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Förord 

Den finansiella infrastrukturen består av system där betalningar genomförs och 

transaktioner med finansiella instrument hanteras. Denna infrastruktur gör det 

möjligt för enskilda hushåll, företag och myndigheter att betala och ta emot 

betalningar på ett säkert och effektivt sätt. Den gör det också möjligt att på ett säkert 

och effektivt sätt betala för och leverera aktier, räntebärande värdepapper och andra 

finansiella instrument som omsätts på de finansiella marknaderna. 

 

Den finansiella infrastrukturen har på detta sätt en central roll och är en förutsättning 

för att det finansiella systemet ska fungera. Det innebär att problem som uppstår i 

den finansiella infrastrukturen kan få allvarliga och negativa konsekvenser för 

funktionen i det finansiella systemet med potentiellt stora samhällsekonomiska 

kostnader som följd. För stabiliteten i det finansiella systemet är det således av stor 

vikt att den finansiella infrastrukturen fungerar på ett säkert och effektivt sätt.  

 

Riksbanken övervakar den finansiella infrastrukturen i syfte att identifiera och 

analysera källor till risker och effektivitetsförluster och att verka för att minska dessa. 

Utgångspunkten för detta arbete är Riksbankens ansvar att värna den finansiella 

stabiliteten. Med rapporten Finansiell infrastruktur vill Riksbanken presentera sina 

bedömningar av stabiliteten och effektiviteten i den finansiella infrastrukturen i 

Sverige. I rapporten beskrivs även utgångspunkterna för Riksbankens 

övervakningsarbete och hur detta går till i praktiken. 

 

Rapporten vänder sig till systemen i den finansiella infrastrukturen, systemens 

deltagare, inhemska och utländska myndigheter samt Riksdagen. Genom att 

offentliggöra sina bedömningar vill Riksbanken uppmuntra till kontinuerliga 

förbättringar som främjar den finansiella infrastrukturen och därmed den finansiella 

stabiliteten i Sverige. Rapporten ges ut en gång per år och finns tillgänglig på 

Riksbankens webbplats www.riksbank.se. Årets rapport tar hänsyn till utvecklingen till 

och med den 31 mars 2015.  

 

 

Stockholm 31 mars 2015 

 

 

Kasper Roszbach 

Avdelningschef, 

Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet 
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Förkortningar 

BIS – Bank for International Settlements 

CPMI – Committee on Payments and Market Infrastructures 

CSDR – Central Securities Depositories Regulation 

Emir – European Market Infrastructure Regulation  

Esma – European Securities and Markets Authority 

Iosco – International Organization of Securities Commissions  

OTC – Over the Counter 

PFMI – Principles for Financial Market Infrastructures 

T2S – Target2-Securities 
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Sammanfattning 

Med rapporten Finansiell infrastruktur 2015 vill Riksbanken presentera sina 

bedömningar av stabiliteten och effektiviteten i den finansiella infrastrukturen i 

Sverige. I rapporten beskrivs även utgångspunkterna för Riksbankens 

övervakningsarbete, hur detta går till i praktiken samt vilka områden som Riksbanken 

fokuserar sitt övervakningsarbete på under 2015. Rapporten tar hänsyn till den 

utveckling som skett i den finansiella infrastrukturen under 2014 till och med den 31 

mars 2015. 

Riksbankens övergripande bedömning 

Riksbanken anser att den finansiella infrastrukturen i Sverige består av säkra och 

effektiva infrastruktursystem.1, 2 Det finns dock utrymme för förbättringar vad gäller 

såväl infrastruktursystemen som sådana, beroendet mellan infrastruktursystemen och 

dess deltagare samt de regleringar som infrastruktursystemen och dess deltagare har 

att förhålla sig till. Det samlade resultatet av den deltagarundersökning som 

Riksbanken genomförde tillsammans med Finansinspektionen under hösten 2014 

stärker denna bedömning. 

Nedan presenteras några viktiga åtgärder som genomförts i den finansiella 

infrastrukturen samt ett antal utestående åtgärder som behöver vidtas för att 

ytterligare öka säkerheten och effektiviteten i den finansiella infrastrukturen i 

Sverige. Slutligen presenteras tre områden som Riksbanken kommer arbeta med i sin 

övervakning under 2015 och avser att följa upp i den rapport som publiceras 2016. 

Åtgärder som bidrar till ökad säkerhet och effektivitet i den 
finansiella infrastrukturen 

 Förändring i konkurslagen säkerställer införlivande av finalitydirektivet i 

svensk rätt för svenska deltagare: En ändring i konkurslagen som trädde i 

kraft i mars 2015 säkerställer att en konkursförvaltare inte kan kräva att 

överföringsuppdrag, såsom exempelvis en värdepapperstransaktion eller 

betalning, som svenska deltagare infört i ett system efter konkurs ska återkallas. 

Ändringen i konkurslagen hanterar dock inte frågan om vad som gäller enligt 

svensk rätt för en utländsk deltagare. 

 Samtliga svenska infrastrukturföretag har tagit fram återhämtningsplaner: 

De internationella standarderna, PFMI3, ställer krav på att infrastrukturföretagen 

har återhämtningsplaner. Dessa planer visar hur finansiella infrastrukturföretag 

                                                        
1
 De infrastruktursystem som avses här är de svenska system som ingår i Riksbankens övervakning: Riksbankens system för överföring 

av kontoförda pengar RIX, Euroclear Sweden AB:s system för värdepappersavveckling (VPC-systemet), Nasdaq OMX Clearing AB:s 
centrala motpartssystem för finansiella derivat, råvaruderivat samt repor och Bankgirocentralen BGC AB:s system för clearing av 
massbetalningar. 
2
 Se Sveriges riksbank (2014), ”Den svenska finansmarknaden 2014” för mer information om den finansiella infrastrukturen i Sverige. 

3
 Vid sin övervakning av den finansiella infrastrukturen utgår Riksbanken från de krav på säkerhet och effektivitet som ställs i de 

internationella standarder som är utgivna av Committee on Payment and Market Infrastructures (CPMI) och International Organization 
of Securities Commissions (Iosco) – ”Principles for financial market infrastructures” (PFMI). 
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kan återhämta sig och driva sin verksamhet vidare även i en situation där 

företaget drabbas av allvarliga ekonomiska problem. Samtliga svenska 

infrastrukturföretag som står under Riksbankens övervakning har tagit fram en 

plan för återhämtning. 

 Samtliga svenska infrastrukturföretag har påbörjat analysen kring risker 

förknippade med indirekta deltagare: De internationella standarderna, PFMI, 

ställer även krav på att systemen ska identifiera och kunna hantera de risker som 

indirekta deltagare4 ger upphov till. Samtliga infrastruktursystem har nu 

påbörjat analyser som ska mynna ut i handlingsplaner för hur riskerna ska 

hanteras. 

Åtgärder som bör vidtas för att ytterligare öka säkerheten och 
effektiviteten i den finansiella infrastrukturen 

 Det behövs en resolutionsordning för finansiella infrastrukturföretag: En 

resolutionsordning är ett alternativt förfarande till konkurs och som innebär att 

ett företag rekonstrueras eller avvecklas under statlig kontroll. En sådan ordning 

håller på att införas för banker5 men behöver nu utvecklas och särskilt anpassas 

till den verksamhet som finansiella infrastrukturföretag bedriver. Det är särskilt 

viktigt att få en resolutionsordning för centrala motparter på plats på grund av 

de motpartsrisker de hanterar. 

 Euroclear Swedens arbete med att byta ut sitt IT-system för 

värdepappersavveckling bör föregås av noggrann analys och planering: 

Projektet med att byta ut Euroclear Finlands värdepappersavvecklingssystem 

drabbades i ett inledande skede av problem och förseningar, som nu har 

åtgärdats. Eftersom ett liknande systemutbyte ska ske i Sverige bör Euroclear 

Sweden dra lärdom av detta projekt. Systemutbytet bör även föregås av en 

noggrann och fullständig analys av den svenska marknadens krav på 

funktionalitet i det tilltänkta systemet. Utöver det måste Euroclear Sweden också 

hantera de nya krav som kommer i form av den nya EU-förordningen CSDR.6 

Detta förutsätter en projekt- och beställarorganisation som har tillräckliga 

resurser för att hantera de stora krav som både det kommande systembytet och 

nya regleringar för med sig. 

 Operatören av RIX-systemet bör arbeta aktivt med rutiner och processer 

för att bibehålla hög driftsäkerhet: Under 2013 och 2014 har både större och 

mindre störningar inträffat i RIX-systemet. Vissa av de mindre störningarna har 

inträffat flera gånger och uppkommit på grund av att processer och rutiner inte 

har följts på ett tillfredställande sätt. Detta visar på att förbättringar behöver ske 

vad gäller de rutiner och processer som RIX-systemet är beroende av. 

Riksbanken anser därför att operatören av RIX-systemet bör stärka det 

förebyggande arbetet genom att genomföra en översyn av de processer och 

                                                        
4
 En indirekt deltagare definieras som en finansiell aktör som inte lyder under infrastruktursystemets regelverk men vars transaktioner 

hanteras av systemet genom att nyttja möjligheten att delta via en direkt deltagare. 
5
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av 

kreditinstitut och värdepappersföretag. 
6
 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska 

unionen och om värdepapperscentraler. 
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rutiner som finns och se till att de efterlevs. En naturlig del av detta arbete bör 

även vara att utvärdera nivån på tillgänglighetsmålet och att precisera hur målet 

ska uppnås. 

 Emittenter av obligationer med rörlig kupong bör anpassa dessa till 

negativa räntor: Riksbankens expansiva penningpolitik har lett till en 

lågräntemiljö där vissa marknadsräntor har blivit negativa. Behoven av att 

anpassa de finansiella infrastruktursystemen och praxis på de finansiella 

marknaderna till följd av negativa räntor har hittills varit små. Ett undantag är 

marknaden för obligationer med rörlig kupong, så kallade Floating Rate Notes 

(FRN). Vid ett lågt ränteläge kan kupongerna på dessa obligationer bli negativa, 

vilket medför både tekniska och rättsliga frågeställningar. Riksbanken anser 

därför att det är viktigt att varje emittent i nära dialog med Euroclear Sweden, 

klargör för övriga marknadsaktörer hur dess obligationer anpassas till ett 

negativt ränteläge. 

