och de mer kortfristiga certifikaten, medan 
aktiefonder investerar i bankernas egna kapital, det vill säga köper aktier utgivna 
av banker.
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Definitionen av kapitalförvaltare är densamma som i diagram 10. Med banker avses svenska 
monetära finansinstitut.

Källa: SCB

Diagram 13. Kapitalförvaltarnas finansiering av bankerna
Miljarder SEK
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KAPITALFÖRVALTARE SOM FINANSIÄRER AV FÖRETAGEN

Kapitalförvaltare finansierar dessutom i allt större utsträckning icke-finansiella 
företag. Deras totala exponering mot icke-finansiella företag har mer än fördubb-
lats under perioden 1996–2013 (se diagram 14). Exponeringen består emellertid till 
största delen av aktier, även om exponeringen i form av räntebärande värdepapper 
och lån också har ökat snabbt. Bakom denna trend ligger på senare tid fonder som 
är specialiserade på räntebärande värdepapper samt försäkringsbolag som lånar ut 
direkt till den icke-finansiella företagssektorn.
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Diagram 14. Kapitalförvaltarnas finansiering av den icke-finansiella sektorn
Miljarder SEK

Anm. Definitionen av kapitalförvaltare är densamma som i diagram 10. Med ”den 
icke-finansiella sektorn” avses icke-finansiella företag såsom de definieras enligt SCB. 

Källa: SCB
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Kapitalförvaltarna erbjuder inte bara bankerna finansiering utan får i vissa fall även 
sin finansiering från bankerna. Medan pensions- och försäkringsföretag normalt 
sett är nettolångivare till bankerna kan specialiserade kapitalförvaltare som hedge-
fonder vara nettolåntagare. Bankerna tillgodoser kapitalförvaltarnas kortsiktiga 
behov av finansiering genom att låna ut mot säkerhet på repomarknaden (se 
diagram 15).22

22 För mer information om den svenska repomarknaden, se Hansson m.fl. “Skuggbanker ur ett svenskt per-
spektiv”, Sveriges riksbank, Penning- och valutapolitik, 2014:3. 
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Anm. Med ”banker” avses svenska monetära finansinstitut (MFI). Med ”icke-banker” avses 
svenska icke-MFI, som även innefattar den svenska icke-finansiella sektorn. Med ”ut- och 
upplåning mot säkerhet” avses omvända repor och repor.

Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 15. Bankernas ut- och upplåning mot säkerhet från icke-banker 
Miljarder SEK
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I sin roll som marknadsgaranter tillför stora banker även likviditet på andrahands-
marknaden för olika räntebärande värdepapper, främst för säkerställda obliga-
tioner och värdepapper utgivna av den svenska staten (se diagram 16). Bankerna 
underlättar på så sätt handeln för kapitalförvaltare som behöver kunna köpa och 
sälja ofta. Sådana kapitalförvaltare är till exempel specialiserade hedgefonder, men 
även traditionella fonder. 
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Anm. Uppgifterna avser alla transaktioner av ”primary dealers” med kunder som är 
icke-banker. 

Källa: Riksbanken

Diagram 16. Daglig genomsnittlig omsättning av säkerställda obligationer och stats-
obligationer på andrahandsmarknaden med icke-banker 
Miljarder SEK
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Kapitalförvaltare och banker har även kopplingar till varandra via derivat. I takt 
med att det förvaltade kapitalet har ökat totalt har även kapitalet som investe-
ras utomlands ökat (se diagram 17). Under perioden 1996–2013 ökade andelen 
kapital som investeras utomlands snabbt från 10 procent till 45 procent av totalt 
kapital. För att ta bort växelkursrisker kan kapitalförvaltare använda derivat för va-
lutakurssäkring (se kapitlet om Den svenska banksektorns internationalisering). De 
svenska storbankerna fungerar, tillsammans med vissa stora utländska banker, som 
marknadsgaranter för valutaderivat (se diagram 18). Det innebär att de åtar sig att 
köpa och sälja sådana derivat. En annan typ av derivat som kapitalförvaltare ofta 
handlar med bankerna är räntederivat som används för att eliminera ränterisk. 
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Anm. Definitionen av kapitalförvaltare är densamma som i diagram 10. Korsvisa fordringar 
inom kapitalförvaltningssektorn ingår inte i inhemska tillgångar. Uppgifterna anger inte den 
exakta valutasammansättningen, men ett närmevärde beräknas utifrån motpartens 
ursprung, dvs. om den är inhemsk eller utländsk.

Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 17. Kapitalförvaltare tillgångar i inhemsk och utländsk valuta 
Miljarder SEK
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Anm. Uppgifterna avser alla transaktioner av ”primary dealers” med kunder som är 
icke-banker.

Källa: Riksbanken

Diagram 18. Daglig genomsnittlig omsättning av valutaderivat med kunder som är 
icke-banker
Miljarder SEK
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Kapitalförvaltarnas kopplingar till bankerna kan påverkas av flera 
faktorer 

Hur kopplingarna mellan kapitalförvaltare och banker kommer att se ut fram-
över beror i hög grad på hur bankernas roll i framtiden kommer att utvecklas i det 
svenska finansiella systemet. Dessutom kan nya regleringar också påverka dessa 
kopplingar.

När det gäller den långfristiga finansiering som kapitalförvaltarna erbjuder ban-
kerna beror utvecklingen på hur stor betydelse bankerna kommer ha som finansiä-
rer av den reala sektorn. Om den reala ekonomin i större utsträckning finansierar 
sig via icke-banker kan bankernas egna finansieringsbehov minska, jämfört med 
vad som annars vore fallet. Detta kan leda till färre kopplingar mellan kapitalför-
valtare och banker. 

Det är emellertid troligt att kapitalförvaltarnas efterfrågan på säkerställda 
obligationer kommer att vara fortsatt hög. Det råder en viss brist på tillgångar 
med höga kreditbetyg i Sverige, vilket delvis beror på det begränsade utbudet av 
statspapper. Säkerställda obligationer är därför ett attraktivt investeringsalterna-
tiv för investerare som vill investera i värdepapper med höga kreditbetyg. Olika 
regleringsreformer som påverkar kapitalförvaltare (till exempel Solvens II som är 
det nya regelverket för försäkringsbolag inom EU) tenderar dessutom att behandla 
obligationer utgivna av banker, främst säkerställda obligationer, mer gynnsamt än 
till exempel värdepapperiserade instrument.

När det gäller utvecklingen för de olika tjänster, till exempel kortfristig utlå-
ning och derivattjänster, som banker erbjuder olika kapitalförvaltare är bilden inte 
entydig. Å ena sidan kommer kapitalförvaltarna troligen att behöva dessa tjänster 
även i framtiden vilket skulle tala för en fortsatt efterfrågan på dem. Å andra sidan 
tenderar flera regleringar – bland annat nya regleringar av bankernas likviditet och 
kapital – att göra det dyrare för bankerna att tillhandahålla dessa tjänster (se ruta). 
Detta kan ändra strukturen på marknaden och leda till att delar av denna verk-
samhet hamnar utanför den reglerade banksektorn hos sådana institut som inte 
omfattas av dessa regleringar.23 Det kan även innebära att kapitalförvaltarna börjar 
efterfråga derivat med vissa särdrag. Exempelvis är de regulatoriska kraven på 
banker att hålla kapital och likviditet typiskt sett lägre ju kortare löptid ett derivat 
har, vilket skulle kunna leda till lägre kostnader och därmed högre efterfrågan på 
just den typen derivat från kapitalförvaltare.

