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bästa läsare,

i denna utgåva publiceras tre artiklar om de utmaningar som centralbankerna ställs inför 

efter den globala finanskrisen. 

• Hanna armelius, Carl-Johan belfrage och Hanna stenbacka analyserar varför världs-

handeln har utvecklats så svagt sedan 2008. en möjlig förklaring är att krisen har 

bidragit till en ökad osäkerhet om framtiden hos hushåll och företag, vilket hållit tillbaka 

kredit givning och handel. en annan förklaring är att den långa globaliseringstrenden före 

krisen har bromsat upp, som en följd av krisen och nya typer av handelshinder, som kan 

vara svåra att kartlägga. författarna använder en ekonometrisk modell som inkluderar 

en globaliseringstrend, mått på finansiell stress samt ett nytt mått på ekonomisk politisk 

osäkerhet. de finner empiriskt stöd för båda förklaringarna, men lutar åt att den första, 

ökad osäkerhet, kan vara något mer robust. Om så är fallet kan världshandeln komma 

att återhämta sig snabbare när osäkerheten om framtiden reduceras.

• daniel Hansson, Louise Oscarius och Jonas söderberg analyserar skuggbankernas roll 

i det svenska finansiella systemet. skuggbanker lyder inte under samma reglering och 

tillsyn som vanliga banker och spelade en stor roll för den globala finanskrisen. förfat-

tarna visar att den svenska skuggbanksektorn är relativt liten jämfört med den traditio-

nella svenska banksektorn och jämfört med skuggbanksektorn i flera andra länder. den 

svenska skuggbanksektorn utgörs dessutom i huvudsak av fonder som är reglerade och 

under tillsyn av finansinspektionen. de svenska skuggbankerna bidrar till finansieringen 

av de svenska bankerna, främst genom investeringar i bankernas räntebärande värde-

papper. Penningmarknadsfonder i usa bidrar dock mer än dubbelt så mycket till de 

svenska bankernas finansiering jämfört med de svenska skuggbankerna. det innebär att 

skuggbanksektorn utomlands har större betydelse för det svenska finansiella systemet 

än den svenska skuggbanksektorn. avslutningsvis framhåller författarna behovet av att 

följa utvecklingen av de svenska och utländska skuggbankerna, eftersom de kan påverka 

den finansiella stabiliteten i sverige. 

• virginia Queijo von Heideken och Peter sellin analyserar vilken roll det svenska bank-

systemets likviditetsöverskott har för riksbankens implementering av penningpolitiken 

och transmissionen från reporäntan till interbankräntor med kort löptid. bakgrunden är 

att det svenska banksystemet under senare år gått från ett likviditetsunderskott till ett 

likviditetsöverskott gentemot riksbanken. det betyder att riksbanken numera drar in 

likviditet från banksystemet istället för att som tidigare tillföra likviditet. banksystemets 

överskott har dessutom växt över tiden av flera skäl. det beror på riksbankens årliga 

vinstutbetalningar till staten och att dess ränte- och förvaltningsutgifter inte tas från 

avkastningen på tillgångarna, utan istället påverkar storleken på de penningpolitiska 

transaktionerna. dessutom har överskottet växt till följd av att allmänhetens efterfrågan 
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på sedlar och mynt har minskat. författarna finner med stöd av ekonometrisk analys att 

det ökade likviditetsöverskottet i det svenska banksystemet sedan 2007 har förknippats 

med nedpressade korta interbankräntor. denna effekt är dock liten eftersom merparten 

av överskottet placerats i riksbankcertifikat. ett annat resultat är att ju större överskottet 

är desto mindre blir omsättningen bland de penningpolitiska motparterna i daglåne-

marknaden. men också denna effekt är liten när merparten av överskottet placeras i 

riksbankcertifikat. Liknande mönster syns också i andra länder som har haft ett likvidi-

tetsöverskott i banksystemet under en längre tid. 

trevlig läsning!

Claes berg, tomas edlund, kristian Jönsson och Cecilia roos-isaksson
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innehåll

n mysteriet med världshandelns svaga tillväxt efter den globala 
finanskrisen   7
Hanna Armelius, Carl-Johan Belfrage och Hanna Stenbacka

världshandeln föll kraftigt i samband med den finansiella krisen 2008 och efter en 

initial återhämtning har tillväxttakten i världshandeln varit ovanligt låg i förhållande till 

tillväxten i global bnP. i forskningslitteraturen lyfts några alternativa förklaringar till det 

här mysteriet med världshandelns svaga tillväxt fram: (i) finansiell stress har påverkat 

handelskrediter och handelsberoende investeringar, (ii) förhöjd osäkerhet har påverkat 

handeln negativt, eller så beror det på (iii) dold protektionism. i artikeln används en 

ekonometrisk felkorrigeringsmodell för att uppskatta hur den globala handeln kan ha 

påverkats av de här olika faktorerna genom att inkludera finansiella stressindikatorer 

respektive bakers, blooms och davis osäkerhetsindex. en viktig slutsats är att ökad 

osäkerhet kan vara nyckelförklaringen till den svaga handelstillväxten. en alternativ 

förklaring är att det har skett en trendmässig försvagning av globaliseringen efter 

krisen som kommer att vara mer bestående.

n skuggbanker ur ett svenskt perspektiv  23
Daniel Hansson, Louise Oscarius och Jonas Söderberg 

med skuggbanker avses institut och aktiviteter som bedriver bankliknande verksamhet, 

men som inte lyder under samma reglering och tillsyn som bankerna. i den här artikeln 

kartläggs den svenska skuggbanksektorn. dessutom undersöks kopplingarna mellan 

det svenska banksystemet och skuggbanker i sverige och utomlands. kartläggningen 

visar att den svenska skuggbanksektorn är förhållandevis liten i jämförelse med den 

svenska banksektorn och jämfört med skuggbanksektorn i flera andra länder. den 

svenska skuggbanksektorn består främst av fonder under tillsyn av finansinspektionen, 

exempelvis penningmarknadsfonder. de tydligaste kopplingarna mellan den svenska 

skuggbanksektorn och banksystemet är att skuggbanker bidrar till bankernas 

finansiering genom att investera i deras obligationer och certifikat. amerikanska 

penningmarknadsfonder bidrar dock mer än dubbelt så mycket till de svenska 

bankernas finansiering än de svenska skuggbankerna gör tillsammans. artikeln belyser 

avslutningsvis vikten av att följa utvecklingen av den svenska skuggbanksektorn 

framöver. 



– 6 –

penning- och valutapolitik 2014:3

n banksystemets likviditetsöverskott och räntebildningen  60
Peter Sellin och Virginia von Heideken

under de senaste åren har det svenska banksystemet gått från ett strukturellt 

likviditetsunderskott gentemot riksbanken till ett överskott. det innebär att 

riksbanken regelbundet drar in likviditet från banksystemet i stället för att som 

tidigare tillföra likviditet. överskottet har växt över tiden eftersom riksbanken inte 

har använt avkastningen på sina tillgångar till att betala ut vinster till staten och till 

ränte- och förvaltningsutgifter. dessa betalningar har i stället tillåtits påverka storleken 

på de penningpolitiska transaktionerna. dessutom har allmänheten efterfrågat färre 

sedlar och mynt sedan 2007, vilket också har gjort att överskottet har växt. i den här 

artikeln belyser författarna om överskottet har haft några konsekvenser för dels det 

praktiska genomförandet av penningpolitiken, dels genomslaget från reporäntan till 

interbankräntor med kort löptid.
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Mysteriet med världshandelns svaga 
tillväxt efter den globala finanskrisen
Hanna armelius, Carl-JoHan Belfrage oCH Hanna stenBaCka*
Författarna är verksamma vid avdelningen för penningpolitik på Sveriges riksbank.

Världshandeln föll kraftigt i samband med den finansiella krisen 2008 och efter en initial 

återhämtning har tillväxttakten i världshandeln varit ovanligt låg i förhållande till till

växten i global BNP. I forskningslitteraturen lyfts några alternativa förklaringar till det 

här mysteriet med världshandelns svaga tillväxt fram: (i) finansiell stress har påverkat 

handelskrediter och handelsberoende investeringar, (ii) förhöjd osäkerhet har påverkat 

handeln negativt, eller så beror det på (iii) dold protektionism. Vi använder en ekonome

trisk fel korrigeringsmodell för att uppskatta hur den globala handeln kan ha påverkats av 

de här olika faktorerna genom att inkludera finansiella stressindikatorer respektive Bakers, 

Blooms och Davis (2012) osäkerhetsindex (”Economic Policy Uncertainty Index”). En 

viktig slutsats är att ökad osäkerhet kan vara nyckelförklaringen till den svaga handelstill

växten. En alternativ förklaring är att det har skett en trendmässig försvagning av globali

seringen efter krisen som kommer att vara mer bestående. 

Inledning

Under decennierna före den globala finanskrisen växte världshandeln ungefär dubbelt så 

snabbt som världens BNP. Efter den stora nedgången under åren 2008–2009 och en kort 

återhämtning 2009–2010 har handeln sedan växt i samma takt som BNP (se diagram 1). 

Världshandelns tillväxt har med andra ord halverats i jämförelse med BNP-tillväxten, och 

det har förbryllat många observatörer och gett upphov till titlar som ”The Great Trade 

Collapse”.1 

1 Novy och Taylor (2014), se också OECD (2013).

* Vi vill tacka Michael Andersson, Claes Berg, Magnus Lindskog, Hans Dellmo, André Reslow och deltagare vid 
konferensen EcoMod 2014 för diskussioner och värdefulla synpunkter.
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Diagram 1. Världshandeln och global BNP
Index 2008Q3 = 100

Världshandel Världs-BNP

Källor: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis och CEPREMAP

En möjlig förklaring till nedgången i handelstillväxten skulle kunna vara kvardröjande ef-

fekter av krisen som kan tänkas påverka handeln i större utsträckning än BNP. Striktare 

kreditvillkor och ökad ekonomisk-politik osäkerhet är möjliga sådana faktorer.2 En annan 

förklaring är att handeln har avtagit på grund av att den långvariga trenden mot större 

öppenhet kan ha nått sitt slut i samband med den globala finanskrisen. Det skulle eventuellt 

kunna kopplas till att dold protektionism eller finansiell protektionism har ökat.3 

I den här uppsatsen använder vi en global handelsmodell som utvecklats av Gruber et al. 

(2011) för att undersöka förklaringarna som vi har nämnt ovan. Vi bygger vidare på deras 

arbete genom att inkludera perioden efter finanskrisen i skattningarna, vilket också gör det 

möjligt att undersöka om ett strukturellt brott uppstod vid tiden för finanskrisen. Dess-

utom inkluderar vi en variabel som fångar ekonomisk-politisk osäkerhet i form av ett index 

utvecklat av Baker, Bloom och Davis (2012), som är av betydelse för handel på företagsnivå 

enligt Novy och Taylor (2014).

Vi gör också en kontrafaktisk analys där vi jämför de alternativa förklaringarnas predik-

tioner med världshandelns faktiska utveckling sedan mitten av 2010. Vi finner att en möjlig 

förklaring till den svaga världshandeln kan vara hög ekonomisk-politisk osäkerhet. Finansiell 

stress verkar däremot bara vara av betydelse för världshandeln när stressen är som mest 

akut. En alternativ slutsats skulle kunna vara att mindre konkreta former av protektionism 

har ökat och orsakat ett strukturellt brott i globaliseringstrenden. Eftersom det har gått en 

kort tid efter den akuta fasen av krisen är det svårt att använda statistiska metoder för att 

avgöra vilken faktor som är viktigast. Båda kan förklara nedgången i världshandelstillväxten 

men de har vitt skilda implikationer för världshandelns utveckling framöver. 

2 Se till exempel Gruber et al. (2011) och Novy och Taylor (2014).
3 Se Baldwin och Evenett (2009), Evenett och Wermelinger (2010), Cernat och Madsen (2011) och Georgiadis 

och Gräb (2013).
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Bakgrund: global handel och BNP 

Det är ett välkänt faktum att tillväxten i världshandeln är nära relaterad till tillväxten i 

världens BNP, men mer volatil (se diagram 1). Kollapsen i världshandeln som inträffade 

under finanskrisen 2008–2009 var dock exceptionell och handelsvolymerna minskade med 

19 procent, från toppen till botten.4 Efter en kort återhämtning under 2010 har tillväxten i 

världshandeln varit något svagare än tillväxten i världs-BNP, som i sig har varit förhållande-

vis svag. I diagram 2 kan man se att det framförallt är de utvecklade ekonomiernas import 

som utvecklats svagt.
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Källa: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

Diagram 2. Varuimport i utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier 
Index 2005 = 100

Försvagningen av effekten av tillväxt i världs-BNP på världshandelstillväxten har gett 

upphov till spekulationer om ökad protektionism eller att vi nu ser slutet på en globalise-

ringsepok. Historiskt sett har det funnits två stora globaliseringsepoker. Den första inled-

des i mitten av 1800-talet och avslutades i samband med första världskriget. Under den 

perioden utvecklades järnvägen, ångfartyget och telegrafen. Den andra epoken började 

efter andra världskriget, efter att utvecklade ekonomier börjat föra en politik för att öka 

den internationella handeln. Den här andra globaliseringsvågen har understötts under de 

senaste två decennierna av att man har gjort framsteg inom informationsteknologi och 

utökat de regionala och globala handelsförbindelserna. Till exempel bildades Mercosur och 

NAFTA, medan den europeiska integrationen fördjupades genom att EU bildades. På global 

nivå stärktes handelsförbindelserna genom ombildningen av GATT till WTO och Kinas 

inträde 2001.

I lågkonjunkturer har det hänt att regeringar har försökt skydda sina inhemska industrier 

från utländsk konkurrens genom att föra en protektionistisk politik. I efterdyningarna av 

4 Gruber et al. (2011), Baldwin (2009).
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den stora depressionen ökade till exempel protektionismen genom tullar och importkvoter. 

Efter finanskrisen 2008–2009 fruktade många att den här handelspolitiska utvecklingen 

från 1930-talet skulle upprepas. Men med hjälp av G205 har sådana traditionella former av 

protektionism till stor del undvikits. Även om de första farhågorna om ökad protektionism 

visade sig vara överdrivna hävdar vissa att den faktiskt har ökat, och att det har bidragit 

till avmattningen i den globala handelns tillväxt.6 Enligt den uppfattningen har den nya 

vågen av protektionism bestått av åtgärder som är mindre synliga än tullar, som till exempel 

säkerhetsföreskrifter eller att regeringar favoriserat inhemsk produktion i stödpaket. Det 

har gett upphov till uttrycket ”dold protektionism” (”murky protectionism”).7 En annan 

form av dold protektionism är en (ibland oavsiktlig) följd av förnyad finansiell reglering och 

kallas ”finansiell protektionism”.8 De här formerna av protektionism är mindre konkreta och 

blir därför svårare att upptäcka och mäta än mer konventionella former av handelshinder. 

Det finns också få empiriska studier som studerar dem.9 En indikation skulle kunna ges av 

rapporterna om handelspåverkande åtgärder som sedan 2009 publiceras av Global Trade 

Alert. Det saknas dock information om hur stor andel av handeln som omfattas av respek-

tive åtgärd och en historisk tidsserie som skulle kunna användas i våra skattningar. För att 

kunna undersöka handelshindrens eventuella bidrag till mysteriet med världshandelns svaga 

tillväxt efter krisen blir man därför tvungen att använda mer indirekta metoder.

Modell och databeskrivning

För att analysera sambandet mellan den globala handeln och världs-BNP efter krisen 

2008–2009, utgår vi ifrån en felkorrigeringsmodell utvecklad av Gruber, di Mauro, Schnatz 

och Zorell (2011), från och med nu förkortade GMSZ. Modellen utgår ifrån att alla avvikel-

ser från ett långsiktigt jämviktssamband mellan handel och BNP kommer att korrigeras.

GMSZ skattar sin modell för perioden 1981kv1–2008kv3. De har inte med krisåren i sina 

skattningar, eftersom de åren betraktas som ”outliers”. Vi har fördelen av att kunna utvidga 

analysen till att inkludera även åren efter den akuta fasen av krisen.10, 11 Under perioden 

1994–2013 växte världens BNP med i genomsnitt 3,7 procent per år medan världshan-

deln ökade betydligt snabbare med 5,6 procent, se diagram 3. Det är möjligt i en värld där 

produktionen i allt större utsträckning specialiseras i så kallade ”globala leveranskedjor”. 

5 G20 består av representanter för 20 stora ekonomier som står för huvuddelen av världens BNP och handel. 
Sedan den globala finansiella krisen har G20 haft en framträdande roll i global ekonomisk-politisk samordning.

6 Hufbauer et al. (2013).
7 Baldwin och Evenett (2009), Evenett och Wermelinger (2010), och Cernat och Madsen (2011).
8 Georgiadis och Gräb (2013).
9 Rose och Wieladek (2011).
10 Vi skattar också modellen för åren 1962–2013 med hjälp av OECD:s exportdata som en proxy för världshandeln 

och OECD:s BNP-data. Användandet av årliga data gör att modellen tappar mycket av sitt förklaringsvärde. 
11 Den globala handelsdata vi använder är ett säsongsrensat kvartalsindex från CPB World Trade Monitor och om-

fattar perioden 1994kv1–2013kv4. Vår globala BNP-data är ett köpkraftsparitet-vägt, säsongsrensat kvartalsin-
dex för länderna som ingår i IMF:s globala makroekonomiska prognosmodell GPM; se Carabenciov et al. (2013). 
BNP-statistiken avser perioden 1994kv1–2013kv3. Vårt urval börjar därför 1994kv1 och prognosperioden 
för den globala handeln avser 2013kv4–2016kv4. Medan köpkraftsparitets-viktningen och den ofullständiga 
ländertäckningen gör denna data mindre än idealisk för våra syften, är kvartalsserier över världs-BNP dessvärre 
svåra att hitta.
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Produktionen i ett enskilt land utgör ett steg i produktionsprocessen och produkterna 

exporteras sedan till det land där nästa länk i den globala produktionskedjan återfinns. 

Medan handelssiffrorna representerar de totala exportvärdena, ingår enbart det inhemska 

förädlingsvärdet i den nationella BNP-statistiken. I likhet med GMSZ inkluderar vi en linjär 

globaliseringstrend i vår modell. Med den vill vi fånga upp förändringar i sådant som är av 

betydelse för förhållandet mellan handel och BNP, men som är svårt att mäta. Det inklude-

rar utvecklingen av globala produktionskedjor och outsourcing, att handelshinder avvecklas 

och att transportkostnader faller. 

Ett annat inslag i världshandeln under perioden 1994–2013 (och troligen även under 

tidigare perioder) är att världshandeln samvarierade med global BNP, men att variationerna 

i handeln var kraftigare än variationerna i global BNP. Det beror på att under upp- och 

nedgångar i konjunkturen så tenderar det att bli störst variation inom de relativt handels-

intensiva delarna av den samlade efterfrågan, som till exempel privata investeringar och 

konsumtion av varaktiga varor.
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Diagram 3. Tillväxt i handel och BNP
Årlig procentuell förändring 
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Vi börjar med att göra tester som bekräftar att de nödvändiga villkoren för felkorrigering är 

uppfyllda, det vill säga att den globala handeln och världs-BNP är icke-stationära, integre-

rade i samma ordning och kointegrerade.12 Därefter skattar vi i ett steg felkorrigeringsmo-

dellen

(1) Δtradet  = ect(tradet-1  − βGDPt-1  − δt)  + λ1Δtradet-1 + λ2ΔGDPt  + εt

där trade är (loggad) global handel, GDP är (loggad) global BNP och εt representerar 

feltermer i form av vitt brus. Parametrarna som skattas är felkorrigeringsparametern ect , 
världshandelns långsiktiga inkomstelasticitet β, globaliseringstrendens, t, effekt på handels-

volymen δ, och λ som representerar den kortsiktiga dynamiken.

Villkoren inom parentes fångar alltså den långsiktiga relationen mellan handel och BNP 

och den uppskattade felkorrigeringsparametern fångar snabbheten i återgången av handeln 

till den långsiktiga relationen med världs-BNP efter att en avvikelse har inträffat. Vi för-

väntar oss att β ska ligga nära 1, då kvoten mellan handel och BNP borde vara någorlunda 

konstant på lång sikt. Ett positivt värde på trendparametern δ fångar ökningen av globala 

produktionskedjor, avskaffandet av handelshinder, sjunkande transportkostnader och annat 

som kan få handeln att växa snabbare än BNP under en globaliseringsepok.

Resultat 

BASMODELL

Resultaten av vår skattning av basmodellen syns i tabell 1. Våra parameterskattningar är 

överlag signifikanta på 1-procentsnivån och de liknar resultaten i GMSZ. Den långsiktiga 

elasticiteten mellan handeln och BNP ligger nära 1 som diskuterats ovan. Skillnaderna 

gentemot GMSZ i andra parametervärden beror förmodligen på att skattningarna avser 

olika perioder, i synnerhet eftersom vi inkluderar åren efter finanskrisen i vår skattning. Vår 

skattning ger en långsammare globaliseringstrend där cirka 0,4 procentenheter av tillväxten 

i världshandeln per kvartal tillskrivs globaliseringen i stället för de 0,8 procentenheterna i 

GMSZ:s skattning. 

12 Johansens kointegrationstest har använts.
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Tabell 1. Skattningsresultat för basmodellen    

Beroende variabel: Δtradet 
Urvalsperiod: 1994kv3–2013kv4

Basmodell Gruber et al. (2011)

Långsiktig relation
GDPt1 0,99*** 0,98
t 0,004** 0,008

Snabbhet i återgång (ect) -0,14*** -0,085***

Kortsiktig dynamik
Δtradet1 0,23** 0,35***
ΔGDPt 1,93*** 1,23***

Justerad R-kvadrat 0,45 0,54
Test för autokorrelation
LM(1) p-värde 0,56 0,58
LM(4) p-värde 0,47 0,23
Test för heteroskedasticitet
ARCH(1) p-värde 0,62 0,63
ARCH(4) p-värde 0,98 0,72
 
*** Signifikant på 1-procentsnivån. ** Signifikant på 5-procentsnivån.  

Vi har även testat andra specifikationer av modellen än själva basmodellen och alternativ 

med finansiella stress- och osäkerhetsvariabler. Det kommer att diskuteras i närmare detalj 

nedan. Vi har främst undersökt effekterna av att inkludera oljepriser och globalt produk-

tionsgap i den skattade ekvationen i syfte att se dels om de har något förklaringsvärde, dels 

hur robust modellen är. Globala oljepriser kan påverka handeln via till exempel transport-

kostnader och därför inkluderar vi priset på olja av typen West Texas Intermediate (WTI) 

i såväl nivå- som förändringsform, men finner inget signifikant inflytande från oljepriset. 