Fokusområden för Riksbankens övervakningsarbete under 
2015 

 Utvärdering av återhämtningsplaner: Samtliga fyra infrastruktursystem som 

Riksbanken övervakar har under 2014 utarbetat återhämtningsplaner. Dessa 

planer visar hur finansiella infrastrukturföretag kan återhämta sig och driva sin 

verksamhet vidare även i en situation där företaget drabbas av allvarliga 

ekonomiska problem. I oktober 2014 publicerade CPMI-Iosco en vägledning om 

vad sådana planer bör innefatta. Av den anledningen kommer Riksbanken, i 

samarbete med Finansinspektionen, lägga fokus på att analysera och bedöma 

hur väl de svenska infrastrukturföretagens återhämtningsplaner följer dessa 

riktlinjer. 

 Kartläggning av infrastrukturföretagens arbete med cyberhot: En operativ 

risk för finansiella infrastrukturföretag är risken att utsättas för IT-relaterade 

angrepp som exempelvis kan skada dess IT-system. Denna typ av angrepp är 

exempel på cyberhot som kan få stora konsekvenser för stabiliteten i det 

finansiella systemet. Därför avser Riksbanken att, i samarbete med 

Finansinspektionen, undersöka närmare hur de finansiella infrastrukturföretagen 

arbetar med att hantera cyberhot. 

 Analys av effekterna av en eventuell framtida T2S-anslutning: Den svenska 

marknaden behöver ta ställning till om den vill att avveckling av värdepapper i 

svenska kronor ska ske på T2S eller inte. Riksbankens verksamhet skulle beröras 

vid en eventuell anslutning till T2S. Det skulle påverka allt från hur 

värdepappersmarknaden är organiserad till Riksbankens egna operativa 

verksamhet. En eventuell T2S-anslutning skulle även föra med sig avtalsmässiga 

frågor till följd av att Riksbanken i så fall skulle ge T2S istället för Euroclear 

Sweden i uppdrag att administrera Riksbankens särskilda konton, säkerheter och 

krediter för värdepappersavveckling. Riksbanken kommer av den anledningen 

utföra en egen analys av de effekter som skulle uppstå till följd av en eventuell 

T2S-anslutning. Denna analys kommer göras utifrån ett stabilitets- och 

effektivitetsperspektiv, ett operativt perspektiv samt ett juridiskt perspektiv. 
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Riksbankens övervakningsarbete 

Riksbankens arbete med övervakningen av den finansiella infrastrukturen tar sin 

utgångspunkt i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank (riksbankslagen) och det 

ansvar Riksbanken har att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.7 

Syftet med övervakningen är att identifiera och analysera källor till risker och 

effektivitetsförluster i den finansiella infrastrukturen och verka för att minska dessa. 

Det är dock viktigt att påpeka att Riksbankens övervakning inte på något sätt fråntar 

det enskilda systemet ansvaret för den egna riskhanteringen. Det yttersta ansvaret 

för att verksamheten är säker och effektiv ligger alltid hos systemet självt. 

VAD ÄR FINANSIELL INFRASTRUKTUR? 

Den finansiella infrastrukturen består av system där betalningar genomförs och 

transaktioner med finansiella instrument hanteras. Mer precist definierar Riksbanken 

den finansiella infrastrukturen som de system som hanterar finansiella positioner 

och/eller möjliggör finansiella flöden mellan olika aktörer, systemens legala ramverk 

och rutiner samt deltagarnas användning av dessa system. Utöver detta tillkommer 

ett antal angränsande funktioner8 som är kritiska för systemen och av den 

anledningen också är föremål för Riksbankens övervakning. 

Den finansiella infrastrukturen har på detta sätt en central roll i det finansiella 

systemet och är en förutsättning för att systemet ska fungera väl. Det innebär också 

att svagheter i infrastrukturen kan leda till att problem hos en deltagare eller i ett 

system sprider sig till andra deltagare och system. Svagheter kan därmed påverka 

såväl betalningsmarknadens som de finansiella marknadernas sätt att fungera med 

potentiellt stora samhällsekonomiska kostnader som följd. 

RIKSBANKEN OCH FINANSINSPEKTIONEN SAMARBETAR 

Riksbanken övervakar den finansiella infrastrukturen i syfte att värna stabiliteten i 

hela det finansiella systemet. Finansinspektionen har också ansvar för finansiell 

stabilitet genom sin tillsyn av de enskilda företagen i den finansiella infrastrukturen 

och genom sitt ansvar för att genomföra makrotillsyn i Sverige. Finansinspektionen 

beviljar även tillstånd att bedriva exempelvis clearing och avveckling samt 

verksamhet som central motpart. De båda myndigheternas ansvarsområden 

överlappar ibland varandra. I dessa fall strävar de efter att utveckla effektiva former 

för kontakter och samverkan. Det finns ett formaliserat samarbete mellan de båda 

myndigheterna i syfte att uppnå detta. 

                                                        
7
 Se Sveriges riksbank (2013), ”Riksbanken och finansiell stabilitet 2013”. 

8
 Ett exempel på en angränsande funktion som är kritisk för systemet är den juridiska person som är ansvarig för dess verksamhet.  
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR RIKSBANKENS BEDÖMNING 

Riksbanken övervakar de system som bedöms vara avgörande för att det svenska 

finansiella systemet ska fungera väl. För att bedöma vilka system som är aktuella för 

övervakning använder Riksbanken följande kriterier: 

 antalet transaktioner och värdet av de transaktioner som systemet hanterar 

 hur stor marknadsandel systemet har 

 vilka marknader systemet är verksamt på 

 vilka tillgängliga alternativ som kan användas på kort sikt 

 hur nära systemet är sammankopplat med andra system och andra finansiella 

institutioner 

 systemets betydelse för implementeringen av penningpolitiken  

ÖVERVAKNINGEN SYFTAR TILL ATT MINSKA RISKER OCH 

EFFEKTIVITETSFÖRLUSTER 

Med utgångspunkt i sitt uppdrag att värna den finansiella stabiliteten övervakar 

Riksbanken den finansiella infrastrukturen. Övervakningen utgår ifrån de krav som 

internationella standarder ställer på infrastrukturföretag och handlar om att följa och 

analysera systemen och dess angränsande kritiska funktioner för att säkerställa att de 

lever upp till dessa krav.9 Riksbanken bedömer att följande svenska och utländska 

system för närvarande är centrala för den finansiella stabiliteten och därför bör 

övervakas: 

 Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar (RIX) 

 Euroclear Sweden AB:s system för värdepappersavveckling (VPC-systemet) 

 Nasdaq OMX Clearing AB:s centrala motpartssystem för finansiella derivat, 

råvaruderivat samt repor10  

 Bankgirocentralen BGC AB:s system för clearing av massbetalningar11 

(Bankgirot) 

 De utländska systemen CLS12, SWIFT13, EuroCCP14, och LCH15 

ÖVERVAKNINGEN UTGÅR FRÅN INTERNATIONELLA STANDARDER 

Vid sin övervakning av den finansiella infrastrukturen utgår Riksbanken från de krav 

på säkerhet och effektivitet som ställs i internationella standarder. För 

infrastrukturföretag finns standarder utgivna av Committee on Payment and Market 

Infrastructures (CPMI)16 och International Organization of Securities Commissions 

(Iosco)17 – ”Principles for financial market infrastructures” (PFMI). Standarderna syftar 

till att stärka den finansiella infrastrukturen. De utgör minimikrav, och specifika 

                                                        
9
 Se Sveriges riksbank (2012) ”Riksbankens övervakning av den finansiella infrastrukturen”, samt www.riksbank.se. 

10
 Riksbanken deltar sedan 2013 i tillsynskollegiet för tillsyn av NASDAQ OMX Clearing under European Market Infrastructure 

Regulation (Emir). 
11

 Riksbanken övervakar Bankgirots clearing- och avvecklingstjänst. 
12

 CLS är ett globalt system för avveckling av valutatransaktioner. 
13

 SWIFT är ett globalt nätverk för finansiella meddelanden. 
14

 I januari 2014 bytte EMCF namn till EuroCCP. EuroCCP är central motpart för aktier. Riksbanken deltar sedan 2013 i tillsynskollegiet 
för tillsyn av EuroCCP. 
15

 LCH (LCH Clearnet Limited) är en brittisk central motpart där flera olika derivatklasser clearas (aktie-, ränte- och råvaruderivat). . 
16

 CPMI är en kommitté inom Bank for International Settlements (BIS) och hette tidigare Committee on Payment and Settlement 
Systems (CPSS). 
17

 Iosco är en internationell organisation för värdepapperstillsyn. 
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särdrag för den svenska marknaden kan göra att Riksbanken behöver ställa högre 

krav. Riksbanken förväntar sig att systemen lever upp till kraven i standarderna eller 

till de högre kraven som Riksbanken ställer. 

I standarderna finns också krav som riktar sig till centralbanker och andra 

myndigheter som övervakar eller bedriver tillsyn över den finansiella infrastrukturen. 

Riksbanken strävar efter att det egna övervakningsarbetet ska leva upp till kraven i 

standarderna. 

SYSTEMEN UTVÄRDERAR SIG SJÄLVA 

De svenska systemen utvärderar själva, i dialog med Riksbanken och 

Finansinspektionen, hur väl de uppfyller kraven som ställs i PFMI. Detta sker 

åtminstone vart tredje år, eller oftare om Riksbanken och Finansinspektionen ser att 

det finns anledning till det, exempelvis om ett system genomgått stora förändringar. 

Med utgångspunkt i systemens självutvärderingar gör Riksbanken en egen 

bedömning av lämpliga förbättringsområden för att öka säkerheten och 

effektiviteten i det finansiella systemet. För Bankgirot, Euroclear Sweden och Nasdaq 

Clearing görs dessa bedömningar tillsammans med Finansinspektionen. 

KOMMUNIKATION KRING BRISTER I SYSTEMEN 

Riksbanken har inga tvingande verktyg för att påverka aktörerna i det finansiella 

systemet. I stället påverkar Riksbanken i första hand genom kommunikation. I de fall 

Riksbankens analys pekar på brister i säkerheten eller effektiviteten diskuterar 

Riksbanken detta med Finansinspektionen och uppmanar systemen att åtgärda 

dessa. Detta sker i form av offentliga uttalanden, tal och publikationer samt i dialog 

och möten med systemens representanter (så kallad moral suasion).  