Samtidigt kan också de nya likviditetsregleringarna (till exempel likviditetstäck-
ningsgraden, LcR), och den kommande obligatoriska clearingen av OTc-derivat 
leda till en ökad efterfrågan på högkvalitativa tillgångar. Detta kan skapa ännu 
fler kopplingar om banker, som efterfrågar högkvalitativa tillgångar för att möta 

23 För en närmare diskussion om hur regleringen kan påverka marknadsgarantitjänsterna i USA, se Darrell 
”Market Making Under the Proposed Volcker Rule”, 16 januari 2012. 
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regelverken, lånar in sådana från kapitalförvaltare med andra tillgångar av sämre 
kvalitet som säkerhet.24 

Potentiella implikationer för finansiell stabilitet

Som visats tidigare har kopplingar mellan kapitalförvaltare och bankerna ökat 
under en lång tid. Därför är vissa stabilitetsimplikationer som beskrivs nedan inte 
nya, men kan få ökad betydelse i ett scenario där kapitalförvaltarnas roll ökar yt-
terligare i det svenska finansiella systemet.

Stabilitetsproblem till följd av nära kopplingar

De svenska storbankerna står själva för en stor del av den svenska kapitalförvalt-
ningen genom sina egna kapitalförvaltningsföretag som förvaltar olika typer av 
fonder för investerares räkning.25 Även om det är investerarna som ytterst bär de 
risker som är knutna till dessa fonder och att fonderna är särskilda från bankerna 
kan en sådan ägarstruktur skapa risker för bankerna, t.ex. genom att de har en 
gemensam kundbas. 

Bankkunder får ofta erbjudanden om investeringsprodukter som förvaltas 
av bankernas kapitalförvaltningsbolag. Detta sker i regel i samband med att de 
utnyttjar andra banktjänster, exempelvis bolån. Om kunder drabbas av förluster i 
investeringsprodukter som förvaltas av bankägda kapitalförvaltningsbolag kan de 
välja att även lämna bankens övriga verksamhet. Problem i en del av verksamheten 
kan därmed sprida sig till andra delar. Så även om banker med stora kapitalför-
valtningsbolag har fördelen av mer diversifierade inkomstkällor kan den strukturen 
också ge upphov till potentiella likviditetsrisker. 

Stabilitetsproblem till följd av prisändringar av handelstjänster och ändrad 

marknadsstruktur 

Prisökningar av handelstjänster som erbjuds av banker kan vara positivt för finan-
siell stabilitet om sådana prishöjningar leder till en bättre prissättning av samhälle-
liga risker som dessa tjänster kan medföra. Dessutom kan en förändrad marknads-
struktur eller alternativa aktörer som tillhandahåller handelstjänster också bidra till 
finansiell stabilitet om de leder till en bättre fördelning av riskerna i det finansiella 
systemet. 

24 För en mer ingående diskussion, se ”Economic Review of the Financial Regulation Agenda”, kommissio-
nens arbetsdokument, 2014, och Ellis, R., ”collateral Transformation: Liquidity and Market Risk Issues”, 
Sapient Global Markets.

25 För mer detaljer, se Den svenska finansmarknaden, Sveriges riksbank, 2014.
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Om bankerna fortsätter att erbjuda handelstjänster är det viktigt för dem och 
deras klienter att beakta cykliska effekter av regleringarna. Regulatoriska kostna-
der kopplade till handelstjänster tenderar att vara lägre i goda tider och högre i 
stressade tider. Anledningen till detta är för det första att behovet av att hålla stora 
lager av de värdepapper som bankerna garanterar är mindre i goda tider eftersom 
investerarnas försäljningar och köp av omsättningsbara värdepapper har större 
förutsättningar att jämna ut sig relativt snabbt då.26 I stressade tider kan markna-
derna för räntebärande värdepapper emellertid riskera att bli mer ensidiga efter-
som många investerare tenderar att vilja förändra sina portföljer i samma riktning. 
Detta kan leda till ökade lager av de värdepapper som bankerna garanterar i sina 
roller som marknadsgaranter vilket i sin tur ökar kraven på regulatoriskt kapital och 
stabil finansiering eftersom bankernas risk också ökar. För det andra är kostnaden 
för upplåning och kapital i goda tider lägre än under stressade tider.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv skulle det vara bra om bankerna fortsatte 
att erbjuda dessa tjänster även i tider av oro. Annars finns det en risk att kapital-
förvaltarna tvingas avveckla sina positioner som i sin tur ökar stressen på markna-
den och försämrar situationen ytligare. Det finns goda skäl att anta att bankerna 
kommer att fortsätta att finnas till hands, i synnerhet för sina nyckelkunder och för 
säkerställda obligationer som är den kanske enskilt viktigaste finansieringsmark-
naden för bankerna. Det är därför viktigt ur ett finansiellt stabilitetsperspektiv att 
bankerna bygger upp extra kapital och likviditet i goda tider för att försörja sina 
kunder med handelstjänster även i stressade tider.

Spridningseffekter från kapitalförvaltare till banker

Kapitalförvaltarnas betydelse som finansiärer av bankerna samt bankernas roll som 
marknadsgaranter väcker frågan om hur kapitalförvaltarnas agerande i tider av oro 
kan påverka bankerna. 

Det är vanligt att kapitalförvaltare såsom fonder håller säkerställda obligatio-
ner och har insättningar i banker som en likviditetsbuffert. Om kapitalförvaltarna 
drabbas av stora uttag kan de behöva använda sina likviditetsbuffertar. För vissa 
banker skulle detta innebära ett utflöde av insättningar från kapitalförvaltarna. 
Eftersom bankerna står som marknadsgaranter för säkerställda obligationer kan 
det också innebära att bankerna behöver finansiera ökade lager av säkerställda 
obligationer om fonderna säljer.

Som vi beskrivit i detta avsnitt har de svenska kapitalförvaltarnas placeringar 
utomlands ökat kraftigt över tid. Vi har också visat att de svenska bankerna till-
handahåller derivat till kapitalförvaltarna. Typiskt sett förser de svenska bankerna 

26 Banker kan behöva hålla stora lager även när tiderna är goda för att göra det lättare för investerare att 
köpa olika värdepapper. Ett sådant lager skulle göra det möjligt att undvika att priset på värdepappret 
stiger alltför mycket över det grundläggande värdet.
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kapitalförvaltarna med utländsk valuta i sådana transaktioner. För att bankerna i 
sin tur ska få tag i utländsk valuta behöver de vända sig till de internationella ka-
pitalmarknaderna. Det leder oss in på nästa avsnitt om den svenska banksektorns 
internationalisering och ett ökat användande av finansiering av utländsk valuta.

