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SAMMANFATTNING!
Titel:!European!Market!Infrastructure!Regulation!5!En!institutionell!analys!av!!
implementeringsproblematiken!och!dess!kostnader!

Författare:!Emma!Bonnevier!&!Lowisa!Nyman!

Handledare:!Göran!Hägg!

Bakgrund:3 Med! grund! i! finanskrisen! år! 2008,! infördes! förordningen! European!
Market! Infrastructure! Regulation,! EMIR,! för! att! öka! transparensen! och! minska!
motpartsrisken!på!den!europeiska!derivatmarknaden.!Marknaden!påvisar!att! im5
plementeringen!av!regelverket!har!varit!problematiskt!då!regelverket!anses!vara!
otydligt!formulerat.!Enligt!undersökningar,!ökar!transaktionskostnaderna!på!deri5
vatmarknaden!till!följd!av!EMIR.!Nya!aktörer!faller,!till!följd!av!regelverket,!under!
Finansinspektionens! tillsyn! vilket! ytterligare! bidrar! till! en! implementeringspro5
blematik!värd!att!analysera.!

Syfte:3 Syftet!med! studien! är! att! utreda! och! utifrån! institutionell! teori! analysera!
vilka!kostnader!och!problem!som!uppkommit!vid!implementeringen!av!EMIR!samt!
diskutera!lösningar!för!dessa.!!

Genomförande:3För!att!uppnå!studiens!syfte!har!författarna!använt!sig!av!institut5
ionell!teori!samt!ett!kvalitativt!tillvägagångssätt.!Empirin!är!behandlad!med!ansats!
i!utredning!av!den!implementeringsproblematik!berörda!parter!upplevt!till!följd!av!
EMIR.! Empirin! erhålls! genom! semistrukturerade! intervjuer.! Med! berörda! parter!
avses,!i!studien,!olika!intressenter!på!den!marknad!som!uppstått!i!och!med!imple5
menteringen! av! EMIR.!Med! teorin! som! grund! kommer! olika! lösningar! på! imple5
menteringsproblematiken!diskuteras!i!analysen.!3

Slutsats:! Regelverket! anses! vara! otydligt! och! komplext! vilket! leder! till! ökade!
transaktionskostnader.! Flertalet! kostnader! samt! problem! har! identifierats! som!
framträdande! i! samband! med! implementeringen! av! EMIR.! De! olika! lösningarna!
som!presenteras,! förklaras! vara! olikt! beroende!på! om!aktören! anses! vara! större!
eller!mindre!på!marknaden.! Författarna!kan! slutligen! se! en! långsiktig!nytta!med!
EMIR.3

Nyckelord:3EMIR,!transaktionskostnader,!implementeringsproblematik!



ABSTRACT!
Title:!European!Market!Infrastructure!Regulation!5!An!institutional!analysis!of!the!
implementation!problems!and!its!costs33
3

Authors:!Emma!Bonnevier!&!Lowisa!Nyman!

Supervisor:!Göran!Hägg!

Background:3Due!to!the!financial!crisis!of!year!2008,!European!Market!Infrastruc5
ture! Regulation,! EMIR,! was! introduced! to! increase! transparency! and! reduce! the!
counterparty!risk!on!the!European!derivatives!market.!The!market!demonstrates!
that! the! implementation! has! been!problematic! and! an! indistinct! designing! is! ex5
pressed.!According!to!studies,!increased!transaction!costs!have!occurred!due!to!the!
regulation.! Operators! that! usually! not! are! included! by! oversight! by! the! Swedish!
FSA,!now!are!due!to!EMIR!which!contributes!to!an!implementation!problem!essen5
tial!to!analyse.!!

Aim:3The!aim!with!the!study! is! to! investigate!and!by! institutional! theory!analyse!
what!costs!and!problems!that!occurs!at!the!implementation!of!EMIR!and!to!discuss!
solutions!for!these.!33

Completion:3 To! accomplish3 the! aim! of! the! study,! the!writers! have! used! institu5
tional!theory!and!a!qualitative!approach.!The!empirical!data!is!treated!with!focus!
on!the!implementation!problems!that!affected!parts!experienced!due!to!EMIR.!The!
empirical!data!will!be! concluded!with! semi!–! structured! interviews.!The!affected!
parts,! in! the! study,! are! different! stakeholders! on! the!market! that! has! developed!
because!of! the! implementation!of!EMIR.!With!the!theory!as!background!different!
solutions!to!the!implementation!problems!will!be!discussed!in!the!analysis.3

Conclusion:!The!regulation!is!considered!to!be!unclear!and!complex!which!results!
in!increased!transaction!costs.!Several!costs!and!problems!have!been!identified!in!
conjunction!with! the! implementation!of!EMIR.!The!different! solution!provided! is!
explained!to!depend!on!if!the!participant!is!considered!a!small!or!a!big!contestant!
on!the!market.!The!writers!can!ultimately!se!a!long!5!term!utility!with!EMIR.!!

Key3Words:3EMIR,!transaction!costs,!implementation!problems!
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1 INLEDNING 

1.1 AKTUELLT  
Alla!företag!inom!Europeiska!Unionen,!vilka!handlar!med!derivat,!berörs!på!olika!
sätt!av!European!Market! Infrastructure!Regulation,!EMIR,!varpå!ämnet!är! intres5
sant! för! allmänheten! (Sveriges!Riksbank,! 2014a).!Vidare! är! ämnet,! enligt! författ5
arna,!relativt!ostuderat!och!de!tidigare!studier!som!genomförts,!European,Market,
Infrastructure, Regulation, –, en, transaktionskostnadsanalys! (Lindell! &! Wiklund,!
2014)! och!Metod, för,att,visa,säkringsrelation,under,EMIR,(Lindberg!&!Hellström,!
2014),!har!skett!då!förordningen!nyligen!införts.!Författarna!menar!att!det!nu!har!
gått! en! tid! sedan! införandet! varför! kostnader! och! problem! som! uppkommit! vid!
implementering!är!viktiga!att!analysera.!Författarna!veterligen,!finns!inga!tidigare!
studier!vilka!ämnar!utreda!implementeringsproblematiken!samt!inneha!en!disku5
ssion!kring!hur!olika!aktörer!har!hanterat!denna!varpå!studien!har!ett!nyhetsvärde.!
Detta!stärks!även!av!att!förordningen!är!ny!och!författarnas!uppfattning!är!att!im5
plementeringen!av!förordningen!av!många!anses!vara!problematisk.!!