Riksbankens bedömningar av stabiliteten och effektiviteten i den finansiella 

infrastrukturen kommuniceras via denna rapport, Finansiell infrastruktur. Riksbanken 

kan också behöva ge tydliga förslag på lämpliga åtgärder för att motverka riskerna 

och kan då publicera rekommendationer till systemen och deras deltagare i 

rapporten Finansiell stabilitet. Ytterligare ett sätt att kommunicera en brist i ett 

system är att diskutera den i det finansiella stabilitetsrådet där företrädare för 

regeringen, Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken deltar. 

RIKSBANKENS ÖVERVAKNING AV RIX ÄR ORGANISATORISKT ÅTSKILD 

FRÅN DRIFTEN 

Riksbanken äger och driver RIX och är även själv deltagare i systemet. Den delen av 

Riksbankens verksamhet är organisatoriskt åtskild från Riksbankens övervakning av 

den finansiella infrastrukturen. Det är Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet 

som ansvarar för övervakningen av RIX, medan avdelningen för betalningssystem 

och kontanter ansvarar för ägandet och driften av RIX. RIX behandlas och bedöms på 

samma grunder som övriga system. En skillnad är dock att Riksbanken inte 

samarbetar med Finansinspektionen vad gäller övervakningen av RIX eftersom RIX 

inte står under Finansinspektionens tillsyn. 
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1. Aktuella områden  

I detta kapitel redogör Riksbanken för aktuella områden som har betydelse för 

stabiliteten och effektiviteten i den svenska finansiella infrastrukturen. Kapitlet inleds 

med fyra viktiga rättsliga frågor där Riksbanken redan har lämnat synpunkter i form 

av svar på remisser och konsultationer. Därefter presenteras en fråga relaterad till 

värdepappersmarknadens funktion och tre områden som Riksbanken fokuserar 

övervakningen på under 2015. 

Rättsliga frågor 

FÖRÄNDRING I KONKURSLAGEN SÄKERSTÄLLER INFÖRLIVANDE AV 

FINALITYDIREKTIVET I SVENSK RÄTT FÖR SVENSKA DELTAGARE 

I Finansiell infrastruktur 2013 och 2014 påpekade Riksbanken att det är ett problem 

att finalitydirektivet18 bara är delvis införlivat i svensk rätt. En ändring i konkurslagen 

som trädde i kraft i mars 2015 löser i stor utsträckning detta problem. Ändringen 

välkomnas av Riksbanken eftersom den bedöms säkerställa att en konkursförvaltare 

inte kan kräva att överföringsuppdrag som svenska deltagare infört i ett svenskt 

system efter konkurs ska återkallas.  

Ändringen i konkurslagen hanterar dock inte frågan om vad som gäller enligt 

svensk rätt när en utländsk deltagare i ett svenskt system inför överföringsuppdrag i 

systemet efter att deltagaren blivit föremål för ett insolvensförfarande19. Eftersom 

det inte finns någon uttrycklig bestämmelse i svensk rätt som reglerar vad som 

gäller för utländska deltagare kvarstår en viss osäkerhet om vad som gäller i dessa 

situationer, vilket Riksbanken anser är olyckligt. 

EN RESOLUTIONSORDNING FÖR FINANSIELL INFRASTRUKTUR BÖR 

FÄRDIGSTÄLLAS 

Resolution är ett alternativt förfarande till konkurs för finansiella företag som anses 

kritiska för det finansiella systemets funktion, och då samhällskostnaderna vid 

konkurs anses vara alltför stora. Riksbanken skrev i sitt yttrande20 över 

Finanskriskommitténs slutbetänkande till svensk resolutionsordning21 för banker att 

ett alternativ till konkurs även behövs för finansiella infrastrukturföretag. 

Precis som stora banker kan system i den finansiella infrastrukturen fylla en 

kritisk roll för det finansiella systemet och ett längre avbrott i systemens verksamhet 

kan leda till en allvarlig störning i det finansiella systemet. Dessutom kan ett företag 

som tillhandahåller ett infrastruktursystem ge upphov till betydande 

spridningseffekter om det försätts i konkurs genom att exempelvis deltagare, såsom 

                                                        
18

 Europaparlamentet och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutlig avveckling i system för överföring av betalningar 
och värdepapper. 
19

 Ett samlingsbegrepp för olika typer av förfaranden i samband med att ett företag försätts i konkurs eller motsvarande. 
20

 Sveriges riksbank (2014), dnr 2014-559-STA. 
21

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution 
av kreditinstitut och värdepappersföretag är ett europeiskt direktiv som ska införlivas i Sverige genom Resolutionslagen. 

http://www.riksbank.se/Documents/Protokollsbilagor/Direktionen/2014/probil_dir_A_141022.pdf
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banker, drabbas av stora förluster. Detta visar på behovet av en resolutionsordning 

för de finansiella infrastrukturföretagen.  

Resolutionsordning för centrala motparter extra viktig 

Central motpartsclearing är ett sätt för finansiella företag, såsom banker, att hantera 

sin motpartsrisk genom att ersätta sin ursprungliga motpart med en reglerad central 

motpart. Central motpartsclearing fyller därmed en viktig funktion i det finansiella 

systemet genom att minska motpartsrisker och öka genomlysning i handeln med 

finansiella instrument. Som ett led i reformagendan efter krisen kommer central 

motpartsclearing även bli obligatoriskt vid handel med vissa finansiella instrument.22  

Det är alltså av stor betydelse att den verksamhet som en central motpart 

bedriver kan fortgå utan avbrott. Ett annat skäl är att centrala motparter exponeras 

som en naturlig del av sin verksamhet för motpartsrisk, precis som banker, och 

risken för finansiella förluster är därmed högre för centrala motparter än för övrig 

finansiell infrastruktur. Även om centrala motparter skyddar sig mot förluster genom 

att kräva att systemets deltagare ska ställa säkerheter i förhållande till 

exponeringarna och därutöver har en finansiell buffert så kan det inte uteslutas att 

förluster uppstår i en omfattning som skulle innebära konkurs. Om en central 

motpart går i konkurs är det också sannolikt att det i sin tur leder till direkta 

finansiella förluster för dess deltagare, som ofta är banker. 

EU-kommissionen arbetar med att utforma ett förslag till en resolutionsordning 

för åtminstone centrala motparter. Förslaget förväntas presenteras under 2015. 

Riksbanken välkomnar detta arbete och anser liksom EU-kommissionen att en 

resolutionsordning för centrala motparter bör prioriteras i förhållande till övriga 

företag i den finansiella infrastrukturen. En sådan resolutionsordning behöver enligt 

Riksbankens bedömning anpassas särskilt till den verksamhet som finansiella 

infrastrukturföretag bedriver och bör därmed skilja sig från det ramverk som införs 

för banker. Därför har ett samarbete mellan Riksbanken och Finansinspektionen 

inletts för att analysera hur en lämplig resolutionsordning för finansiella 

infrastrukturföretag bör utformas. 

ESMA BÖR SNARAST UTREDA OM OTC-DERIVAT I SVENSKA KRONOR BÖR 

OMFATTAS AV OBLIGATORISK CENTRAL MOTPARTSCLEARING 

Under 2014 auktoriserades många av de största centrala motparterna i Europa 

enligt den europeiska förordningen Emir,23 men G20 åtagandet om obligatorisk 

central motpartsclearing har ännu inte vunnit laga kraft. Innan det gör det ska Esma 

ta fram tekniska standarder som specificerar vilka derivat som ska omfattas av 

kravet, och därefter ska EU-kommissionen anta dessa.  

Anledningen till att G20 förordar central motpartsclearing är att bilaterala 

exponeringar i OTC-derivat mellan motparter ofta förknippas med systemrisker. Då 

OTC-derivat som tidigare clearats bilateralt istället clearas hos en central motpart 

begränsas motpartsrisken, och därmed minskar också systemrisken. 

                                                        
22

 För mer information se “Esma bör snarast utreda om OTC-derivat i svenska kronor bör omfattas av obligatorisk central 
motpartsclearing” under kapitel 1. 
23

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och 
transaktionsregister. 
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Esmas förslag om teknisk standard för obligatorisk clearing 

Esma skickade den 1 oktober 2014 ett förslag om tekniska standarder till EU-

kommissionen för godkännande.24 I det föreslår Esma att de OTC-derivat som initialt 

ska omfattas av obligatorisk clearing är de mest likvida räntederivaten25 i de fyra 

största valutorna: euro, amerikanska dollar, brittiska pund och japanska yen. 

Kombinationen av valutor och räntederivat innebär att en stor del av marknaden för 

OTC-derivat i Europa kommer att omfattas av obligatorisk clearing efter att kravet 

implementerats för dessa OTC-derivat. Anledningen till att Esma inte inkluderade 

OTC-derivat i fler valutor är att de hade en begränsad tid på sig att göra sin analys. 

Det framgår dock i förslaget till teknisk standard att OTC-derivat i fler valutor, 

däribland svenska kronan, behöver analyseras för att utreda om omfattningen av 

kravet bör utvidgas.  

Riksbanken anser att Esma snarast bör utreda om OTC-derivat i svenska kronor 

ska omfattas av krav på obligatorisk central motpartsclearing.  

CSDR – NY EU-FÖRORDNING OM FÖRBÄTTRAD VÄRDEPAPPERSAVVECKLING 

OCH OM VÄRDEPAPPERSCENTRALER VÄLKOMNAS 

Värdepapperscentraler26 fyller en central funktion på värdepappersmarknaderna och 

bidrar till att upprätthålla marknadens förtroende för att värdepapperstransaktioner 

utförs korrekt och i tid. Den nya EU-förordningen CSDR27 som trädde i kraft hösten 

2014 implementerar de internationella standarderna PFMI för 

värdepapperscentraler. 

CSDR innebär en harmonisering av regelverken för värdepapperscentraler inom 

EU och innehåller nya regler som syftar till att förbättra värdepappersavvecklingen 

och minska riskerna. Det införs begränsningar för vilken typ av verksamhet en 

värdepapperscentral får ägna sig åt och krav på auktorisation av 

värdepapperscentraler. Det införs också fri etableringsrätt för auktoriserade 

värdepapperscentraler inom EU och möjlighet för emittenter att fritt välja i vilken 

värdepapperscentral de vill emittera värdepapper. Dessa förändringar öppnar för en 

konsolidering av marknaden för värdepapperscentraler inom EU och skulle kunna 

leda till strukturella omvandlingar av hur och var värdepappersavveckling sker i 

framtiden. En betydande del av de nya reglerna syftar till att öka andelen 

värdepapperstransaktioner som avvecklas på avsedd dag, till exempel införs 

straffavgifter när avvecklingen försenats. Arbetet med att utforma detaljerna i de nya 

reglerna pågår och genomförandet kommer att ske successivt. 