Ö vriga koefficienter och signifikansnivåer förblir stabila, vilket tyder på att modellen är ro-

bust. Det skulle också kunna tänkas att BNP påverkar handeln olika i konjunkturuppgångar 

och nedgångar. Därför provar vi att inkludera en skattning av det globala produktions-

gapet. Det visar sig dock vara insignifikant, samtidigt som övriga parametrar i modellen 

förblir stabila och signifikanta. 

SKATTNINGAR MED FINANSIELL STRESS SOM FÖRKLARANDE VARIABEL

Det finns forskning som tyder på att handeln borde vara mer känslig för förändringar i 

finansiella villkor än total BNP.13 En stram kreditgivning har en direkt effekt på utlåning och 

därmed även på investeringsnivåer.

GMSZ undersöker om finansiell stress är av betydelse för handeln med hjälp av VIX  

(Chicago Board Options Exchange Volatility Index) som mäter den implicita volatiliteten 

i S&P 500-indexet (se diagram 4). De finner att VIX inte är statistiskt signifikant när det 

inkluderas i nivå- eller förändringsform men däremot när det representeras av en dummy-

variabel som antar värdet 1 vid stora avvikelser från medelvärdet. Våra resultat (som visas i 

tabell 2) är i linje med deras.

13 Amiti och Weinstein (2009).
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Ett annat mått på finansiella förhållanden är variabeln för kreditåtstramning BLT (”Bank 

Lending Tightness”) som tas fram av centralbanker. Möjligen kan den fånga globala kredit-

förhållanden bättre än VIX eftersom den mäter kraven och villkoren för bankers utlåning 

till företag och hushåll (se diagram 4). Vi använder ett oviktat genomsnitt av BLT-index 

för USA, euroområdet och Japan i basmodellen. Den här BLT-variabeln visar sig dock vara 

insignifikant både i nivå- och förändringsform.14 

I en alternativ modellspecifikation använder vi en dummy som skiljer mellan perioder av 

”normal” kreditgivning och perioder av synnerligen stram kreditgivning (dummyvariabeln 

antar värdet 1 när BLT är minst 2 standardavvikelser större än dess medelvärde för perioden 

1994–2014). Med en sådan dummyvariabel i modellen blir BLT signifikant på 10-procents-

nivån och har en negativ koefficient (på -0,02) som förväntat. Det är dock värt att notera 

att de synnerligen strama kreditförhållanden som fångas av dummyvariabeln för BLT en-

dast rådde under perioden 2008kv2–2009kv2, vilket innebär att den i praktiken kan tolkas 

som en dummyvariabel för den finansiella krisen. 
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BLT VIX

Anm. BLT-indexet är ett oviktat genomsnitt av BLT för USA, euroområdet och Japan.
Källor: Bank of Japan, European Central Bank, Federal Reserve och Chicago Board Options 
Exchange (CBOE)

Diagram 4. Kreditvillkor (BLT) och VIX
Nettotal, respektive index 

14 Vi provar också att lägga till indexen för Europa och USA separat, med samma insignifikanta resultat.
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Tabell 2. Skattningsresultat då finansiell stress lagts till som förklarande variabel    

Beroende variabel: Δtradet 
Urvalsperiod: 1994kv3–2013kv4

Basmodell BLT dummy VIX dummy

Långsiktig relation
GDPt1 0,99*** 0,99*** 1,00***
t 0,004** 0,004** 0,004**

Snabbhet i återgång (ect) -0,14*** -0,14*** -0,13***

Kortsiktig dynamik
Δtradet1 0,23** 0,17 0,15
ΔGDPt 1,93*** 1,73*** 1,69***

BLT dummy -0,02**
VIX dummy -0,03**

Justerad R-kvadrat 0,45 0,47 0,49
Test för autokorrelation
LM(1) p-värde 0,56 0,6 0,55
LM(4) p-värde 0,47 0,78 0,46
Test för heteroskedasticitet
ARCH(1) p-värde 0,62 0,65 0,67
ARCH(4) p-värde 0,98 0,98 0,98
 

*** Signifikant på 1-procentsnivån. ** Signifikant på 5-procentsnivån. 

Sammantaget drar vi slutsatsen att handeln verkar påverkas av allvarlig finansiell stress, 

men att den effekten sannolikt skulle kunna fångas upp av bland annat en dummy för tider 

av finansiella kriser. Varken bankernas kreditvillkor eller volatiliteten på aktiemarknaden 

verkar nämligen ha någon effekt på handeln när de skattas i nivå- eller förändringsform. 

Alltså innehåller de inte någon information om varför världshandeln har varit så svag sedan 

den akuta fasen av krisen passerat. 

Skattningar med osäkerhet som förklarande variabel

En annan möjlig förklaring till den relativt svaga tillväxten inom världshandeln är ökad osä-

kerhet. Enligt ekonomisk teori har osäkerhet negativa effekter på efterfrågesidan via flera 

kanaler för såväl företag som hushåll. Bernanke (1983) och Dixit och Pindyck (1994) visar 

att under tider av hög osäkerhet väljer företag att skjuta upp sina investeringar. Hushållen 

reagerar på osäkerhet på ett liknande sätt genom att minska sin konsumtion av varaktiga 

konsumtionsvaror.15 Därför påverkar de negativa effekterna av osäkerhet, som alltså beror 

på ett ökat värde av att vänta, främst de handelsintensiva BNP-komponenterna. Det inne-

bär att osäkerhet potentiellt kan ha effekter på handeln utöver de som ges av total BNP. 

När det gäller mer direkta effekter av hög osäkerhet på handeln har Novy och Taylor 

(2014) visat att ökad osäkerhet leder till att företag anpassar sin lagerhållning genom att 

minska sina order från utlandet mer än inhemska inköp. Det finns alltså anledning att tro att 

osäkerhet skulle kunna påverka den internationella handeln. 

15 IMF (2012).
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För att undersöka om det stämmer att handeln påverkas av osäkerhet använder vi därför 

ett alternativt, nytt mått på total ekonomisk-politisk osäkerhet, ”Economic Policy Uncer-

tainty Index” (EPU), utvecklat av Baker, Bloom och Davis (2012). EPU-indexet, som visar 

osäkerheten i den amerikanska ekonomin, har tre delar: Den första är antalet gånger ett 

antal stora tidningar hänvisar till osäkerhet. Den andra är Congressional Budget Offi ces 

(CBO) förteckning över skatteregler som löper ut under de kommande åren och prognoser 

för dessa enligt CBO. Den tredje komponenten är spridningen mellan prognoserna som 

görs av olika amerikanska professionella prognosmakare.16 
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Källa: Baker, Bloom och Davis (2013) 

Diagram 5. “Economic policy uncertainty” (EPU)
Index

Globala
finanskrisen

Europeiska
skuldkrisen

Debatten 
om USA:s 
finanspolitik

Som framgår av diagram 5 har EPU-indexet varit fortsatt högt sedan fi nanskrisen 2008–

2009. Till skillnad från VIX-indexet som har fallit tillbaka under senare år i takt med att den 

fi nansiella stressen har minskat (se diagram 4), så har det ekonomisk-politiska osäkerhets-

indexet hållits uppe. Det beror bland annat på faktorer som debatten om det amerikanska 

skuldtaket under 2011, den allmänna svårigheten att nå politisk enighet om fi nanspolitiken i 

USA och statsskuldkrisen i Europa.

16 Indexet uppvisar stora svängningar och därför använder vi ett 3-kvartals glidande medelvärde. Vi använder det 
amerikanska EPU på grund av att tidsserien är längre än den för Kina och EU som börjar 1995 respektive 1997. 
USA-indexet är högt korrelerat med Kina- och EU-indexen (med korrelationskoeffi cienter på 0,5 respektive 0,7). 
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Tabell 3. Skattningsresultat med osäkerhet som förklarande variabel   

Beroende variabel: Δtradet 
Urvalsperiod: 1994kv3–2013kv4

Inklusive osäkerhet

Långsiktig relation
GDPt1 1,19***
t 0,003***

Snabbhet i återgång (ect) -0,19***

Kortsiktig dynamik
Δtradet1 0,19**
ΔGDPt 1,94***

EPU -0,04**

Justerad R-kvadrat 0,48
Test för autokorrelation
LM(1) p-värde 0,56
LM(4) p-värde 0,77
Test för heteroskedasticitet
ARCH(1) p-värde 0,64
ARCH(1) p-värde 0,97 

*** Signifikant på 1-procentsnivån.  ** Signifikant på 5-procentsnivån.  

Tabell 3 visar effekterna av att inkludera EPU-index i skattningen av den globala handeln 

som anges i ekvation (1). För det första ser vi att koefficienten på osäkerhetsvariabeln är 

negativ, som väntat. Koefficienten är också signifikant på 5-procentsnivån när EPU-indexet 

i log-nivå inkluderas i skattningen. Eftersom EPU är signifikant i nivå innebär det att det, 

till skillnad från finansiell stress, inte bara är under tider då man uppnår extremvärden som 

osäkerheten är viktig för tillväxten i världshandeln utan även under normala perioder (se 

tabell 3). 

För att undersöka om ökad osäkerhet efter finanskrisen 2008–2009 har haft betydelse 

för tillväxten i världshandeln gör vi en kontrafaktisk analys17 av den globala handeln under 

perioden vi är intresserade av (2010kv3–2013kv4). Det verkliga utfallet av världshandeln 

visas av den röda heldragna linjen i diagram 6. Den streckade röda linjen visar den prog-

nos som basmodellen ger om skattningsförfarandet stoppas under andra kvartalet 2010 

(efter att den inledande uppgången i handeln hade ägt rum). För att göra prognosen har 

vi utnyttjat de faktiska BNP-utfallen under prognosperioden. Den blå streckade linjen visar 

prognosen från basmodellen inklusive osäkerhet där vi utnyttjat de faktiska utfallen av både 

BNP och osäkerhetsindexet EPU. Som man kan se i diagrammet sammanfaller den streck-

ade blå linjen nästan med det verkliga utfallet av världshandeln under denna period. Det 

verkar alltså som att den ökade osäkerheten sedan finanskrisen har haft en stor inverkan 

på den globala handeln, och följaktligen att mycket av nedgången i handeln skulle kunna 

förklaras av den förhöjda osäkerhet som rått under senare år.

17 En kontrafaktisk analys innebär att man går tillbaka och undersöker vad som hade hänt om något i historien 
varit annorlunda.
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Prognos med basmodellen

Prognos med basmodellen inklusive osäkerhet  

Anm. Prognosen I den kontrafaktiska analysen gäller perioden 2010kv3–2013kv4. Den röda 
streckade linjen visar en prognos given av basmodellen i ekvation (1). Den blå streckade 
linjen visar en prognos med osäkerhetsindexet inkluderat. Den heldragna röda linjen visar 
det faktiska utfallet

Diagram 6. Kontrafaktisk prognos over världshandeln baserad på historisk 
globaliseringstrend och med osäkerhet inkluderad i modellen
Index 1997kv1 = 100
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Strukturellt brott i globaliseringsutvecklingen

Som vi nämnde i inledningen kan ett brott i globaliseringstrenden vara en alternativ förkla-

ring till att handelstillväxten har gått ner i förhållande till BNP-tillväxten sedan finanskrisen. 

WTO (2012) har noterat en ökning i användningen av icke-tariffära handelshinder i den 

finansiella krisens kölvatten och efterfrågar därför en bättre övervakning av användningen 

av sådana framöver. Som nämnts ovan är det möjligt att protektionismen har tagit en ny 

form eftersom traditionella former av protektionism motverkas av handelsavtal.18 Några 

exempel är statligt krisstöd till inhemska industrier, att bankernas utlåning dirigeras om mot 

inhemska ändamål, att regler införs för att gynna inhemsk industri, inhemskt jordbruk och 

så vidare. Ett annat skäl till varför ett brott kan ha uppstått i globaliseringstrenden kan vara 

att den långvariga trenden mot friare handel har mattats av eller avstannat. Ytterligare ett 

skäl är att transportkostnaderna inte har fortsatt att falla. 

Givetvis kan det också finnas många andra orsaker till en eventuell avmattning i globa-

liseringstrenden. Den japanska jordbävningen i mars 2011 tydliggjorde till exempel sårbar-

heter i globala produktionskedjor, som när några japanska fabriker som tillverkade kompo-

nenter till bilmotorer fick stänga och det fick konsekvenser för bilindustrin i hela världen. 

Några månader senare upprepades händelseförloppet i mindre skala efter översvämningar i 

Thailand som gjorde att produktionen tillfälligt fick stängas ner. Händelser av den här typen 

kan ha gett upphov till en vändning i trenden mot ökad specialisering och global utlokalise-

ring av industrier.

18 Hufbauer et al. (2013).
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Det är också möjligt att skuldneddragningar eller nya bedömningar av framtida inkom-

ster i krisens spår har påverkat relativt handelsintensiva delar av konsumtion och inves-

teringar. Hushåll kan till exempel ha bestämt sig för att byta ut sina bilar vart femte år 

istället för vart fjärde. Vi testar för strukturella brott i globaliseringstrenden i basmodellen 

med hjälp av ett brytpunktstest.19 Eftersom vi endast är intresserade av att testa för ett 

brott i globaliseringstrenden tillåter vi inte förändringar i de andra koefficienterna. Med 

en femprocents signifikansnivå identifierar testet en brytpunkt i det fjärde kvartalet 2008. 

När vi tillåter ett brott i globaliseringstrenden vid den tidpunkten ökar modellens totala 

förklaringsvärde i form av justerat R-kvadratvärde från 0,48 till 0,55. Inte helt överraskande 

sjunker globaliseringskoefficienten efter krisen (från 0,006 till 0,004), vilket innebär att 

globaliseringen började bromsa in då. Man bör dock inte lägga för stor vikt vid punktskatt-

ningarna för perioden efter brytpunkten eftersom den är mycket kort. Den kännetecknas 

dessutom av mycket stora svängningar i handeln under och i efterdyningarna av krisen. Att 

hitta rätt parametervärden måste bli ett ämne för framtida forskning.

Sammantaget tyder den information vi har i dagsläget på att någon form av trendbrott 

inträffade under krisen som ännu inte har gått tillbaka. Det är möjligt att detta åtminstone 

till en del beror på att dold eller finansiell protektionism har ökat. Osäkerhetsindexet EPU 

blir insignifikant när det inkluderas i modellen med ett strukturellt brott. Även försvag-

ningen av globaliseringstrenden tycks därmed vara en möjlig förklaring till att världshandeln 

utvecklas svagare. Men vi menar ändå att den ökade osäkerheten är en mer tilltalande 

förklaring eftersom den stöder sig på inkluderandet av en variabel med visst stöd i littera-

turen medan modellen med ett strukturellt brott i globaliseringstrenden innebär att vi låter 

skattningsförfarandet göra en anpassning av en godtycklig trend med risk för ”overfitting”. 

Ett sätt att testa modellen med ett strukturellt brott vore att göra en out of sample-prognos 

och se hur väl den passar de faktiska utfallen. Tyvärr har vi inte tillräckligt med data för 

perioden efter krisen för att kunna göra det i dagsläget. Vi behåller därför båda specifika-

tionerna som olika tänkbara förklaringar till nedgången i den globala handelstillväxten.

Betydelse för prognoser över världshandeln

Vi har nu funnit ett visst stöd för två alternativa förklaringar till den svaga tillväxten i global 

handel i förhållande till BNP sedan finanskrisen 2008; det kan antingen röra sig om en 

förhöjd osäkerhet eller ett strukturellt brott i globaliseringstrenden. Även om de två konkur-

rerande förklaringarna har haft likartade effekter under de senaste åren, så har de helt olika 

implikationer för världshandelns utveckling framöver. Det verkar rimligt att tro att osäker-

heten så småningom kommer att försvinna och återgå till ett historiskt medelvärde. Enligt 

vår modell skulle en sådan normalisering ge upphov till en snabb återhämtning av handeln 

eftersom felkorrigeringsmekanismen och globaliseringstrenden är desamma som före kri-

sen. Detta illustreras av en världshandelsprognos enligt den blå linjen i diagram 7 som utgår 

ifrån att världens BNP utvecklas enligt IMF:s prognos och att osäkerhetsindexet gradvis 

19 Bai, Perron (1998, 2003).
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återgår till sitt historiska genomsnitt. Modellen med ett strukturellt brott i globaliserings-

trenden fortsätter å sin sida med den svagare trenden och ger en prognos för världshandeln 

som visas med den gula streckade linjen i diagram 7.
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Världshandel Prognos med basmodellen inklusive osäkerhet 

Prognos med basmodellen med strukturellt brott i globaliseringstrenden 

Anm. Streckade linjer är prognoser.
Källor: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis CPB och egna beräkningar

Diagram 7. Prognoser för global handel 2014kv1–2016kv4
Index 1997kv1 = 100

Den ekonomiska tolkningen av de två scenarierna som illustreras i diagram 7 skiljer sig 

också. I fallet med avtagande osäkerhet kommer konsumenter och företag att ha en upp-

dämd efterfrågan på investeringar och varaktiga konsumtionsvaror, och världen kommer 

att återgå till en situation som liknar den som rådde före krisen. I det andra scenariot är 

världen i ett ”nytt normaltillstånd” efter krisen – ett tillstånd där handelstillväxten är betyd-

ligt långsammare. När vi jämför de två olika modellprognoserna med de prognoser för den 

globala handeln som görs av OECD och IMF, verkar de sistnämnda sammanfalla mer med 

prognoserna från modellen med ett strukturellt brott i globaliseringstrenden.
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Slutsatser

Vi har använt en enkel modell av den globala handeln som har utvecklats av Gruber et al. 

(2011) för att testa några möjliga förklaringar till nedgången i tillväxten i världshandeln 

jämfört med global BNP-tillväxt sedan finanskrisen. Vi finner att variabler som mäter finan-

siell stress bara är viktiga för handeln under perioder av akut finansiell kris, medan allmän 

ekonomisk-politisk osäkerhet kan bidra till att förklara handelsutvecklingen också under 

mer normala tider. När vi lägger till ett index för allmän ekonomisk-politisk osäkerhet finner 

vi i ett kontrafaktiskt experiment att det skulle kunna förklara mycket av handelns relativt 

långsamma tillväxt sedan finanskrisen.

En alternativ slutsats skulle kunna vara att ett strukturellt brott i globaliseringstrenden 

inträffade i samband med krisen. Globaliseringstrenden kan möjligen ha försvagats bland 

annat på grund av en ökning av protektionistiska åtgärder av mindre synligt slag än tradi-

tionella handelshinder. Men andra faktorer spelar förmodligen också en roll.

De här två alternativa förklaringarna till nedgången i världshandelns tillväxt skulle båda 

ha kunnat ge upphov till den långsamma utveckling vi har sett under de senaste åren. Men 

de har olika konsekvenser för prognoser över världshandeln. Om den första förklaringen är 

riktig får vi se en uppgång i handelstillväxten (relativt BNP-tillväxten) i takt med att osäker-

heten skingras. Om istället den andra förklaringen är riktig finns risken att vi får se en per-

manent lägre handelstillväxt (relativt BNP-tillväxten) i framtiden, jämfört med före krisen.
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Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv 
Daniel Hansson, louise oscarius ocH Jonas söDerberg*
Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik och på avdelningen för finansiell stabilitet.

Den globala finanskrisen 2007–2008 visade att problem bland finansiella aktörer utan-

för banksektorn, så kallade skuggbanker, kan få stora konsekvenser för den finansiella 

stabiliteten. Med skuggbanker (på engelska shadow banking) avses institut och aktiviteter 

som bedriver bankliknande verksamhet, men som inte lyder under samma reglering och 

tillsyn som de traditionella bankerna. Skuggbanker som penningmarknadsfonder och 

värdepapperiseringsinstitut spelade en stor roll i den globala finanskrisen 2007–2008. Det 

finns inget som utesluter att de och andra skuggbanker kan få en liknande roll i eventuella 

kriser i framtiden. Det är därför viktigt att förstå hur skuggbanker i Sverige och utomlands 

kan påverka det svenska finansiella systemet. I den här artikeln kartlägger vi den svenska 

skuggbanksektorn. Dessutom undersöker vi kopplingarna mellan det svenska banksys-

temet och skuggbanker i Sverige och utomlands och diskuterar vilka konsekvenser dessa 

kopplingar kan få för den finansiella stabiliteten. 

Kartläggningen visar att den svenska skuggbanksektorn är förhållandevis liten i jäm-

förelse med den svenska banksektorn och skuggbanksektorn i flera andra länder. Det kan 

delvis förklaras av att sådant som i andra länder ofta utförs av skuggbanker till stor del 

utförs av banker i Sverige. Den svenska skuggbanksektorn består främst av fonder, som 

penningmarknadsfonder, under tillsyn av Finansinspektionen.

De tydligaste kopplingarna mellan den svenska skuggbanksektorn och banksystemet 

är att skuggbanker, som till exempel penningmarknadsfonder, bidrar till bankernas 

finansiering genom att investera i deras obligationer och certifikat. Utländska skuggbanker 

spelar en större roll för svenska banker än vad svenska skuggbanker gör. Amerikanska 

penning marknadsfonder finansierar de svenska bankerna mer än dubbelt så mycket som de 

svenska skuggbankerna gör tillsammans. 

Artikeln visar också att det finns ett stort behov av mer detaljerad statistik för att 

bättre kunna analysera vilka risker den svenska skuggbanksektorn kan innebära för den 

finansiella stabiliteten. På grund av de potentiella systemriskerna bör man framöver följa 

utvecklingen av den här sektorn och kopplingarna mellan det svenska finansiella systemet 

och utländska skuggbanker.