1.2 BAKGRUND 
EMIR!är!en!EU!förordning!gällande!Over!5!The!5!Counter,!OTC!5!derivatmarknaden.!
Efter!finanskrisens!utbrott!år!2008!begärde!Europeiska!Kommissionen!en!gransk5
ning!av!säkerheten!samt!transparensen!på!den!europeiska!derivatmarknaden.!Re5
sultatet! presenterades! i! februari! år! 2009! och! det! tydliggjordes! då! att! tillsyns5
ramarna!för!den!Europeiska!Unionens!finanssektor!måste!förstärkas!för!att!minska!
motpartsrisken!på!den!europeiska!OTC!5!derivatmarknaden.!Detta! för!att!minska!
samt!mildra!effekterna!av!kommande! finanskriser.!Resultatet!av!detta!är! således!
förordningen!EMIR.!(Europaparlamentet,!2012)!Förordningen!berör!transaktions5
register,!riskbegränsande!åtgärder!samt!krav!på!centrala!motparter.!Förordningen!
trädde!i!kraft!den!16!augusti!år!2012!och!den!1!juni!år!2013!antogs!en!lag!för!att!
svensk! rätt! skulle! anpassas! till! förordningen,! vilken! utvecklas! successivt.!
(Finansinspektionen,!2013a)!!
!
Från!och!med!den!12!februari!år!2014!måste!alla!motparter!som!ingår!ett!derivat5
kontrakt! rapportera! detta! till! ett! auktoriserat! transaktionsregister.! Detta! gäller!
både! finansiella! (FC) 1 !och! ickefinansiella! (NFC) 2 !motparter! i! Sverige.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Banker!och!övriga!finansiella!institut.!
2!Företag!som!inte!är!en!finansiell!motpart.!
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(Finansinspektionen,!2013b)!Förordningen!innebär!även!att!central!motpartsclea5
ring,!vilken!går!in!som!motpart!till!samtliga!köpare!och!säljare!och!tar!således!på!
sig!all!motpartsrisk,!ska!användas.!Det!krävs!att!den!centrala!motparten!hanterar!
sina! risker! på! ett! säkert! sätt! för! att! den! totala! risken! på! derivatmarknaden! ska!
minska.!Lyckas!denne!inte!med!detta!har!risken!endast!förflyttats!från!en!aktör!till!
en!annan.!Den!centrala!motparten!hanterar!sin!ökade!risk!genom!att!samtliga!ak5
törer!som!använder!en!central!motpart,!ska!lämna!säkerheter!för!alla!transaktion5
er.!(Eklund,!Sandström,!&!Rosen,!2012)!Genom!införande!av!en!central!motparts5
clearing!ska!motpartsrisker!på!den!europeiska!derivatmarknaden!minska.!Vidare!
minskar!operativa!risker!genom!en!ökad!tillgänglighet!av!standardiserade!derivat5
kontrakt!och!en!ökad!transparens!på!marknaden.!Detta!sker!genom!transaktions5
rapporteringskravet! samt! de! riskbegränsande! åtgärderna.! (Europaparlamentet,!
2012)!

1.3 PROBLEMDISKUSSION 
EMIR!har!skapats!i!syfte!att!öka!stabiliteten!på!finansmarknaden,!som!var!instabil!
efter!finanskrisen!2008!(G20,!2009).!Indikationer!från!marknaden!påvisar!att!im5
plementeringen!av!EMIR!har!varit!problematisk.!Anledningen!till!detta!har!disku5
terats!och!hänvisas!till!att! förordningen!är!otydligt! formulerad.!(PwC,!2014)!För5
ändringar! samt!kompletteringar! i! förordningen!sker! löpande,! vilket! innebär!pro5
blem!för!de!organisationer!EMIR!berör!(The!Financial!Conduct!Authority,!2014).!!
!
Ekonomier!förändras!kontinuerligt!och!i!samband!med!en!förändring!finns!risker!
att!transaktionskostnader!blir!höga,!vilket!kan!bli!ett!problem!för!berörda!organi5
sationer! (North,! 1994).! Aktörer! på! den! svenska! värdepappersmarknaden!menar!
att!EMIR!kommer!försämra!den!finansiella!marknadens!sätt!att!fungera!då!förord5
ningens!krav!resulterar!i!ökade!administrativa!kostnader!samt!investeringar!i!tek5
niska! system.! Detta! anses! av! vissa! resultera! i! minskad! marknadslikviditet.!
(Sveriges! Riksbank,! 2014b)! Det! finns! även! uppfattningar! som!menar! att! förord5
ningens! syfte! om! att! öka! den! finansiella! stabiliteten! långsiktigt! är! väsentligt!
(Swedbank,!2013).!
!
Transaktionskostnader!kan!uppkomma!i!olika!skeden,!en!del!är!kostnader!för!att!
formatera! ett! kontrakt! som! säkerställer! parternas! förhållande! till! varandra!
(Bjuggren!&!Skogh,!1989).! I!samband!med!att!EMIR!införs!kommer!flertalet!kon5
trakt!att!behöva!upprättas!för!att!uppfylla!kraven!som!ställs.!Om!kontrakten!som!
krävs! inte!kan!upprättas! av!vissa! aktörer!kommer,! enligt! författarna,! en!derivat5
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transaktion! inte!att!kunna!genomföras!vilket!kan!resultera! i! en!oönskad!expone5
ring.!
!
Företag!som!inte!tidigare!verkat!under!Finansinspektionens!tillsyn,!är!till! följd!av!
EMIR,!nu!berörda.!På!grund!av!den!bristande!erfarenheten!gällande! implemente5
ring!av!finansmarknadsregler!hos!företag!uppstår,!enligt!författarna,!en!implemen5
teringsproblematik!vilken!är! relevant!att!analysera.!Finansinspektionen!har!mot5
tagit!många!frågor!angående!implementeringen!av!EMIR!(European!Securities!and!
Markets!Authority,!2014b),!vilket!sammantaget!styrker!författarnas!antagande!om!
att! implementeringen!har!varit!problematisk.!Till! följd!av!att!EMIR!införts!har!en!
institutionell! förändring! skett,! vilket! resulterar! i! att! problematiken! kommer! att!
analyseras!utifrån!den!institutionella!teorin.!!