En förändring som redan införts på den svenska marknaden är att antalet dagar 

mellan avslut och avveckling i en värdepapperstransaktion har minskats från tre till 

två. Denna förändring påverkade samtliga aktörer som är aktiva på 

värdepappersmarknaden, däribland de finansiella infrastrukturföretagen EuroCCP28 

och Euroclear Sweden29. Efter övergången till två dagars avvecklingsperiod har en 

viss försämring av avvecklingsgraden30 på aktiemarknaden noterats. Marknadens 

                                                        
24

 Utkastet behandlar räntederivat som clearas av centrala motparter som auktoriserats inom EU. Parallellt arbetar Esma med 
ytterligare ett utkast till tekniska standarder för obligatorisk central motpartsclearing av kreditderivat. 
25

 IRS, Basis swappar, OIS samt FRA ska enligt Esmas förslag omfattas av obligatorisk central motpartsclearing. 
26

 På engelska central securities depository (CSD). 
27

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska 
unionen och om värdepapperscentraler. 
28

 EuroCCP bedriver verksamhet som central motpart för svenska aktietransaktioner. 
29

 Euroclear Sweden är den enda värdepapperscentralen i Sverige. 
30

 Euroclear Sweden baserar avvecklingsgraden på antalet transaktioner som avvecklats på överenskommen dag (T+2).  
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parter har fört samtal om detta och har tagit initiativ till åtgärder för att komma till 

rätta med den vikande avvecklingsgraden. Bland annat har Euroclear Sweden 

meddelat att man avser att införa straffavgifter vid försenad avveckling. Riksbanken 

kommer att följa hur avvecklingsgraden utvecklas framöver. 

Riksbanken välkomnar CSDR då denna implementerar PFMI för 

värdepapperscentraler. Riksbanken anser att det är viktigt att marknadens parter 

förbereder sig i god tid för att kunna anpassa sina IT-system och verksamheter till 

de nya regelverken på ett säkert sätt, utan att riskera störningar i sin verksamhet. 

Frågor relaterade till värdepappersmarknaden 

EMITTENTER AV OBLIGATIONER MED RÖRLIG KUPONG BÖR ANPASSA DESSA 

TILL NEGATIVA RÄNTOR 

Riksbankens expansiva penningpolitik har lett till en lågräntemiljö där vissa 

marknadsräntor har blivit negativa. Detta innebär en förändring som 

marknadsaktörer och den finansiella infrastrukturen behöver anpassa sig till. En del 

av denna anpassning är att undanröja olika tekniska och rättsliga hinder för att 

kunna hantera negativa räntor. I förlängningen är detta också en viktig del av att 

både säkerställa möjligheterna att bedriva penningpolitik och upprätthålla de 

finansiella marknadernas funktionssätt. 

Behoven av att anpassa de finansiella infrastruktursystemen och praxis på de 

finansiella marknaderna till följd av negativa marknadsräntor har hittills varit små. 

De förändringar som har gjorts har kunnat ske utan större svårigheter. Ett undantag 

är marknaden för obligationer med rörlig kupong, så kallade Floating Rate Notes 

(FRN). Det vanliga för den här typen av obligationer är att storleken på den rörliga 

kupongen bestäms av referensräntan Stibor 3-månader och ett påslag som är 

baserat bland annat på emittentens kreditvärdighet.31 Om referensräntan är låg kan 

kupongen bli negativ för en del av dessa obligationer. Investeraren ska då, tvärtom 

mot hur det fungerar normalt, betala kupongen till emittenten vilket medför både 

tekniska och rättsliga frågeställningar. I dagsläget är det oklart hur emittenterna 

kommer att hantera kuponger som blir negativa för utstående obligationer. Det 

saknas även en marknadspraxis för hur obligationer som emitteras ska anpassas till 

det låga ränteläget.  

Ur ett tekniskt perspektiv finns det olika sätt att anpassa obligationer med 

rörlig kupong till ett negativt ränteläge. Ett sätt är att emittenten klargör att den inte 

kommer att ta ut negativa kuponger.32  I de fall en emittent vill kräva in betalningar 

av negativa kuponger kan det till exempel ske genom en manuell hantering av 

betalningar utanför Euroclear Swedens värdepappersavvecklingssystem.33 Det finns 

även alternativ som rent tekniskt kan hanteras i systemet. Ett sådant alternativ är att 

justera obligationens nominella belopp motsvarande beloppet på den negativa 

kupongen. Ett ytterligare sätt är att emittera obligationer med så höga påslag på 

den rörliga kupongen att denna sannolikt inte blir negativ.  

Förutom tekniska aspekter finns det även osäkerhet kring rättsliga 

begränsningar. Dessa är mest framträdande för utestående obligationer eftersom 

                                                        
31

 Detta påslag är vanligtvis större än noll, men kan i vissa fall vara negativt för emittenter med hög kreditvärdighet. 
32

 I detta fall införs sålunda ett golv på kupongen på 0 kronor, vilket kupongen inte kan underskrida.  
33

 Emittenten kan dock få information från Euroclear Sweden om vem som äger obligationerna. 
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avtalen redan ingåtts. Vid en nyemission, och normalt även vid en förändring av 

obligationsprogram, finns det större utrymme att utforma obligationsvillkoren 

utifrån det låga ränteläget även om det kan finnas begränsningar också här. 

Riksbanken anser att det är viktigt att varje emittent av utestående obligationer 

med rörlig kupong eller som tänker emittera sådana obligationer, i nära dialog med 

Euroclear Sweden, klargör för övriga marknadsaktörer hur dess obligationer 

anpassas till ett negativt ränteläge. Riksbanken följer utvecklingen noggrant och har 

en nära dialog med inblandade aktörer för att hålla sig underrättad om hur denna 

anpassning fortskrider. 
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T2S – en europeisk infrastruktur för 
värdepappersavveckling 

TARGET2-Securities (T2S) är en europeisk infrastruktur för avveckling av 

värdepapperstransaktioner i centralbankspengar.34 T2S utvecklas, ägs och drivs av 

Eurosystemet och kommer gå i drift i juni 2015. I dagsläget har 

värdepappersmarknaderna i alla euroländer samt Danmark valt att ansluta sig till 

T2S. År 2011 övervägde den svenska marknaden en T2S-anslutning men valde då att 

inte ansluta sig. Nu har frågan väckts på nytt, dels på grund av att 

värdepappersmarknaden som helhet genomgår stora förändringar till följd av nya 

regleringar och strävan mot en kapitalmarknadsunion inom EU, dels på grund av att 

Euroclear Sweden står inför ett kommande utbyte av sitt befintliga system för 

värdepappersavveckling. Ett beslut om den svenska värdepappersmarknaden ska 

ansluta sig till T2S eller inte är ett strategiskt viktigt beslut i detta sammanhang. 

DAGENS VÄRDEPAPPERSMARKNAD ÄR FRAGMENTERAD 

Värdepapperscentraler fyller en viktig funktion på värdepappersmarknaden. När ett 

värdepapper har sålts, till exempel genom ett avslut på börsen där köpare och 

säljare har mötts, följer processen där värdepapper och likvid byter ägare. Detta 

kallas för avveckling och äger rum hos marknadens värdepapperscentral, vilket är 

Euroclear Sweden för svensk del. Värdepappersinstitut som banker och 

fondkommissionärer och andra marknadsaktörer är deltagare i Euroclear Swedens 

system. Deltagarna ansvarar för att avveckla affärer gjorda av dem själva och av 

deras kunder.35 

Avveckling av värdepapper kräver en infrastruktur i form av bland annat IT-

system, marknadspraxis och regelverk. I nuläget använder olika länder i EU olika 

infrastrukturer. Det här gör att det är förenat med risker och kostnader för en köpare 

eller säljare av värdepapper att agera på flera marknader. För kunden är det dyrare 

att handla i utländska värdepapper, jämfört med nationella. Det krävs dessutom fler 

steg när man avvecklar gränsöverskridande värdepappersaffärer vilket medför större 

risk att något går fel.  

T2S – EN EUROPEISK INFRASTRUKTUR FÖR VÄRDEPAPPERSAVVECKLING 

T2S skapades på grund av att de europeiska värdepappersmarknaderna inte 

integrerats fullt ut. Den infrastrukturen som T2S erbjuder förväntas bidra till att 

värdepappersavvecklingen effektiviseras och standardiseras. T2S förväntas därmed 

underlätta och leda till lägre kostnader för gränsöverskridande 

värdepapperstransaktioner inom EU.  

För att en marknad ska ansluta sig till T2S måste dess värdepapperscentral 

överlåta kontohållning och administration av sina värdepapperskonton till T2S och 

                                                        
34 Med centralbankspengar avses överföring mellan konton i centralbanken. 
35 Kunden kan vara en privatperson, en institutionell investerare eller en annan juridisk person. 
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dess centralbank måste göra det samma med sina särskilda konton, säkerheter och 

krediter för värdepappersavveckling. T2S kommer dock inte att ersätta dagens 

värdepapperscentraler fullt ut. De nationella värdepapperscentralerna kommer 

fortfarande att vara ansvariga för värdepapperskonton och bidra med ett eget 

regelverk och egna avtal för sina kunder. Dessutom erbjuder inte T2S alla de tjänster 

som nuvarande värdepapperscentraler erbjuder, såsom exempelvis administration 

av bolagshändelser och hantering av emissioner. Detta innebär att en 

värdepapperscentral som är ansluten till T2S ändå måste ha ett system för att 

erbjuda sin marknad dessa tjänster. 

T2S – ETT VIKTIGT VÄGVAL SOM KRÄVER NOGGRANN ANALYS 

Nu när frågan om en eventuell anslutning av den svenska marknaden till T2S tas 

upp igen är förutsättningarna annorlunda jämfört med när denna fråga diskuterades 

tidigare och det krävs därför en ny utredning. Oavsett om valet blir att ansluta sig till 

T2S eller inte är detta ett viktigt vägval som kommer att påverka den svenska 

värdepappersmarknadens funktion under många år framöver. 
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Fokusområden för Riksbankens övervakningsarbete under 
2015 

UTVÄRDERING AV ÅTERHÄMTNINGSPLANER 

I PFMI36 som Riksbanken tillämpar framgår det tydligt att företagen i den finansiella 

infrastrukturen ska ha återhämtningsplaner37. CPMI-Iosco publicerade i oktober 

2014 en vägledning om vad dessa bör innefatta.38 Dessutom håller EU-

kommissionen på att ta fram ett direktiv som ställer krav på återhämtningsplaner för 

centrala motparter.  