* Vi vill tacka Malin Alpen, Claes Berg, Susanna Engdahl, Maria Eriksson, David Forsman, Magnus Georgsson, 
Mia Holmfeldt, Kristian Jönsson, Caroline Leung, Ola Melander, Jonas Niemeyer, Marcus Pettersson, Caroline 
Richards, Anders Rydén, Olof Sandstedt, Per Sonnerby och Anders Vredin för värdefulla synpunkter. Vi bär 
själva ansvaret för eventuella felaktigheter i artikeln.
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Inledning

Begreppet skuggbanker myntades under den globala finanskrisen 2007–2008 och står 

för bankliknande verksamheter utanför det reglerade banksystemet. Företeelsen har dock 

förekommit betydligt längre än så. Till exempel ägnade sig de finansbolag som hade en 

stor roll i den svenska 90-talskrisen åt bankliknande verksamheter utanför banksektorn och 

kan därför liknas vid skuggbanker (se ordlistan i appendix för förklaring av finansbolag och 

andra begrepp som används i artikeln).1 

Ordet skuggbanker kan vara ett något missvisande begrepp, då det egentligen inte avser 

en specifik typ av institut. Istället ska begreppet ses som ett samlingsnamn för institut och 

aktiviteter utanför banksystemet som alla har gemensamt att de är exponerade för liknande 

typer av risker som bankerna och som under vissa förutsättningar kan påverka den finan-

siella stabiliteten negativt. Men det kan vara stora skillnader mellan instituten och aktivite-

terna, både vad gäller vilka verksamheter de utför och hur de kan påverka den finansiella 

stabiliteten. Dessutom är inte alla finansiella institut utanför banksektorn skuggbanker.

Begreppet skuggbanker kan också felaktigt leda tankarna till att skuggbanker ägnar sig 

åt olaglig verksamhet eller alltid verkar i det fördolda. Tvärtom kommer de flesta hushåll i 

kontakt med någon typ av skuggbanker, exempelvis när de investerar i fonder. Det finns 

dock vissa skuggbanker som endast andra finansiella institut kommer i kontakt med och 

som inte är tillgängliga för allmänheten, exempelvis värdepapperiseringsinstitut (kallas även 

ofta specialföretag).2 

Ett exempel på skuggbanker som är tillgängliga för allmänheten är räntefonder, det vill 

säga penningmarknadsfonder och obligationsfonder. Hushållen investerar (sparar) i ränte-

fonder, som i sin tur investerar i räntebärande värdepapper utgivna av stater, banker och 

andra företag. Genom att investera i dessa värdepapper, lånar fonderna ut likvida medel till 

stater, banker och andra företag precis som banker. Räntefonderna bidrar alltså till banker-

nas finansiering, vilket gör att det finns kopplingar mellan bankerna och räntefonderna. De 

som investerar i räntefonderna kan när som helst ta ut sina pengar ur fonderna på samma 

sätt som för ett bankkonto. Det innebär att fonderna använder sig av kortfristig finansiering 

på liknande sätt som bankerna. Alltså ägnar sig räntefonderna åt verksamheter som liknar 

bankernas och exponerar sig därför mot liknande risker som bankerna. Men fonderna är 

inte reglerade på samma sätt som banker, vilket gör att de klassificeras som skuggbanker. 

1 Nyckeln och andra finansbolag var mindre reglerade än banker innan 90-talskrisen. Dessa finansbolag finansie-
rade riskfyllda projekt på bygg- och fastighetsmarknaden genom att emittera kortfristiga certifikat. Finansbola-
gen var på olika sätt kopplade till de svenska bankerna, så när de fick problem med sin kortfristiga finansiering 
under hösten 1990 förlorade bankerna pengar. Dessa förluster var en bidragande faktor till den svenska bank-
krisen. Numera lyder många finansbolag i Sverige under bankreglering och omfattas av insättningsgarantin. De 
anses därmed inte längre vara skuggbanker.

2 Värdepapperiseringsinstitut (eller specialföretag) kallas ibland också för financial vehicle corporations, conduits, 
special purpose vehicles (SPV) eller structured investment vehicles (SIV). Det kan dock finnas vissa skillnader 
mellan dessa och ibland åsyftas även bolag som inte ägnar sig åt värdepapperisering. Se ordlistan för en mer 
utförlig beskrivning av värdepapperiseringsinstitut och specialföretag.
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Andra institut som brukar klassificeras som skuggbanker är till exempel värdepapperi-

seringsinstitut, finansbolag och hedgefonder. Det är bland annat dessa institut som utgör 

den så kallade skuggbanksektorn. I USA är skuggbanksektorn större än banksektorn. Även 

utanför USA har skuggbankerna blivit alltmer betydelsefulla för det finansiella systemet 

(Claessens m.fl., 2012). 

Det finns flera förklaringar till varför skuggbanker finns och varför denna sektor har blivit 

så stor i vissa länder (Adrian, 2014). En anledning är att de inte regleras som banker, vilket 

kan utnyttjas i vinstsyfte (så kallat regelarbitrage). Det har också gjort att vissa typer av 

skuggbanker, främst fonder, i många fall har kunnat erbjuda sina kunder högre avkastning 

än vid insättningar på bankkonto. Det har lett till hög efterfrågan bland hushåll att inves-

tera i dessa fonder. Framväxten av penningmarknadsfonder i USA beror till exempel på att 

det under 1970-talet infördes förbud för banker i USA att betala räntor på inlåningskonton 

(Olsson, 2012).3 Även i Sverige investerar hushållen i skuggbanker, eftersom en del av det 

kollektiva pensionssparandet till exempel sker i fonder som kan anses vara skuggbanker.4 

Den globala finanskrisen gav exempel på hur problem bland skuggbanker kan ge upp-

hov till systemrisker i det finansiella systemet, vilket i förlängningen även kan få konsekven-

ser för realekonomin. En starkt bidragande faktor till den globala finanskrisen 2007–2008 

var nämligen att penningmarknadsfonder och värdepapperiseringsinstitut fick problem som 

sedan spred sig till det övriga finansiella systemet (se fördjupningsrutan ”Skuggbankernas 

roll under finanskrisen 2007–2008”). Det beror på att det finansiella systemet är så nära 

sammankopplat och komplext, vilket gör att problem för ett finansiellt institut kan sprida 

sig till andra institut, främst banker. 

Långt ifrån alla skuggbanker påverkar den finansiella stabiliteten negativt och skuggban-

ker bidrar även till nytta för det finansiella systemet och för samhället i stort. Som nämns 

ovan så investerar till exempel räntefonder bland annat i räntebärande värdepapper utgivna 

av icke-finansiella företag och erbjuder på så sätt en alternativ finansieringskälla för dessa 

företag vid sidan om bankerna. Skuggbankerna är dessutom i många fall stora och aktiva 

investerare som bidrar till att de finansiella marknaderna får en bättre likviditet och blir mer 

effektiva (IMF, 2014). 

Internationella studier visar att det finns stora skillnader mellan storleken på olika länders 

skuggbanksektorer och vilka kopplingar det finns mellan skuggbanker och banksektorn i 

landet.5 I den här artikeln kartlägger vi den svenska skuggbanksektorn och analyserar hur 

den finansiella stabiliteten i Sverige kan påverkas av svenska och utländska skuggbanker.6 

I första avsnittet redogör vi för vad en skuggbank är och eventuella systemrisker som kan 

3 Förbudet mot att betala ränta på bankkonton i USA, den så kallade Regulation Q, avskaffades 2011. 
4 Se Nilsson, Söderberg och Vredin (2014) för mer diskussion om hur det kollektiva pensionssparandet påverkar 

det svenska finansiella systemet.
5 Se exempelvis Broos m.fl. (2012) för Holland, Deutsche Bundesbank (2012) för Tyskland, Gravelle m.fl. (2013) 

för Kanada, Bakk-Simon m.fl. (2012) och ECB (2014) för Euroområdet och exempelvis Pozsar m.fl. (2013) för 
USA. FSB (2014) undersöker skuggbanksektorn globalt, dock ingår inte Sverige.

6 I Sveriges riksbank (2014) gavs en kortfattad beskrivning av skuggbanker med fokus på en typ av skuggbanker, 
nämligen penningmarknadsfonder. I den här artikeln ger vi en djupare beskrivning av skuggbanker och diskute-
rar fler typer av skuggbanker.
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vara förenade med dessa. Därefter undersöker vi den svenska skuggbanksektorn. Av-

slutningsvis studerar vi kopplingarna mellan svenska och utländska skuggbanker och det 

svenska finansiella systemet, främst bankerna.

Vad är skuggbanker?

Det finns flera olika definitioner på vad som är en skuggbank.7 Det beror bland annat på 

att länders finansiella system ser olika ut, och därmed ser också skuggbanker olika ut i olika 

länder. Financial Stability Boards (FSB:s) definition av skuggbanker är den mest vedertagna 

och den säger att skuggbanker är kreditintermediering som involverar institut och aktörer 

utanför det traditionella banksystemet (FSB, 2011).8

En bank definieras i Sverige som ett finansiellt institut som förmedlar betalningar via 

generella betalsystem, till exempel bankgirot och RIX, och som får ta emot insättningar från 

allmänheten.9 Hur banker definieras kan skilja sig mellan länder, vilket också kan få konse-

kvenser för vad som avses med ”utanför det traditionella banksystemet”.

Utöver förmedling av betalningar så utför bankerna flera andra verksamheter, till exem-

pel riskhantering. Bankerna lånar också ut likvida medel till bland annat hushåll och företag, 

vilket brukar kallas kreditintermediering (alternativt kapitalförsörjning). Av de verksamheter 

som bankerna ägnar sig åt är det alltså endast kreditintermedieringen som avses i FSB:s 

definition av skuggbanker.

Kreditintermediering är inget som endast bankerna får utföra. Det har dock diskuterats i 

Sverige om endast banker ska få bedriva kreditintermediering (se till exempel Banklagskom-

mittén, 1998). Slutsatsen blev dock att det endast var bankernas betalningsförmedling som 

var skyddsvärd och därför får endast banker ägna sig åt denna verksamhet via generella be-

talningssystem. Däremot får fler institut än bankerna i Sverige bedriva kreditintermediering. 

Kreditintermedieringen gör bankerna något förenklat genom att omvandla kortfristig 

finansiering, till exempel insättningar från allmänheten, till långfristiga investeringar, främst 

i form av utlåning. Denna omvandling skapar en obalans mellan kortfristiga skulder och 

långsiktiga illikvida tillgångar i bankerna, vilket gör att bankerna blir sårbara för störningar. 

Bankerna får till exempel problem om den kortfristiga finansieringen snabbt försvinner, 

som vid en uttagsanstormning. Skuggbankerna gör kreditintermedieringen på liknande sätt 

som bankerna. Därför är skuggbankerna ofta sårbara för i stort sett samma störningar som 

bankerna.

7 Andra definitioner av skuggbanker förekommer exempelvis i Pozsar m.fl. (2013) och Claessens och Ratnowski 
(2014), IMF (2014) och Mehrling m.fl. (2013). Pozsar m.fl. (2013) och Claessens och Ratnowski (2014) utgår 
från avsaknaden av centralbanksfaciliteter eller annat offentligt krisstöd för dessa finansiella institut och aktivi-
teter. I IMF (2014) och Mehrling m.fl. (2013) definieras skuggbanker som finansiella instituts, inklusive bankers, 
marknadsfinansiering.

8 FSB råder under G20 och leder det internationella reformarbetet av skuggbanksektorn, se fördjupningsrutan 
"Pågående reformarbete för att minska systemriskerna från skuggbanksektorn".

9 Inlåningsföretag får också ta emot insättningar från allmänheten, men då bara upp till 50 000 kronor per kon-
sument. Insättningar som görs i inlåningsföretag omfattas inte av insättningsgarantin. I Sverige måste institut ha 
tillstånd från Finansinspektionen för att få bedriva bankrörelse.  
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Eftersom kreditintermedieringen gör bankerna sårbara för störningar så omfattas de av 

ett strikt regelverk, med krav på bland annat miniminivåer vad gäller kapital och likviditet 

(för en beskrivning av detta regelverk se exempelvis Sveriges riksbank, 2014a). Regelver-

ken är till för att öka bankernas motståndskraft mot störningar i det finansiella systemet. 

Skuggbanker omfattas inte av samma regler som banker, men är vanligtvis reglerade och 

under tillsyn. Regelverken för skuggbanker skiljer sig dock från de som gäller för banker, 

och syftar oftast till konsumentskydd snarare än finansiell stabilitet.

En annan skillnad mellan skuggbanker och banker är att banker har tillgång till vissa 

skyddsmekanismer om de skulle få problem. Dessa skyddsmekanismer finns för att förhin-

dra att en banks problem ska sprida sig till andra banker, eftersom de är sammankopplade 

(Sveriges riksbank, 2013). Till exempel omfattas allmänhetens sparande i bankerna av en 

insättningsgaranti. Det innebär att staten ersätter insättningar på konton (upp till ett visst 

belopp) om banken går i konkurs. Insättningsgarantin är till för att minska risken för en 

uttagsanstormning. Dessutom har bankerna tillgång till centralbanksfaciliter i form av till 

exempel nödkrediter, vilket skuggbankerna vanligtvis inte har.10 Nödkrediterna innebär att 

banker som har problem med sin likviditet har möjlighet att låna av centralbankerna i ut-

byte mot att de pantsätter vissa tillgångar hos centralbanken. Ett krav för att utnyttja dessa 

faciliteter är att bankerna är solventa och att de är systemviktiga. 

Den här artikeln utgår från FSB:s definition av skuggbanker, vilket är den mest använda 

definitionen i internationella studier av skuggbanksektorn. Med FSB:s definition kan man 

göra internationella jämförelser till skillnad om annan definition hade valts. De institut och 

aktiviteter som ingår i FSB:s definition av skuggbanker är nämligen inte alltid samma i andra 

skuggbanksdefinitioner och vice versa. Dessutom är flera av de andra definitionerna ut-

formade utifrån det amerikanska finansiella systemet som skiljer sig mot det svenska i flera 

avseenden. Sammantaget gör det att vi bedömer att FSB:s definition är den lämpligaste för 

denna studie.

VILKA INSTITUT OCH AKTIVITER ÄR SKUGGBANKER?

Det är inte alla finansiella institut och aktiviteter utanför banksektorn som är skuggbanker. 

Som nämnt ovan avser FSB:s definition de bankliknande verksamheter som ingår i kreditin-

termedieringsprocessen, det vill säga olika former av utlåning. Kreditintermediering består 

av många olika verksamheter och skuggbanker kan vara involverade i en eller flera av 

dessa. De verksamheter som ingår i kreditintermedieringsprocessen är:

• Löptidsomvandling  

Löptidsomvandling uppstår genom att ett institut finansierar långfristig utlåning 

med kortfristig finansiering. Om den kortfristiga finansieringen inte kan förnyas så 

måste institutet sälja sina tillgångar. Alla institut som bedriver löptidsomvandling 

är därför beroende av att den kortfristiga finansieringen finns att tillgå. Många 

10 Enligt Riksbankslagen (6 kap 8 §) kan dock Riksbanken ge likviditetsstöd inte bara till bankinstitut utan alla 
svenska företag som står under tillsyn av Finansinspektionen, under förutsättning att de är solventa och system-
viktiga.
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värdepapperiseringsinstitut och finansbolag finansierar sina långfristiga tillgångar 

och sin utlåning med kortfristig finansiering. Om dessa institut inte är reglerade som 

banker så klassas de därför som skuggbanker.

• Likviditetsomvandling  

Likviditetsomvandling uppstår genom att illikvida tillgångar finansieras med likvida 

skulder. Denna omvandling medför en risk för institutet, nämligen att den illikvida 

tillgången som institutet investerat i inte kan säljas om institutets finansiering upphör. 

En del räntefonder placerar i mindre likvida räntebärande tillgångar. Samtidigt är 

fondernas finansiering mycket likvid eftersom fondspararna när som helst kan ta ut 

sina insättningar. Räntefonder som ägnar sig åt likviditetsomvandling utan att vara 

reglerade som banker klassificeras därför som skuggbanker. 

• Kreditomvandling11  

Kreditomvandling uppstår när en aktör utfärdar värdepapper med högre kreditkvalitet 

än de värdepapper denna har investerat i. Bankerna kan göra det då de har sitt egna 

kapital för att täcka eventuella förluster på de värdepapper de har investerat i. Men 

även vissa värdepapperiseringsinstitut utfärdar värdepapper med högre kreditkvalitet 

än de värdepapper de investerat i trots att de har begränsat eller inget kapital. 

Dessa värdepapperiseringsinstitut klassificeras också som skuggbanker. Risken med 

kreditomvandling är att det uppkommer förluster på de tillgångar som institutet har 

investerat i.

Sammanfattningsvis klassas finansiella institut och aktiviteter utanför banksystemet som 

utför antingen löptids-, likviditets- eller kreditomvandling som skuggbanker. Penningmark-

nadsfonder och många värdepapperiseringsinstitut gör just det och klassificeras därmed 

som skuggbanker. Andra institut som ofta klassificeras som skuggbanker är till exempel 

de finansbolag, hedgefonder och börshandlade fonder som utför löptids- eller likviditets-

omvandling och inte lyder under bankreglering. Vissa aktiviteter klassificeras också som 

skuggbanker, främst repotransaktioner och värdepapperslån (se fördjupningsrutan ”Repo-

transaktioner och värdepapperslån” för en diskussion). Vilka institut och aktiviteter som 

klassificeras som skuggbanker skiljer sig dock åt mellan olika länder, bland annat beroende 

på olika regleringar. Det förändras också över tiden eftersom de finansiella systemen ut-

vecklas. 

HUR SKUGGBANKER KAN PåVERKA DEN FINANSIELLA STABILITETEN

På grund av att skuggbankerna bedriver antingen löptids-, likviditets- eller kreditomvand-

ling så är de sårbara för störningar, till exempel om deras kortfristiga finansiering upphör. 

En sådan störning kan uppkomma till exempel om fondspararna förlorar förtroendet för en 

enskild fond eller grupp av fonder. Fondspararna kan förlora förtroendet bland annat om de 

tillgångar fonden investerar i sjunker kraftigt i värde. Det kan också ske om fonden inte kan 

11 Detta brukar också benämnas som brist på kreditöverföring (på engelska lack of credit transfer).
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uppfylla sina ”löften” till fondspararna. Detta skedde under krisen för penningmarknads-

fonder med så kallat konstant fondandelsvärde, framför allt i USA. Några av dessa fonder 

kunde inte upprätthålla löftet om konstant fondandelsvärde, det vill säga att fondspararna 

inte kunde förlora pengar. Detta ledde till stora utflöden ur fonderna (se fördjupningsrutan 

”Skuggbankernas roll under finanskrisen 2007–2008” för en mer utförlig diskussion om 

penningmarknadsfonder med konstant fondandelsvärde). 

Störningar, i form av till exempel utflöden eller att skuggbankerna gör förluster på sina 

investeringar, kan skapa olika problem för skuggbankerna. Problemen kan bli så stora så att 

skuggbankerna i praktiken går i konkurs. Bland annat gjorde en del värdepapperiseringsin-

stitut under den globala finanskrisen 2007–2008 så stora kreditförluster och fick så stora 

svårigheter att förnya sin finansiering att de fick läggas ned eller utnyttja likviditetslinor 

utställda av banker (Claessens m.fl., 2012). Dessa problem kan uppstå mycket snabbt. Om 

det till exempel finns en fördel att lämna en fond snabbt, så kan det uppstå ett utflöde ur 

fonden liknande en utagsanstormning för en bank. Eftersom det är stora skillnader mellan 

skuggbankerna så är det också skillnader mellan hur störningarna uppkommer och vilka 

problemen blir för skuggbankerna. 

Det finns stora skillnader mellan skuggbankers motståndskraft vid störningar. Deras 

motståndskraft beror bland annat på hur beroende de är av kortfristig finansiering, hur 

mycket de investerar i illikvida tillgångar och om de använder sig av en finansiell hävstång 

(på engelska leverage). Att använda en hävstång betyder att institutet belånar sina till-

gångar för att kunna göra större investeringar. De större investeringarna ger möjligheten till 

att öka avkastningen vid en gynnsam marknadsutveckling. Bland annat lånar vissa hed-

gefonder upp likvida medel, till exempel genom repotransaktioner, där fondens tillgångar 

används som säkerheter. De lånade medlen används till att köpa nya tillgångar, som i sin tur 

kan användas för att låna ännu mer likvida medel. Ju högre hävstången är desto mer på-

verkas institutet av vad som händer på de finansiella marknaderna. När hävstången är hög 

blir förlusten större vid en ogynnsam marknadsutveckling. Alltså är institut som använder 

hävstång känsligare för störningar.

Som nämnts ovan har skuggbanker, till skillnad från banker, typiskt sett inte tillgång 

till centralbanksfaciliteter vid eventuella störningar, och de omfattas inte heller av någon 

insättningsgaranti. Därmed kan skuggbanker vara mer sårbara än banker för störningar på 

de finansiella marknaderna, trots att skuggbankerna oftast investerar i mer likvida tillgångar 

och är mindre belånade än bankerna. Skillnader i sårbarheter kan även förklara varför det 

var långt ifrån alla skuggbanker som fick problem under finanskrisen 2007–2008. Det var 

till exempel framför allt penningmarknadsfonder med konstant fondandelsvärde som fick 

problem med stora utflöden under finanskrisen. De fonderna som hade så kallat rörligt 

fondandelsvärde fick mindre problem med utflöden (Witmer, 2012).

Skuggbanker kan ge upphov till systemrisker om de är stora och sammanlänkade med 

det övriga finansiella systemet. Kopplingarna mellan banker och skuggbanker var det som 

gjorde att en del skuggbankers problem spred sig till banksystemet under finanskrisen. De 
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kopplingar som finns mellan banker och skuggbanker och som kan skapa problem i bank-

systemet kan vara en eller flera av följande: 

• Banker investerar i skuggbanker  

Om skuggbankerna får problem, till exempel på grund av kreditförluster, så sjunker 

värdet på de tillgångar som de ger ut. Därmed gör bankerna förluster om de har 

investerat i dessa tillgångar. Bankerna kan också drabbas av kreditförluster på 

utlåning till skuggbankerna. Vissa banker gjorde till exempel mycket stora förluster 

på tillgångar utgivna av värdepapperiseringsinstitut som fick problem under 

finanskrisen 2007–2008. Sedan finanskrisen har reglerna för bankernas investeringar 

i skuggbanker skärpts (se fördjupningsrutan ”Pågående reformarbete för att minska 

systemriskerna från skuggbankssektorn”). 

• Skuggbanker står för delar av bankernas finansiering  

Om skuggbankerna får problem med sin finansiering så måste de minska sina 

investeringar i bankernas räntebärande värdepapper. Bankerna kan då få problem 

med sin finansiering, eftersom en stor del av bankernas finansiering kommer 

från dessa värdepapper. När amerikanska penningmarknadsfonder drabbades av 

stora utflöden hösten 2008, så blev de till exempel tvungna att snabbt minska 

sina investeringar på den amerikanska penningmarknaden (den kortfristiga 

räntemarknaden). Det skapade problem för de banker som var beroende av 

finansiering från den marknaden, inte bara i USA utan även för europeiska banker. På 

så sätt spred sig problemen bland de amerikanska penningmarknadsfonderna till det 

europeiska finansiella systemet (se ”Skuggbankernas roll under finanskrisen”).