1.4 SYFTE 
Syftet! med! studien! är! att! utreda! och! utifrån! institutionell! teori! analysera! vilka!
kostnader!och!problem!som!uppkommit!vid!implementeringen!av!EMIR!samt!dis5
kutera!lösningar!för!dessa.!!

1.5 FRÅGESTÄLLNINGAR 
För!att!uppnå!studiens!syfte!kommer!följande!frågeställningar!besvaras:!!

! Vilka!kostnader!har!uppkommit!vid!implementeringen!av!EMIR?!
! Vilka!problem!har!uppkommit!vid!implementeringen!av!EMIR?!!
! Vilka!lösningar!har!berörda!parter!använt!för!att!lösa!den!implementerings5

problematik!som!uppkommit!i!samband!med!EMIR?!

1.6 GENOMFÖRANDE 
Ämnet!till!studien!initierades!av!Toyota!Material!Handling!Europe,!och!författarna!
har!sedan!utvecklat!det.!För!att!uppnå!studiens!syfte!har!författarna!använt!sig!av!
institutionell! teori!samt!ett!kvalitativt! tillvägagångssätt.!Den! institutionella! teorin!
är!bearbetad!med! fokus!på!kostnader!samt! implementeringsproblem.!Empirin!är!
behandlad! med! ansats! i! utredning! av! den! implementeringsproblematik! berörda!
parter! upplevt! i! och! med! EMIR,! där! insamling! av! material! skett! genom! semi5
strukturerade!intervjuer.!Berörda!parter!avses!i!studien!olika!intressenter!på!den!
kontraktsmarknad!som!uppstått! i!och!med! implementeringen!av!EMIR.!Dessa! in5
tressenter! är! Finansinspektionen,! Svenska! Fondhandlareförening,! storbanker,! en!
redovisningsbyrå!samt!företag!vilka!berörs!av!förordningen.!Med!teorin!som!grund!
kommer!olika!lösningar!på!implementeringsproblematiken!diskuteras!i!analysen.!!
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1.7 AVGRÄNSNINGAR 
Studien!avgränsas!till!förordningens!påverkan!i!Sverige.!För!att!kunna!utreda!detta!
kommer! endast! parter! berörda! av! EMIR! i! Sverige! intervjuas.! Vidare! har! studien!
avgränsats! till! ickefinansiella! motparter.! En! studie! vilken! genomförts! utifrån!
EMIRs!påverkan!på!flera!aktörer!på!den!europeiska!derivatmarknaden!hade!varit!
intressant!men!är!icke!genomförbar!på!grund!av!den!tidsbegränsning!studien!har.!!

1.8 DISPOSITION 
Respektive,kapitel,betraktas,för,att,perspektiv,ska,fås,över,uppsatsens,upplägg.,
,
Kapitel!2:!EMIR!
I! kapitlet! presenteras! det! nya! regelverket! EMIR! för! att! ge! läsaren! en! grund5
läggande!förståelse!för!de!krav!regelverket!ställer!på!berörda!parter.!
!
Kapitel!3:!INSTITUTIONELL!TEORI!MED!FOKUS!PÅ!TRANSAKTIONSKOSTNADER!
I!kapitlet!presenteras!den!institutionella!teorin!som!använts!i!studie.!!!
!
Kapitel!4:!METOD!
I!kapitlet!redovisas!hur!studien!har!genomförts!samt!de!val!författarna!gjort!under!
studiens!gång.!
!
Kapitel!5:!INTERVJUER!
I! kapitlet! presenteras! respondenternas! svar! på! den! intervjuguide! som! använts! i!
studien.!!
!
Kapitel!6:!ANALYS!
I!kapitlet!analyserar!författarna!respondenternas!svar!tillsammans!med!den!!
Institutionella!teorin.!!
!
Kapitel!7:!SLUTSATS!
I!kapitlet!presenteras!studiens!slutsats.!!
!
Kapitel!8:!FÖRSLAG!TILL!VIDARE!FORSKNING!
I!kapitlet!presenteras!författarna!deras!förslag!till!vidare!forskning!inom!ämnet.!!
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2 EMIR 

2.1 DERIVATMARKNADEN 
Ett!derivat!definieras!som!ett!finansiellt!instrument!vars!värde!beror!på!värdet!av!
en! underliggande! tillgång.! Derivatmarknaden! ökar! i! betydelse! på! finans5
marknaden! och! är! nuförtiden! en! stor! och! global!marknad.! (Hull,! 2012)! Derivat5
marknaden! kan! delas! in! i! två!marknader,! exchangemarknaden! och!OTC! –!mark5
naden.!Exchangemarknaden!är!en!marknadsplats,!som!även!kallas!börsen,!där!ak5
törer!handlar!med!standardiserade!kontrakt!som!är!definierade!av!utbytet.!På!OTC!
–! marknaden! genomförs! affärer! utanför! börsen! och! där! ingås! icke! –! standardi5
serade! kontrakt,! vilka! även! ses! som! skräddarsydda! kontrakt.! Handeln! på! OTC! –!
marknaden! innefattar!mer! handel! och! i! större! utsträckning! än! på! börsen.! (Hull,!
2012)!
!!
Derivatmarknaden!möjliggör!för!aktörer!att!hantera!verksamhetens!risker!genom!
derivat!samtidigt! som!det!skapar!risker!såsom! likviditetsrisk,!marknadsrisk,!kre5
ditrisk!och!motpartsrisker!(Eklund!m!fl.,!2012).!För!att!derivatmarknaden!ska!fun5
gera,! krävs! att! det! finns! en! spekulant,! vars! syfte! är! att! spekulera! i! priset! på!den!
underliggande!tillgången,!och!en!hedgare,!vars!syfte!är!att!säkra!priset!på!den!un5
derliggande!tillgången.!Det!är!på!OTC!–!derivatmarknaden!som!de!icke!5!standardi5
serande! kontrakten! existerar! och! det! är! vidare! dessa! kontrakt! som! skapar!mot5
partsrisken!på!marknaden.!(Hull,!2012)!Motpartsrisken!definieras!som!risken!att!
den!ena!parten!av!kontraktet!får!en!förlust!på!grund!av!att!den!andra!parten!inte!
har!möjlighet!att!fullfölja!sina!åtaganden!till!följd!av!exempelvis!en!konkurs.!Mot5
partsrisken! ökar! ju! större! värde! den! underliggande! tillgången! har! i! kontraktet!
samt!ju!längre!löptid!kontraktet!har.!(Eklund!m!fl.,!2012)!