I det avsnittet behandlas bankernas användande av finansering i utländsk 
valuta mer ingående. Vi undersöker vilka faktorer som kan ha föranlett bankernas 
emissioner av obligationer och certifikat i utländsk valuta. Vi diskuterar även hur 
bankernas användning av dessa obligationer och certifikat kan komma att utveck-
las i framtiden. Slutligen diskuterar vi några av de implikationer för den finansiella 
stabiliteten som detta kan få.
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n 3 Den svenska banksektorns 
internationalisering

Den svenska banksektorn har genomgått en rad stora förändringar under de 
senaste 15 åren. Av de som påverkat bankernas tillgångar är de två viktigaste 
förändringarna bankernas snabba expansion utanför Sverige och deras ökade in-
riktning på bolån i Sverige (se diagram 19). På skuldsidan är den viktigaste föränd-
ringen att deras användande av marknadsfinansiering har ökat (se diagram 20).

Anm. Med utomlands avses de fyra storbankernas utlåning till allmänhet utanför Sverige. 
Utlåningen utanför Sverige sker i utländsk valuta och kan därför påverkas av växelkursför-
ändringar. 

Källor: SCB, Riksbanken och bankernas kvartalsrapporter

Diagram 19. Årlig tillväxt i de svenska bankernas utlåning till allmänheten 
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En gemensam nämnare för dessa förändringar har varit bankernas utgivning av 
obligationer och certifikat i utländsk valuta. Bankerna har bland annat emitterat 
dessa för att finansiera expansionen utomlands och även för att täcka upp för den 
minskade inlåningen i Sverige. 
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Anm. Utlåningen är summan av monetära finansinstituts utlåning till svenska hushåll och 
icke-finansiella företag. Inlåningen är summan av inlåningen hos monetära finansinstitut 
från svenska hushåll och icke-finansiella företag. 

Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 20. Ökat användande av annan finansiering än insättningar
Miljarder SEK
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Den svenska banksektorns finansiering i utländsk valuta har ökat

De svenska bankerna finansierar sig i stor utsträckning med räntebärande värde-
papper i utländsk valuta (se diagrammen 21–22). Utgivningen av värdepapper i ut-
ländsk valuta ökade kraftigt under perioden 1998–2013. År 1998 var det omkring 
hälften av både de korta och de långa räntebärande värdepapperen som gavs ut i 
utländsk valuta. År 2013 gavs omkring 90 procent av de korta värdepapperen och 
80 procent av de långa ut i utländsk valuta. Trenden mot en större del emissio-
ner i utländsk valuta märks även när det gäller bostadsobligationer, även om den 
dominerande valutan när det gäller svenska bostadsobligationer fortfarande är den 
svenska kronan.

Det finns ett flertal viktiga skäl till att de svenska bankerna i allt högre grad 
finansierar sig i utländsk valuta. 

För det första har de svenska bankerna ökat sin utlåning till allmänheten utanför 
Sverige. Under perioden 1998–2008 expanderade de svenska bankerna snabbt 
utanför Sverige, framför allt i de övriga nordiska länderna, men även i Tyskland, 
Polen, Baltikum och Storbritannien (se diagram 19). De svenska bankerna finansie-
rade denna expansion främst genom att ge ut obligatoner via sina moderbanker. De 
medel som man därigenom fick in lånade moderbanken därefter ut till bankernas ut-
ländska dotterbanker eller filialer som ett komplement till finansieringen med lokala 
insättningar och lokala säkerställda obligationer i värdländerna.
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Anm. Uppgifterna omfattar bara emissioner via de svenska moder- och dotterbankerna. 
Emissioner via utländska dotterbanker ingår inte.

Källa: SCB

Diagram 21. De svenska bankernas emissioner av penningmarknadsinstrument
Miljarder SEK

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1 000 

Certifikat i SEK Certifikat i utländsk valuta 

För det andra har utlåningen till allmänheten i Sverige, i synnerhet för bostads-
ändamål, ökat snabbt under de senaste tio åren (se diagram 19). Inlåningen från 
allmänheten har däremot inte ökat lika snabbt (se diagram 20). För att finansiera 
detta inlåningsunderskott ger bankerna ut obligationer i både svenska kronor och 
utländsk valuta. Delar av upplåningen i utländsk valuta omvandlas därefter till 
svenska kronor via swapmarknaden27 och används för att finansiera utlåningen i 
Sverige. Genom att ge ut obligationer i utländsk valuta för att finansiera sitt inlå-
ningsgap i svenska kronor, istället för att ge ut obligationerna i kronor direkt, får 
bankerna tillgång till en bredare investerarbas och kan minska sina finansierings-
kostnader.

27 Se Johanna Eklund, Jonas Milton och Anders Rydén, ”Svenska bankers användning av valutaswapmark-
naden för att omvandla upplåning i utländsk valuta till svenska kronor”, Sveriges riksbank, Penning- och 
valutapolitik 2012:2.
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Anm. Uppgifterna omfattar bara emissioner via de svenska moder- och dotterbankerna. 
Emissioner via utländska dotterbanker ingår inte.

Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 22. De svenska bankernas emissioner av obligationer
Miljarder SEK
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Ett ytterligare skäl som har bidragit till de svenska bankernas ökade finansiering i 
utländsk valuta har att göra med kapitalförvaltares användande av valutaderivat 
(se även nästa avsnitt Tradingaktivitet och interbankmarknaderna). Som tidigare 
nämndes har svenska kapitalförvaltares investeringar utomlands ökat snabbt de se-
naste tio åren (se diagram 17). Det innebär att kapitalförvaltarna har delar av sina 
tillgångar i utländsk valuta (placeringarna) medan de har skulder i svenska kronor 
(åtaganden till sina kunder). Denna skillnad i valuta mellan tillgångar och skulder 
ger upphov till valutarisk. För att eliminera valutarisken ingår kapitalförvaltarna 
derivatavtal, så kallade valutaswappar, genom vilka de lånar utländsk valuta av 
bankerna i utbyte mot svenska kronor (se diagram 23). För att de svenska banker-
na ska kunna förse kapitalförvaltarna med utländsk valuta behöver de först erhålla 
den utländska valutan, vilket vanligtvis sker genom att de ger ut bankcertifikat i 
dollar eller euro.28 I takt med att svenska kapitalförvaltares investeringar utomlands 
har ökat har också efterfrågan på valutaderivat ökat. De svenska storbankerna har 
genom att fungera som marknadsgaranter trätt in och tillgodosett en del av denna 
efterfrågan.29

28 Observera att om marknaden för valutaderivat vore i balans skulle bankerna kunna fungera som mark-
nadsgaranter inom valutaderivat genom att endast träda in mellan köpare och säljare. Den svenska 
marknaden för valutaderivat är emellertid mer ensidig, eftersom det inte finns en tillräckligt stor motsidig 
efterfrågan till inhemska kapitalförvaltare.