• Skuggbanker och banker investerar i samma tillgångar  

Om skuggbankerna får problem med sin kortfristiga finansiering så kan de bli 

tvungna att snabbt sälja sina tillgångar, så kallade fire sales.12 Fire sales kan leda till att 

priset på de här tillgångarna faller mycket och då minskar även värdet på bankernas 

tillgångar. Under finanskrisen drabbades flera skuggbanker av problem med 

finansieringen, bland annat den finansiering som kom via repor, vilket medförde att 

de tvingades sälja vissa tillgångar snabbt (se fördjupningsrutan om repotransaktioner 

och värdepapperslån). Följden blev att priserna föll kraftigt på sådana tillgångar. 

• Bankerna har åtaganden gentemot skuggbanker  

Bankerna har både formella och informella åtaganden gentemot skuggbankerna. 

De formella kan till exempel vara likviditetslinor till värdepapperiseringsinstitut. När 

skuggbankerna får problem kan de här åtagandena göra att bankerna skjuter till 

pengar till skuggbankerna. De kan också välja att skjuta till pengar för att förhindra 

dåligt rykte, vilket en del banker gjorde när penningmarknadsfonder som var 

sammanlänkade med dem fick problem under finanskrisen.13 

12 För mer utförlig beskrivning av fire sales, se exempelvis Shleifer och Vishny (2011). 
13 Uppskattningsvis tjugo penningmarknadsfonder i USA och EU fick runt 12 miljarder dollar av de finansiella 

institut, främst banker, som stod bakom dessa (Ansidei m.fl., 2012).
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Om skuggbankerna innebär en systemrisk eller inte beror alltså dels på hur sårbara skugg-

bankerna är för olika typer av störningar och dels på vilka kopplingar det finns mellan 

skuggbankerna och det övriga finansiella systemet, främst bankerna. Skuggbanksektorns 

storlek, mätt i termer av tillgångar, är också avgörande för hur stor påverkan den kan ha för 

den finansiella stabiliteten. Om ett land har en stor banksektor i förhållande till BNP så indi-

kerar det att landet kan få svårt att hantera problem inom den sektorn. Det gäller också för 

skuggbanksektorn i förhållande till BNP. Skuggbanksektorns storlek i förhållande till landets 

banksystem är också avgörande för den finansiella stabiliteten (Luck och Schempp, 2014). 

Om skuggbankerna är stora i förhållande till bankerna är risken stor att problem bland 

skuggbankerna sprider sig till banksystemet, till exempel genom fire sales. Därför bör man 

titta på förhållandet till både BNP och banksystemet när man bedömer om skuggbank-

sektorn kan ge upphov till systemrisker.

FöRDJUPNINGSRUTA: 

Skuggbankernas roll under finanskrisen 2007–2008

Under 2007–2008 fördjupades den finansiella krisen på bostadsmarknaden i USA och började spridas 

till fler länder. Den utvecklades sedan till den djupaste internationella recessionen sedan den stora 

depressionen på 1930-talet.14 Innan finanskrisen skedde en kraftig kreditexpansion i USA. Bland annat 

ökade bostadslånen stort, däribland så kallade subprime-lån. Kreditexpansionen skedde till stor del i 

USA:s skuggbanksektor. I mitten av 90-talet var den lika stor som banksektorn, och i början av 2008 

var den nästan dubbelt så stor (Luttrell m.fl., 2012). En bidragande faktor till den här utvecklingen var 

bankernas värdepapperisering av bland annat bostadslån. Bankerna sålde bostadslånen till ett fristå-

ende institut (värdepapperiseringsinstitut) och bostadslånen flyttade därmed från bankens balansräk-

ning till värdepapperiseringsinstitutets, det vill säga en skuggbanks. Genom att överföra bostadslånen 

till värdepapperiseringsinstitut så kunde bankerna låna ut mer och därmed bidrog skuggbanker till den 

höga kreditexpansionen innan krisen. Att flytta bolånen till ett värdepapperiseringsinstitut möjlig-

gjorde också regelarbitrage (Acharya m.fl., 2011).

Värdepapperiseringsinstituten finansierade köpet av bostadslånen genom att ge ut räntebärande 

värdepapper, som obligationer och certifikat. De värdepapperen köptes i sin tur av andra banker, men 

också av bland annat hedgefonder och andra värdepapperiseringsinstitut. De som investerade i dessa 

värdepapper finansierade dem till viss del genom att använda papprerna som säkerheter i repotrans-

aktioner (se fördjupningsrutan ”Repotransaktioner och värdepapperslån”). Redan 2006 började en del 

amerikanska husägare få problem med sina bostadslån och det eskalerade under 2007 när huspriserna 

började falla och husägare med låg kreditvärdighet fick problem med sina lån. I augusti 2007 fick några 

fonder som investerat i värdepapper utgivna av värdepapperiseringsinstitut problem och stängde för 

uttag. Det fick till följd att förtroendet för den typen av värdepapper sjönk drastiskt, vilket i sin tur 

14 För mer uttömmande redogörelser av den globala finanskrisen, se exempelvis Brunnermeier (2009) och 
Krishnamurthy (2010). 
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ledde till att värdepapperiseringsinstituten fick svårt att förnya sin kortfristiga finansiering. Dessutom 

kunde värdepapprerna utgivna av värdepapperiseringsinstituten inte längre användas som säkerheter i 

repotransaktioner, vilket ledde till att priserna på värdepapperen föll ännu mer. De banker som investe-

rat i dessa papper förlorade då pengar.

Den turbulens som uppstod på de finansiella marknaderna, bland annat på grund av att vissa vär-

depapperiseringsinstitut fick problem, ledde till att investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs 

den 15 september 2008. Lehman Brothers finansiering bestod bland annat av certifikat och de certi-

fikaten hade i sin tur köpts av bland annat amerikanska penningmarknadsfonder. De penningmark-

nadsfonderna hade så kallat konstant fondandelsvärde. Det innebär att de utlovar i princip samma sak 

som ett bankkonto, det vill säga att investeraren ska få tillbaka sitt innestående belopp. Men dessa 

fonder har inte kapital att tillgå på samma sätt som banker har för att täcka eventuella förluster och de 

omfattas heller inte av insättningsgarantin. När tillgångarna som en sådan fond investerat i sjunker i 

värde tvingas fonden trots allt skriva ner värdet på fondandelarna. Om investerarna inte är medvetna 

om att det finns en sådan risk kan en nedskrivning eller ryktet om att värdet ska skrivas ner leda till 

stora utflöden.

När en amerikansk penningmarknadsfond med konstant fondandelsvärde blev tvungen att skriva 

ner fondandelsvärdet under finanskrisen så utsattes flera fonder för stora utflöden på grund av förlorat 

förtroende.15 De fonderna blev då tvungna att snabbt minska sina investeringar på den amerikanska 

penningmarknaden. Det ledde till problem för företag och banker som var beroende av finansiering 

från den marknaden, även europeiska banker. På så sätt spred sig problemen bland de amerikanska 

penningmarknadsfonderna till det europeiska finansiella systemet (Baba m.fl., 2009). Svårigheten för 

europeiska banker att finansiera sig i dollar var orsaken till att europeiska centralbanker började låna ut 

dollar till sina länders banker under hösten 2008, däribland Riksbanken med hjälp av lån från Federal 

Reserve.

Några banker valde också att skjuta till pengar till de penningmarknadsfonder som var sammanlän-

kade med dem för att undvika dåligt rykte. Det fanns därmed informella åtaganden mellan bankerna 

och fonderna. För att förhindra att problemen för penningmarknadsfonderna skulle fortsätta vidtogs 

temporära åtgärder i USA som innebar att fonderna till viss del omfattades av insättningsgarantin och 

att de fick tillgång till centralbanksfaciliteter.

15 När Lehman Brothers gick i konkurs den 15 september 2008 blev den amerikanska penningmarknadsfonden 
Reserve Primary Fund, som ägde räntebärande instrument utgivna av Lehman Brothers, tvungen att minska 
fondandelsvärdet till under 1 dollar. Detta kallas för ”break the buck” och utlöste utflöden hos många andra 
penningmarknadsfonder. På bara några dagar togs drygt 300 miljarder dollar ut från dessa fonder, motsvarande 
cirka 10 procent av den totala fondförmögenheten. I Sverige var det inga stora utflöden ur penningmarknads-
fonderna under finanskrisen, se Gunnarsdottir och Strömqvist (2010). 
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Hur stor är skuggbanksektorn i Sverige?

Nedan uppskattar vi storleken på den svenska skuggbanksektorn utifrån FSB:s definition 

av skuggbanker. Uppskattningen baseras på tillgänglig statistik och gäller både institut och 

aktiviteter.

INSTITUTEN SOM UTGöR DEN SVENSKA SKUGGBANKSEKTORN

Financial Stability Board (FSB) använder sektorn som kallas Andra finansinstitut (AF) i na-

tional- och finansräkenskaperna för att uppskatta storleken på skuggbanksektorn globalt.16 

AF utgörs av alla de finansiella institut i ett land som inte räknas till monetära finansinstitut 

(MFI) eller försäkrings- och pensionsbolag. I Sverige utgörs monetära finansinstitut (MFI), 

förutom av bankerna, framför allt av bostadsinstitut och en del finansbolag.17 I den fort-

satta texten används begreppet bank för alla MFI.18 

Att pensions- och försäkringsbolag inte räknas som skuggbanker, varken globalt i FSB 

(2014) eller i Sverige, beror på att de tillgångar dessa bolag placerar i har oftast kortare 

löptid än deras finansiering, det vill säga åtagandena till försäkringstagarna. Dessutom har 

en försäkringstagare vanligtvis begränsad möjlighet att ta ut sina pengar, vilket innebär att 

risken för uttagsanstormning är lägre än för banker. Därmed bedriver de i mindre omfatt-

ning löptids- och likviditetsomvandling och anses därför inte vara skuggbanker i dagsläget. 

Om verksamheten i pensions- eller försäkringsbolag förändras så att den i större utsträck-

ning involverar löptids-, likviditets- eller kreditomvandling skulle bolagen däremot klassifice-

ras som skuggbanker (FSB, 2014). Det finns dessutom pensions- och försäkringsbolag som 

redan nu bör beaktas som skuggbanker, till exempel det amerikanska försäkringsbolaget 

AIG.19 Trots att pensions- och försäkringbolagen inte är skuggbanker så är de betydelsefulla 

för den finansiella stabiliteten, till exempel som mycket stora investerare på de finansiella 

marknaderna (se Sveriges riksbank (2010) för vidare diskussion). 

Det finns brister med att använda AF som uppskattning på skuggbanksektorn, vilket till 

viss del beror på att AF innefattar alla finansiella institut som inte är banker, pensions- och 

16 Andra finansinstitut (på engelska Other financial intermediaries) är en klassificering som används i Finansräken-
skaperna, som sammanställs av SCB. Till följd av nytt statistikregelverk ändrades uppställningen i Finansräken-
skaperna i september 2014. Andra finansinstitut motsvaras med den nya uppställningen närmst av monetära 
värdepappersbolag, penningmarknadsfonder, investeringsfonder och övriga finansförmedlare. I övriga finansför-
medlare har koncerninterna finansinstitut (bland annat holdingbolag) tillkommit, även om fullständig täckning i 
nuläget saknas.

17 De finansbolag som ingår i MFI är de som lyder under bankreglering (Lagen (2004:297) om bank- och finans-
ieringsrörelse). Det finns också finansbolag i Sverige som inte ingår i MFI. Vilka institut som räknas som MFI i 
Sverige beskrivs här: http://www.riksbank.se/sv/Statistik/Finansmarknad/Svenska-monetara-finansinstitut/ 

18 Även Riksbanken räknas till MFI men redovisas separat i statistiken. I den fortsatta genomgången kommer 
Riksbanken inte att ingå i benämningen bank. De penningmarknadsfonder och värdepappersbolag som räknas 
till MFI ingår heller inte här i benämningen bank utan i AF.

19 Det amerikanska försäkringsbolaget AIG sålde före krisen stora volymer kreditförsäkringar, så kallade CDS-
kontrakt. Utfärdandet av kreditförsäkring är en form av kreditomvandling och är därmed en skuggbanksaktivi-
tet. Dagarna efter Lehman Brothers konkurs fick amerikanska myndigheter skjuta till drygt 150 miljarder dollar 
för att rädda AIG från att gå i konkurs, bland annat till följd av att AIG sålt kreditförsäkringar på värdepapper 
som olika värdepapperiseringsinstitut ställt ut.
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försäkringsbolag.20 Det innebär att det kan ingå institut i AF som inte är skuggbanker, men 

det kan också saknas en del institut som räknas som skuggbanker.21 Att AF ändå används 

som uppskattning beror på att statistik över AF finns tillgänglig för många länder och över 

tid. 

Storleken på AF, mätt i termer av värdet på institutetens tillgångar, motsvarar cirka 

90 procent av Sveriges BNP (se diagram 1). I jämförelse motsvarar de svenska finansiella 

instituten, det vill säga bankerna, pensions- och försäkringsbolagen och AF, tillsammans 

omkring 500–600 procent av BNP beroende på om bankernas utländska verksamheter 

inkluderas eller inte. AF uppgår till nästan 30 procent av banksektorn om man inte räknar 

med de svenska bankernas utländska verksamheter. Även pensions- och försäkringsbolagen 

är större än AF i Sverige. 

Inkl. utländsk 
verksamhet 
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Banker Pensions- och försäkringsbolag Andra finansinstitut 

Diagram 1. Storleken på svenska banker, pensions- och försäkringsbolag och andra 
finansinstitut (AF) i förhållande till BNP
December 2013, procent 

Anm. Banker avser alla svenska MFI, exklusive Riksbanken. Storleken är det totala värdet på 
tillgångarna för respektive kategori. Bankernas utländska verksamhet avser de fyra 
storbankernas (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) totala tillgångar utomlands. 
Källor: SCB och Sveriges riksbank

Storleken på AF i Sverige var i december 2013 runt 3 200 miljarder kronor (se diagram 2). 

AF sjönk storleksmässigt under finanskrisen, främst för att värdet på de tillgångar de hade 

investerat i föll. Nu är AF större än före finanskrisen, både i absoluta termer och i förhål-

lande till BNP. Det beror främst på att värdet på deras tillgångar har stigit, men också på att 

det har varit ett inflöde av investeringar till dessa institut, exempelvis genom fondsparande. 

Även om AF har vuxit i Sverige under det senaste decenniet, har AF varit i stort sett oför-

ändrat i förhållande till banksystemet (se diagram 3). Alltså har AF i stort sett vuxit i samma 

takt som banksystemet under den här perioden.

20 Då alla ingående institut i AF inte kan mätas direkt används även kompletterande uppgifter från exempelvis 
banker för att mäta storleken på sektorn. Svårigheter med att fördela vissa tillgångar och skulder kan därför 
påverka sektorns storlek.

21 För de institut som klassificeras som AF men som inte står under tillsyn av Finansinspektionen saknas i vissa fall 
fullständigt statistikunderlag. Det medför en viss undertäckning av institut som kan anses vara skuggbanker, 
som vissa typer av ut- och inlåningsföretag. 
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Diagram 2. Storleken på andra finansinstitut (AF) i Sverige  
Miljarder kronor och procent av BNP 

Anm. Storleken avser det totala värdet på tillgångarna för de institut som ingår i AF.
Källa: SCB
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Diagram 3. Andra finansinstitut i förhållande till banksektorn i Sverige och globalt
Procent 

Anm. I globalt ingår Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Schweiz, Kina, Chile, Hong 
Kong, Indonesien, Indien, Japan, Sydkorea, Mexico, Ryssland, Saudiarabien, Singapore, 
Turkiet, Storbritannien, USA, Sydafrika samt euroområdet. I den svenska banksektorn ingår 
inte dotterbolag eller filialer utomlands.
Källor: FSB och SCB 

Andra finansinstitut är mindre i Sverige än globalt i förhållande till BNP och banksystem  

Enligt FSB (2014) så uppgick AF globalt tillsammans till drygt 75 000 miljarder U.S. dollar 

år 2013, vilket motsvarar 120 procent av den sammanlagda BNP:n för de 20 länderna som 
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omfattades av studien samt euroområdet.22 I Sverige motsvarar AF mindre än 90 procent av 

BNP. AF har nästan tredubblats globalt de senaste tio åren och motsvarar drygt 50 procent 

av banksektorn i dessa länder (FSB, 2014). Det är nästan dubbelt så mycket som i Sverige, 

där AF tillsammans motsvarar mindre än 30 procent av banksektorn (se diagram 3). 

Storleken på AF skiljer sig dock mycket mellan länder i FSB (2014). En tredjedel av AF 

globalt finns i USA, drygt en tredjedel finns i euroområdet och drygt 10 procent finns i 

Storbritannien (FSB, 2014). I USA är AF tillsammans betydligt större än banksektorn (se 

diagram 4). I fördjupningsrutan ”Skuggbankernas roll under finanskrisen 2007–2008” 

diskuterar vi varför USA har en stor skuggbanksektor. 

I Tyskland och Frankrike är AF i förhållande till BNP och banksystem ungefär lika stort 

som i Sverige (FSB, 2014). De länder i euroområdet där AF är stort i förhållande till BNP är 

framför allt i Nederländerna, Luxemburg och på Irland (Bakk-Simon m.fl., 2012). I Neder-

länderna kan det delvis förklaras av att AF till stor del utgörs av en viss typ av institut som 

inte är skuggbanker (Broos m.fl., 2012).23 I Luxemburg och på Irland är AF stort bland annat 

då många fonder är registrerade i dessa länder av skatteskäl. Efterfrågan på dessa fonder 

kommer i huvudsak från andra länder, där fonderna också oftast är verksamma (ECB, 

2013). Att AF i förhållande till BNP är stora i Storbritannien beror huvudsakligen på att 

landet har ett stort finansiellt system. När AF i Storbritannien istället jämförs med storleken 

på banksektorn är de dock mindre än genomsnittet globalt (se diagram 4). AF i förhållande 

till banksektorn är emellertid högre i Storbritannien än i Sverige. 
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Diagram 4. Andra finansinstitut i förhållande till BNP och banksektorn
2013, procent

Anm. I globalt ingår de 20 länder och euroområdet som ingår i FSB (2014) (se anmärkning 
till diagram 3). Inkluderar inte bankernas filialer eller dotterbolag utomlands.
Källor: FSB och SCB 

22 De länder som ingår i FSB (2014) är Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Schweiz, Kina, Chile, Hong Kong, 
Indonesien, Indien, Japan, Sydkorea, México, Ryssland, Saudiarabien, Singapore, Turkiet, Storbritannien, USA, 
Sydafrika samt euroområdet.

23 Dessa institut registrerar sig i Nederländerna på grund av skatteskäl och bedriver inte någon finansiell verksam-
het.
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Andra fi nansinstitut (AF) innehåller mer än bara skuggbanker 

AF består både av institut som klassifi ceras som skuggbanker och sådana som inte gör 

det. Detta gäller också för Sverige. Aktiefonder, investmentbolag och centrala motparter 

ingår i AF, men ska inte anses vara skuggbanker. I detta avsnitt tittar vi närmare på de olika 

typerna av institut som ingår i AF i Sverige och förklarar varför de ska räknas som skugg-

banker eller inte. 

I Sverige består AF till två tredjedelar av olika typer av fonder som är reglerade och 

under tillsyn av Finansinspektionen (se diagram 5).24 En stor del av dessa fonder ges ut av 

fondbolag som ingår i en bankkoncern. Dessa fonder omfattas inte av insättningsgarantin 

och bankerna behöver heller inte hålla kapital för fondernas tillgångar. Därför anses dessa 

fonder vara skuggbanker trots att de i många fall delar namn med en bank. 

Hälften av fonderna i diagram 5 är aktiefonder, som vanligtvis inte brukar anses vara 

skuggbanker eftersom de inte bedriver kreditintermediering (FSB, 2014). Men både pen-

ningmarknads- och obligationsfonder utför löptidsomvandling och till viss del likviditetsom-

vandling, då de investerar i långfristiga, ibland illikvida, räntebärande värdepapper. De kan 

därmed klassifi ceras som skuggbanker. Blandfonder klassifi ceras också som skuggbanker 

eftersom de investerar i räntebärande värdepapper och därmed utför löptidsomvandling 

och ibland även likviditetsomvandling. 
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Diagram 5. Storleken på de finansiella institut som utgör andra finansinstitut (AF)
December 2013, miljarder kronor

Anm. Andra finansinstituts tillgångar uppgick till totalt 3 215 miljarder kronor i december 2013. Penningmark-
nadsfonderna är det som av SCB klassificeras som korta räntefonder, medan obligationsfonder är långa 
räntefonder. De streckade delarna är de institut som inte anses vara skuggbanker. 
Källor: SCB och Sveriges riksbank

Kategorin övriga fonder innehåller fonder som kan klassas som skuggbanker och de som 

inte gör det. Till exempel ingår hedgefonder och vissa börshandlade fonder (ETF:er) i denna 

kategori. De hedgefonder och ETF:er som ägnar sig åt löptids- och likviditetsomvandling 

räknas som skuggbanker. En hedgefond som inte är belånad, det vill säga inte använder 

24 I Sverige regleras alla fonder, inklusive penningmarknadsfonder, hedgefonder och börshandlade fonder, av 
lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. De 
lagarna följer av gemensam lagstiftning inom EU (UCITS och AIFM direktivet).
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en hävstång, och endast investerar i aktier är till exempel inte en skuggbank, medan en 

högt belånad hedgefond som investerar i räntebärande värdepapper är det. övriga fonder 

utgörs till stor del av fond-i-fonder. När en fond-i-fond investerar i fonder som är skugg-

banker bör den också anses vara en skuggbank. Dock är det inte möjligt i tillgänglig statistik 

att se vilken typ av fonder som fond-i-fonderna investerar i. 

Värdepapperiseringsinstituten uppgår till endast 4 miljarder kronor.25 De bedriver ofta 

löptids- eller kreditomvandling och är därmed skuggbanker. Värdepappersbolagen (se ord-

listan för förklaring av ”värdepappersbolag”) uppgår tillsammans till 12 miljarder kronor. 