Samtliga fyra svenska system som Riksbanken övervakar har under 2014 

utarbetat återhämtningsplaner vilket Riksbanken välkomnar. Under 2015 kommer 

Riksbanken, i samarbete med Finansinspektionen, lägga fokus på att analysera och 

bedöma huruvida de svenska infrastrukturföretagens återhämtningsplaner följer de 

riktlinjer som finns i dagsläget. Riksbankens analys och bedömning kommer till stor 

del utgå ifrån den vägledning CPMI-Iosco har publicerat men kommer även att 

beakta EU-kommissionens arbete. 

KARTLÄGGNING AV INFRASTRUKTURFÖRETAGENS ARBETE MED CYBERHOT 

En operativ risk som finansiella infrastrukturföretag måste hantera är risken att 

utsättas för olika former av IT-relaterade angrepp. Om en angripare lyckas komma 

åt ett företags IT-system och den information det hanterar kan detta allvarligt skada 

företagets verksamhet. Om ett angrepp riktas mot finansiella infrastrukturföretag 

kan det innebära att centrala finansiella tjänster inom till exempel clearing och 

avveckling av finansiella transaktioner påverkas och att viktiga system för finansiella 

tjänster inte längre är tillgängliga. Risken är stor att en sådan situation resulterar i 

stora negativa konsekvenser för stabiliteten i det finansiella systemet som helhet. 

Detta uppmärksammas i CPMI-rapporten Cyber Resilience in Financial Market 

Infrastructures från november 2014.39 Rapporten innehåller bland annat en 

undersökning av hur infrastrukturföretag i ett flertal länder arbetar för att hantera 

cyberhot. 40 Rapporten pekar på att företagen, utöver att kunna identifiera och stå 

emot försök till angrepp, behöver ha en utvecklad strategi för att hantera en 

situation där system eller information har utsatts för påverkan. Eftersom företag och 

organisationer inom den finansiella sektorn är beroende av varandra för att kunna 

bedriva sin verksamhet behöver de också samarbeta för att det finansiella systemet 

som helhet ska ha tillräcklig motståndskraft mot cyberhot. 

Denna typ av hot mot infrastrukturföretag kan få stora negativa konsekvenser 

för stabiliteten i det finansiella systemet. Därför avser Riksbanken att, i samarbete 

med Finansinspektionen, under 2015 undersöka närmare hur de finansiella 

infrastrukturföretagen arbetar med att hantera cyberhot. 

                                                        
36

 Se CPSS-Iosco Principles for financial market infrastructure (2012). Principle 3: Framework for comprehensive management of risks 
och Principle 15: General business risk. 
37

 Se Sveriges riksbank (2014), ”Finansiell infrastruktur 2014”, sidan 20. 
38

 BIS och Iosco (2014), Recovery of financial market infrastructures. 
39

 BIS (2014), Cyber resilience in financial market infrastructures. 
40

 Se BIS (2014), “Cyber Resilience in Financial Market Infrastructures” där cyberhot definieras som “A circumstance or event with the 
potential to intentionally or unintentionally exploit one or more vulnerabilities in an FMI’s systems resulting in a loss of 
confidentiality, integrity or availability”. 
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ANALYS AV EFFEKTERNA AV EN EVENTUELL FRAMTIDA T2S-ANSLUTNING 

TARGET2-Securities (T2S) är en europeisk infrastruktur för avveckling av 

värdepapperstransaktioner i centralbankspengar.41 Den svenska marknaden behöver 

ta ställning till om den vill att avveckling av värdepapper i svenska kronor ska ske på 

T2S eller inte. 

Riksbankens verksamhet skulle beröras vid en eventuell anslutning till T2S. Det 

skulle påverka allt från hur värdepappersmarknaden är organiserad till Riksbankens 

egna operativa verksamhet. En eventuell T2S-anslutning skulle även föra med sig 

avtalsmässiga frågor till följd av att Riksbanken i så fall skulle ge T2S istället för 

Euroclear Sweden i uppdrag att administrera Riksbankens särskilda konton, 

säkerheter och krediter för värdepappersavveckling.  

Riksbanken kommer därför utföra en egen analys av de effekter som skulle 

uppstå till följd av en eventuell T2S-anslutning. Denna analys kommer göras utifrån 

ett stabilitets- och effektivitetsperspektiv, ett operationellt perspektiv samt ett 

juridiskt perspektiv.

                                                        
41 Med centralbankspengar avses överföring mellan konton i centralbanken. 
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Viktigt med hög driftsäkerhet 

Gemensamt för de svenska system som Riksbanken övervakar är att samtliga är 

viktiga för effektiviteten och stabiliteten i det finansiella systemet. Det innebär att 

avbrott i deras verksamhet kan bli kostsamma. I värsta fall kan ett avbrott leda till en 

finansiell kris. Därför är det viktigt att systemen har en hög driftsäkerhet. Att skapa 

en hög driftsäkerhet är dock ett löpande och omfattande arbete. Enligt PFMI bör 

systemen sätta upp mål för sin driftsäkerhet samt se över och göra periodiska 

utvärderingar av dessa allteftersom de anpassar sig till den tekniska och 

affärsmässiga utvecklingen. En betydande del av Riksbankens övervakning går ut på 

att säkerställa att systemen både har en tillräcklig ambitionsnivå för sin driftsäkerhet 

och dessutom uppnår denna i praktiken. 

VIKTIGA KOMPONENTER FÖR HÖG DRIFTSÄKERHET 

Driftsäkerhet är ett vitt begrepp. Några viktiga komponenter för att skapa hög 

driftsäkerhet är att systemen har robusta rutiner och processer som dels minimerar 

riskerna för störningar, dels kan hantera dem när de väl uppstår. Det handlar om 

förebyggande såväl som krishanterande rutiner. När störningar inträffar ska snabba 

och pålitliga alternativ i form av reservdrift och redundanta42 lösningar finnas 

tillgängliga. Vid störningar är även efterarbetet viktigt för att man ska finna 

orsakerna till dem och kunna utvärdera, vidta åtgärder och försöka förebygga att 

liknande störningar inträffar igen. Likaså är det viktigt att systemen genomför 

övningar av rutiner och kontinuitetslösningar, såväl internt som med deltagarna, för 

att ha en god beredskap om en störning väl inträffar. 

TILLGÄNGLIGHETSMÅL VISAR PÅ SYSTEMETS AMBITIONSNIVÅ 

Driftsäkerhet innebär framförallt att systemen ska vara tillgängliga för sina deltagare 

att använda. Ett mål för tillgänglighet visar på systemets ambitionsnivå. Ju högre 

tillgänglighetsmål, desto högre ambitionsnivå och krav på redundans och 

reservdrift. Tillgänglighetsmålet kan då också mer generellt fungera som en 

indikator på såväl systemens ambitionsnivå, som arbete med att säkerställa en hög 

driftsäkerhet. Målet gör det möjligt att mäta och jämföra den faktiska 

tillgängligheten med den förväntade och visar därmed på systemets effektivitet och 

prestanda.  

Riksbanken anser att en historisk jämförelse av hur väl det enskilda systemet 

levt upp till sitt tillgänglighetsmål över tid ger en bra förståelse för de rutiner och 

processer samt lösningar för redundans och reservdrift som tillämpas och hur bra de 

fungerar. Riksbanken gör därför årligen en uppföljning av i vilken utsträckning den 

faktiska tillgängligheten når de uppsatta målen, vilket redovisas för respektive 

system i kapitel två.

                                                        
42

 Två eller flera alternativa, - identiska eller olika - system eller komponenter som oberoende av varandra utför samma uppgift och 
därmed kan ersätta det primära alternativet om problem uppstår. 
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2. De svenska systemen 

I detta kapitel presenterar Riksbanken sina bedömningar av stabiliteten och 

effektiviteten i de svenska systemen RIX, Bankgirot, Euroclear Sweden och Nasdaq 

Clearing.43 Utgångspunkten för dessa bedömningar är hur väl systemen uppfyller de 

krav som anges i PFMI.  

Riksbanken anser att den finansiella infrastrukturen i Sverige består av säkra 

och effektiva system. Det finns dock utrymme för förbättringar. Detta var även det 

samlade intrycket från den deltagarundersökning som Riksbanken genomförde 

tillsammans med Finansinspektionen under hösten 2014. 

RIX-systemet – betalningssystemet för stora betalningar 

Riksbanken äger och är operatör av RIX-systemet men ansvarar även för 

övervakningen av RIX-systemet. Den del av Riksbankens verksamhet som ansvarar 

för ägandet och driften av RIX-systemet är dock organisatoriskt åtskild från 

Riksbankens övervakning av den finansiella infrastrukturen.44 I den här rapporten 

avses övervakningsfunktionen när Riksbanken nämns. 

Banker, Riksgälden, clearingorganisationer och Riksbanken är deltagare i RIX-

systemet. Över bankernas konton i RIX-systemet avvecklas dels direkta betalningar 

mellan bankerna dels betalningsuppdrag från bankkunder. Det innebär att de flesta 

betalningar som medför en överföring från ett konto i en bank till ett konto i en 

annan bank avvecklas över bankernas konton i RIX-systemet. Under 2014 

avvecklades i genomsnitt cirka 16 000 betalningar per bankdag och den 

genomsnittliga omsättningen var cirka 430 miljarder kronor per bankdag, vilket 

innebär en ökning jämfört med året innan. Ett värde motsvarande Sveriges BNP45 

omsätts i RIX-systemet på cirka 9 bankdagar. 

HÖG DRIFTSÄKERHET CENTRALT I RIX-SYSTEMET 

RIX-systemet har en central funktion i den finansiella infrastrukturen och det är 

därför viktigt för den finansiella stabiliteten att RIX-systemet har en hög 

driftsäkerhet46. Riksbanken genomförde under 2014 en undersökning bland RIX-

deltagarna och det visade sig att deltagarna har ett högt förtroende för RIX-

systemet. Tillgängligheten för RIX-systemet uppgick till 99,97 procent under 2014, 

vilket överträffade tillgänglighetsmålet på 99,85 procent. Riksbanken kan samtidigt 

konstatera att RIX-systemet under de senaste åren har haft flera störningar som 

påverkat tillgängligheten negativt, se diagram 1. Därför anser Riksbanken att 

operatören av RIX-systemet under det närmaste året bör arbeta med att förbättra 

driftsäkerheten.  