29 Se t.ex. Ida Hilander, ”Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den 
kortfristiga valutaswapmarknaden”, Sveriges riksbank, Penning- och valutapolitik, 2014:1.
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De svenska kronorna som bankerna i sin tur erhåller från kapitalförvaltarna an-
vänds bland annat för att finansiera innehav av räntebärande värdepapper i kronor. 
Dessa innehav fungerar antingen som likviditetsreserver eller som handelslager till 
följd av bankernas roll som marknadsgaranter för vissa räntepapper (se även nästa 
avsnitt). Bankerna använder även de svenska kronorna som de tar emot i valutade-
rivaten för att finansiera sin verksamhet på repomarknaden, dvs upp och utlåning 
mot säkerhet. Bankerna har historiskt sett varit nettolångivare i förhållande till 
kapitalförvaltarna på repomarknaden, vilket innebär att de har ett finansierings-
underskott som de måste täcka.30 

Bank

Fond

Penning-
marknads-

fond

Sparare

SEK

SEK FX

FX

FX

SEK

certifikat

Diagram 23. Schematisk bild som illusterar vilken funktion kortfristiga värdepapper i utländsk 
valuta har i det svenska finansiella systemet

Anm. Diagrammet visar hur en bank emitterar värdepapper i utländsk valuta och omvandlar dem 
på swapmarknaden i transaktioner med inhemska kapitalförvaltare (dvs. fond). I denna process 
erbjuds fonden kurssäkring av banken. I utbyte får banken finansiering i svenska kronor som den kan 
använda för att finansiera sin likviditetsportfölj mm. 

Källa: Riksbanken

• Likviditetsportfölj
• Handelslager
• Repomarknad
• Interbank

Det sista skälet som bidragit till den ökade finansieringen i utländsk valuta, främst 
den kortfristiga delen, har göra med att bankernas ökade placeringar i utländska 
centralbanker. Utvecklingen beror bland annat på nya likviditetsregleringar som 
ställer krav på bankerna att ha större innehav av likvida tillgångar. Att ge ut bank-
certifikat i utländsk valuta för att finansiera placeringar i utländska  centralbanker 
har varit ett billigt sätt att möta regelverken. 

Diagram 24 visar hur de olika sätten som svenska banker använder upplåning i 
utländsk valuta har utvecklats sedan 1998. Diagrammet visar att under perioden 
1998–2005 användes upplåning i utländsk valuta främst för att finansiera tillgång-
ar i svenska kronor. Efter 2005 har denna upplåning dock i allt större utsträckning 
använts för att finansiera tillgångar i utländsk valuta. Under perioden 2005–2010 
genomgick de svenska bankerna en snabb expansion, främst i de övriga nordiska 

30 Det underskott som är en följd av detta finansierades delvis även via interbankmarknaderna. När det gäller 
obalanser på repomarknaden där säkerställda obligationer används som säkerhet, se även Sandström m.fl. 
”Marknaden för svenska säkerställda obligationer och kopplingar till den finansiella stabiliteten”, Sveriges 
riksbank, Penning- och valutapolitik, 2013:2. 
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länderna. Efter 2010 har ökningen av tillgångar i utländsk valuta delvis även drivits 
på av de svenska bankernas stora placeringar hos utländska centralbanker.

Anm. Uppgifterna avser tillgångar och skulder hos de svenska moder- och dotterbankerna. 
Bankernas utländska dotterbolag ingår inte.

Källor: SCB och Riksbanken 

Diagram 24. Uppskattade användningsområden för svenska bankers lånebaserade 
finansiering i utländsk valuta
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Flera faktorer kan komma att påverka de svenska bankernas 
upplåning i utländsk valuta

Det finns en rad faktorer som framöver kan komma att minska eller öka de svenska 
bankernas upplåning i utländsk valuta. 

För det första påverkas de svenska bankernas upplåning av takten i utlåningen 
till allmänheten både i Sverige och utomlands. Åren efter finanskrisen har tillväxten 
i de svenska storbankernas sammantagna utlåning varit relativt låg jämfört med 
den stora expansionsfasen före krisen, och har i första hand drivits av tillväxten i 
Sverige och övriga nordiska länder (se diagram 25). De svenska bankernas verk-
samhet i Östeuropa och Tyskland har emellertid minskat, vilket beror på att ban-
kerna antingen har dragit ner på eller till och med upphört med sin verksamhet. 
Den måttliga tillväxten i den totala utlåningen och en något minskad verksamhet 
på vissa utländska marknader gör sammantaget att det är troligt att tillväxttakten 
i den marknadsbaserade upplåningen i utländsk valuta kommer att minska något 
framöver.
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Storbritannien och Nederländerna 

Anm. Östeuropa avser Baltikum, Ryssland, Ukraina och Polen. 

Källor: Bankernas årsredovisningar och Riksbanken

Diagram 25. Tillväxttakt i de svenska storbankernas utlåning
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För det andra kommer de svenska bankernas upplåning i utländsk valuta även att 
påverkas av deras framtida roll på ränte- och valutaderivatmarknaderna. Det finns 
å ena sidan ett behov av sådana aktiviteter även framöver. Å andra sidan kan det 
bli dyrare för bankerna att vara marknadsgaranter, vilket i sin tur kan minska utbu-
det på sådana tjänster från bankerna. Behovet av stabil och långfristig finansiering 
(till följd av till exempel kommande krav på stabil finansiering, det så kallade NSFR-
kravet), högre kapitalkrav (till exempel det kommande kravet på bruttosoliditet), 
obligatorisk central motpartsclearing av OTc-derivat samt krav på mer transparent 
handel med räntepapper är sådant som kan göra marknadsgarantstjänster dyrare i 
framtiden (se även ruta). 

De svenska bankernas upplåning i utländsk valuta påverkas framöver också 
i hög grad av investerarnas efterfrågan på räntebärande värdepapper (se även 
avsnittet om kopplingar mellan kapitalförvaltare och banker). Säkerställda obliga-
tioner behandlas fördelaktigt i Solvens II-reglerna, vilket talar för att försäkrings-
företagen även i fortsättningen kommer att vara intresserade av att köpa dessa 
värdepapper. När det gäller bankernas penningmarknadsinstrument – till exempel 
bankcertifikat – finns det ett antal faktorer som kan påverka efterfrågan något 
negativt. Den typiska investeraren i sådana instrument är utländska penningmark-
nadsfonder. Nya regler för amerikanska penningsmarknadsfonder kommer snart 
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att börja tillämpas, vilket tillsammans med andra eventuella regeländringar31 kan 
minska efterfrågan och i slutändan ökar kostnaden för upplåning genom certifikat. 
En annan faktor som kan öka kostnaden för upplåning genom certifikat är minsk-
ning i centralbankernas extraordinära stöd till marknader och institutioner.

Potentiella implikationer för finansiell stabilitet

Som framgått tidigare är de svenska bankernas användning av finansering i 
utländsk valuta inte ett nytt fenomen i det svenska finansiella systemet. Risker rela-
terade till sådan finansiering har också lyfts fram tidigare.32 I denna uppsats foku-
serar vi emellertid lite extra på bankernas möjligheter att tillhandålla tjänster inom 
handel av finansiella instrument, i egenskap av marknadsgaranter eller genom att 
agera derivatmotpart till kapitalförvaltare. På grund av den centrala betydelsen av 
utländsk finansiering för sådana tjänster så lyfter vi fram vissa aspekter av dessa 
risker igen.

Den delen av den utländska finansieringen som swappas till svenska kronor ska-
par normalt sett inte några likviditetsrisker i utländsk valuta för bankerna. På grund 
av att den swappade finansieringen används för att finansiera tillgångar i kronor är 
det i kronor som bankerna kommer behöva likviditet för att kunna återbetala sina 
skulder om de inte kan förnya sin upplåning. 