Dessa ger ibland krediter, det vill säga lånar ut. Därför räknas också dessa som skuggbanker. 

Att centrala motparter inte räknas som skuggbanker beror på att centrala motparter 

tillhör den finansiella infrastrukturen och har som syfte att minska motpartsriskerna, bland 

annat vid repotransaktioner (se ordlista för förklaring av begreppet ”central motpart”). 

Både Finansinspektionen och Riksbanken övervakar de centrala motparter som ingår i den 

svenska infrastrukturen eftersom de har en viktig roll i det finansiella systemet. Inte heller 

investmentbolag, som Investor och Industrivärden, räknas som skuggbanker. Investment-

bolagen äger aktier i flera olika bolag. En del av de bolagen kan bedriva kreditintermedi-

ering. Dock är det inte något som investmentbolagen gör, vilket är en förutsättning för att 

vara skuggbank. 

De resterande 500 miljarder kronorna i diagram 5 utgörs av tillgångarna i övriga finans-

institut.26 Här ingår bland annat vissa riskkapitalbolag och in- och utlåningsföretag, det vill 

säga både institut som kan klassificeras som skuggbanker och institut som inte kan det. 

Genom att ta bort aktiefonder, investmentbolag och centrala motparter från AF, alltså 

de institut som inte är skuggbanker, kan vi göra en bättre uppskattning av den svenska 

skuggbanksektorn. När de tas bort från AF minskar den från drygt 3 200 miljarder kronor 

till omkring 1 500 miljarder kronor. Den blir alltså mindre än hälften så stor som i den ur-

sprungliga uppskattningen. Den summan kan ses som en övre gräns för storleken på de in-

stitut som utgör den svenska skuggbanksektorn. Sektorn motsvarar då omkring 40 procent 

av BNP eller knappt 15 procent av banksektorn. På liknande sätt tar FSB också fram en övre 

gräns för skuggbanksektorn globalt. I FSB (2014) motsvarar den övre gränsen drygt hälften 

av AF globalt. Inom FSB arbetar man för att förbättra uppskattningen av den övre gränsen 

för storleken på skuggbanksektorn globalt. Det arbetet kan framöver också påverka hur 

man beräknar den övre gränsen på den svenska skuggbanksektorn.

25 I SCB:s finansräkenskaper särskiljs inte investmentbolag, värdepapperiseringsinstitut, värdepappersbolag och 
centrala motparter. Storleken på dessa institut baseras därför på bokslutsuppgifter och bankernas rapporterade 
repor mot centrala motparter. De företag som ingår i värdepapperiseringsinstitut är Svensk Hypotekspension 
Fond 1 AB, Bluestep Finans Funding No 1 AB, Nordax Nordic AB och Nordax Sverige 3 AB.

26 En överskattning av övriga finansinstitut, och därmed av AF, kan också förekomma då en stor del av bankernas 
ofördelade tillgångar och skulder allokeras till denna post. Eftersom fonder i diagram 5 baseras på fondförmö-
genhet ingår även en värderingsskillnad mellan verkligt värde och fondförmögenhet i övriga finansinstitut.
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Förhållandevis liten svensk skuggbanksektor

Sammantaget talar genomgången av andra finansinstitut (AF) för att den svenska skugg-

banksektorn är förhållandevis liten i jämförelse med skuggbanksektorn globalt, både i 

förhållande till BNP och banksektorn. Att skuggbanksektorn är förhållandevis liten i Sverige 

beror till stor del på att svenska banker utför delar av de verksamheter som utförs av skugg-

banker i andra länder. Ett sådant exempel är att bolån ligger kvar på bankernas (bostadsin-

stitutens) balansräkningar i Sverige27 medan de överförs till ett fristående värdepapperise-

ringsinstitut i många andra länder. Till skillnad från andra länder, lyder många finansbolag i 

Sverige också under bankreglering och omfattas av insättningsgarantin. De bolagen ingår 

därmed i Sverige inte i AF utan i banksektorn och klassificeras därför inte som skuggbanker. 

Det är också värt att notera att den typ av skuggbanker som är mest förknippade med 

den globala finanskrisen, nämligen penningmarknadsfonder och värdepapperiserings-

institut, tillsammans uppgår till drygt 100 miljarder kronor i Sverige. Det motsvarar runt 

3 procent av AF. Globalt utgör de istället runt 14 procent av AF i FSB (2014). Dessutom har 

alla de svenska penningmarknadsfonderna rörligt fondandelsvärde. Som tidigare diskuterats 

så var det främst de med konstant fondandelsvärde som hade problem med stora utflöden 

under den globala finanskrisen 2007–2008. De svenska penningmarknadsfonderna hade 

heller inte några påtagliga problem under den globala finanskrisen (Gunnarsdottir och 

Strömqvist, 2010). 

På grund av begränsningar i statistiken är det inte möjligt att avgöra hur sårbara de 

svenska skuggbankerna, exempelvis räntefonderna, är för störningar. Vissa av de svenska 

räntefonderna investerar dock i mindre likvida räntebärande värdepapper. I Bonthron 

(2014) konstateras att likviditeten på den svenska företagsobligationsmarknaden är betyd-

ligt sämre än på andra obligationsmarknader, som exempelvis marknaden för säkerställda 

obligationer. Det talar för att företagsobligationsfonder, som ingår i obligationsfonderna, i 

högre utsträckning utför likviditetsomvandling. Det kan göra dem mer sårbara för stör-

ningar på de finansiella marknaderna än många andra typer av fonder. Problem bland de 

här fonderna kan bland annat påverka de svenska företag som finansierar sig via företagso-

bligationer. Enligt Morningstar uppgick de svenskregistrerade företagsobligationsfonderna 

till 20 miljarder kronor i december 2013, det vill säga en sjättedel av obligationsfonderna i 

diagram 5. 

27 I Sverige finansieras bolånen främst med säkerställda obligationer. För mer utförlig beskrivning av skillnaderna 
mellan säkerställda obligationer och värdepapperisering, se exempelvis Sandström m.fl. (2013). 
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SKUGGBANKSAKTIVITETER I SVERIGE – REPOR OCH VÄRDEPAPPERSLåN

Som nämnts ovan så kan vissa aktiviteter som finansiella institut utför klassificeras som 

skuggbanker. Exempel på sådana aktiviteter är repotransaktioner (även kallat repor) och 

värdepapperslån, det vill säga lån mot säkerhet (se fördjupningsrutan ”Repotransaktioner 

och värdepapperslån”). 

I dagsläget finns ingen tillgänglig statistik över omfattningen av värdepapperslån i 

Sverige.28 Däremot finns det statistik på hur mycket repor, inklusive omvända repor, som 

de svenska bankerna har utestående mot olika typer av svenska aktörer. I den här artikeln 

definieras alla repor där någon part inte är en bank, så kallade icke-banker, som skugg-

banksaktiviteter. Repor som görs med den offentliga sektorn, till exempel Riksgälden, och 

via central motpart räknas däremot inte som skuggbanksaktiviteter.29 

Repomarknaden i Sverige är förhållandevis liten, även då man ser till alla aktörer och 

inte bara icke-bankerna. Den genomsnittliga mängden utestående repor (både repor och 

omvända repor) mellan en svensk bank och alla andra svenska aktörer uppgick 2013 till 

runt 400 miljarder kronor (se diagram 6), vilket motsvarar drygt 10 procent av BNP. Det 

kan jämföras med den motsvarade mängden utestående repor i USA som uppgick till 70 

procent av BNP år 2007 medan de i euroområdet uppgick till 65 procent av BNP (Hördahl 

och King, 2007).

Runt 25 procent, knappt 100 miljarder kronor, av de svenska bankernas utestående 

repor (repor och omvända repor) är med icke-banker. Det rör sig om pensions- och försäk-

ringsbolag, fonder, övriga finansiella företag och icke-finansiella företag i diagram 6. De 

reporna bör räknas in i den svenska skuggbanksektorn. Det gäller också repotransaktioner 

som görs mellan två icke-banker, men det saknas statistik över det. 

28 Inom EU är omfattningen av värdepapperslån betydligt mindre än repotransaktioner (Keller m.fl., 2014). 
29 Centrala motparter ingår inte då de tillhör den finansiella infrastrukturen och har som syfte att minska riskerna 

vid repotransaktioner. Att bara se till repotransaktioner med icke-banker som skuggbanksaktiviteter är i linje 
med det reformarbete som pågår inom FSB angående värdepappersfinansiering, där repotransaktioner ingår (se 
fördjupningsrutan om det pågående reformarbetet och FSB, 2014b).
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Diagram 6. Genomsnittlig storlek på utestående repor och omvända repor totalt (brutto) 
mellan svenska banker och svenska aktörer
Miljarder kronor

Anm. Med repor avses repotransaktioner som görs för bankernas upplåning och med 
omvända repor avses repotransaktioner för bankernas utlåning (se också fördjupningsrutan 
”Repotransaktioner och värdepapperslån”). Banker avser alla svenska MFI. Bankernas 
utländska dotterbolag ingår inte. Repor och omvända repor i svenska kronor och utländsk 
valuta ingår. Repor och omvända repor med Riksbanken är exkluderade. 
Källa: Sveriges riksbank

För att avgöra vilken påverkan reporna kan ha på den finansiella stabiliteten så måste man 

bland annat se vilka aktörer som utför dem och vilka tillgångar som används som säkerhe-

ter i transaktionerna. Majoriteten av de utestående reporna mellan banker och icke-banker 

görs med pensions- och försäkringsbolag (se diagram 6). Även om pensions- och försäk-

ringsbolagen inte klassas som skuggbanker, så anses deras repotransaktioner vara skugg-

banksaktiviter. Detta visar på vikten att se till både institut och aktiviter när man undersö-

ker skuggbanker. 

Det saknas dock viktig information för att avgöra vilka systemrisker som är förenade med 

de här transaktionerna, som till exempel i vilken utsträckning säkerheterna återanvänds och 

om värderingsavdragen (”haircuts”) på tillgångarna förändras över tid. Det här diskuteras 

utförligare i fördjupningsrutan ”Repotransaktioner och värdepapperslån”. I EU pågår det 

förhandlingar om hur man ska samla in sådan information för repotransaktioner och vär-

depapperslån (se fördjupningsrutan ”Pågående reformarbete för att minska systemriskerna 

från skuggbanksektorn”). Dock är de säkerheter som används i repotransaktioner i Sverige 

nästan uteslutande statspapper och (säkerställda) bostadsobligationer (se diagram 7).
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Anm. Avser repotransaktioner för de banker som rapporterar till Riksbanken: Danske bank, 
RBS, Nordea, Barclays, SEB, Nykredit Bank, Handelsbanken och Swedbank. Statspapper är 
svenska statsobligationer och statsskuldsväxlar. Bostadspapper avser obligationer och 
certifikat utgivna av svenska bostadsinstitut. I övrigt ingår bland annat obligationer utgivna av 
företag och Kommuninvest.  
Källa: Sveriges riksbank

Diagram 7. Repor och omvända repor i Sverige uppdelat på typ av värdepapper 
Procent av genomförda transaktioner 

FöRDJUPNINGSRUTA: 

Repotransaktioner och värdepapperslån

Repotransaktioner (på engelska repurchase agreements) och värdepapperslån (på engelska securities 

lending) är aktiviteter som olika typer av aktörer på de finansiella marknaderna utför. En repotransak-

tion, även kallad repa, är ett avtal där den ena parten förbinder sig att sälja ett värdepapper till en 

motpart i utbyte mot likvida medel. Samtidigt kommer parterna överens om att värdepappret ska köpas 

tillbaka till ett bestämt pris och vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Skillnaden mellan säljpris och åter-

köpspris motsvarar räntekostnaden för den så kallade reporäntan.30 

Aktören som lånar ut sitt värdepapper i utbyte mot likvida medel ingår en repa (A i figur 1). Genom 

att ingå en repa kan aktören låna till den så kallade reporäntan. Om den aktör som ingått en repa inte 

kan återbetala det överenskomna priset vid slutdatumet så behåller motparten tillgångarna. Det gör 

att repor för det mesta är säkrare än många andra typer av lån.

Motparten i repan, det vill säga den aktör som tar emot värdepappret och lånar ut likvida medel, 

ingår en omvänd repa (B i figur 1). Aktörer ingår omvända repor antingen för att få avkastning på 

likvida medel eller för att använda värdepappret i en annan transaktion, som blankning eller i sin funk-

tion som marknadsgarant. 

30 Denna reporänta ska inte förväxlas med Riksbankens styrränta, som också heter reporänta. Riksbankens repo-
ränta skiljer sig följaktligen mot reporäntan vid repotransaktioner.
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Figur 1. De olika stegen i en repotransaktion

När repotransaktion ingås:

Vid slutdatumet:

Värdepapperslån (på engelska securities lending) är i stort sett samma sak som repotransaktioner 

och utförs i stort sett för samma syfte. Även vid ett värdepapperslån lånar en aktör ut en tillgång 

under en period till en annan aktör i utbyte mot likvida medel eller andra säkerheter. Det finns dock 

vissa skillnader mellan repotransaktioner och värdepapperslån vad gäller skatter och redovisning. De 

skillnaderna medför bland annat att aktier oftare är den tillgång som lånas ut vid värdepapperslån än 

vid repotransaktioner. Värdepapperslån har ibland inte ett bestämt slutdatum. Istället kan vanligen 

värdepapperslånen avslutas med kort varsel av aktörerna.

REPOTRANSAKTIONER OCH VÄRDEPAPPERSLåN SOM SKUGGBANKAKTIVITETER

Beroende på vilka aktörer som deltar och vad syftet är så kan repotransaktioner och värdepapperslån 

klassificeras som skuggbanksaktiviteter (Keller, 2012). Om till exempel den aktör som ingår en kort-

fristig repa (A i figur 1) använder de likvida medlen aktören erhåller från repan  för att köpa långfris-

tiga tillgångar så uppstår löptidsomvandling. Om den köpta tillgången dessutom är illikvid så uppstår 

det även likviditetsomvandling. Löptids- och likviditetsomvandlingen utsätter aktören för risken att 

denne inte kan återbetala de likvida medlen  till motparten i repan (B i figur 1) om repan inte kan för-

nyas vid slutdatumet. Om repan inte kan förnyas så måste nämligen aktören (A i figur 1) återbetala de 

likvida medlen. Då finns risken att aktören inte kan sälja de illikvida tillgångar den investerat i och att 

denne inte kan återbetala de likvida medlen, vilket i värsta fall kan leda till att aktören går i konkurs.

Genom repotransaktioner och värdepapperslån kan aktörer utanför banksystemet, som till exem-

pel hedgefonder, låna mer och billigare än vad som annars skulle vara möjligt. På så sätt kan repo-

transaktioner och värdepapperslån skapa kreditexpansion utanför banksystemet (FSB, 2013a). Därför 

ska repotransaktioner och värdepapperslån som involverar aktörer utanför banksektorn, det vill säga 

icke-banker, klassificeras som skuggbanksaktiviteter. 

Internationellt har flera olika risker för den finansiella stabiliteten av repotransaktioner och värde-

papperslån identifierats (FSB, 2013b). Bland annat gör de att det finansiella systemet blir mer sam-

manlänkat och det ökar riskerna för att negativa chocker sprider sig mellan aktörer i systemet. Om till 

exempel den aktör som har ingått en omvänd repa (B i figur 1) väljer att återanvända säkerheterna i en 
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annan repa, så kommer samma säkerhet ha använts i två transaktioner och inbegripa tre olika aktörer. 

Om någon aktör i den här kedjan får problem, så kan det sprida sig till de övriga två aktörerna. 

Hur riskfyllda repotransaktionerna och värdepapperslånen är beror på hur tillgångarna i dem 

värderas, och hur högt belånade aktörerna är (Bouveret m.fl., 2013). Värdet på de värdepapper som 

används som säkerheter i en repa överstiger oftast lånet av likvida medel. Skillnaden mellan tillgång-

ens värde och hur mycket av tillgångens värde som kan användas som säkerhet i repotransaktionen 

kallas för värderingsavdrag (på engelska haircut). I goda tider är värderingsavdragen oftast låga, det 

vill säga aktörerna kan nästan låna belopp motsvarande hela värdet på tillgångarna i en repa. 

Men under finanskrisen 2007–2008 ökade avdragen och aktörerna kunde inte låna lika mycket 

som innan. Det innebar att aktörer som hade varit beroende av den här repofinansieringen snabbt 

blev tvungna att sälja sina tillgångar (så kallade fire sales). Det ledde till att priserna på tillgångarna föll 

kraftigt och att prisfallet spred sig till andra finansiella marknader (Gorton och Metrick, 2012). Prisfal-

let på tillgångar blir större och sprider sig snabbare i systemet om de finansiella instituten, inklusive 

icke-bankerna, är högt belånade genom repor och om värderingsavdragen är låga innan prisfallet 

(Adrian och Shin, 2009). Systemriskerna från värdepapperslån är i stort sett samma som för repor. 
De risker som repotransaktioner och värdepapperslån innebär för den finansiella stabiliteten beror 

även på marknadsstrukturen. Om de görs via en central motpart istället för att utföras direkt mellan 

två parter så minskar riskerna (se ordlistan för förklaring av ”centrala motparter”). Därför är det önsk-

värt att fler repotransaktioner och värdepapperslån görs via centrala motparter (FSB, 2013a). 

Kopplingen mellan banker och skuggbanker inom Sverige

Hur skuggbanksektorn påverkar den finansiella stabiliteten beror på hur sektorn är sam-

mankopplad med det övriga finansiella systemet, främst bankerna. Man kan få en indika-

tion på hur de här kopplingarna ser ut i Sverige genom att titta på hur mycket bankerna har 

investerat i andra finansinstitut (AF) och hur beroende bankerna är av investeringar från AF. 

Nedanstående del utgår från hela AF eftersom det endast finns statistik för kopplingarna 

mellan bankerna och hela AF och inte för de olika typerna av institut diagram 5.

De svenska bankernas investeringar i AF motsvarar runt 100 miljarder kronor medan 

AF:s investeringar i bankerna motsvarar cirka 600 miljarder kronor (se diagram 8).31 Det 

motsvarar runt 1 respektive 5,5 procent av bankernas totala tillgångar. I Storbritannien är 

motsvarande siffror över 15 procent och även i euroområdet är dessa högre än i Sverige 

(FSB, 2014). AF:s investeringar i bankerna består främst av räntebärande värdepapper, det 

vill säga obligationer och certifikat, samt av aktier. AF:s innehav i obligationer och certifikat 

31 Bankernas innehav i svenska AF i form av fondandelar (cirka 260 miljarder kronor) är exkluderat ur diagram 8. 
Fonderna kan i sin rapportering inte alltid veta vem som äger fondandelarna på grund av att de ägs via bank-
depå. Fondandelarna läggs därför på bankerna vilket ger en överskattning av bankernas innehav. Även posten 
obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter är exkluderat i diagram 8, då den till stor del utgör en restpost 
för bankernas ofördelade tillgångar och skulder. Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter uppgår till 130 
miljarder kronor vad gäller AF innehav i bank och 50 miljarder kronor i bankernas innehav av AF. 
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uppgår till drygt 200 miljarder kronor (se diagram 8). Fonder, som penningmarknadsfonder, 

obligationsfonder och blandfonder, innehar merparten av det. Deras innehav motsvarar 

knappt 5 procent av de svenska bankernas marknadsfinansiering.32 Bankaktier är det i 

huvud sak investmentbolagen och aktiefonderna som innehar, och som tidigare nämnt 

räknas dessa institut inte som skuggbanker. 
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inräknade i dessa siffror. 
Källa: SCB

Diagram 8. Svenska bankernas och andra finansinstituts (AF:s) innehav av varandras 
tillgångar
December 2013, miljarder kronor 

Bankernas innehav i AF i diagram 8 är mestadels lån, vilket till stor del är omvända repor 

med centrala motparter. Som tidigare nämnt, anses inte centrala motparter vara skugg-

banker i Sverige. Alltså bör dessa omvända repor (lån) inte inkluderas i bankernas innehav 

av skuggbankernas tillgångar. Detta tyder alltså på att svenska bankers innehav i svenska 

skuggbankers tillgångar är litet. 

Sammanfattningsvis tyder den här genomgången på att det finns kopplingar mellan 

svenska banker och skuggbanker. De kopplingarna är framför allt att skuggbankerna bidrar 

till finansieringen av bankerna genom investeringar i deras räntebärande värdepapper. 

Det går inte att avgöra ifall de kopplingar som finns i diagram 8 kan ha påverkan på den 

finansiella stabiliteten i Sverige, bland annat beroende på att det inte går att bedöma hur 

sårbara dessa skuggbanker är. Det kan tilläggas att till exempel de svenska pensions- och 

försäkringsbolagen har mer än dubbelt så stora investeringar i de svenska bankernas ränte-

bärande värdepapper än de svenska skuggbankerna. I diagram 8 ingår dock inte kopplingar 

som uppstår på grund av bankernas och skuggbankernas innehav i gemensamma tillgångar 

eller direkta och indirekta åtaganden från bankerna till skuggbankerna, som diskuteras i 

avsnittet ”Hur skuggbanker kan påverka den finansiella stabiliteten”. 

32 Se exempelvis Sveriges riksbank (2014) för de svenska storbankernas marknadsfinansiering.
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Det svenska finansiella systemet har kopplingar till skuggbanker 
utomlands 

Svenska finansiella institut, inklusive banker och försäkringsbolag, är aktiva på utländska 

finansiella marknader. Ungefär hälften av de svenska storbankernas marknadsfinansiering 

sker utomlands, vilket är en anledning till att det finns kopplingar mellan det svenska finan-

siella systemet och skuggbanker i utlandet. Utländska skuggbanker bidrar till exempel till fi-

nansieringen av svenska banker och svenska finansiella institut äger värdepapper, däribland 

fondandelar, som getts ut av skuggbanker utomlands. Dessutom är svenska finansiella 

institut aktiva på samma marknader som utländska skuggbanker. 