                                                        
43

 Se Sveriges riksbank (2014), ”Den svenska finansmarknaden 2014” för mer information om de system som utgör den finansiella 
infrastrukturen i Sverige. 
44

 Detta innebär att Riksbankens avdelning för betalningssystem och kontanter ansvarar för den operativa verksamheten i RIX, medan 
avdelningen för finansiell stabilitet ansvarar för övervakningen av RIX. 
45

 Sveriges BNP uppgick år 2014 till cirka 3908 miljarder kronor. 
46

 Se även fördjupningsruta ”Viktigt med hög driftsäkerhet” i kapitel 1 
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Diagram 1 Tillgänglighetsgrad RIX-systemet 2010-2014 
Procent 

 

Källa: Riksbanken 

Mer arbete med förebyggande processer och rutiner minskar risken för 
störningar 

Operatören av RIX-systemet är beroende av såväl interna som externa parter för att 

IT-miljön och systemet ska fungera väl. Underhåll och utveckling av RIX-systemet är 

outsourcad sedan 2009. Sedan 2013 är IT-driften av RIX-systemet outsourcad. När 

IT-drift samt underhåll och utveckling av ett system är outsourcad är det centralt att 

det finns en beställarorganisation på plats som tillämpar effektiva rutiner och 

processer för att säkerställa att systemet fungerar tillfredsställande. Det finns en 

intern beställarorganisation som utför beställningar av IT-tjänster samt underhåll 

och utveckling av RIX-systemet och som ska följa upp att detta utförs.  

Under 2013
47

 och 2014 har både större och mindre störningar inträffat i RIX-

systemet. Vissa av de mindre störningarna har uppkommit på grund av att processer 

och rutiner inte följts på ett tillfredställande sätt. Dessa störningar har även 

återkommit och visar därför på att förbättringar behöver utföras vad gäller de 

rutiner och processer som RIX-systemet är beroende av. 

Riksbanken anser därför att operatören av RIX-systemet bör stärka det 

förebyggande arbetet genom att genomföra en översyn av de processer och rutiner 

som finns och se till att de efterlevs. Fokus bör ligga på beställarorganisationens 

processer och rutiner som berör förändringar och uppgraderingar av IT-miljön. På så 

sätt kan en hög driftsäkerhet i RIX-systemet säkerställas. En naturlig del av detta 

arbete bör även vara att utvärdera nivån på tillgänglighetsmålet och att precisera 

hur målet ska uppnås. Detta arbete är något som Riksbanken kommer följa i den 

löpande övervakningen. 

                                                        
47

 Se Sveriges riksbank (2014), ”Finansiell infrastruktur 2014” sidan 21-23. 
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UPPFÖLJNING AV FRÅGOR GÄLLANDE RIX-SYSTEMET FRÅN RAPPORTEN 

FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2014 

 Operatören av RIX-systemet har nu slutfört utredningen om behovet av ett 

tredje driftsställe. Utvärderingen har resulterat i ett beslut att etablera ett 

tredje driftställe.  Med ett tredje driftsställe, som använder annan mjukvara än 

det första och andra driftsstället, skulle konsekvenserna av en eventuell 

störning kunna minska.  

 Operatören av RIX-systemet har påbörjat en analys av riskerna som indirekta 

deltagare kan ge upphov till. Riksbanken förväntar sig att analysen slutförs 

under innevarande år.48 

Bankgirot – system för clearing av massbetalningar 

Bankgirot är en bankägd clearingorganisation och är den centrala aktören vid 

förmedling av massbetalningar i Sverige. Varje bankdag clearas i genomsnitt över 4 

miljoner transaktioner till ett sammanlagt värde av cirka 50 miljarder kronor genom 

Bankgirots system49. Flera olika typer av betalningar och överföringar görs genom 

Bankgirot, till exempel bankgirobetalningar, autogirobetalningar, leverantörs- och 

löneutbetalningar, konto- till- kontoöverföringar, kontanthantering mellan bankerna 

samt slutreglering av kortbetalningar och kontantuttag i automat.  

Tillgängligheten i Bankgirots system låg under 2014 på 99,88 procent vilket 

innebär att tillgänglighetsmålet på 99,70 procent uppnåddes. Sett ur ett 

femårsperspektiv har den faktiska tillgängligheten varit god. För 2015 har Bankgirot 

höjt tillgänglighetsmålet till 99,75 procent.  

BANKGIROT BÖR FÖRBÄTTRA TILLGÄNGLIGHETEN TILL INFORMATION 

Det är av stor vikt att ett infrastrukturföretag som Bankgirot säkerställer att 

deltagare, myndigheter och allmänheten har tillgång till relevant information. Det 

gäller sådan information som gör det möjligt för deltagarna och andra intressenter 

att förstå vilka risker som följer med deltagandet såväl som information om avgifter 

och andra kostnader som är förknippade med deltagandet.  

I dagsläget saknas lättillgänglig och tydlig information i form av statistik över 

transaktionsvärden och transaktionsvolymer. Det saknas även information om 

avgifter för enskilda tjänster och om tillgängliga rabatter. Denna information bör 

vara tillgänglig på engelska. Mot denna bakgrund anser Riksbanken att det finns 

utrymme för Bankgirot att förbättra den publika informationen, företrädesvis på 

hemsidan. 

UPPFÖLJNING AV FRÅGOR GÄLLANDE BANKGIROT FRÅN RAPPORTEN 

FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2014 

 Bankgirot har påbörjat arbetet med att förbättra analysen och kontrollen av 

de risker som förknippas med indirekta deltagare. Riksbanken anser att det är 

av stor vikt att Bankgirot fullföljer arbetet och därefter kontinuerligt hanterar 

eventuella risker som indirekta deltagare ger upphov till. 

                                                        
48

 Se Sveriges riksbank (2014), ”Finansiell infrastruktur 2014” sidan 23. 
49

 Avser Bankgirosystemet och Dataclearingen. 
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 Under hösten 2014 genomförde Bankgirot en kontinuitetsövning med 

samtliga deltagare. Riksbanken välkomnar detta och anser att sådana 

övningar bör genomföras årligen med utgångspunkt i olika stresscenarier, 

som till exempel kommunikationsavbrott eller problem hos en deltagare.  

 Som Riksbanken tidigare har påpekat saknar Bankgirots styrelse fortfarande 

en oberoende styrelseledamot50. En dialog med Bankgirot har inletts i syfte 

att säkerställa att Bankgirots definition av oberoende styrelseledamot 

harmoniserar med kraven i PFMI. Riksbanken förväntar sig att definitionen 

kommer att tillämpas i praktiken i Bankgirots organisation. 

Euroclear Sweden – värdepapperscentral och system för 
avveckling av värdepapper 

Euroclear Sweden51 utför clearing och avveckling av transaktioner med i huvudsak 

svenska aktier och räntebärande värdepapper. I rollen som värdepapperscentral för 

Euroclear Sweden register över värdepapper och deras ägare, tillhandahåller 

värdepapperskonton och administrerar bolagshändelser. Under 2014 avvecklades i 

genomsnitt per bankdag cirka 53 000 transaktioner till ett värde av cirka 39 miljarder 

kronor på aktiemarknaden och cirka 1 200 transaktioner till ett värde av cirka 280 

miljarder kronor på räntemarknaden. Tillgängligheten i Euroclear Swedens system 

för avveckling har de senaste fem åren varit god och legat över tillgänglighetsmålet 

på 99,93 procent. 

ETT BESLUT OM UTBYTE AV VPC-SYSTEMET BÖR FÖREGÅS AV NOGGRANN 

ANALYS OCH PLANERING 

Riksbanken har tidigare konstaterat att Euroclear Swedens system för 

värdepappersavveckling, VPC-systemet, är gammalt, komplext och svårt att anpassa 

till nya krav från marknaden.52 Under 2014 har Euroclear Sweden påbörjat arbetet 

med en plan för att byta ut VPC-systemet. Euroclear Sweden för nu en dialog med 

sina deltagare om vilka krav som ska ställas på ett nytt system och planerar att fatta 

beslut om ett systembyte under 2015.  

Att byta ut VPC-systemet är ett stort och komplext projekt som är förknippat 

med många risker och förväntas pågå under flera år. Det ställer därmed stora krav 

på planering och genomförande. Euroclear Finland bedriver just nu ett liknande 

projekt vilket i ett inledande skede har drabbats av problem och förseningar som nu 

åtgärdats. Euroclear Sweden, som till viss del har gemensamma resurser med 

Euroclear Finland53, har deltagit aktivt i detta projekt. 

 Riksbanken vill understryka vikten av att Euroclear Sweden noga analyserar och 

drar lärdom av arbetet med att byta ut det finska systemet. Det är även av stor vikt 

att Euroclear Sweden engagerar deltagarna på den svenska marknaden. Dels för att 

väga in marknadens krav på funktionalitet och dels för att få marknaden att förbinda 

sig till uppsatt tidsplan. Det är även viktigt att medverka till att deltagarna 

                                                        
50

 I sin självutvärdering definierar Bankgirot oberoende styrelseledamöter såsom oberoende av såväl Bankgirot, Bankgirots ledning 
som Bankgirots samtliga ägare. 
51

 Euroclear Sweden ägs av den belgiska koncernen Euroclear SA. Eftersom Euroclear Sweden är en del av en belgisk koncern sker 
delar av Riksbankens övervakning av systemet i form av ett internationellt övervakningssamarbete som leds av den belgiska 
centralbanken. 
52

 Se Sveriges riksbank (2014), ”Finansiell infrastruktur 2014” sidan 25-26. 
53

 Euroclear Sweden och Euroclear Finland har till viss del gemensamma resurser för ledning, utveckling och projektorganisation. 
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förbereder sig för de krav på anpassningar i egna system som kommer att bli 

nödvändiga till följd av det nya systemet för värdepappersavveckling. 