Om storbankernas tillgång till finansiering i utländsk valuta försämras kommer 
deras motparter i valutaswappar också sannolikt att påverkas av detta. Det är 
troligt att bristen på tillgång till finansiering i utländsk valuta skulle leda till att ban-
kerna börjar ta mer betalt för att låna ut utländsk valuta i swappar. Om tillgången 
till finansiering skulle bli mycket dålig kan man till och med tänka sig att ban-
kerna skulle avstå helt från att göra valutaswapaffärer med sina kunder. Eftersom 
kapitalförvaltare vanligtvis använder valutaswappar med relativt korta löptider 
för att låna utländsk valuta har de ofta ett kontinuerligt behov av att förnya dessa 
kontrakt för att också fortsatt kunna hantera sina valutarisker. Det innebär i sin tur 
att dessa aktörer snabbt kan påverkas negativt om bankernas finansieringssitua-
tion försämras.

Om tillgången till utländsk finansiering försämras kan det också påverka ban-
kernas finansiering i svenska kronor, eftersom de då inte längre kan finansiera sig i 
kronor på valutaswapmarknaden. Eftersom en stor del av den utländska finansie-
ringen som swappas till svenska kronor används för att finansiera bankernas han-

31 Federal Reserve har upprättat en facilitet för omvända repor som gör det möjligt för icke-banker att förbi-
gå bankerna. För närvarande är facilitetens nyttjandeutrymme begränsat, men det är troligt att utrymmet 
kommer att öka i takt med att Federal Reserves penningpolitik blir allt mindre expansiv. Se t.ex. Robert N. 
Mccauley och Patrick McGuire, “Non-US banks’ claims on the Federal Reserve”, BIS Quarterly Review, 
mars 2014. 

32 Se t.ex. Ida Hilander, ”Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den 
kortfristiga valutaswapmarknaden”, Sveriges riksbank, Penning- och valutapolitik, 2014:1.



44 STRUKTUROMVANDLING I DET SVENSKA FINANSIELLA SYSTEMET

delstjänster i svenska kronor kan störningar i den utländska finansieringen direkt 
påverka bankernas roll som marknadsgaranter i svenska räntebärande värdepap-
per.  Detta kan leda till ökad systemrisk, som t.ex. under perioden 2008–2009, om 
tillgången till finansiering i utländsk valuta försämras samtidigt som kapitalförval-
tarnas behov av marknadsgarantstjänster ökar. 

Detta leder oss in på det sista avsnittet som handlar om bankernas roll som 
marknadsgaranter och tillhandahållare av handelstjänster. I det avsnittet tittar vi 
närmare på tradingsaktiviteten på andrahandsmarknaden och repomarknaden, 
med särskild tonvikt på förändringar som har ägt rum under perioden före respek-
tive efter krisen.33 Avslutningsvis diskuterar vi vilka konsekvenser som detta kan ha 
för den finansiella stabiliteten. 

33 Ur ett internationellt perspektiv, se committee on the Global Financial System, “Market-making and 
proprietary trading: industry trends, drivers and policy implications”, November 2014, BIS.
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n 4 Tradingaktivitet och interbank-
marknaderna

Kapitalförvaltarnas fortsatta betydelse och det faktum att kapitalmarknaderna kan 
få större betydelse för finansieringen av den reala sektorn i Sverige medför även ett 
ökat behov av tjänster som stöder dessa aktiviteter. Det kan till exempel handla om 
möjligheter att köpa och sälja värdepapper på andrahandsmarknaden och erhålla 
eller erbjuda likviditet mot säkerhet på repomarknaden.

Till exempel kan en kapitalförvaltare önska sälja ett värdepapper som den anser 
vara övervärderat. Eftersom kapitalförvaltaren inte nödvändigtvis äger värdepapp-
ret kan den vända sig till repomarknaden. Genom att låna värdepappret (i utbyte 
mot exempelvis likvida medel eller ett annat värdepapper) kan förvaltaren sälja det 
övervärderade värdepappret på andrahandsmarknaden. I exemplet ovan så skulle 
motparten som lånar ut värdepappret till kapitalförvaltaren vara en marknadsga-
rant. För att marknadsgaranten ska kunna låna ut värdepappret till kapitalförval-
taren så kan den antingen i sin tur försöka låna upp det av en annan motpart eller 
använda sitt lager av värdepapper om ett sådant finns. 

Marknadsgaranter på repomarknaden och andrahandsmarknaden underlättar 
handeln mellan kapitalförvaltare, vilket bidrar till att marknaderna blir effektiva.

Mindre aktiv trading och minskat användande av 
interbankmarknaderna 

Alla svenska storbanker agerar som marknadsgaranter på repo- och andrahands-
marknaderna för säkerställda obligationer och statspapper.34 Under perioden 
1996–2008 ökade omsättningen på dessa marknader avsevärt (se diagram 26 
och 27). Omsättningen på repo- och andrahandsmarknaderna tillsammans sjönk 
dock kraftigt 2008–2009 till följd av finanskrisen. Även om omsättningen mins-
kade något också på andrahandsmarknaden, var det framför allt repomarknaden 
som bidrog till att den totala omsättningen minskade. 

Idag är aktiviteten på repomarknaden betydligt högre än under den finansiella 
krisen, däremot är aktiviteten idag lägre än under perioden före krisen. Omsätt-
ningen på repomarknaderna för statsobligationer ligger klart under de nivåer som 
observerades strax före krisen. Omsättningen på repomarknaden för säkerställda 
obligationer är däremot nära de nivåer som före krisen. Samtidigt har den utestå-
ende stocken av säkerställda obligationer också ökat jämfört med före krisen. Så 

34 Bankerna är även marknadsgaranter för företagsobligationer, men det finns ingen formell överenskom-
melse om detta (se även Barr, D. ”Den svenska företagsobligationsmarknaden – en förstudie”, 2011). 
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även om omsättningen i absoluta tal nu är på samma nivåer som gällde före krisen, 
så är omsättningen, relativt den utestående stocken, fortfarande lägre än före 
krisen. 

Anm. Uppgifterna avser affärer med både kunder och banker. 

Källa: Riksbanken

Diagram 26 . Genomsnittlig daglig omsättning av säkerställda obligationer på repo- 
och andrahandsmarknaden 
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Anm. Uppgifterna avser affärer med både kunder och banker. 

Källa: Riksbanken

Diagram 27 . Genomsnittlig daglig omsättning av statsobligationer på repo- och 
andrahandsmarknaden 
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Det kan finnas flera orsaker till att omsättningen, framför allt på repomarknaden, 
idag är lägre jämfört med perioden före krisen. En orsak kan vara att färre vill 
investera i säkerställda obligationer och statsobligationer. Om till exempel andelen 
aktiva investerare, såsom hedgefonder, minskade till följd av krisen är det rimligt 
att räkna med en lägre omsättning i handeln med kunder utanför banksektorn. 
Att den delen av omsättningen minskade snabbt under krisen bekräftas i data (se 
diagram 28 och 29). Emellertid kan man också se att omsättningen i handeln med 
kunder har ökat stadigt efter krisen, i synnerhet för säkerställda obligationer.