2.2 FÖRÄNDRINGAR PÅ OTC – DERIVATMARKNADEN 
Efter! finanskrisens! utbrott! år! 2008! beslutade! G520! länderna3!att! granska! den!
europeiska! OTC! 5! derivatmarknaden! samt! vilka! risker! som! finns! på! denna.! Två!
problem! som! uppmärksammandes! i! och! med! utredning! var! brister! i! riskhante5
ringen! samt! brist! på! transparens! på! den! europeiska! OTC! 5! derivatmarknaden.!
Bristfällig!riskhantering!ökar!risken!för!att!problem!på!derivatmarknaden!sprider!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Består!av!finansministrar!samt!centralbankscheferna!från!EU!samt!19!av!världens!övriga!största!ekonomier!(Svenska!FN5

förbundet,!u.å.).!
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sig.!Detta!då!aktörer!på!derivatmarknaden!är!sammankopplande!via!flertalet!olika!
transaktioner!och!konsekvenserna!kan!således!bli!förödande.!(Eklund!m!fl.,!2012)!
!
Vidare!menar!utredningen!att!svag!transparens!på!derivatmarknaden!resulterar!i!
hinder! att! kartlägga! sammankopplingen!mellan! banker! och! företag.! Således! kan!
det!bli!problematiskt!att!utreda!hur!de!påverkar!varandra!samt!vilka!konsekvenser!
händelser!på!derivatmarknaden!skulle!få!på!den!europeiska!finansiella!stabiliteten.!
Då! den! europeiska! derivatmarknaden! inte! endast! är! centrerad! till! handel! inom!
Europa,! utan! tillhör! en! global! marknad,! menar! utredarna! att! händelser! på! den!
europeiska! derivatmarknaden! kan! påverka! den! globala! finansiella! stabiliteten.!
(Eklund!m!fl.,!2012)!
!
För!att!minska!risken!för!att!den!globala!finansiella!stabiliteten!påverkas,!formule5
rades!vid!G520!mötet!år!2009!krav! för!hur!derivatmarknaden!ska! fungera.!Dessa!
krav! resulterade! i! regelverket! Dodd! Frank! på! den! amerikanska!marknaden! och!
EMIR!på!den!europeiska!marknaden!(Chance,!2012).!EMIR!fokuseras!i!denna!upp5
sats!och!kraven!i!förordningen!presenteras!nedan.!

! Ökad!transparens!genom!transaktionsrapportering.!!
! Riskbegränsande!åtgärder!skall!vidtas.!
! Förbättring!av!riskhanteringen!via!centrala!motparter.!(Eklund!m!fl.,!2012)!

!
EMIR! innehåller! två!delar:!EU5förordningen!med! tillhörande! tekniska! standarder!
samt!en!svensk!kompletterade! lag!vilka!haft! två!olika!tillträdesdatum.!EU!förord5
ningen! EMIR! med! krav! på! centrala! motparter! samt! transaktionsregister,! EU!
648/2012,!trädde!i!kraft!16:e!augusti!år!2012.!Vidare!trädde!den!1:a!juni!år!2013!
lag!2013/287,! vilken!är! anpassad!efter! svensk! lag,!med!kompletterande!bestäm5
melser! i! kraft.! (Finansinspektionen,!2013a)!Utöver!ovan!nämnda!krav! innehåller!
den!kompletterande!svenska!förordningen!även!följande!punkter.!

! Finansinspektionen!är!behörig!myndighet!i!Sverige.!
! Bestämmelser!gällande!Finansinspektionens!övervaknings5!samt!utred5

ningsbefogenheter.!
! Bestämmelser!kring!Finansinspektionens!möjligheter!att!besluta!om!av5

gifter!som!kan!tas!ut!om!företag!bryter!mot!EMIR.!(Finansinspektionen,!
2013a)!
!
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EMIR! särskiljer! olika! aktörer! på! derivatmarknaden! utifrån! tre! olika! kategorier.!
Dessa! är! finansiella!motparter,! FC,! alternativa! investeringsfonder,!AIF4,! och! icke5!
finansiella! motparter,! NFC! (European! Securities! and!Markets! Authority,! 2014a).!
Inom!huvudkategorin!NFC!finns!det!sedan!två!olika!underkategorier!som!består!av!
ickefinansiella! motparter! över! clearingtröskeln5,! NFC+,! och! ickefinansiella! mot5
parter!under!clearingtröskeln,!NFC5!(Nordea!Markets,!2015).!!