Ett exempel på utländska skuggbanker som till viss del finansierar de svenska bankerna 

är amerikanska penningmarknadsfonder, vilket också diskuterades i Sveriges riksbank 

(2014). Amerikanska penningmarknadsfonders investeringar i svenska banker uppgår till 

runt 90 miljarder dollar alternativt över 500 miljarder kronor (se diagram 9). Det motsvarar 

drygt 10 procent av de svenska bankernas totala marknadsfinansiering, eller runt 70 pro-

cent av de svenska bankernas certifikat i dollar. Därmed är de betydelsefulla för de svenska 

bankernas finansiering, främst i dollar. Att bankerna har tillgång till finansiering i dollar är 

viktigt för bland andra svenska pensions- och försäkringsbolag. Det beror på att den finan-

sieringen är en förutsättning för att bankerna ska kunna erbjuda derivat till dessa bolag, 

som de behöver för att hantera de valutarisker som uppstår när de investerar utomlands 

(Hilander, 2014).
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Anm. Investeringarna är i form av innehav av bankcertifikat, insättningar och omvända repor.
Källor: ICI och Sveriges riksbank
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Även penningmarknadsfonder från andra delar av världen, inklusive Europa, bidrar till 

finansieringen av svenska banker. Andra länder har dock inte lika detaljerad statistik som 

USA, och det gör det svårare att avgöra i vilken omfattning de bidrar.33 

Det finns också andra kopplingar mellan det svenska finansiella systemet och skugg-

banker utomlands. Svenska investerare, som bankerna, försäkringsbolagen och hushållen, 

hade finansiella tillgångar utomlands till ett värde av nästan 3 600 miljarder kronor år 2013. 

Det är ungefär lika mycket som Sveriges BNP. De svenska investerarna placerar utomlands 

för att sprida sina innehav och därmed minska riskerna. Men det kan också innebära att 

svenska investerare investerar i utländska skuggbanker eller i samma tillgångar som utländ-

ska skuggbanker. 
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Diagram 10. Svenska investerares innehav av utländska finansiella tillgångar uppdelat på land 
December 2013, procent

Anm. De finansiella tillgångarna avser aktier, fonder och räntebärande värdepapper. Investeringarna i utländska 
finansiella tillgångar uppgick till totalt 3 583 miljarder kronor i december 2013. 
Källa: SCB (2014) 

Nästan 25 procent av de svenska placeringarna utomlands finns i USA. Runt 40 procent 

finns i euroländerna och ungefär 10 procent i Storbritannien (se diagram 10). Alla dessa 

länder har en betydande skuggbanksektor (se diagram 4). Eftersom det handlar om stora 

belopp som investerarna har placerat i USA, euroländerna och Storbritannien, så finns 

det sannolikt kopplingar mellan svenska placerare och skuggbanker i de här länderna. De 

omfattande placeringarna i Luxemburg kan till exempel förklaras av att många väljer att 

fondspara där av skatteskäl.34 En betydande andel av detta fondsparande sker i penning-

marknadsfonder som placerar i svenska räntebärande värdepapper. Av de penningmark-

nadsfonder som investerar i svenska räntebärande värdepapper är de som är registrerade i 

Luxemburg större än de som är registrerade i Sverige (Sveriges riksbank, 2014). Hur mycket 

av de svenska placeringarna utomlands som har investerats i skuggbanker går dock inte att 

33 IMMFA (2014) presenterar statistik på hur mycket europiska penningmarknadsfonder med konstant fondandels-
värde i oktober 2013 hade investerat i svenska banker i antingen dollar, euro eller brittiska pund. Enligt denna 
statistik hade dessa fonder totalt investerat runt 250 miljarder kronor i de svenska bankerna. 

34 Sedan januari 2012 finns inte längre denna skattefördel för fonder registrerade i Luxemburg istället för i Sverige. 
Mer information finns bland annat på Fondbolagens förenings hemsida. 
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avgöra utifrån diagram 10. Det går heller inte att avgöra i vilken utsträckning svenska inves-

terare har investerat i samma tillgångar som utländska skuggbanker. Därför kan inget sägas 

om konsekvenserna för den finansiella stabiliteten i Sverige till följd av svenska investerares 

eventuella kopplingar till utländska skuggbanker. 

Sammantaget visar den här genomgången alltså att det finns kopplingar mellan det 

svenska finansiella systemet och skuggbanker utomlands. De amerikanska penningmark-

nadsfonderna står till exempel för mer än dubbelt så mycket av de svenska bankernas fi-

nansiering än AF i Sverige (certifikaten och obligationerna i diagram 8). Det gör att problem 

bland utländska skuggbanker kan få konsekvenser för det svenska finansiella systemet. De 

amerikanska penningmarknadsfondernas utlåning till bankerna, inklusive EU-ländernas 

banker, minskade drastiskt under finanskrisen 2008. I samband med den europeiska 

skuldkrisen 2011 minskade också penningmarknadsfondernas investeringar i euroländernas 

banker kraftigt på kort tid (se diagram 9). Om de amerikanska penningmarknadsfonderna 

skulle minska sina investeringar i de svenska bankerna skulle bankerna förlora delar av sin 

finansiering i dollar. Då skulle framför allt bankernas likviditetsbuffertar i dollar minska och 

därmed skulle deras motståndskraft mot kortfristig stress i dollar också minska (Sveriges 

riksbank, 2013a). Det skulle också kunna påverka de svenska pensions- och försäkrings-

bolagens möjligheter att hantera risker som uppkommer vid deras investeringar i tillgångar 

i utländsk valuta. Det eftersom de svenska bankerna troligtvis inte skulle kunna erbjuda 

derivat för att hantera dessa risker i samma utsträckning om bankernas finansiering i dol-

lar minskar. Sålunda kan utländska skuggbanker ha betydelse för det svenska finansiella 

systemet. 

Avslutande diskussion

Sedan den globala finanskrisen 2007–2008 har det varit stort fokus internationellt på så 

kallade skuggbanker. Det beror på de systemrisker som kan vara förenade med sådana 

institut och aktiviteter. I den här artikeln har vi kartlagt skuggbanksektorn i Sverige. Kart-

läggningen tyder på att den svenska skuggbanksektorn vid en internationell jämförelse är 

förhållandevis liten, både i förhållande till BNP och banksektorn (se tabell 1). Den är också 

betydligt mindre än det svenska banksystemet. Även bankers repor och omvända repor 

med icke-banker är en relativt begränsad skuggbanksaktivitet i Sverige. 
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Tabell 1. Sammanfattande tabell över den svenska skuggbanksektorn
December 2013

           I FöRHåLLANDE TILL

MILJARDER KRONOR BNP % BANKSEKTORN %

Sverige Andra finansinstitut (AF) 3 215 88 30
Övre gräns skuggbanksektorn 1 542 42 14

varav fonder 1 028 - -

Globalt (FSB, 2014) Andra finansinstitut (AF) - 120 54
Övre gräns skuggbanksektorn - 68 30

Kopplingar till 
svenska banker

Repor och omvända repor med icke-
banker 

90 - -

AF:s investeringar i bankernas 
räntebärande värdepapper

220 - -

Amerikanska penningmarknadsfonders 
investeringar i svenska banker

Ca 500 - -

Anm. Banker avser alla svenska MFI (exklusive Riksbanken). Övre gräns skuggbanksektorn för Sverige är AF exklusive aktiefonder, 
investmentbolag och centrala motparter. Övre gräns skuggbanksektorn globalt beräknas utifrån de länder som har en övre gräns på 
skuggbanksektorn (narrow shadow banking system) i FSB (2014). Repor och omvända repor är de som görs mellan svenska banker 
och svenska icke-banker. Icke-banker avser finansiella institut, som inte är banker, offentliga institutioner eller centrala motparter. 
Storleken på fonder avser fondförmögenhet.
Källor: FSB, SCB och Sveriges riksbank

Den svenska skuggbanksektorn utgörs i huvudsak av fonder som är reglerade och under tillsyn 

av Finansinspektionen. Den resterande delen av sektorn är till viss utsträckning också reglerad 

och under tillsyn. Skuggbankernas verksamhet är alltså, trots namnet, sällan något som sker 

i det fördolda i Sverige. Även om dessa skuggbanker är reglerade och under tillsyn så kan de 

dock vara sårbara för störningar på de finansiella marknaderna. 

Att skuggbankerna kan vara känsliga för störningar och att det finns kopplingar mellan 

den svenska skuggbanksektorn och det övriga finansiella systemet gör att de kan påverka 

den finansiella stabiliteten i Sverige. Detta trots att den svenska skuggbanksektorn är för-

hållandevis liten. Kopplingarna mellan den svenska skuggbanksektorn och det övriga finan-

siella systemet består till exempel av att de  svenska skuggbankerna bidrar till finansieringen 

av de svenska bankerna, främst genom investeringar i bankernas räntebärande värdepap-

per. Men skuggbanksektorn utomlands har större betydelse för det svenska finansiella 

systemet. Det beror bland annat på att de svenska bankerna är verksamma i flera länder. 

De amerikanska penningmarknadsfonderna bidrar till exempel mer än dubbelt så mycket till 

de svenska bankernas finansiering som de svenska skuggbankerna (AF i tabell 1). 

Skuggbanksektorn både nationellt och utomlands kan därmed ha betydelse för den 

svenska finansiella stabiliteten. Därför är det viktigt för Sverige med det pågående reform-

arbetet inom bland annat FSB och EU som som syftar till att minska systemriskerna från 

skuggbanksektorn genom ökad övervakning och nya regleringar (för mer information se 

fördjupningsrutan ”Pågående reformarbete för att minska systemriskerna från skuggbank-

sektorn”). Ett exempel på ny reglering som just nu diskuteras inom EU är ett förbud av 

penningmarknadsfonder med konstant fondandelsvärde (Sveriges riksbank, 2014). 

För att kunna övervaka skuggbankerna och de systemrisker som är förenade med dem 

behöver statistiken kring skuggbanker förbättras. Bland annat IMF (2014) och Adrian m.fl. 

(2014a) framhåller behovet av bättre statistik i det internationella arbetet med skuggban-

ker. Den här analysen av den svenska skuggbanksektorn begränsas också av att det saknas 
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statistik. Vi har till exempel inte kunnat göra någon fördjupad analys av hur sårbara de olika 

typerna av svenska skuggbanker är för störningar. Det beror bland annat på att det saknas 

mer detaljerad information om balansräkningarna för de olika typerna, vilket behövs för att 

avgöra i vilken omfattning skuggbankerna bedriver likviditets-, löptids- och kreditomvand-

ling. I dagsläget finns endast storleken på totala tillgångar för de olika instituten och inte till 

exempel hur stor del av tillgångarna som utgörs av räntebärande värdepapper utgivna av 

bankerna. Ett annat exempel på statistik som saknas är vem som är innehavare av svenska 

emitterade värdepapper och vilka utländska värdepapper svenska investerare äger.35

Skuggbanksektorn kan komma att växa ytterligare framöver, både i Sverige och globalt. 

Ett fortsatt lågt ränteläge kan till exempel leda till att den svenska skuggbanksektorn ökar 

i omfattning. Låga räntor under en längre tid gör nämligen att investerare söker sig mot 

mer riskfyllda investeringar för att få bättre avkastning. I dagsläget finns det till exempel ett 

stort intresse i Sverige för att investera i företagsobligationsfonder (Bonthron, 2014), och de 

kan ses som skuggbanker. Nu pågår också ett internationellt arbete med att införa flera nya 

bankregleringar för att stärka det finansiella systemet. När man inför nya striktare finansiel-

la regler, framför allt för banksektorn, har det ofta inneburit att skuggbanksektorn har vuxit 

(IMF, 2014 och Olson, 2012). Beroende på hur bankerna agerar till följd av de nya reglerna, 

så kan skuggbanksektorn därför växa i storlek och nya skuggbanker kan tillkomma. Det går 

till exempel inte att utesluta att bankerna kan välja att flytta över fler tillgångar, som bo-

stadslån, till fristående värdepapperiseringsinstitut. Internationellt ser man också tendenser 

till att skuggbankerna tar över en del direktutlåning till företag och hushåll från bankerna 

(FSB, 2013 och Economist, 2014). Eftersom skuggbanksektorn kan komma att växa och nya 

typer av skuggbanker kan tillkomma är det viktigt att övervaka utvecklingen av skuggbank-

sektorn framöver, både i Sverige och internationellt.

Flera nya regleringar är på väg att införas för att begränsa systemriskerna från skugg-

banksektorn, exempelvis för penningmarknadsfonder (se fördjupningsrutan ”Pågående 

reformarbete för att minska systemriskerna från skuggbanksektorn”). Det kan göra att vissa 

typer av skuggbanker minskar i omfattning. Men nya systemrisker kan också tillkomma 

och vissa skuggbanker kan även bli systemviktiga på samma sätt som de svenska storban-

kerna. En skuggbank kan bli systemviktig om den till exempel får en dominerande roll för 

en kritisk funktion i det finansiella systemet. För närvarande pågår det ett internationellt 

arbete för att identifiera globalt systemviktiga skuggbanker (FSB, 2014a). Om skuggbanker 

är systemviktiga så krävs det nämligen medel för att minska riskerna för att de får problem, 

men det krävs också krishanteringsverktyg. Både medlen och verktygen kan skilja sig från 

de för banker och de kan också skilja sig åt mellan olika skuggbanker. I den här kartlägg-

ningen av den svenska skuggbanksektorn har vi inte kunnat identifiera någon systemviktig 

35 Möjligheterna att skapa en databas över svenska innehavare av värdepapper är för närvarande under utredning 
på Riksbanken. På Riksbankens uppdrag publicerar SCB sedan 2013 månatlig statistik över alla emissioner av 
värdepapper som svensk offentlig och privat sektor har genomfört i Sverige och i utlandet.
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svensk skuggbank. Men det finns inget som utesluter att sådana institut kan finnas i fram-

tiden även i Sverige. Det talar också för att man behöver följa utvecklingen av den svenska 

skuggbanksektorn framöver. 

FöRDJUPNINGSRUTA: 

Pågående reformarbete för att minska systemriskerna från 
skuggbanksektorn

Efter finanskrisen 2007–2008 har det tagits initiativ på internationell nivå för att minska de systemris-

ker som kan vara förknippade med skuggbanker. Man har bland annat infört större övervakning och 

nya regelverk för dem. G20 gav år 2010 Financial Stability Board (FSB) i uppdrag att utarbeta förslag 

för att minska riskerna med skuggbanker. FSB har i sin tur gjort det tillsammans med Basel Committee 

on Banking Supervision (BCBS) och International Organizations of Securities Comissions (IOSCO). FSB 

har tillsammans med BCBS och IOSCO utarbetat rekommendationer för hur skuggbanker ska överva-

kas och regleringar kopplade till skuggbanker, främst inom följande områden:36

• Kopplingar mellan banker och skuggbanker  

BCBS har arbetat med att göra bankerna mer motståndskraftiga mot risker som kan uppkomma 

när de har kopplingar till skuggbanker. Det arbetet inbegriper krav på hur mycket kapital 

bankerna måste hålla vid exponeringar mot olika former av skuggbanker och regler för hur 

stora dessa exponeringar får vara. 

• Penningmarknadsfonder  

IOSCO har tillsammans med FSB kommit med rekommendationer som ska minska riskerna med 

penningmarknadsfonder. Rekommendationerna gäller främst penningmarknadsfonder med 

konstant fondandelsvärde, men ställer också bland annat krav på likvida tillgångar som gäller 

för samtliga penningmarknadsfonder. 

• Värdepapperisering  

Att värdepapperisering av framför allt amerikanska bolån bidrog till finanskrisen berodde bland 

annat på att informationen om dem var bristfällig och komplex. IOSCO och FSB har sett över 

hur riskerna med värdepapperisering kan begränsas, främst genom ökad standardisering av den 

information värdepapperiseringsinstituten ger till investerarna. 

36 För mer information om detta arbete inom FSB se exempelvis FSB (2013b). Även den årliga undersökning av 
skuggbanksektorns storlek internationellt som genomförs av FSB ingår i detta uppdrag, se exempelvis FSB 
(2014). Dessutom pågår arbete inom FSB för att identifiera vilka skuggbanksinstitut som är globalt systemviktiga 
på samma sätt som har gjorts för globalt systemviktiga banker (FSB, 2014a). 
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• Övriga skuggbanker (utöver penningmarknadsfonder och värdepapperisering)  

Som tidigare nämnts finns det vissa oklarheter kring vad som ska klassificeras som en 

skuggbank. FSB har därför utarbetat ett ramverk för hur skuggbanker ska identifieras, 

som baseras på vilka verksamheter de utför. Dessutom föreslår FSB olika verktyg, inklusive 

regleringar, för att hantera de systemrisker de olika typerna av skuggbanker kan ge upphov till. 

• Värdepappersfinansiering  

Värdepappersfinansiering (på engelska Securities financing transactions) utgörs främst 

av repotransaktioner och värdepapperslån. FSB har tagit fram rekommendationer för att 

minska riskerna med dem. De rekommendationerna säger bland annat att de som utför 

repotransaktioner och värdepapperslån måste rapportera dem till ett transaktionsregister.  

FSB utfärdar endast rekommendationer. Det är upp till de enskilda länderna att följa dem. EU-

kommissionen har presenterat två förslag på nya förordningar som till stor del bygger på FSB-rekom-

mendationer. I augusti 2013 presenterades ett förslag till ny förordning om penningmarknadsfonder 

(EU-kommissionen, 2013) och i januari 2014 presenterades ett förslag till en ny förordning för ökad 

genomlysning av transaktioner vid värdepappersfinansering, det vill säga repotransaktioner och värde-

papperslån (EU-kommissionen, 2014). När den senare genomförs kommer det finnas betydligt bättre 

statistik för de transaktionerna än i dagsläget. Därmed kommer det också att finnas bättre statistik för 

det som redovisas i den här artikeln om svenska skuggbanksaktiviteter. Båda förslagen på nya förord-

ningar håller just nu på att förhandlas. 

Även andra införda och kommande regleringar inom EU kan minska riskerna från skuggbanks-

ektorn.37 En sådan är Alternative Investment Funds Manager Directive (AIFMD) som bland annat 

medför ökad tillsyn av hedgefonder och riskkapitalbolag och begränsar deras skuldsättning, det vill 

säga deras användning av en hävstång.38 Även regelverken för banker (CRR/CRD IV) inom EU stärker 

bankernas motståndskraft mot problem i skuggbanksektorn, framför allt genom att införa de standar-

der för banker som BCBS har rekommenderat. 

European Systemic Risk Board (ESRB) arbetar med skuggbanker ur ett EU-perspektiv. ESRB har 

bland annat gett ut en rekommendation gällande utformningen av ny reglering för penningmarknads-

fonder inom EU (ESRB, 2012). De har också analyserat systemriskerna på marknaden för värdepap-

persfinansering, det vill säga repor och värdepapperslån, inom EU (Keller m.fl., 2014). Inom EU pågår 

det också arbete vad gäller skuggbanker inom till exempel European Securities Market Authority 

(ESMA) och European Banking Authority (EBA). 

Svenska myndigheter (Finansdepartementet, Finansinspektionen och Riksbanken) deltar också 

i arbetet med skuggbanker inom EU. De deltar till exempel i EU-förhandlingarna om ny reglering, 

och i arbetet inom ESMA, EBA och ESRB. Finansinspektionen och Riksbanken är också involverade i 

arbetet inom BCBS som syftar till att att begränsa riskerna för bankerna till följd av exponeringar mot 

skuggbanker. 

Det har även införts svenska regleringar inriktade på att stärka konsumentskyddet, som kan 

påverka skuggbanksektorn. Ett exempel på en sådan reglering är att snabblåneföretag (sms-lån) och 

37 För en genomgång av dessa regleringar, se EU-kommissionen (2013b). 
38 AIFMD införs i svensk lag genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
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liknande företag med konsumentkrediter står under tillsyn av Finansinspektionen från och med den 1 

juli 2014 (Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter). Företagen kan finansiera ut-

låningen med kortfristig finansiering och är i det avseendet skuggbanker. Men de svarar för en mycket 

liten del av den finansiella sektorn i dagsläget och har därmed endast marginell betydelse för storleken 

på den svenska skuggbanksektorn.
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Appendix: Förklaring av begrepp som används i artikeln

Börshandlade fonder (på engelska exchange-traded funds, ETF:er) är fonder vars värde 

följer utvecklingen av finansiella tillgångar som aktier, eller av ett finansiellt index (se också 

Riksbanken (2014a)). Till skillnad från traditionella fonder kan investerare i börshandlade 

fonder handla fondandelar på en marknadsplats och inte bara lösa in dem hos utgivaren av 

fonden som vid traditionella fonder. Utgivaren av börshandlade fonder investerar vanligtvis 

i de underliggande tillgångarna och indexen. Men vissa utgivare väljer istället att investera i 

derivat som följer värdet på den underliggande tillgången. 

Centrala motparter (på engelska central counterparties, CCP) är finansiella infrastruk-

turföretag vars funktion är att minska risken att motparten inte kan fullfölja kontraktet vid 

derivat- och värdepappersaffärer. Det gäller också för repotransaktioner och värdepappers-

lån. Istället för att motpartsrisken vid affärer kvarstår mellan köpare och säljare genomförs 

affären via en central motpart som blir säljare till alla köpare och köpare till alla säljare. På 

så sätt flyttas motpartsrisken till den centrala motparten. Ett exempel på en central motpart 

i Sverige är Nasdaq OMX. 

Finansbolag specialiserar sig ofta på en viss typ av finansiering. De tillhandahåller till 

exempel leasing och fakturaköp till företagskunder och betal- och kreditkort till hus-

hållskunder. Till exempel erbjuder ofta de stora biltillverkarna finansiering när deras kunder 

köper bilar via ett finansbolag. Finansbolagen finansierar huvudsakligen sin verksamhet på 

två sätt. Det första är att låna från andra finansiella institut, framför allt från banker. Det 

andra är att ge ut certifikat och obligationer på värdepappersmarknaden. I Sverige regleras 

finansbolagen ofta på samma sätt som banker och omfattas även av insättningsgarantin. 

De anses därmed inte vara skuggbanker. Det finns dock finansbolag i Sverige som inte om-

fattas av bankreglering eller står under tillsyn, och klassificeras därmed som skuggbanker. 

En fond kan beskrivas som en portfölj med värdepapper som ägs av flera investerare. 

Det finns flera olika typer av fonder med olika placeringsinriktningar. Räntefonder placerar i 

räntebärande värdepapper, främst obligationer och certifikat. Räntefonderna delas ofta upp 

i penningmarknadsfonder och obligationsfonder.39 En typ av obligationsfonder är före-

tagsobligationsfonder, som investerar i företagsobligationer. Aktiefonder investerar i aktier, 

medan blandfonder placerar i både aktier och räntebärande papper. En ”fond-i-fond” pla-

cerar i en eller fler fonder, till exempel aktiefonder och hedgefonder. Förutom de här olika 

typerna av fonder finns även hedgefonder som skiljer sig från andra fonder genom att deras 

förvaltning är relativt obunden. Det gäller både placeringsstrategierna och vilka finansiella 

instrument, som aktier, räntebärande värdepapper eller derivat, som kan användas. 