Kund 

Källa: Riksbanken

Diagram 28 . Genomsnittlig daglig omsättning av säkerställda obligationer på repo-
marknaden, uppdelat på motpart
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En annan faktor som har lett till mindre omsättningsvolymer efter krisen är för-
ändringar i interbankaktiviteten på dessa marknader (se diagram 28–30). Medan 
omsättningen i handeln med kunder på repomarknaden började öka omedelbart 
efter krisen har interbankaktiviteten legat kvar på samma nivå som under krisen 
eller varit något lägre. Medan andelen interbankrelaterade affärer i förhållande 
till kundaffärer låg på mellan 60 och 80 procent före krisen, är förhållandet för 
närvarande omkring 50 procent för statsobligationer och omkring 20 procent för 
säkerställda obligationer. Det vill säga, endast var femte kundaffär som görs på 
repomarknaden för säkerställda obligationer matchas med en affär mellan banker.



48 STRUKTUROMVANDLING I DET SVENSKA FINANSIELLA SYSTEMET

Kund 

Källa: Riksbanken

Diagram 29 . Genomsnittlig daglig omsättning av statsobligationer på repomarknaden, 
uppdelat på motpart 
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Interbankmarknaden gör det möjligt för bankerna att jämna ut kundaffärerna 
sinsemellan. Men eftersom interbankaktiviteten minskat i proportion till kund-
affärerna har bankerna uppenbarligen behövt hitta andra sätta att hantera sin 
handel efter krisen. Antingen matchar de transaktionerna som de gör i sin roll som 
marknadsgaranter mer omsorgsfullt mellan kunderna eller så hanterar de i större 
utsträckning sina över- och underskott genom att använda sina egna balansräk-
ningar. Det är dessvärre svårt att ta fram data över bankernas innehav av värde-
papper till följd av att de är marknadsgaranter. Flera internationella studier35, och 
kontakter med marknads aktörer, bekräftar emellertid att bankerna efter krisen har 
blivit mindre villiga att hålla värdepapperslager för detta ändamål. En förklaring till 
detta är de senaste årens ökade kapitalkrav, vilket gör det mer kostsamt att hålla 
handelslager.

35 Se t.ex. “Guidance Update”, US Securities and Exchange commission, januari 2014.
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Anm. Uppgifterna omfattar både repor och transaktioner på andrahandsmarknaden. 

Källa: Riksbanken 

Diagram 30 . Förhållandet mellan interbankaktivitet och kundaktivitet
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Ytterligare en faktor som har nära anknytning till den andra faktorn, är att upp-
lånings- och likviditetssituationen för de svenska bankerna har förändrats efter 
krisen. Omsättningsbara värdepapper, däribland sådana som finns i bankernas 
likviditetsportföljer, och repotransaktioner med kunder har tidigare enkelt kunnat 
finansieras via interbankmarknaderna eller genom utgivandet av bankcertifikat i 
utländsk valuta som sedan omvandlas till svenska kronor på swapmarknaden (se 
diagram 23 och 31).

Som framgått tidigare har aktiviteten på interbankmarknaden minskat efter kri-
sen. Detta gör att bankerna i större utsträckning har blivit beroende av marknader-
na för bankcertifikat i utländsk valuta för att finansiera sina handelslager. Bankerna 
har idag god tillgång till upplåning i utländsk valuta och till swapmarknaden. Detta 
delvis tack vare att de har förhållandevis höga kreditbetyg vilket är viktigt för att 
få tillträde till dessa marknader. I dagsläget är likviditeten och utbudet på markna-
den också goda och de banker som har tillträde kan finansiera sig till förmånliga 
villkor. Det är dock troligt att det kan komma att ske någon form av korrigering i 
prissättningen av likviditet och kreditrisker när den extraordinära likviditeten från 
centralbankerna dras tillbaka, vilket i sin tur kan komma att fördyra denna form av 
finansiering.
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Värdepapper i SEK Certifikat i utländsk valuta

Diagram 31. Bankernas innehav av värdepapper i SEK och utestående volym av 
certifikat i utländsk valuta
Miljarder SEK

Anm. Med banker avses MFI.  

Källa: Riksbanken

Potentiella implikationer för finansiell stabilitet

Det är svårt att bedöma hur dessa förändringar på repomarknaden kan påverka 
den finansiella stabiliteten. 

Den lägre interbankaktivitet som observerats efter krisen har inga entydiga 
konsekvenser för den finansiella stabiliteten. Å ena sidan kan lägre riskspridning på 
interbankmarknaden leda till något ökade kostnader för handelstjänster i normala 
tider. Å andra sidan kan de också leda till mindre spridningsrisker mellan banker.

Den omedelbara minskningen i handeln på repomarknaden under krisen och 
den efterföljande återhämtningen i kundaffärerna stöder tesen att utbudet av han-
delstjänster kan begränsas under kriser, samtidigt som efterfrågan på handelstjäns-
ter kan vara fortsatt hög. Det är därför viktigt att kapitalförvaltare har realistiska 
förväntningar på tillgången till marknadslikviditet under stressade förhållanden och 
tar hänsyn till potentiella förändringar i sådana kostnader i sina investeringsbeslut.

Det är också värt att notera att de nya regelverken har ökat kraven på bankerna 
att hålla mer kapital och mer stabil finansiering. Även om detta kan påverka kost-
naderna för handelstjänster så har regleringen också gjort bankerna mer robusta 
vid chocker vilket i sin tur innebär att bankerna borde ha goda möjligheter att upp-
rätthålla sina handelstjänster även i tider av stress. Samtidigt håller banker vanligt-
vis kapital för att kunna hantera de risker som de har i sin balansräkning för tillfäl-
let. Om efterfrågan på handelstjänster ökar i tider av stress, då ökar också behovet 
av kapital och stabil finansiering. Banker som fungerar som marknads garanter 
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och vill kunna tillhandahålla stabila handelstjänster till sina kärnkunder bör därför 
bygga upp tillräckligt med kapital och likviditet i goda tider för att kunna fortsätta 
med dessa tjänster också under stressade förhållanden. 
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n Slutsatser

Den finansiella krisen och dess efterdyningar, bland annat i form av regelföränd-
ringar på en mängd områden, gör det troligt att det svenska finansiella syste-
mets struktur kan komma att förändras. Visserligen kommer banklån sannolikt 
att fortsätta att vara en viktig finansieringskälla för den reala sektorn men andra 
finansieringskällor kan komma att spela en viktigare roll än tidigare. Framväxten av 
alternativa finansieringskällor kan ses som en positiv utveckling eftersom det ökar 
tillgången till finansiering för den reala sektorn.

Bankerna kommer troligen att fortsätta att tillhandahålla handelsrelaterade 
tjänster till kapitalförvaltare men deras betydelse kan minska något och öppna 
upp för andra sätt för kapitalförvaltarna att handla och skaffa likviditet. Detta kan 
underlätta handeln och därmed bidra till bättre fungerande finansiella marknader. 
Samtidigt väcker framväxten av alternativa finansierings- och handelsarrangemang 
också frågor om stabiliteten i dessa arrangemang och om deras inverkan på det 
finansiella systemet som helhet.