2.3 TRANSAKTIONSRAPPORTERING  
Syftet!med!transaktionsrapporteringen!är!att!öka!transparensen!vilket!uppnås!ge5
nom!att! information!om!OTC!5!derivattransaktioner!rapporteras!till! transaktions5
register6!(Eklund!m!fl.,!2012).!Därför!ska,! från!den!12! februari!år!2014,!alla!mot5
parter!som!ingår!ett!derivatkontrakt,!både!på!OTC!5!derivatmarknaden!och!på!bör5
sen,!rapportera!dessa!transaktioner!till!ett!auktoriserat!transaktionsregister.!Detta!
krav! gäller! både! finansiella–! och! ickefinansiella! motparter.! (Finansinspektionen,!
2013b)!Både! koncerninterna! och! koncernexterna! derivattransaktioner! skall! rap5
porteras!till!transaktionsregistret!(Europaparlamentet,!2012).!!
!
Båda!parter! i! transaktionen!ska! rapportera!varje! transaktion,! såvida!båda!parter!
inte!enats!om!att!en!part!skall!rapportera!transaktionen!för!båda.!Dessutom!kan!en!
motpart! delegera! rapporteringen! till! tredje! part,! exempelvis! till! banker! eller! ex5
terna!transaktionsregister!som!uppkommit!sedan!kravet! infördes.!Viktigt!är!dock!
att! oavsett! om! en! organisation! själva! hanterar! rapporteringen! eller! om! denna!
sköts! av! tredje! part! ska! samma! information! rapporteras.! ! Transaktions5
rapporteringen!godkänns!endast!om!rapporteringen!har!skett!till!ett!transaktions5
register,!Trade!Repository,! vilket! är! registrerat!och!godkänt!av!European!Securi5
ties! and!Markets!Authority,! ESMA.! (Finansinspektionen,! 2013b)! Samtliga! organi5
sationer!som!handlar!med!derivat!har!således!en!rapporteringsskyldighet!och!för!
att!kunna!fullfölja!denna!krävs!att!de!registrerar!sig!för!att!erhålla!ett!så!kallat!Le5
gal!Entity! Identifer,! LEI! 5!nummer.!Detta! är! ett! internationellt! ID!–!nummer! som!
kan!erhållas!från!fristående!webbtjänster.!(Swedbank,!2014a)!Koderna!delas!ut!av!
organisationer!vilka!godkänts!som!pre–!Local!Operating!Units!(Finansinspektionen,!
2013b).!Det! finns!bland!annat!en! svensk!webbtjänst!vid!namn!NordLei!vilka! till5
handahåller! denna! tjänst! för! svenska! organisationer.! En! alternativ! lösning! är! att!
förvärva! ett! LEI! –! nummer! från! en! internationell! aktör,! exempelvis! CICI! Utility.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Investeringsfonder!och!andra!värdepappersbolag.!!

5!För!definition!se!avsnitt!2.5.2!CLEARINGTRÖSKELN.!

6!!Transaktionsregistren!samlar!all!information!gällande!transaktionerna,!vilken!sedan!ska!analyseras!av!Finansinspektion5

en.!Hur!analysen!ska!genomföras!är!ännu!inte!fastställt,!i!nuläget!lagras!endast!informationen.!(Dahlgren,!2015)!
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Oavsett! vart! organisationer! vänder! sig! för! att! erhålla! ett! LEI! –! nummer!medför!
detta! en! kostnad! som! betalas! direkt! till! den! använda! LEI! –! administratören.!
(Swedbank,!2014a)!
!
I!samband!med!att!transaktionsrapporteringen!trädde!i!kraft!presenterade!Finans5
inspektionen! (2013)! en! tidsplan! för! hur! inrapportering! av! redan! genomförda!
transaktioner!skall!genomföras.!Tidsplanen!presenteras!i!figur!1.!!

Figur&1:&Sammanställning&av&tidigare&genomförda&derivattransaktioner&vilka&i&efterhand&skall&
rapporteras&till&transaktionsregister.&Egen&illustration.&(Finansinspektionen,&2013b)!

2.4 RISKBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 
Enligt!EMIR!ska!de!OTC!5!derivattransaktioner!som!inte!clearas,!vidta!riskbegrän5
sande!åtgärder.!Dessa!åtgärder!skall!följas!oavsett!om!motparten!är!en!finansiell–!
eller!ickefinansiell!aktör!och!de!följer!nedan.!

! Utbyte!av!bekräftelse!med!motparten!vilket!kan!ske!skriftligen!eller!
elektroniskt.!!

! Portföljavstämning!skall!genomföras!med!motparten.!
! Uppgörelse!med!motpart!gällande!rutiner!för!lösning!av!eventuella!oenig5

heter!kring!OTC!–!derivattransaktioner.!
! Vid!de!fall!antalet!utestående!OTC!–!derivatkontrakt!överstiger!500!med!en!

och!samma!motpart,!skall!rutiner!för!komprimering!av!dessa!införas.!
(Finansinspektionen,!2013a)!
!

För! de! organisationer! som! överstiger! clearingtröskeln7!samt! för! finansiella!mot5
parter!gäller!även!att!en!daglig!värdering!av!utestående!OTC!–!derivatkontrakt!ska!
göras.!(Swedbank,!2014b)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!För!definition!se!avsnitt!2.5.2!CLEARINGTRÖSKELN.!

Transaktionsrapporteringskravet3trädde3i3kraft3123februari3år32014.33

Transaktioner!före!16!
augusti!!år!2012!vilka!
var!utestående!när!
rapporteringskravet!
trädde!i!kraft,!krävdes!
rapporteras!in!senast!13!
maj!år!2014.!Det!vill!
säga!90!dagar!efter!
kravet!infördes.!!

Transaktioner!efter!16!
augusti!år!2012!eller!
senare,!vilka!var!
utestående!när!

rapporteringskravet!
trädde!i!kraft,!krävdes!

rapporteras!in!i!
samband!med!att!kravet!

trädde!i!kraft.!!

Transaktioner!vilka!var!
utestående!16!augusti!
år!2012!eller!som!gjorts!
från!16!augusti!år!2012!
och!fram!till!dess!att!
rapporteringskravet!
trädde!i!kraft,!som!inte!
längre!är!utestående!
skall!rapporteras!inom!

tre!år.!

För!rapportering!av!
exponeringar!fanns!en!
övergångsperiod!på!180!
dagar,!vilket!innebar!att!
de!skulle!rapporteras!
senast!11!augusti!!år!