DEN SVENSKA MARKNADEN MÅSTE FATTA BESLUT OM FRAMTIDA SVENSK 

VÄRDEPAPPERSAVVECKLING 

Planeringen av förändringar i svensk värdepappersavveckling är en gemensam 

uppgift för Euroclear Sweden och deltagarna på den svenska 

värdepappersmarknaden. En viktig fråga i samband med Euroclear Swedens 

systembyte är att de svenska marknadsdeltagarna fattar beslut om den framtida 

svenska värdepappersavvecklingen. Bland annat bör marknadsaktörerna ta ställning 

till om de vill att avveckling av värdepapper i svenska kronor ska ske på T2S eller 

inte54.  

Riksbanken är en aktör på den svenska marknaden som använder Euroclear 

Swedens system och kommer att delta i planeringen av förändringarna. Riksbanken 

som övervakare kommer noga att följa förändringsarbetet. Alla berörda parter på 

den svenska marknaden behöver avsätta tillräckliga resurser för planering och 

genomförande av de förändringar som beslutas. 

EUROCLEAR SWEDEN BÖR HA FORTSATT FOKUS PÅ HUR DET FRAMTIDA 

ÖKADE RESURSBEHOVET SKA HANTERAS 

Det kommande systembytet ställer stora krav på både Euroclear Sweden och dess 

deltagare. Riksbanken har tidigare55 påpekat att Euroclear Sweden bör förstärka sin 

beställarorganisation för att kunna möta ett framtida ökat resursbehov.  

Euroclear Sweden har under 2014 vidtagit flera åtgärder. Bland annat har VPC-

systemets datacenter flyttats till moderbolagets datacenter i Paris, vilket har 

inneburit en förstärkning av kapaciteten för drift och säkerhet i systemet. Flera 

åtgärder har också vidtagits för att förbättra kompetens och leveranser från dess IT-

leverantör. Euroclear Sweden har dessutom utökat sina resurser genom att anställa 

flera personer.  

Det är av högsta vikt att Euroclear Sweden även fortsättningsvis säkerställer att 

man har en projekt- och beställarorganisation som kan hantera de stora krav som 

det kommande systembytet och nya regleringar56 ställer, samtidigt som man 

fortsätter leverera en hög kvalitet i den löpande verksamheten. 

UPPFÖLJNING AV FRÅGOR GÄLLANDE EUROCLEAR SWEDEN FRÅN 

RAPPORTEN FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2014 

 Euroclear Sweden arbetar med att analysera och dokumentera sin IT-strategi. 

Riksbanken välkomnar detta och förväntar sig att Euroclear Sweden under 

första halvåret 2015 presenterar en väl genomarbetad IT-strategi som är 

dokumenterad i enlighet med etablerade standarder för IT-strategier. 

 Euroclear Sweden arbetar med att analysera och identifiera de risker som 

indirekta deltagare ger upphov till och åtgärder för att hantera dessa. 

Riksbanken anser att det är bra att detta arbete görs och förväntar sig att det 

slutförs under första halvåret 2015.  
                                                        
54

 Se ”T2S – en europeisk infrastruktur för värdepappersavveckling” i kapitel 1. 
55

 Se Sveriges riksbank (2014), ”Finansiell infrastruktur 2014” sidan 26. 
56

 Se ”CSDR – ny EU-förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler välkomnas” i kapitel 1. 
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 Euroclear Sweden har genomfört en scenariobaserad kontinuitetsövning 

tillsammans med vissa deltagare. Riksbanken välkomnar detta och förväntar 

sig att liknande övningar genomförs återkommande minst årligen.  

 Euroclear Swedens system lever idag inte upp till kravet om att fullt ut nyttja 

internationellt accepterade kommunikationsstandarder. Ett av de krav som 

Euroclear Sweden ställer på det system som ska ersätta VPC-systemet är att 

det ska innehålla standardiserade meddelanden för bolagshändelser vilket på 

sikt kommer åtgärda den brist som finns idag. 

NASDAQ Clearing – central motpart för derivat 

Nasdaq OMX Clearing AB, ofta benämnt Nasdaq Clearing, är en central motpart för 

aktiederivat, räntederivat, FX-derivat, råvaruderivat, och repor.57 Under 2014 

clearade Nasdaq Clearing i genomsnitt cirka 475 000 derivat och repor per dag, 

vilket är något mer än 2013. Tillgängligheten i Nasdaq Clearings system låg under 

2014 på 100 procent och har under de senaste fem åren varit god. 

UTÖKAT TILLSTÅND FÖR FX-CLEARING 

Som Riksbanken rapporterade i Finansiell infrastruktur 2014 auktoriserades Nasdaq 

Clearing som central motpart enligt Emir i början av 2014. Sedan auktorisationen 

har Nasdaq Clearing lämnat in en ansökan om utökat tillstånd. Denna ansökan 

godkändes av Finansinspektionen den 25 februari 2015 och innebär att Nasdaq 

Clearing får tillhandahålla central motpartsclearing av kontantavräknade FX-derivat. 

FX-derivaten handlas både via handelsplats och OTC och avvecklas därefter i 

amerikanska dollar eller euro baserat på valutakursen i det handlade valutaparet. 

Riksbanken är generellt positiv till ökad central motpartsclearing eftersom det 

förbättrar förutsättningarna för den centrala motpartens deltagare att hantera den 

motpartsrisk som uppkommer vid derivathandel på ett säkert och effektivt sätt.  

TIDIGARE NOS-VERKSAMHET OMFATTAS NU AV RIKSBANKENS ÖVERVAKNING 

Under 2012 förvärvade Nasdaq Clearing den norska centrala motparten NOS, som 

bland annat hanterar råvaruderivat med fisk, frakt, bränsleolja och järnmalm som 

underliggande tillgång. Efter att Nasdaq Clearing blivit Emir auktoriserade 2014 

införlivades NOS i den övriga centrala motpartsverksamheten. Efter 

sammanslagningen omfattas NOS av samma regelverk som Nasdaq Clearings övriga 

clearing av råvaruderivat och en separat finansiell buffert har skapats specifikt för 

fiskderivaten. Eftersom Nasdaq Clearing övervakas av Riksbanken omfattas nu även 

clearing av fisk-, frakt-, olje-, och järnmalmsderivat, samt de kolderivat som lanserats 

efter sammanslagningen, av Riksbankens övervakning. 

BANKGARANTIER KAN INNEBÄRA SPRIDNINGSRISKER 

Nasdaq Clearing accepterar sedan lång tid tillbaka icke säkerställda bankgarantier 

som säkerhet från icke-finansiella deltagare i clearing av el- och gasderivat. 

Utgivarna av dessa garantier är ofta banker, som också är deltagare hos Nasdaq 

Clearing, medan köparna är råvaruproducenter. Problem hos en råvaruproducent 

                                                        
57

 Derivatinstrumenten som clearas kan vara antingen börshandlade eller OTC-derivat. 
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skulle via bankgarantier därför kunna leda till problem också för utställaren av 

bankgarantin. Efter som icke säkerställda bankgarantier inte är förfinansierade är de 

inte nödvändigtvis heller lika tillförlitliga som de säkerheter övriga deltagare ställer 

till Nasdaq Clearing. 

Enligt gällande lagstiftning, Emir, kommer möjligheten att acceptera icke 

säkerställda bankgarantier som säkerheter att försvinna från mars 2016. Mot denna 

bakgrund har Nasdaq Clearing tagit fram en plan för hur bankgarantier på ett 

ordnat sätt ska kunna fasas ut. Denna säkerställer att Nasdaq Clearing lever upp till 

gällande lagstiftning även efter mars 2016. 

Riksbanken har idag inte några synpunkter på att icke säkerställda 

bankgarantier accepteras eftersom ett undantag som tillåter detta finns.58 

Riksbanken välkomnar dock den plan för att fasa ut icke säkerställda bankgarantier 

som tagits fram och följer Nasdaq Clearings arbete inom detta område. 

UPPFÖLJNING AV FRÅGOR GÄLLANDE NASDAQ CLEARING FRÅN 

RAPPORTEN FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2014 

 Nasdaq Clearing har publicerat en självutvärdering enligt CPMI-Ioscos 

principer59. Självutvärderingen följer CPMI-Ioscos krav på publicering av en 

publik rapport och lever därmed upp till de transparenskrav som ställs i PFMI. 

 Nasdaq Clearing följer kontinuerligt sina indirekta deltagare genom att 

jämföra aktiviteten på slutkundskonton i förhållande till fördefinierade limiter. 

Om aktiviteten på ett sådant konto överstiger limiten analyserar Nasdaq 

Clearing detta och vidtar vid behov åtgärder. Riksbanken anser därmed att 

Nasdaq Clearings hantering av risker från indirekta deltagare är 

tillfredställande.  

 Nasdaq Clearing har förstärkt sin likviditetshantering genom att utöka antalet 

likviditetslinor från tre till fyra. Riksbanken är positiv till att 

likviditetsarrangemangen förstärkts och diversifierats utanför den 

skandinaviska marknaden.

                                                        
58

 Riksbanken har av samma anledning inte heller några synpunkter på att Nasdaq Clearing anser sig fullt ut uppfylla Princip 5 i 
Principles for Financial Market Infrastructures (Collateral). Endast om Nasdaq Clearing kan presentera tillräckliga skäl, finns det 
anledning att överväga att även efter mars 2016 tillåta att icke säkerställda bankgarantier accepteras som säkerhet. Några sådana skäl 
har ännu inte presenterats för Riksbanken. 
59

 NASDAQ OMX Clearing AB (2014), Disclosure Framework. 
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3. De utländska systemen 

Det finns flera utländska system som är av väsentlig betydelse för den svenska 

finansiella stabiliteten. CLS, som är ett avvecklingssystem för valutaaffärer, och 

SWIFT, som är ett nätverk för finansiella meddelanden, är två av dem. Därutöver 

finns EuroCCP som är en central motpart för aktietransaktioner, och LCH, som är en 

central motpart för derivat. De har båda en viktig roll i clearingen av finansiella 

instrument i Sverige. 

Riksbanken deltar därför i övervakningssamarbeten för dessa utländska system. 

Det är dock de utländska systemens hemmamyndigheter som ansvarar för 

övervakningen och tillsynen och som därigenom leder övervakningssamarbetet. 

Riksbanken gör alltså inga egna bedömningar av dessa system. Utifrån den 

information som delas i övervakningsamarbetena kan Riksbanken dock konstatera 

att de utländska systemen fungerar väl men att det även här, liksom i de svenska 

systemen, finns utrymme för förbättringar. 