En särskild fråga är hur bankerna och det finansiella systemet kan påverkas av 
en eventuell instabilitet i dessa alternativa arrangemang. Bankernas direkta eller 
indirekta delaktighet i dessa arrangemang innebär att bankerna kan komma att 
påverkas negativt vid tider av stress genom att risker som normalt ligger utanför 
bankernas balansräkningar då kan komma att återvända till banksektorn. Att ban-
kerna tar på sig viss ökad risk i sina balansräkningar under tider av stress kan vara 
önskvärt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom det kan minska den totala 
stressen i det finansiella systemet. Men för att bankerna ska ha kapacitet att fung-
era som stötdämpare för att absorbera risker som kan återvända till banksystemet 
och för att kunna tillhandahålla handelsrelaterade tjänster behöver de säkerställa 
att de har tillräckligt med kapital och likviditet. Samtidigt behöver transparensen 
öka om risker som kan återvända till banksystemet.

 



Kan nya regleringar påverka bankernas kostnader?

Som ett svar på den finansiella krisen har det införts nya regleringar i syfte 
att öka motståndskraften i det finansiella systemet. Vissa har redan börjat 
tillämpas medan andra kommer att införas inom de närmaste åren. De nya 

reglerna innebär såväl ökade krav på enskilda institut som regleringar som påverkar 
det finansiella systemet som helhet. Det är inte enbart bankerna som berörs av de 
nya regleringarna utan även skuggbanker, försäkringsbolag och andra aktörer på 
de finansiella marknaderna. De flesta regleringar är globala. I denna ruta ger vi en 
överblick över hur några av de viktigaste nya regleringarna kan påverka bankerna.

De nya regleringarna kan öka bankernas kostnader för att låna ut till företag och hushåll 

Det så kallade Basel III-regelverket utgör grundstommen i de nya reglerna som 
tagits fram för banker.36 En viktig del i detta regelverk är skärpta kapitalkrav för 
bankerna. Detta innebär att bankerna måste finansiera sig med mer och bättre 
kapital jämfört med under tidigare regelverk. Syftet med detta är att bankerna får 
ökad förmåga att hantera oväntade förluster. Eftersom de nya reglerna borde inne-
bära att bankerna blir säkrare och att investerarnas risktagande därmed minskar är 
det också rimligt att investerarna i banker kräver lägre kompensation. Därmed bör 
de ökade kapitalkraven på bankerna inte leda till att bankernas finansieringskost-
nader ökar om den ökade mängden kapital kompenseras av ett lägre avkastnings-
krav. Men andra faktorer som också påverkar kostnaden gör dock att det finns skäl 
att tro att de högre ställda kraven på bankerna inte helt kommer att kompenseras 
av ett lägre avkastningskrav och att bankernas finansieringskostnader därför ändå 
kan komma att öka till följd av införandet av nya regleringar. Sådana faktorer är till 
exempel skattemässiga fördelar med lånebaserad finansiering och svårigheter för 
investerare att bedöma vilka risker som bankerna tar. I den utsträckning som de 
nya kraven gör att banker får bära kostnaden för risker som tidigare indirekt bars 
av stater kommer det också att leda till en ökad kostnad för bankerna. Nedan listas 
några regleringar som kommer att förändra kapitalkraven: 

• Högre riskkviktade kapitalkrav. Med Basel III höjs det totala riskviktade 
kapitalkravet samtidigt som kapitalkravet i större utsträckning än tidigare 
måste uppfyllas med eget kapital. Ett högre riskbaserat kapitalkrav påverkar 

36 Baselregelverken beslutas av Baselkommittén som är en global kommitté bestående av centralbanker och 
tillsynsmyndigheter. Regelverken utför överenskommelser som sedan införs av medlemmarna i den egna 
lagstiftningen. I Sverige införs Baselregelverket genom EU-lagstiftningen.

STRUKTUROMVANDLING I DET SVENSKA FINANSIELLA SYSTEMET 53



tillgångarna i proportion till deras risk, vilken ska avspeglas i den riskvikt som 
tillgången ges. En bank behöver därför finansiera sig mer med eget kapital 
ju högre riskvikter, det vill säga mer riskfyllda, bankens tillgångar är. Jämfört 
med tidigare regelverk ökar kapitalkravet därför relativt sett lika mycket för ett 
företagslån med hög risk och ett lån till ett hushåll som normalt sett har lägre 
risk.

• Införande av ett bruttosoliditetskrav. Bruttosoliditet tar i motsats till det 
riskviktade kapitalkravet inte hänsyn till tillgångarnas risk. Istället ställer det 
krav på att banken ska en viss mängd kapital i förhållande till sina totala 
(oviktade) tillgångar. Ett bruttosoliditetskrav ställer således samma krav på 
eget kapital oavsett hur riskfylld bankens tillgångar är. Jämfört med tidigare 
regelverk som, i de flesta länder, enbart innehållit ett riskviktat kapitalkrav, 
innebär ett bruttosoliditetskrav i första hand att kapitalkravet för de lägst 
riskviktade tillgångarna ökar. Det vill säga kapitalkravet i kronor räknat 
blir högre enligt bruttosoliditetsmåttet än det riskviktade kapitalkravet för 
dessa typer av tillgångar. För mycket lågt riskviktade tillgångar blir således 
bruttosoliditetskravet det bindande kapitalkravet. 

Bankerns lån till hushåll för köp av bostäder och till vissa statligt anknutna lånta-
gare har ofta låg riskvikt. Bolån och investeringar i statspapper brukar därför ofta 
beskrivas som de verksamheter som kan komma att påverkas mest av ett brut-
tosoliditetskrav. Om bankerna inte kan väga upp de ökade kostnaderna av mer 
eget kapital genom högre utlåningsräntor blir denna utlåning mindre lönsam för 
bankerna. Vissa bedömare menar därför att ett bruttosoliditetskrav ger bankerna 
incitament att investera i tillgångar med hög risk och hög avkastning eller flytta 
lågrisktillgångar utanför balansräkningen. 

Ett annat viktigt inslag på regleringsagendan som kan komma att öka bankernas 
finansieringskostnader är kravet på att bankerna ska ha en högre motståndskraft 
mot kortvarig likviditetsstress och vara mer långfristigt och stabilt finansierade. Det 
huvudsakliga syftet med detta är att minska bankernas likviditets- och finansie-
ringsrisker. Även dessa krav bör därmed kunna göra att investerare sänker sina av-
kastningskrav eftersom kraven borde bidra till att bankerna blir säkrare. Men som 
beskrevs ovan, på grund av andra faktorer finns det skäl att tro att detta inte helt 
kommer väga upp för kostnaderna för att förlänga finansieringen utan att de nya 
kraven ändå leder till ökade kostnader för bankerna. Kraven införs främst genom 
två nya likviditetsregleringar i Basel III:
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• Liquidity coverage ratio (LCR) är ett mått på en banks motståndskraft mot 
kortvarig likviditetsstress. Som krav innebär det att en bank måste hålla likvida 
tillgångar motsvarande de kassautflöden som banken kan komma att möta 
om den utsätts för likviditetsstress som varar i 30 dagar. För att uppfylla kravet 
kan bankerna antingen öka sina innehav av likvida tillgångar, eller öka den 
genomsnittliga löptiden i sin finansiering. Båda tillvägagångsätten medför 
typiskt sett ökade kostnader eftersom likvida tillgångar oftast är lågavkastande 
och långfristig finansiering är dyrare än kortfristig.