2014.!
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Bekräftelse!av!varje!genomförd!OTC!–!derivattransaktion!skickas!ut!av!de!finans5
iella! institut! som! genomfört! transaktionen.! Organisationen! som! genomfört! tran5
saktionen!skall!sedan!bekräfta!och!signera!denna,!för!att!sedan!returnera!den!till5
baka!till!det!finansiella!institutet.!(Europaparlamentet,!2012)!Från!och!med!1!sep5
tember! år! 2014!måste! denna! bekräftelse! återsändas! till! det! finansiella! institutet!
inom!en!bankdag!efter!transaktionen!för!organisationer!över!clearingtröskeln!och!
inom!två!bankdagar!efter!transaktionen!för!organisationer!under!clearingtröskeln!
(Swedbank,!2014b).!
!
EMIR!kräver!att!värdepappersinstitut!ska,!minst!årligen,!översända!en!portföljav5
stämning!till! företag!över!samtliga!med!motparten!utestående!OTC!–!derivatkon5
trakt.! Utöver! detta! ska,! vid! förekommande! fall,! även! en! sammanställning! över!
ställda!säkerheter!översändas.! (Svenska!Fondhandlareföreningen,!2013)!Avstäm5
ningen!görs!kvartals5!eller!årsvis!beroende!på!antalet!kontrakt!som!är!utestående!
(Swedbank,! 2013).!När!under! året! denna!portföljavstämning! sker! är! fritt! för! be5
rörda!parter!att!fastställa,!så!länge!minikraven!uppfylls!(Carlsson,!2015).!Motpar5
ten!ska!omedelbart!granska!portföljavstämningen,!snarast!poängtera!eventuella!fel!
och,!om!så!är!fallet,! invända!mot!de!värden!på!derivatkontrakten!som!lämnats!av!
värdepappersinstitutet.! Har! motparten! fem! bankdagar! efter! mottagandet! av! av5
stämningen!inte!kontaktat!värdepappersinstitutet,!anses!de!ha!godkänt!portföljav5
stämningen.!(Svenska!Fondhandlareföreningen,!2013)!

2.5 CLEARINGKRAVET 

2.5.1 CENTRALA MOTPARTER 
För!att!minska!motpartsrisken!på!den!europeiska!derivatmarknaden!kräver!EMIR!
att!samtliga!standardiserade!OTC!5!derivattransaktioner!ska!clearas!av!en!central!
motpart.! Övriga! OTC! 5! derivatkontrakt! ska! framställa! ett! högre! kapitalkrav! för!
banker!samt!omfattas!av!hårdare!krav!på!riskhantering.! (Eklund!m!fl.,!2012)!Det!
finns!två!villkor!vilka!båda!måste!uppfyllas!för!att!clearingen!enligt!definitionen!i!
EMIR!ska!vara!godkänd:!!

! En!central!motpart,!CCP,!vilken!är!godkänd!att!cleara!det!föreliggande!deri5
vatinstrumentet!måste!finnas.!

! Det!föreliggande!derivatinstrumentet!har!av!Europeiska!Kommissionen!be5
slutats!som!ett!krav!om!clearing.!
!
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Clearingkravet!gäller!de!derivattransaktioner!vilka!banker!gör!med!andra! finans5
iella! motparter! samt! med! företag! som! överskrider! clearingtröskeln,! se! under!
punkt!2.5.2!CLEARINGTRÖSKELN.!(Swedbank,!2014c)!
!
Clearingkravet!kommer!införas!successivt!och!ett!första!steg!i!införandet!kommer!
under! våren! år! 2015! och! då! kommer! initialt! räntederivat! omfattas! av! kravet!
(Dahlgren,!2015).!Införandet!av!clearingkravet!har!delats!upp!i!tre!olika!kategorier!
och!det!endast!är!aktörer!vilka!faller!under!kategori!ett!som!till!en!början!kommer!
att!inkluderas!av!kravet.!En!sammanställning!av!de!olika!kategorierna!visas!i!tabell!
1.!(European!Securities!and!Markets!Authority,!2014b)!

Tabell&1:&Presentation&av&de&olika&kategorierna&samt&när&dessa&omfattas&av&clearingkravet.&
Egen&illustration.&(European&Securities&and&Markets&Authority,&2014b)&

I!samband!med!införande!av!clearingkravet!kommer!det!även!finnas!möjlighet!för!
berörda! parter! att! söka! undantag! från! kravet,! vilket! görs! direkt! till! Finans5
inspektionen.!Detta!undantag!gäller!exempelvis!för!transaktioner!som!görs!internt!
i!en!koncern.!(Dahlgren,!2015)!!
!
Finansinspektionen! tilldelade! år! 2014! Nasdaq! OMX! Clearing! tillstånd! att! verka!
som!central!motpart,!även!svenska!storbanker!är!godkända!att!verka!som!centrala!
motparter.!Enligt!EMIR!ska!den!centrala!motparten!vara!auktoriserad!vilken,!från!
år!2014,!Nasdaq!OMX!Clearing!således!är.!Tillståndet!tillåter!Nasdaq!OMX!Clearing!
att!erbjuda!clearingtjänster!för!följande!OTC–!och!börsrelaterade!derivatkontrakt:!!

! Relaterade!till!aktier,!inklusive!aktieindexrelaterade!derivat.!
! Relaterade!till!räntor.!
! Relaterade!till!råvaror.!
! Relaterade!till!skuldinstrument,!inklusive!repor.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!För!att!förtydliga!kommer!varje!kategori!inkluderas!av!kraven!20!dagar!efter!publicering!av!den!tekniska!standarden!i!

journalen;!Official,Journal,of,the,European,Union!med!tillägg!för!benämnd!tid!nedan!fotnoten.!!

KATEGORI3 TIDSHORISONT83 BERÖRDA3

KATEGORI!ETT!
Omfattas!av!kravet!6!månader!efter!

införandet.!
Clearingmedlemmar!vilka!handlar!

eller!erbjuder!clearing.!

KATEGORI!TVÅ!
Omfattas!av!kravet!12!månader!efter!

införandet.!

FC!samt!NFC!+!vilka!är!över!clearing5
tröskeln!men!som!inte!inkluderas!i!
kategori!ett,!samt!har!en!position!vil5
ken!är!större!än!8!miljarder!EUR.!