Penningmarknadsfonder kan antingen ha konstant eller rörligt fondandelsvärde, vilket 

har att göra med vilket värde fondandelarna får. Om penningmarknadsfonden har ett kon-

stant värde har fondandelarna samma värde över tiden, till exempel 1 dollar eller 1 euro. 

Avkastning på en sådan fond får man oftast i form av nya fondandelar istället för att värdet 

39 I Sverige har penningmarknadsfonder en genomsnittlig löptid på sitt innehav av räntebärande tillgångar upp till 
ett år, medan obligationsfonder har en genomsnittlig löptid över ett år.
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på fondandelarna stiger. Vid rörligt värde på fondandelarna kan värdet gå upp eller ner från 

dag till dag. Penningmarknadsfonder med konstant fondandelsvärde finns främst i USA, 

Luxemburg och på Irland. De som finns i Sverige har rörligt fondandelsvärde.

Inlåningsföretag står inte under Finansinspektionen tillsyn, men måste vara registrerade 

hos Finansinspektionen. Inlåningsföretag får ha insättningar på konto från allmänheten, 

men då högst 50 000 kronor per konsument. Insättningar hos den typen av företag omfat-

tas inte av insättningsgarantin. 

Investmentbolag avser bolag där ett stort antal fysiska personer äger bolaget och 

där bolaget förvaltar aktier eller liknande tillgångar.40 Sett till verksamheten påminner 

investmentbolag om riskkapitalbolag eftersom de investerar i ett antal andra bolag precis 

som riskkapitalbolag. Men riskkapitalbolag kan ha få eller endast en ägare medan ägandet 

i investmentbolag är spritt på ett stort antal fysiska personer. Investor och Industrivärden är 

exempel på investmentbolag.

Riskkapitalbolagen investerar framför allt i onoterade företags aktiekapital, även om de i 

vissa fall också investerar i noterade företag. Investeringar kan ske via riskkapitalfonder som 

förvaltas av riskkapitalbolaget, och som också är öppna för andra investerare eller direkt av 

riskkapitalbolaget.

Utlåningsföretag som lämnar eller förmedlar krediter till konsumenter måste sedan 1 juli 

2014 ha tillstånd från Finansinspektionen och står under delad tillsyn av Finansinspektionen 

och Konsumentverket. Det gäller också snabblåneföretag (sms-lån) och andra företag som 

lämnar krediter till hushåll men inte är en bank.

Värdepapperisering (på engelska securitisation) innebär något förenklat att man finan-

sierar en oftast illikvid tillgång genom att skapa värdepapper baserade på den tillgången. 

Med värdepapperiseringsinstitut (på engelska financial vehicle corporations41) avses finan-

siella bolag som ägnar sig åt värdepapperisering och som drivs som ett fristående bolag (ett 

så kallat specialföretag).42 Värdepapperisering kan utföras på flera olika sätt som ofta är 

mycket komplexa. Ett exempel på en enkel värdepapperisering är att bankerna flyttar över 

sina bolån till ett fristående institut, ett värdepapperiseringsinstitut. Värdepapperiseringsin-

stituten finansierar bolånen genom att låna på de finansiella marknaderna via värdepapper 

som obligationer och certifikat. Innehavarna av värdepapperna får ofta rätten till kassaflö-

det från de underliggande fordringarna. För en mer utförlig beskrivning av värdepapperise-

ring, se exempelvis Jobst (2008). Värdepapperiseringsinstitut är alltså en typ av specialföre-

tag som sätts upp för att överföra tillgångar eller risker från ett företag, ofta en bank, till ett 

fristående företag som finansierar köpet av tillgångarna genom att ge ut värdepapper.43

40 Med förvaltning av aktier avses ett långsiktigt ägande. Bolag som bedriver värdepappershandel anses därför 
inte uppfylla kriteriet för investmentbolag.

41 Dessa institut kallas också ibland också för conduits, special purpose vehicles (SPV) eller structured investment 
vehicles (SIV) även om dessa benämningar ibland även inkluderar andra typer av specialföretag.

42 Banker som ger ut säkerställda obligationer räknas inte till värdepapperiseringsinstitut även om värdepapprena i 
båda fallen har specifika underliggande tillgångar som säkerhet. 

43 Det finns också specialföretag som sätts upp för att sköta värdepappersemissioner åt företag utan att tillgångar 
förs över till specialföretaget. Dessa specialföretag ingår inte i värdepapperiseringsinstitut. 
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Värdepappersbolag är andra aktiebolag än banker som har tillstånd att bedriva värde-

pappersrörelse vilket bland annat omfattar att förmedla och handla med finansiella instru-

ment, ägna sig åt kapitalförvaltning och ge krediter till kunder i samband med värdepap-

persaffärer.
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Banksystemets likviditetsöverskott  
och räntebildningen 
Virginia Queijo Von Heideken ocH Peter Sellin*
Virginia Queijo von Heideken är senior specialist vid Inter-American Development Bank och Peter Sellin är rådgivare vid Riksbankens 
avdelning för marknader.

Under de senaste åren har det svenska banksystemet gått från ett strukturellt likviditets-

underskott gentemot Riksbanken till ett överskott. Det innebär att Riksbanken regelbundet 

drar in likviditet från banksystemet i stället för att som tidigare tillföra likviditet. Över-

skottet har växt över tiden därför att Riksbanken inte har använt avkastningen på sina 

tillgångar till att betala ut vinster till staten och till ränte- och förvaltningsutgifter. Dessa 

betalningar har i stället tillåtits påverka storleken på de penningpolitiska transaktionerna. 

Dessutom har allmänheten efterfrågat färre sedlar och mynt sedan 2007, vilket också har 

gjort att överskottet har växt. I den här artikeln försöker vi belysa om överskottet har haft 

några konsekvenser dels för det praktiska genomförandet av penningpolitiken, dels för 

genomslaget från reporäntan till interbankräntor med kort löptid.

Bakgrund till likviditetsöverskottet

I det här avsnittet ger vi först en kort beskrivning av hur det uppstod ett likviditetsöverskott 

i banksystemet och varför det skulle kunna vara problematiskt.

HUR BANKSYSTEMET HAMNADE I ÖVERSKOTT

Fram till sommaren 2008 hade banksystemet ett strukturellt likviditetsunderskott gent-

emot Riksbanken. Det innebar att Riksbanken hade en nettofordran på bankerna i svenska 

kronor. Fram till sommaren 2008 tillförde Riksbanken likviditet till banksystemet genom 

att köpa värdepapper från bankerna, och betalade genom att kreditera deras konton i 

betalningssystemet RIX. Samtidigt kom man överens om att bankerna skulle köpa tillbaka 

värdepapperen vid en senare tidpunkt. Det kallas för penningpolitiska repor. De hade 

vanligen en löptid på en vecka och priset bestämdes av den reporänta som Riksbankens 

direktion beslutat om. För att hantera dagliga variationer i banksystemets likviditet gjorde 

Riksbanken finjusterande transaktioner genom att låna ut eller in över natten till reporäntan 

plus/minus 10 räntepunkter. På så sätt kunde bankerna undvika att hamna i Riksbankens 

ut- eller inlåningsfacilitet där de i stället får betala reporäntan plus/minus 75 räntepunkter.1

1 För en beskrivning av Riksbankens penningpolitiska styrsystem se Sellin och Åsberg Sommar (2012).
* Vi vill tacka Meredith Beechey och Paolo Giordani för intressanta diskussioner.
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Sedan 2010 har i stället banksystemet haft ett strukturellt likviditetsöverskott gentemot 

Riksbanken, där Riksbanken regelbundet drar in likviditet från banksystemet. För att dra in 

överskottet från banksystemet erbjuder Riksbanken en gång i veckan riksbankscertifikat 

med en löptid på en vecka till reporäntan. Den del av överskottet som bankerna inte placerar 

i riksbankscertifikat lånar de ut till Riksbanken genom dagliga finjusterande transaktioner till 

reporäntan eller till Riksbankens inlåningsfacilitet till reporäntan minus 75 räntepunkter.2
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Diagram 1. Banksystemets strukturella likviditetsposition gentemot Riksbanken

Diagram 1 visar hur banksystemets strukturella likviditetsposition gentemot Riksbanken har 

utvecklats över tiden.3 I september 1999 motsvarades Riksbankens nettofordran på ban-

kerna av cirka 31 miljarder kronor i penningpolitiska repor. I juli 2014 motsvarades Riksban-

kens nettoskuld till bankerna av sammanlagt 53 miljarder kronor i riksbankscertifikat och 

finjusteringar. Det är en stor förändring i den strukturella positionen. Den grundläggande 

orsaken till den här förändringen har varit att Riksbanken inte har använt avkastningen på 

sina tillgångar till att betala ut vinst till staten. I stället har Riksbanken låtit vinstutbetal-

ningar påverka storleken på sina penningpolitiska operationer, alltså storleken på finjuste-

rande transaktioner och emissioner av riksbankscertifikat. Detsamma gäller för Riksbankens 

driftskostnader. När banksystemet hade ett likviditetsunderskott gentemot Riksbanken blev 

de penningpolitiska reporna mindre över tiden och därefter ökade storleken på inlåningen 

i form av riksbankscertifikat och finjusterande transaktioner. Under senare år har dessutom 

allmänheten efterfrågat färre sedlar och mynt, vilket också påverkar överskottets storlek. 

När en bank levererar in sedlar till Riksbanken krediterar nämligen Riksbanken bankens 

konto med motsvarande belopp och på så sätt ökar det svenska banksystemets likviditets-

överskott.

2 Sedan den 29 oktober 2014 görs de finjusterande transaktionerna till reporäntan i stället för som tidigare till 
reporäntan plus/minus 10 räntepunkter.

3 Vi har definierat banksystemets strukturella likviditetsöverskott som banksystemets nettofordran på Riksbanken 
i svenska kronor.
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Varje år betalar Riksbanken in en del av sin vinst till staten. För att få pengar till det har 

Riksbanken inte sålt av några tillgångar, utan i stället skapat nya kronor. Rent praktiskt 

går det till så att Riksbanken krediterar Riksgäldskontorets konto i RIX. Eftersom ingen 

ränta betalas på det kontot brukar Riksgäldskontoret överföra de nyskapade kronorna till 

ett konto i en affärsbank. Då växer banksystemets likviditetsposition gentemot Riks-

banken. Riksbanken betalar ut dessa vinstutbetalningar i april varje år och de har varit i 

genomsnitt 5,5 miljarder kronor per år under de senaste 10 åren. Det är relativt lätt att se 

vinstutbetalningarna till staten i diagram 1. Riksbankens förvaltningskostnader på cirka 

700 miljoner kronor per år finansieras också genom att man skapar nya kronor. Sedan 

banksystemet fått ett likviditetsöverskott har Riksbanken dessutom fått räntekostnader i 

stället för ränteintäkter från sina marknadsoperationer. Även dessa kostnader finansieras 

med nya kronor.

Banksystemets strukturella överskott kommer att öka per automatik över tiden, om 

inte Riksbanken gör något för att bryta utvecklingen. Vinstutbetalningen i april 2014 på 

3,3 miljarder kronor togs visserligen från tillgångarna, vilket medförde att överskottet inte 

ökade med motsvarande belopp det året, men Riksbankens direktion har inte fattat något 

principbeslut om att vinstutbetalningen ska tas från tillgångarna.

ÄR ETT VÄXANDE LIKVIDITETSÖVERSKOTT ETT PROBLEM? 

Det är framför allt tre argument som brukar framföras till varför det kan vara ett problem 

att banksystemet har ett likviditetsöverskott gentemot centralbanken:4

1. Överskottet kan bli så stort att det sätter press nedåt på dagslåneräntan så att den ham-

nar nära centralbankens inlåningsränta i stället för målräntan.

Det första argumentet gäller alltså räntebildningen. Riksbanken har som operationellt mål 

att dagslåneräntan ska ligga mitt emellan dess ut- och inlåningsräntor – mitt i den så kall-

lade ”räntekorridoren”, alltså nära Riksbankens reporänta.5 Med mycket likviditet i banksys-

temet kommer dagslåneräntan att pressas ner mot inlåningsräntan. Det kunde vi konsta-

tera under den finansiella krisen, när Riksbanken såg till att banksystemet hade gott om 

likviditet genom att låna ut extraordinärt mycket pengar i svenska kronor. Men på grund av 

att Riksbanken varje dag gjorde finjusterande transaktioner till reporäntan minus 10 ränte-

punkter så blev pressen på dagslåneräntan mycket begränsad. Under den finansiella krisen 

kunde vi konstatera att finjusteringsräntan faktiskt satte en nedre gräns för dagslåneräntan 

4 Se till exempel Gray (2006) och Ganley (2002).
5 Med dagslåneräntan avser vi här räntan på lån över natten mellan bankerna för att utjämna deras ställning på 

konton i betalningssystemet RIX. Det är i bankernas eget intresse att utjämna ställningen eftersom de annars 
hamnar i Riksbankens stående faciliteter och får betala utlåningsräntan på underskott alternativt erhåller inlå-
ningsräntan på överskott. Det blir mer fördelaktigt att genomföra ett så kallat dagslån (lån från en bankdag till 
nästa) med en annan bank till en ränta som ligger mellan Riksbankens ut- och inlåningsräntor.
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(se diagram 2). Om bankerna dessutom placerar en större del av likviditetsöverskottet i riks-

bankcertifikat så behöver Riksbanken dra in mindre likviditet från banksystemet vid slutet 

av varje dag, och dagslåneräntan hamnar närmare reporäntan.
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Diagram 2. Spreaden för dagslåneräntan och Stibor T/N-spreaden
Procent 

2. Bankerna behöver låna mindre pengar från varandra på dagslånemarknaden och det 

leder till minskade incitament för dem att ha en god likviditetshantering. Det kan i sin 

tur få konsekvenser för räntor och funktioner på penningmarknaden, även för längre 

löptider.

Det andra argumentet gäller bankernas incitament. Bankerna får svagare incitament att 

lägga resurser på att sköta sin egen likviditetshantering på ett bra sätt om likviditet är 

lättillgänglig och förhållandevis billig. Bankerna brukar täcka upp sina kortfristiga likvidi-

tetsbehov genom att låna från andra aktörer, antigen med interbanklån utan säkerhet eller 

genom att emittera bankcertifikat. Med en betydande och förutsägbar mängd likviditet 

på ett konto i centralbanken får både en enskild bank och banksystemet i stort mindre 

incitament att planera och hantera sin likviditet aktivt. Norges Bank har erfarenhet av vilka 

problem som kan uppstå när bankerna får generös och billig tillgång till likviditet från cen-

tralbanken, se Norges Bank (2010). Norges Bank försökte styra dagslåneräntan genom att 

tillföra så mycket likviditet att dagslåneräntan pressades ner mot Norges Banks inlånings-

ränta. Men efter ett tag vande sig bankerna vid likviditetsnivån och dagslåneräntan började 

krypa uppåt igen. Norges Bank fick då tillföra ännu mer likviditet och så fortsatte det i en 

uppåtgående spiral. 
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3. Centralbanken betalar ränta när den drar in likviditet från banksystemet, till skillnad 

från när den tillför likviditet genom lån mot säkerhet eller penningpolitiska repor.

Det tredje argumentet gäller de ekonomiska konsekvenserna för centralbanken. Det är vis-

serligen sant att centralbanken betalar ränta för att dra in likviditet från banksystemet. Men 

den likviditeten kan placeras i utländska statsobligationer vilket bör ge en högre avkastning 

för Riksbanken över tiden jämfört med riksbankscertifikat och finjusterande transaktioner.

Analys av likviditetsöverskottets effekter

I de följande avsnitten kommer vi att fokusera på vilka konsekvenserna blir av överskot-

tet för räntebildningen och omsättningen. Vi ger en översikt av statistik som visar hur den 

korta penningmarknaden i Sverige ser ut och presenterar resultaten från en statistisk analys 

av sambanden mellan likviditetsöverskott å ena sidan och räntor och omsättning å den 

andra.

STATISTIK ÖVER LIKVIDITETSÖVERSKOTT, RÄNTEBILDNING OCH OMSÄTTNING

När man ska tillämpa penningpolitiken på den faktiska ekonomin är det första steget att 

direktionen fattar ett beslut om målet för dagslåneräntan. Denna ränta kommer i sin tur att 

påverka räntor på penningmarknaden med längre löptider. De viktigaste av dessa är räntan 

på lån från i morgon till nästa bankdag (tomorrow/next eller T/N) och räntan på lån med 

tre månaders löptid. De räntorna är viktiga referensräntor för finansiella kontrakt av olika 

slag, vilket gör att de kommer påverka räntor som olika beslutsfattare i ekonomin har att 

förhålla sig till. Ett likviditetsöverskott skulle kunna påverka penningmarknaden dels genom 

att ändra nivån på dagslåneräntan och andra räntor, dels genom att påverka aktiviteten på 

marknaden, det vill säga antalet transaktioner eller transaktionsvolymen. Med enkel de-

skriptiv statistik över den svenska penningmarknaden kan vi kasta ljus över dessa samband. 

I tabell 1 nedan presenterar vi statistik för dagslåneräntan och omsättningen i dagslå-

nemarknaden. Tabellen visar även statistik för spreadar för T/N, 1 månads och 3 månaders 

Stibor fixing.6 Statistiken omfattar perioden oktober 2007 till februari 2014 och är uppdelad 

i tre perioder: 

• Period 1: tiden före krisen, då banksystemet hade ett likviditetsunderskott.

• Period 2: tiden mellan oktober 2008 och oktober 2010, då banksystemet hade 

ett stort likviditetsöverskott på grund av att Riksbanken lånat ut stora belopp till 

bankerna under den finansiella krisen.

• Period 3: tiden mellan oktober 2010 och januari 2014, då banksystemet hade ett 

mindre men växande likviditetsöverskott.

6 För en formell beskrivning av räntespreadar i penningmarknaden se appendix.
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Utifrån tabellerna kan vi göra flera intressanta observationer om sambanden mellan likvidi-

tetsöverskottet och räntespreadarna: 

• Spreaden för dagslåneräntan, det vill säga skillnaden mellan dagslåneräntan och 

Riksbankens reporänta, var nära noll under period 1 när banksystemet hade ett 

likviditetsunderskott före krisen, negativ under period 2 med extraordinära åtgärder, 

och positiv och något högre under period 3 (se diagram 2).

• T/N-spreaden, det vill säga skillnaden mellan T/N-räntan och Riksbankens reporänta 

var också negativ under period 2 och i genomsnitt positiv under period 3, men 

mindre volatil under period 1, innan krisen.

• Basis-spreadarna för 1 och 3 månaders löptid, det vill säga skillnaden mellan 1 

respektive 3 månaders STIBOR-ränta och den förväntade genomsnittliga T/N-räntan 

för motsvarande period, var relativt liten under period 2 men mer volatila.

• Den totala omsättningen i dagslånemarknaden (liksom antalet transaktioner) var 

avsevärt högre under period 1, mycket låg under period 2 och något högre under 

period 3, men fortfarande mycket lägre än före krisen.

För att förklara nivån på de allra kortaste räntorna måste man förutom det totala likvidi-

tetsöverskottet också ta hänsyn till den del av överskottet som inte placeras i Riksbankens 

veckovisa certifikat, det vill säga likviditet som är tillgänglig i systemet varje dag. I den 

meningen är volymen av finjusterande transaktioner viktig för att kunna förklara hur likvidi-

teten påverkar de allra kortaste räntorna. 

Diagram 1 visar hur överskottet har placerats i certifikat eller i finjusteringar hos Riks-

banken sedan 2008. I period 2 mellan oktober 2008 och september 2010, då banksyste-

met hade ett stort likviditetsöverskott gentemot Riksbanken, placerade bankerna ungefär 

50 procent av överskottet i veckovisa certifikat. Efter det och fram till början av 2013 var 

överskottet ungefär lika stort som de finjusterande transaktionerna, eftersom bankerna inte 

längre bjöd i emissionerna av riksbankscertifikat. Men sedan början av 2013 har bankerna 

återigen placerat en större andel av överskottet i riksbankscertifikat.
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Tabell 1. Deskriptiv statistik för penningmarknader

DESKRIPTIV 

STATISTIK

PERIOD 1 

OKT 07–SEP 08

PERIOD 2

OKT 08–SEP 10

PERIOD 3

OKT 10–FEB 14

DAGSLÅNERÄNTA - REPORÄNTA (BP)

Medel 0 -4 2
Median 0 -4 1
Min -10 -14 -7
Max 29 19 41
Standardavvikelse 2 5 4

T/N RÄNTA - REPORÄNTA (BP)

Medel 12 -6 11
Median 6 -9 9
Min -24 -26 -19
Max 161 80 75
Standardavvikelse 23 10 10

BASIS SPREAD 1 MÅNAD (BP)

Medel 17 16 15
Median 14 10 12
Min -5 -5 -6
Max 45 108 56
Standardavvikelse 12 19 11

BASIS SPREAD 3 MÅNADER (BP)

Medel 39 38 35
Median 38 26 32
Min 22 11 9
Max 70 146 94
Standardavvikelse 10 28 20

Vol OMSÄTTNINGEN I DAGSLÅNEMARKNADEN (MDK)

Medel 39 5 11
Median 38 3 10
Min 1 0 0
Max 79 41 34
Standardavvikelse 14 6 6

Anm. Beteckningen bp står för ”basis points”, dvs. antal räntepunkter eller hundradels procentenheter. Notationen i den vänstra ko-
lumnen är avsedd att underlätta en jämförelse med de formella definitionerna i appendix. För varje variabel anges medelvärde, medi-
anvärde, minimum, maximum samt standardavvikelse.

Diagram 3 och 4 visar sambandet mellan spreaden för dagslåneräntan respektive volymen 

av övernatten-transaktioner och finjusterande transaktioner.7 Diagrammen bekräftar det 

vi observerade i tabell 1: både spreaden och volymerna var lägre i period 2 där Riksbanken 

tillförde mycket likviditet till banksystemet. Men diagrammen visar också att relationen inte 

är linjär och dessutom skiljer den sig åt mellan perioderna. Vi analyserar det mer i detalj i 

nästa avsnitt.