CLS – system för avveckling av valutatransaktioner 

CLS (Continuous Linked Settlement) verkar för att minska avvecklingsrisken vid 

valutatransaktioner genom att se till att de båda valutorna i en valutatransaktion 

byter ägare samtidigt oavsett tidzoner. Federal Reserve är den ansvariga 

tillsynsmyndigheten för CLS och är ordförande i CLS övervakningskommitté, där 

centralbankerna för samtliga 17 valutor som avvecklas i CLS medverkar. Riksbanken 

är en av dessa centralbanker. 

Under 2014 avvecklade CLS valutatransaktioner till ett genomsnittligt värde av 

cirka 35 000 miljarder kronor per bankdag. Samtliga svenska storbanker är deltagare 

i CLS och motsvarande siffra för avvecklade transaktioner i svenska kronor var cirka 

420 miljarder kronor. 

NYA KRAV PÅ CLS TILL FÖLJD AV PFMI 

Federal Reserve har under hösten 2014 införlivat PFMI i sitt regelverk. Detta innebär 

nya krav som CLS måste förhålla sig till. De nya kraven handlar bland annat om att 

upprätta planer för återhämtning och ordnad nedläggning samt att hantera risker 

som uppkommer på grund av indirekta deltagare. CLS förväntas leva upp till dessa 

nya krav per den 31 december 2015. Ett ytterligare krav är att utarbeta en publik 

rapport i linje med det ramverk som satts upp av CPMI-Iosco. CLS publicerade en 

sådan rapport den 30 december 2014.60 
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 CLS Bank International (2014), Disclosure. 
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KONTINUITETSLÖSNINGAR SÄKERSTÄLLER EN VÄL FUNGERANDE 

VALUTAMARKNAD 

Samtliga deltagare i CLS är beroende av nostrobanker61 för sin valutaavveckling. Det 

är därför viktigt att de svenska deltagarna har fullgoda kontinuitetslösningar för att 

säkerställa att avvecklingen i svenska kronor samt övriga valutor fungerar väl, även 

om den primära nostrobanken får problem. 

För att säkerställa avveckling i svenska kronor är det därmed viktigt att de 

svenska nostrobankerna är villiga att tillhandahålla sekundära nostrokonton till 

utländska deltagare. På samma sätt är det även viktigt att de svenska deltagarna 

säkerställer sin avveckling i utländsk valuta genom att öppna upp sekundära 

nostrokonton för de utländska valutor som avvecklas. Utöver detta kan ytterligare 

kontinuitetsarrangemang behöva sättas upp för att man fullt ut ska kunna hantera 

en situation där en svensk eller utländsk nostrobank får problem. 

SWIFT – globalt nätverk för finansiella meddelanden 

SWIFTs62 tjänster används i mer än 200 länder och deras användare skickade cirka 

5,6 miljarder finansiella meddelanden under 2014. De svenska användarna skickade 

och tog emot cirka 134 miljoner av dessa meddelanden.63 SWIFT är ett medlemsägt 

företag med säte i Belgien, och Riksbanken deltar i den gemensamma 

övervakningen64 som leds av Belgiens centralbank. 

I övervakningsarbetet, som baseras på kraven i ”High Level Expectations for the 

oversight of SWIFT”65, ingår bland annat att löpande följa upp incidenter, att granska 

SWIFTs självutvärderingar och att granska revisionsrapporter. Dessutom granskas 

utvalda riskområden som prioriterats. Det senaste året har fokus varit på 

cybersäkerhet och på flera stora projekt som drivs av SWIFT. 

BYTE TILL NY TEKNISK PLATTFORM 

SWIFT driver sedan slutet av 2010 ett projekt för att modernisera den tekniska 

plattformen och programmeringsspråket i meddelandetjänsten FIN. Syftet med 

projektet är både att minska riskerna med att använda teknik som riskerar att bli 

föråldrad och att minska driftskostnaderna. Projektet genomförs i flera faser och den 

första fasen färdigställdes enligt plan i juni 2013. Under 2014 har ytterligare flera 

viktiga förändringar genomförts. Projektplanen för den andra fasen har under 2014 

reviderats ett år framåt i tiden, med syfte att säkerställa avsedd kvalitet i leveransen, 

och planen är nu att projektet ska färdigställas under 2016. 

CYBERSÄKERHET ÄR ETT OMRÅDE I FOKUS 

Det är av central betydelse för SWIFT att deras meddelandetjänster har en mycket 

hög säkerhet och tillgänglighet och man arbetar därför aktivt och kontinuerligt med 
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 En nostrobank är en deltagare i CLS som erbjuder tjänsten att ta emot eller skicka betalningar i sin hemmavaluta för en utländsk 
deltagares räkning. Nostrobanker är nödvändiga för valutaavveckling genom CLS och avtal ingås bilateralt mellan deltagaren och 
nostrobanken. 
62

 SWIFT är en förkortning av Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Riksbanken är både delägare av SWIFT 
och användare av SWIFTs tjänster. Riksbankens övervakning av SWIFT är organisatoriskt åtskild från ägandet och användandet av 
SWIFT. 
63

 Siffran avser FIN-meddelanden och de utgörs till största delen av betalnings- och värdepappersmeddelanden. 
64

 Övervakningen bedrivs inom SWIFT Co-operative Oversight Group (SWIFT OG) som består av centralbanker inom G10 och inom 
SWIFT Oversight Forum som är en utökad grupp av utvalda centralbanker. 
65

 Se National Bank of Belgium (2007), “Financial Stability Review 2007”. 
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cybersäkerhet. Den generellt snabba ökningen av avancerade IT-relaterade angrepp 

innebär även för SWIFT att kunskap och rutiner kring cybersäkerhet behöver hållas 

uppdaterade. Detta är ett område som följs noga i den övervakning av SWIFT som 

myndigheterna bedriver. 

EuroCCP – central motpart för aktier 

EuroCCP N.V. (EuroCCP) clearar i dagsläget majoriteten av de svenska aktier som går 

via en central motpart. EuroCCP clearade svenska aktier till ett värde av cirka 33 

miljarder svenska kronor i genomsnitt per bankdag 2014.66 Eftersom EuroCCP 

effektiviserar clearing och avveckling genom nettning av transaktioner var värdet 

som slutligen avvecklades cirka 11 miljarder svenska kronor. 

EuroCCP är ett nederländskt bolag och Riksbanken deltar i tillsynskollegiet som 

leds av den nederländska centralbanken. Arbetet i tillsynskollegiet har under det 

senaste året fokuserat på auktorisationen av EuroCCP. 

EUROCCP AUKTORISERADES ENLIGT EMIR I APRIL 2014 

Under 2014 behövde alla centrala motparter i EU auktoriseras på nytt för att 

säkerställa att de levde upp till kraven i Emir. I april 2014 blev EuroCCP auktoriserad 

som central motpart av den nederländska centralbanken.  

EuroCCP har sedan auktorisationen gått ihop med den brittiska centrala 

motparten med samma namn. Det betyder att det numera endast finns en central 

motpart vid namn EuroCCP och det är den nederländska centrala motparten. 

MINSKAT ANTAL DAGAR MELLAN HANDEL OCH AVVECKLING 

En förändring med anledning av CSDR67 som införts i EU under 2014 är att antalet 

dagar mellan handel och avveckling av en aktie har minskat från tre till två dagar. 

Förändringen har gjorts för att minska riskerna mellan motparter. Detta är en 

förändring som EuroCCP, som aktör på aktiemarknaden, behövt anpassa sig till. 

LCH – central motpart för derivat 

LCH (LCH Clearnet Limited) är en brittisk central motpart där flera olika 

derivatklasser clearas (aktie-, ränte- och råvaruderivat). Tre av de svenska 

storbankerna är idag deltagare hos LCH och andra clearar hos LCH via agenter. Den 

del av LCH som tillhandahåller central motpartsclearing av ränteswappar benämns 

Swapclear, och det är här de svenska bankerna är mest aktiva. I Swapclear clearades 

under 2014 cirka 2 556 000 räntederivat, varav drygt två procent var denominerade i 

svenska kronor.  

Eftersom flera av de svenska storbankerna är deltagare hos LCH är det viktigt 

för Riksbanken att följa utvecklingen och bidra till att verksamheten bedrivs på ett 

säkert och effektivt sätt. Problem i LCH skulle kunna påverka svenska banker som är 

deltagare hos dem och därigenom sprida sig till den svenska marknaden och det 

svenska finansiella systemet som helhet. 
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 Värdet som presenteras här ska inte förväxlas med värdet på de svenska aktier som handlades under 2014. Detta då central 
motpartsclearing ger upphov till fler transaktioner i och med att den centrala motparten ersätter (noverar) alla transaktioner, vilket 
innebär att en transaktion alltid blir två transaktioner. 
67

 Se ”CSDR – ny EU-förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler välkomnas” i kapitel 1. 
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LCH AUKTORISERADES ENLIGT EMIR I JUNI 2014 

Riksbanken rapporterade i Finansiell infrastruktur 2014 att LCH ansökt om att bli 

auktoriserad som central motpart enligt Emir, samt att Bank of England i egenskap 

av tillsynsmyndighet för LCH etablerat ett tillsynskollegium. Den 12 juni 2014 

fattade Bank of England, efter att ha konsulterat tillsynskollegiet, beslut om att 

auktorisera LCH enligt Emir. 

ÖVERVAKNINGSSAMARBETET HAR UTVIDGATS TILL HELA LCH 

Riksbanken ingår i en grupp av centralbanker som tillsammans bildar ett 

internationellt övervakningssamarbete. I gruppen ingår förutom Riksbanken också 

centralbanker som representerar ytterligare sju av de valutor som LCH hanterar. 

Tidigare har gruppen fokuserat på övervakning av Swapclear, men under slutet av 

2014 skiftade fokus till att omfatta hela LCH. Förändringen gjordes på grund av den 

relativt stora överlappningen bland deltagarna i övervakningssamarbetet och de i 

tillsynskollegiet som bildades i samband med att LCH ansökte om att bli 

återauktoriserad som central motpart enligt Emir.  

Riksbanken ingår i övervakningssamarbetet, men inte i tillsynskollegiet. Det 

innebär att Riksbanken inte har något inflytande över tillsynen, men däremot god 

tillgång till information om LCH. Riksbanken välkomnar att övervakningssamarbetet 

utvidgats till att omfatta hela LCH eftersom det ger Riksbanken bättre insyn i LCHs 

verksamhet. 
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