KATEGORI!TRE!
Omfattas!av!kravet!18!månader!efter!

införandet.!
FC!&!NFC!+!aktörer!som!inte!ingår!i!

kategori!ett!eller!två.!
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! Relaterade!till!elcertifikat,!utsläppsrätter!samt!certifierade!utsläpps5
minskningar.!(Finansinspektionen,!2014)!

2.5.2 CLEARINGTRÖSKELN 
ESMA9!har! infört! tröskelvärden! för! att! underlätta! särskiljningen! mellan! icke5
finansiella!vars!derivatengagemang!anses!stort!respektive!motparter!vars!derivat5
engagemang! anses!mindre.! (Swedbank,! 2014c)!Hur!dessa! värden!beräknas! finns!
det!flertalet!regler!kring!men!nedan!beskriv!några!av!de!viktigaste.!!

! Derivattransaktioner!vilka!genomförts!i!syfte!att!hedga10!ska!inte!tas!med!i!
beräkningen!av!tröskelvärdet.!

! Beräkningar!för!olika!tillgångsklasser!ska!göras!separat.!Men!vid!de!fall!en!
tillgångsklass! övergår! tröskelvärdet,! ska! samtliga! OTC! –! derivat5
transaktioner!clearas,!likaså!de!innanför!klassen!under!tröskelvärdet.!

! Beräkningar!skall!genomföras!på!koncernnivå.!(Europaparlamentet,!2012)!

Tabell&2:&Presentation&av&clearingtröskel&värden&samt&för&vilka&derivat.&Egen&illustration.&
(Swedbank,&2014c),

VÄRDEN3FÖR3CLEARINGTRÖSKELN3

KREDITDERIVAT! 1!MILJARD!EUR!

AKTIEDERIVAT! 1!MILJARD!EUR!

RÄNTEDERIVAT! 3!MILJARDER!EUR!

VALUTADERIVAT! 3!MILJARDER!EUR!

RÅVARU5!OCH!ANDRA!DERIVAT! 3!MILJARDER!EUR!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Europeiska!värdepappers5!och!marknadsmyndigheten!(Finansinspektionen,!2015).!

10!Hedga!innebär!att!skydda!sig!mot!förluster!på!en!tillgång.!För!att!hedga!använder!man!olika!typer!av!derivatinstrument.!

Motsatsen!innebär!en!spekulation.!(ALMI,!2015)!
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3 INSTITUTIONELL TEORI MED FOKUS 
PÅ TRANSAKTIONSKOSTNADER 

Derivat! används! som! hjälpmedel! för! riskhantering,! men! vid! användandet! upp5
kommer!det!risker!och!kostnader!(Eklund!m!fl.,!2012).!Transaktionskostnader!är!
exempel!på!en!kostnad!som!uppkommer!vid!användandet!av!derivat,!vilka!förkla5
ras!av!den!institutionella!teorin!(Hedlund,!2007).!North!(1990)!menar!att!”institu5
tioner!är! samhällets! regler”!och! syftet!med! institutioner!är!att! reducera! transak5
tionskostnader!för!att!minska!osäkerheten!på!marknaden.!Som!tidigare!nämnts,!är!
det!denna!typ!av!osäkerhet!EMIR!syftar!till!att!minska.!North!(1990)!menar!vidare!
att!om!struktur!skapas!kommer!människan!att!uppleva!en!mindre!osäkerhet!och!
det!förenklar!deras!beslutsfattande.!Den!institutionella!triaden!består!av!formella!
regler,!sociala!normer!och!sanktionsmekanismer,!vilka!förklarar!samspelet!mellan!
de!påverkande!variablerna! (Hedlund,!2007).!Då!EMIR!är! en! reglering! inkluderas!
denna!i!de!formella!reglerna!och!denna!har!ett!ekonomiskt!avseende!som!skapades!
för!finansmarknadens!välfärd.!

3.1 INSTITUTIONELL FÖRÄNDRING 
Institutioner! påverkar! människors! valmöjligheter! och! styr! vår! integration! med!
varandra,!både!formellt!och!informellt.!Då!samhällets!utveckling!i!sin!tur!styr!den!
institutionella!parten,!beror!de!båda!på!varandra.!Till!en!början!påverkar! institu5
tionerna!samhällets!ekonomi!genom!att!påverka!transaktionskostnader!och!trans5
formation.!(North,!1990)!Vidare!är!det!interaktionen!mellan!institutionell!föränd5
ring!och!teknologi!som!driver!ekonomisk!tillväxt!(Roland,!2004).!
!
Institutionell! förändring!är!en!komplicerad!process.!Då! informella!begränsningar!
finns!inkluderade!i!samhället!kommer!en!förändring!oftast!ske!stegvis.!En!formell!
regel!eller!reglering!införs!direkt!men!på!grund!av!den!sociala!begränsningen!som!
finns! i! samhället! kommer!den! inte! att! formas!direkt,! utan! stegvis.! (North,! 1990)!
Angående! lagar! och! regleringar! beror! en! förändring! även! på! hur! accepterat! det!
lagliga!systemet!är!samt!vilka!som!påverkas!av!förändringen!(Roland,!2004).!

3.2 TRANSAKTIONSKOSTNADER 
Matthews! (1986,! via! Hedlund! 2007! s.80)! definierar! transaktionskostnader! och!
produktionskostnader! som! följande:! ”Den!grundläggande! tanken!bakom! transak5
tionskostnader! är! att! de!består! av! kostnader! för! att! arrangera! ett! kontrakt! samt!
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följa!upp!och!säkerställa!dess!efterlevnad,! till!skillnad!från!produktionskostnader!
som!är!kostnader!för!att!genomföra!kontraktet.”!Bjuggren!och!Skogh!(1989)!menar!
att!transaktionskostnader!kan!delas!upp!mellan!ex,ante,och!ex,post,!där!kostnader!
som!föreligger!före!transaktionen,!såsom!sök5!och!kontraktskostnader!inkluderas!i!
ex,ante.!I!ex,post!inkluderas!kostnader!för!eventuella!problem!i!samband!med!kon5
troll!och!upprätthållande!som!föreligger!efter!transaktionen.!Genom!att!från!början!
noga! specificera!ett!kontrakt!och! inkludera!alla!osäkerheter!kan!eventuella!kost5
nader!som!uppkommer!ex,post!att!begränsas.!(Bjuggren!&!Skogh,!1989)!
!
Alchain!och!Allen!(1974,!via!Bjuggren!&!Skogh,!1989!s.22)!delar! in! transaktions5
kostnader! i! tre!kategorier:!sökkostnader,!kontraktskostnader!och!kontrollkostna5
der.!!