• Net stable funding ratio (NSFR) innebär ett minimikrav på hur stor andel stabil 
finansiering en bank måste ha i förhållande till sina tillgångar. Något förenklat 
innebär det att en bank måste säkerställa att en viss andel av sin finansering 
har en löptid över ett år eller att den utgörs av inlåning som historiskt sett 
har varit stabil, exempelvis inlåning från hushåll. Kravet på stabil finansiering 
beräknas utifrån hur illikvida bankens tillgångar är. Det ställs större krav på 
stabil finansiering för långfristiga och ilikvida tillgångar så som ett bolån eller 
företagslån med lång löptid än på en investering i likvida värdepapper. Framför 
allt banker med en stor andel långfristiga tillgångar kan behöva öka andelen 
långfristig och stabil finansiering när NSFR införs. Detta kan medföra en högre 
finansierinsgkostnad för dem jämfört med i dag.37

Vid sidan av Basel III som avser att öka bankernas motståndskraft och förhindra att 
de får problem finns även nya regelverk som istället syftar till att minska kostna-
derna för samhället om banker väl får problem. Ett av dessa regelverk är Krishan-
teringsdirektivet (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD). Detta regelverk 
gäller i Europa och ger myndigheter rätt att skriva ner eller omvandla en banks 
skulder till eget kapital, så kallad skuldnedskrivning eller bail in, om banken skulle 
fallera. I Krishanteringsdirektivet exkluderas vissa instrument från skuldnedskriv-
ning eller ges på andra sätt högre prioritet på beskostnad av andra finansierings-
former. Till exempel får säkerställda obligationer bättre skydd från bail-in jämfört 
med icke säkerställda obligationer. Därmed ändras den relativa risken mellan dessa 
två typer av obligationer. Detta kan innebära att investerare i icke säkerställda 
obligationer kräver högre avkastning än tidigare och att denna finansieringsform 
blir dyrare för bankern. På samma sätt borde följaktligen säkerställda obligatoner 
bli relativt sätt billigre eftersom de får bättre prioritet. 

37 Enligt den internationella överenskommelsen i Baselkommittén ska NSFR införas som ett krav för bankerna 
från och med 2018.
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Regleringarna kan även öka kostnaden för bankerna att erbjuda kapitalmarknadstjänster 

I de svenska bankernas verksamhet ingår normalt att förmedla finansiella tjänster 
på kapitalmarknaderna. Bankerna hjälper företag att emittera värdepapper och 
ingå olika typer av derivattransaktioner. De agerar också mellanhand på de 
finansiella marknaderna, till exempel genom att bistå med likviditet eller agera 
marknadsgarant, så kallad market maker. Även dessa verksamheter är föremål för 
nya regleringar. 

I den utsträckning som dessa aktiviteter innebär att bankerna tar upp tillgångar 
och skulder på sina egna balansräkningar påverkas de av de högre kapital- och 
likviditetskrav som beskrivits ovan. I första hand handlar det då om tillgångar och 
skulder relaterade till bankernas ut- och inlåning till och från andra banker och om 
tillgångar som bankerna behöver hålla i lager i bankernas roll som marknadsgaran-
ter. I båda dessa fall kommer bankerna att behöva finansiera verksamheten med 
en större andel kapital och med längre finansiering än tidigare, vilket gör att kost-
naden ökar. I den mån det huvudsakligen är värdepapper med låg kreditrisk som 
bankerna agerar garant för är det möjligt att det huvudsakligen är bruttosoliditets-
kravet som kan medföra ett högre kapitalkrav. Av de kommande likviditetsregle-
ringarna är det främst NSFR som kan komma att påverka denna del av bankernas 
verksamhet genom att kräva att även kortfristig utlåning till banker och innehav i 
värdepapper delvis har långfristig finansiering. 

Utöver dessa kapital- och likviditetsregleringar, vilka alltså utgår från bankernas 
balansräkningar, införs även krav som i stället är mer direkt riktade mot de finan-
siella transaktioner och den handel som bankerna utför antingen för egen eller för 
kunders räkning. På detta område införs en mängd helt nya regelverk som syftar 
till att minska motpartsrisker och öka genomlysningen på de finansiella markna-
derna. En del av dessa går ut på att kräva att bankerna i större utsträckning håller 
kapital och likviditet även för transaktioner som de inte tar upp på balansräkning-
en, främst derivat: 

• Kapitalkrav för motpartsrisker är en helt ny del i kapitaltäckningsregelverket 
som införts efter krisen. Detta ställer krav på bankerna att de även ska hålla 
kapital för marknadsvärdet av motpartsriskerna i till exempel derivat-
transaktioner.

• Krav på central clearing och utbyte av säkerheter för derivat. I syfte att 
minska riskerna på derivatmarknaden införs ett helt nytt regelverk för 
OTc-derivatmarknaden. Konkret innebär dessa regler att kostnaden för 
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derivattransaktioner kan öka då bankerna i större utsträckning än tidigare 
måste ställa tillgångar som säkerheter i transaktionerna. 

i.  Krav på att derivat ska clearas centralt: I stort sett samtliga finansiella 
aktörer blir skyldiga att cleara standardiserade derivattransaktioner 
centralt, alltså att använda sig av en central motpart (ccP) som tar 
övertar motpartsriskerna. 

ii. CCP-krav: De centrala motparterna måste själva uppfylla vissa krav 
som garanterar att de har tillräckligt med kapital och resurser för 
att hantera de risker som de tar på sig. Detta gör att även banker 
som utför transaktioner med ccP:er omfattas av krav på att ställa 
marginalsäkerheter och att bidra med kapital till ccP:erna. 

iii. Bilaterala krav: Icke standardiserade derivat, valutaderivat och derivat 
där en av motparterna är ett icke-finansiellt företag omfattas inte av 
kravet på obligatorisk ccP-clearing. I stället ställs striktare krav på att 
motparterna utbyter säkerheter med varandra. 

Kraven kopplade till bankernas derivathandel har i sin tur medfört nya likviditets-
åtaganden för bankerna som inte tas upp på deras balansräkningar. Den nya likvi-
ditetsregleringen innehåller därför krav på bankerna som relaterar även till dessa. 
Exempelvis kräver LcR att bankerna har likviditetsbuffert för att täcka framtida 
behov att ställa säkerheter för sin derivattransaktioner. I NSFR krävs att bankerna 
håller stabil finansiering för de marginalsäkerheter som de ställt i derivat. 

Kostnadsförändringar beror dock på bankers anpassningsförmåga och investerares 

avkastningskrav

Sammanfattningsvis kan dessa regelverk innebära ökade kostnader för bankerna 
i deras in- och utlåningsverksamhet och när de utför och finansierar finansiella 
transaktioner, både sådana som leder till att bankerna redovisare tillgångar och 
skulder på sina egna balansräkningar och sådana som inte gör det. Vilken netto-
effekt kostnadsförändringarna får kommer till stor del att bero på hur bankerna 
väljer att anpassa sig till de nya reglerna och hur investerare i bankerna väljer att 
anpassa sina avkastningskrav. 
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