7 Man får liknande diagram om man använder sig av den totala överskottslikviditeten i stället för finjusterande 
transaktioner. 
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Diagram 3. Samband mellan dagslåneränte-spreaden och finjusterande transaktioner
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Diagram 4. Samband mellan volym av övernatten-transaktioner och finjusterande 
transaktioner

ANALYS AV LIKVIDITETSÖVERSKOTT, RÄNTEBILDNING OCH OMSÄTTNING

I det här avsnittet beräknar vi empiriska samband mellan spreaden i dagslånemarknaden, 

handlade volymer och den totala överlikviditeten i systemet. Vi undersöker också effekten 

av likviditetsöverskottet på interbankräntor med längre löptid. 

Likviditetsöverskottets effekter på dagslåneräntan

I diagram 3 kan vi se att det finns ett icke-linjärt förhållande mellan spreaden och likvidite-

ten i banksystemet. Dessutom verkar variansen av spreaden inte vara likadan under olika 

perioder. Vi skattar en modell som tar hänsyn till dessa fakta.
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Resultaten rapporteras I tabell 2 kolumn 1.8 De verkar rimliga och ligger i linje med de 

resultat vi kunnat förvänta oss, även om de bör tolkas med försiktighet på grund av den 

korta tidsserien. Vi får en negativ relation mellan spreaden och likviditetsöverskottet, dvs. 

ju större överskottet är desto mindre blir spreaden. Det här förhållandet är inte linjärt och 

varierar beroende på tidsperiod. I period 1 och 3, där spreaden är positiv i genomsnitt, gör 

en extra miljard kronor i banksystemet att spreaden minskar med 0,07 räntepunkter. Det 

betyder att när överskottet växte med 17 miljarder under 2013, pressades dagslåneräntan 

ner med cirka 1,2 räntepunkter. Men det gav bara en begränsad effekt på dagslåneräntan. 

Tack vare att Riksbanken varje dag genomförde finjusterande transaktioner till reporäntan 

minus 10 räntepunkter fungerar finjusteringsräntan som en nedre gräns för dagslåneräntan.

När vi lägger till kvoten mellan volymen emitterade riksbankscertifikat och det totala 

likviditetsöverskottet som en ytterligare variabel i modellen finner vi ett positivt samband 

mellan denna variabel och spreaden. Den variabeln kallas ”teckningskvot” i modellen. När 

hela överskottet till exempel absorberas av de riksbankscertifikat som emitteras varje vecka 

tar den nya variabeln värdet ett och spreaden ökar då med 2,1 räntepunkter i genomsnitt. 

Den här relationen är starkare i period 2. Då var den genomsnittliga spreaden bara -3 

räntepunkter, trots att den extra likviditeten i systemet var i genomsnitt cirka 250 miljarder 

kronor. Det beror på att bankerna under den perioden placerade mer pengar i riksbanks-

certifikat, och det neutraliserade likviditetsöverskottets effekt på spreaden.9 Det är ett 

intressant resultat med tanke på att bankerna sedan 2013 har visat ett större intresse för 

de veckovisa emissionerna av riksbankscertifikat. Det skulle nämligen kunna neutralisera en 

eventuell effekt av ett ökande överskott på spreaden för dagslåneräntan.

8 Vi får liknande resultat om vi i stället börjar tidsserien 2011.
9 Till exempel, under denna period var effekten av ett genomsnittligt likviditetsöverskott på cirka 250 miljarder 

kronor -7,5 punkter (250 * (-0,07+0,04)) och effekten av den genomsnittliga användningen av riksbankscertifi-
kat på cirka 50 procent var 5,1 punkter (50 % * (2,07+8,22)).
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Tabell 2. Likviditetsöverskott, räntebildning och omsättning

VARIABEL SPREAD O/N SPREAD T/N BASIS SPREAD 1M OMSÄTTNINGEN O/N

C 1,82 (0,50) 0,53 (0,18) 20,74 (1,17)

IMM 2,32 (0,25) 7,15 (0,68) 1,94 (0,80)

DUM2 -2,56 (0,32) -3,84 (1,16) -17,35 (1,22)

DUM3 2,83 (0,21) 3,43 (0,88) 0,69 (0,27) -14,28 (1,04)

Beroende variabel (-1) 0,24 (0,03) 0,71 (0,01) 0,94 (0,01) 0,39 (0,03)

Beroende variabel (-2) 0,08 (0,02) 0,08 (0,01) 0,10 (0,03)

ÖL -0,07 (0,01) -0,12 (0,03) -0,06 (0,02)

ÖL*DUM2 0,04 (0,01) 0,12 (0,03) 0,05 (0,02)

Teckningskvot 2,07 (0,36) 2,96 (1,07) 4,33 (0,71)

Teckningskvot*DUM2 8,22 (0,68)

Riskp US 0,59 (0,17) 0,84 (0,08)

VARIANSEKVATION

C 5,92 (0,10) 0,96 (0,23) 0,47 (0,06) 0,87 (0,20)

RESID(-1)^2 0,66 (0,05) 0,11 (0,02)

GARCH(-1) 0,98 (0,01) 0,95 (0,01) 0,88 (0,01)

Justerad R-kvadrat 0,47 0,77 0,95 0,75

Anm. Tidsserier för perioden 8/10 2007 – 28/2 2014. Standardfel inom parenteser. Alla koefficienter är signifikanta på 5 procents 
signifikansnivå. IMM = dummyvariabel för IMM-dag, DUM2 = dummyvariabel för period 2, DUM3=dummyvariabel för period 3, 
ÖL=likviditetsöverskott, teckningskvot = emitterad volym riksbankscertifikat/ÖL, riskp US = standardiserade riskpremien på inter-
bankmarknaden i USA. Spreader i räntepunker och volymen i mdr SEK.

Likviditetsöverskottets effekter på räntor med längre löptider

Den skattade effekten av överskottet på T/N-spreaden är betydligt större än den skattade 

effekten på spreaden för dagslåneräntan. Det syns också i tabell 2, som visar att i period 1 

och 3 gör en extra miljard kronor i banksystemet att T/N-spreaden minskar med 0,12 ränte-

punkter. Variabeln ”teckningskvot” visar också en större skattad effekt på T/N-spreaden 

jämfört med spreaden för daglåneräntan. Dagarna innan en IMM-dag ökar T/N-spreaden 

med i genomsnitt 7 räntepunkter. Vi inkluderar också en variabel för att fånga den interna-

tionella riskpremien genom att räkna in den standardiserade riskpremien på interbankmark-

naden i USA (benämnd ”riskp US”). Vi finner att om den variabeln ökar med en stan-

dardavvikelse så ökar T/N-spreaden med 0,6 räntepunkter. Det betyder att internationella 

ökningar av spreadar på olika penningmarknader smittar av sig till Sverige i viss grad.

När vi beräknar effekten av överskottet på basis-spreaden med 1 månads löptid kan vi 

inte finna någon signifikant effekt. Resultatet visas i tabell 2, kolumn 3. Det innebär att 

överskottet kan ha en indirekt effekt på nivåerna på de längre räntorna genom nivåerna 

på dagslåneräntan och T/N-räntan, men ingen effekt utöver det. Vårt skattade resultat 

bekräftar också att förhöjda riskpremier i omvärlden smittar av sig till svenska marknader, 

men inte i någon större utsträckning. En ökning med en standardavvikelse i vårt mått på 

riskpremien för USA ökar basis-spreaden med 1 månads löptid med 0,8 räntepunkter. 

Dessutom får vi liknande resultat för basis-spreadar med 3 och 6 månaders löptid, fast det 

redovisas inte här.
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Likviditetsöverskottets effekter på dagslånemarknaden

Tabell 2 visar resultaten av en regression där den variabel vi försöker förklara är den dagliga 

volymen som omsätts på dagslånemarknaden i RIX. Där ser vi att interceptet är olika i de 

tre perioderna, och högre i period 1. Det överensstämmer också med resultatet i tabell 1. 

Under period 1 och 3 gör en ökning av likviditetsöverskottet med en miljard kronor att den 

dagliga omsättningen minskar med 60 miljoner kronor. Dessutom finns det en positiv och 

statistiskt signifikant respons av omsättningen till vår variabel ”teckningskvot”: De dagar 

då det mesta av likviditetsöverskottet har dränerats med hjälp av riksbankscertifikat har i 

genomsnitt en omsättning som är 4 miljarder kronor högre.

Sammanfattningsvis är de viktigaste resultaten:

• Ett större strukturellt överskott har förknippats med nedpressade korta 

interbankräntor i svensk data sedan 2008. Den effekten är dock liten när merparten 

av överskottet har placerats i riksbankcertifikat.

• Vi finner ingen effekt av ett större likviditetsöverskott på basis-spreadar med 1 till 6 

månaders löptid. Det innebär att likviditetsöverskottet kan ha en indirekt effekt på de 

längre räntornas nivåer genom nivåerna på O/N- och T/N-räntorna, men troligtvis 

ingen extra effekt utöver det.

• Ju större överskottet är desto mindre blir omsättningen bland penningpolitiska 

motparter i daglånemarknaden. Men den effekten är också liten när merparten av 

överskottet placeras i riksbankcertifikat.

De här resultaten antyder att ett växande likviditetsöverskott i framtiden skulle kunna med-

föra en minskad aktivitet på interbankmarknaden och en dagslåneränta (och T/N-ränta) 

som ligger nära finjusteringsräntan. Men det behöver inte bli fallet om bankerna bjuder i 

Riksbankens veckovisa emissioner av riksbankscertifikat i större utsträckning. Resultaten bör 

dock tolkas försiktigt eftersom de flesta av observationerna sammanfaller med den period 

som präglades av den finansiella krisen, och det kan ha påverkat omsättningsvolymerna.

En internationell jämförelse

I det här avsnittet gör vi en jämförelse mellan utvecklingen i andra länder och ser vilka ef-

fekter ett likviditetsöverskott har gett där och hur det har hanterats.

BANKSYSTEMETS STRUKTURELLA LIKVIDITETSPOSITION

Tvärtemot vad som verkar vara den vanliga uppfattningen så är det inte ovanligt att bank-

systemet har ett likviditetsöverskott gentemot centralbanken. I tabell 3 listar vi samtliga 

OECD-länder och anger om deras banksystem har ett strukturellt överskott eller under-

skott. De OECD-länder som använder euron ingår i Eurosystemet sist i tabellen.10 Vi kan 

10 OECD-länder som är medlemmar i eurosystemet utgörs av Belgien, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Luxem-
burg, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.
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konstatera att för 13 av de 20 länderna hade banksystemet ett likviditetsöverskott gent-

emot centralbanken vid slutet av 2012. 

Tabell 3. Banksystemets strukturella likviditetsposition i OECD-länderna 2012, i procent av centralbankens 
balansräkning, samt öppna marknadsoperationer (OMO), etc.

LAND

BANKSYSTEM 

NETTO

I PROCENT 

AV CB:S BR OMO

STRUKTURELLA 

OPERATIONER

KASSA- 

KRAV

Australien Underskott
Chile Överskott 12 R, TD CBO Ja
Danmark Överskott 37 TL, CD Nej
Island Underskott
Israel Överskott 74 TD CBC Ja
Japan Underskott
Kanada Underskott
Mexiko Underskott
Nya Zeeland Överskott 52 R, RR, CBC FXS, FXBS Nej
Norge Överskott 7* TL, CD Nej
Polen Överskott 34 CBC, FT Ja
Sverige Överskott 8 CBC, FT Nej
Schweiz Överskott 43 FX Ja
Storbritannien Överskott 75 AP Ej f.n.
Sydkorea Överskott 5 RR, TD CBO Ja
Tjeckien Överskott 27 RR Ja
Turkiet Underskott
Ungern Överskott 27 CBC Ja
USA Överskott 51 AP Ja
Eurosystemet Underskott

Anm. Använda förkortningar: R (repo), RR (reverse repo), TL (term loan), TD (term deposit), CD (certificate of deposit), CBC (central-
bankscertifikat), CBO (centralbanksobligationer), FXS (FX-swappar), FXBS (FX-basisswappar), FT (fine tuning), AP (asset purchase).
* Statens pensionsfond har exkluderats från balansräkningens totala tillgångar.

I tabell 3 redovisar vi likviditetsöverskottets storlek som andel av respektive centralbanks 

balansomslutning. Beräknat på det viset kan vi konstatera att Sverige, Chile, Norge och 

Sydkorea har de minsta överskotten. I Chile och Sydkorea hålls överskotten på en låg nivå 

genom att centralbanken emitterar centralbanksobligationer. 

Norge har (i likhet med Nya Zeeland) ett penningpolitiskt styrsystem som brukar kallas 

golvsystem. Där skapar man medvetet ett likviditetsöverskott i banksystemet och dagslåne-

räntan pressas på så vis ner mot golvet i räntekorridoren, det vill säga mot centralbankens 

inlåningsränta som fungerar som målränta. 

Det svenska överskottet är på en relativt låg nivå tack vare att valutareserven delvis 

finansieras genom upplåning i utländsk valuta. Den vanligaste orsaken till att banksystemet 

har ett likviditetsöverskott är annars att centralbankens valutareserv växer. Vanligen beror 

det på att ett inflöde av utländsk valuta först har tenderat att pressa upp värdet på den in-

hemska valutan. Centralbanken har då valt att köpa utländsk valuta med nyskapade pengar 

för att hålla nere värdet på den inhemska valutan (Chile, Israel, Polen, Schweiz, Sydkorea, 

Tjeckien och Ungern). De nyskapade pengarna gör att likviditetsöverskottet ökar.11

11 Den starkaste faktorn som i stället verkar mot ett underskott är att allmänhetens efterfrågan på sedlar och mynt 
vanligen växer i takt med den nominella nationalinkomsten.
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Det kan bli dyrt för centralbanken att låna in överskottet i länder som har ett relativt 

högt ränteläge gentemot de länder vars obligationer ingår i centralbankens valutareserv. 

Det har fått till följd att Banco de Chile, Bank of Israel och Czech National Bank (CNB) har 

ett negativt eget kapital som uppgår till respektive 19, 13 och 12 procent jämfört med de 

totala tillgångarna. Det behöver dock inte vara något allvarligare problem om det är ett 

övergående fenomen. CNB:s chef Miroslav Singer menar att ”the real capital of a central 

bank is its credibility and reputation, not a figure on its balance-sheet”(Singer, 2011). 

HUR HAR IMPLEMENTERINGEN AV PENNINGPOLITIKEN OCH RÄNTEBILDNINGEN FUNGERAT?

I ett arbetspapper från den Tjeckiska centralbanken konstaterar Babecká Kucharcuková 

et al. (2013) att räntebildningen har fungerat väl. De empiriska undersökningar som gjorts 

täcker ungefär perioden 1995–2010, vilket sammanfaller med en period när banksystemet 

hade ett likviditetsöverskott. Under den finansiella krisen försvagades dock genomslaget 

via räntebildningen på grund av ökande riskpremier. Även i Sydkorea har räntebildningen 

fungerat väl. Enligt en rapport från Bank of Korea (2012) har räntekanalen och förvänt-

ningskanalen ökat i betydelse under senare år. När Bank of Korea införde ett mål för dags-

låneräntan 1998 blev de ekonomiska agenterna mer räntekänsliga och transmissionen från 

styrräntan via penningmarknadsräntor till bankernas in- och utlåningsräntor har fungerat 

friktionsfritt sedan dess. National Bank of Poland (NBP) hade tidigare problem med att 

dagslåneräntan POLONIA ofta pressades ned mot inlåningsräntan vid slutet av kassakravs-

perioderna. Det berodde på att bankerna inte var så intresserade av att bjuda på NBP:s 

certifikat under den sista veckan i kassakravsperioden. De ville i stället hålla en likviditets-

buffert för att gardera sig mot att behöva låna i utlåningsfaciliteten. Därför införde NBP i 

december 2010 finjusterande transaktioner i slutet av kassakravsperioderna och lyckades 

därmed stabilisera POLONIA nära styrräntan. 

Det kan vara förhållandevis lätt att styra de kortaste räntorna med en hög grad av över-

likviditet i banksystemet. Det visar erfarenheterna från den amerikanska penningmarkna-

den. Under 2012 kunde Fed hålla dagslåneräntan inom målområdet 0 till 0,25 procent utan 

att genomföra några öppna marknadsoperationer med kortare löptider (Federal Reserve 

Bank of New York, 2013). Frågan är dock hur väl räntan på reserver kommer att fungera 

som ett golv för den amerikanska dagslåneräntan när Fed börjar höja räntorna. Det finns 

aktörer i den amerikanska dagslånemarknaden som inte får ta emot ränta på reserver. De 

kommer alltså vara villiga att låna ut på marknaden till en ränta som ligger under räntan på 

reserver. Det gäller då att andra aktörer som får ränta på sina reserver lånar upp pengar på 

marknaden och placerar i Fed så att dagslåneräntan inte faller under golvet. Samma proble-

matik finns i Storbritannien. Bank of Englands motparter rapporterar att de inte är villiga att 

arbitragera bort en låg dagslåneränta förrän den ligger cirka 10 räntepunkter under räntan 

på reserver. För att motverka det problemet vill Bank of England utöka sin krets av motpar-

ter så att fler får direkt tillgång till ränta på reserver (Jackson och Sim, 2013).
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HUR HAR FUNKTIONALITETEN PÅ PENNINGMARKNADEN PÅVERKATS?

Ett genomgående mönster tycks vara att transaktionsvolymerna på penningmarknaden 

minskar när bankerna har mindre behov av att utjämna likviditeten mellan varandra. När 

likviditetsöverskottet är stort kommer ju de flesta banker att ha ett likviditetsöverskott vid 

slutet av dagen (eller kassakravsperioden) och det är inte många som behöver låna. Det 

är särskilt lånevolymerna på den osäkrade marknaden som minskar, medan det finns en 

tendens till att bankerna ökar andelen lån som görs mot säkerhet. 

Bank of England rapporterar att icke-banker, som till exempel penningmarknadsfonder 

och icke-finansiella företag, fortfarande är relativt aktiva och lånar ut pengar till banker 

utan säkerhet (Jackson och Sim, 2013). Trots att bankerna inte har några direkta behov av 

att låna pengar så fortsätter de att låna en del på marknaden. Det gör de dels för att vårda 

existerande kundrelationer, dels för att säkra möjligheten att kunna utnyttja lånet som fi-

nansieringskälla om det skulle behövas i framtiden. När fler banker vill låna ut mot säkerhet 

har efterfrågan på säkerheter ökat. Det i sin tur har gjort att de som lånar ut pengar mot 

säkerhet får en något lägre ränta än tidigare. Preferensen för säkrad utlåning kan till viss del 

förklaras av de nya regleringarna för likviditet, och man kan därmed förvänta sig att säkrad 

utlåning kommer att vara ett attraktivt alternativ även när likviditetsöverskottet har återgått 

till en mer normal nivå. Icke-banker i Storbritannien har inte övergått till att låna ut mot sä-

kerhet i särskilt stor utsträckning på grund av att de inte har de system och den kompetens 

på plats som krävs för detta. 

I Polen är interbankmarknaden för osäkrad inlåning en lokal marknad med ett litet antal 

aktiva deltagare. Marknaden karakteriseras av en mycket ojämn fördelning av likviditet 

och handeln är därför beroende av transaktioner med ett par stora banker med strukturellt 

likviditetsöverskott. Men daglig handel sker på denna marknad, huvudsakligen på löptiden 

över natten. På löptider längre än en vecka sker knappt någon handel alls. Däremot finns 

det en likvid, säkrad marknad, framför allt i FX-swappar (National Bank of Poland, 2011).

Slutord

Ett större strukturellt likviditetsöverskott i det svenska banksystemet har förknippats med 

nedpressade korta interbankräntor sedan 2007. Den effekten blir dock liten när merparten 

av överskottet placeras i riksbankcertifikat. Vi finner ingen effekt av ett högre likviditetsö-

verskott på basis-spreadar med 1 till 6 månaders löptid. Det innebär att likviditetsöver-

skottet kan ha en indirekt effekt på nivåerna på de längre räntorna genom nivåerna på 

O/N- och T/N-räntor, men sannolikt ingen effekt utöver det. Ju större överskottet är desto 

mindre blir omsättningen bland de penningpolitiska motparterna i daglånemarknaden. Men 

den effekten blir också liten när merparten av överskottet placeras i riksbankcertifikat. Det 

är vad vi har observerat sedan början av 2013. Liknande mönster syns också i andra länder 

som har haft ett likviditetsöverskott i banksystemet under en längre tid. 
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APPENDIX: Samband mellan olika räntor på penningmarknaden

Dagslåneräntan12, Rt
ON, kan delas upp i målet för dagslåneräntan, Riksbankens reporänta 

Rt*, plus dagslåneräntans avvikelse från reporäntan, som vi betecknar med st
ON: 

(1) Rt
ON = Rt* + st

ON.

T/N-räntan kan skrivas som ett framåtblickande paritetsvillkor, där T/N-räntan är lika med 

den förväntade dagslåneräntan i morgon givet informationsmängden Ωt:

(2) 

där vt betecknar avvikelsen från paritetsvillkoret och där vi i nästa steg har använt ekvation 

(1) för att härleda st
TN = E[st+1  | Ωt ] + vt, som är T/N-räntans avvikelse från den förväntade 

reporäntan. 

Vi kan skriva en interbankränta med löptiden N som:

(3) Rt
N = E{ 1–N ∑N

        Rt+k
     | Ωt } + st

N,

det vill säga som den genomsnittliga förväntade dagslåneräntan och avvikelsen av Rt
N från 

den förväntade, spreaden st
N. Spreaden st

N kallar vi kreditspread, och däri ryms premier för 

kreditvärdighet av banker som lånar utan säkerhet och andra efterfråge- och utbudsfak-

torer som påverkar räntan på denna löptid. Ett speciellt fall av ekvation (3) är när vi skriver 

om den för att uttrycka förväntan i termer av den förväntade T/N-räntan

(4) Rt
N = E{ 1–N ∑      Rt+k

     | Ωt } + bt
N.

Då utgör den första termen en förväntan av T/N-räntan över period N, som liknar en 

N-dags STINA swap och bt
N är det vi brukar kalla ”basis-spreaden” i den svenska penning-

marknaden.13

12 Dagslåneräntan är definierad som räntan från en bankdag till följande bankdag för icke säkerställda lån i svenska 
kronor mellan Riksbankens penningpolitiska motparter. 

13 Vi har inte tagit hänsyn till de exakta likviddagarna i denna teoretiska framställning.

Rt
TN = E[Rt+1  | Ωt ] + vt = E[Rt+1 | Ωt ] + st

TN,ON *

ON

k = 0
ON

ONN-1
k =0
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