! Sökkostnader:!Kostnader!för!att!hitta!en!motpart!samt!kostnader!för!in5
formation!gällande!priser,!villkor!och!kvaliteter.!

! Kontraktskostnader:!Kostnader!för!att!förhandla!och!upprätta!kontrakt!
med!motpart.!

! Kontrollkostnader:!Eventuella!kostnader!om!motparten!inte!fullföljer!av5
talet,!vilket!initialt!uppstår!som!en!risk.!(Bjuggren!&!Skogh,!1989)!

3.3 UPPHOV TILL TRANSAKTIONSKOSTNADER 
Enligt!Williamson! (1981)! finns! det! två! antaganden! som! ger! upphov! till! transak5
tionskostnader,!begränsad!rationalitet!och!opportunistiskt!beteende.!För!att!und5
vika!att!dessa!variabler!genererar!höga!transaktionskostnader,!menar!Williamson!
(1981),!att!bland!annat! regleringar!och! lagar!behöver! inrättas.!Syftet!är!att! stan5
dardisera!kontrakt!och!därmed!undvika!komplexa!kontrakt!som!är!kostsamma!att!
utforma!och!upprätthålla!(Williamson,!1981).!!

3.3.1 BEGRÄNSAD RATIONALITET (BOUNDED RATIONALITY) 
Med!begränsad!rationalitet!menas!att!individer!har!en!begränsad!förmåga!vid!be5
slutsfattande!(Williamson,!1981).!Aktörer!på!marknaden!har! inte!kapaciteten! för!
att! bearbeta! och! utvärdera! all! tillgänglig! information.! Hjärnans! begränsade! ra5
tionalitet!leder!till!att!aktörerna!måste!handla!efter!tumregler.!(Simon,!1959)!Detta!
leder!till!att!kontrakt!blir!ofullständiga!och!i!slutändan!svåra!att!utforma!komplett.!
Då! aktörer! handlar! efter! tumregler! finns! regleringar! till! hjälp! för! att! underlätta!
beslutsfattandet.!(Bjuggren!&!Skogh,!1989)!
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3.3.2 OPPORTUNISTISKT BETEENDE (OPPORTUNISTIC 
BEHAVIOUR) 

Opportunistiskt!beteende!grundar!sig!i!den!egna!nyttomaximering!individer!inne5
har! och! är! relaterat! till! möjligheten! att! få! fördelar! på! andras! bekostnad! genom!
strategiskt! beteende! (Bjuggren! &! Skogh,! 1989).! Opportunistiskt! beteende! för5
svårar!processen! att! upprätta! ett! fullständigt! kontrakt! och!det! leder! även! till! att!
högre!transaktionskostnader!i!samband!med!upprättandet!(Williamson,!1981).!

3.4 ATT BEAKTA VID TRANSAKTIONER 
Det! finns! tre!dimensioner! som!beskriver! transaktioner!vilka!är! tillgångsspecifika!
investeringar,!osäkerhet!och!frekvens!(Williamson,!1979).!!

3.4.1 TILLGÅNGSSPECIFIKA INVESTERINGAR (ASSET 
SPECIFICITY) 

Tillgångsspecifika! investeringar! är! den! viktigaste! dimensionen! för! att! beskriva!
transaktioner.!Dessa!transaktioner!förekommer!om!stora!investeringar!görs!speci5
fikt! för! en! transaktion! vilket! gör! dem! begränsade! till! att! användas! även! i! andra!
transaktioner.!De!specifika!investeringarna!kan!indelas!i!fyra!kategorier,!som!visas!
i!tabell!3.!(Williamson,!1985)!

Tabell&3:&Presentation&av&de&fyra&olika&typerna&av&tillgångsspecifika&investeringar.&Egen&illustL
ration.&(Williamson,&1985)&

TILLGÅNGSSPECIFIKA3INVESTERINGAR3

Platsspecifik!investering!(site!specificity)!
Platsspecifik!investering!där!omlokalisering!är!

kostsam.!
Ändamålsspecifik!investering!(physical!asset!

specificity)!
!

Investeringar!som!är!särskilt!utformade!för!
detaljerade!ändamål.!

Verksamhetsspecifik!kunskapsinvestering!(hu5
man!asset!specificity)!

!

Investering!i!specifik!kunskap!vilken!endast!kan!
användas!i!den!aktuella!verksamheten.!

Dedikerad!tillgångsinvestering!(dedicated!as5
sets)!
!

Investering!gjord!för!att!tillgodose!ett!visst!be5
hov!från!en!specifik!part.!Skulle!behovet!föränd5
ras!finns!risk!för!överkapacitet!hos!investera5

ren.!

När!en!tillgångsspecifik!investering!görs!uppkommer!ett!beroendeförhållande!där!
en!risk!för!utnyttjande!finns.!Investeringen!kan!endast!bytas!ut!mot!en!stor!kost5
nad! och!motparten! till! investeringen! kan! komma! att! utnyttja! situationen! oppor5
tunistiskt.!(Groenewegen,!Spithoven!&!Van!den!Berg,!2010)!
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3.4.2 OSÄKERHET (UNCERTAINTY) 
Transaktioner! innehåller! alltid! en! viss! osäkerhet,! både! gällande! parternas! bete5
ende!men!även!marknadens!utveckling.!Detta!hanteras!genom!att!upprätta!omfat5
tande!kontrakt!som!inkluderar!tänkbara!osäkerheter.!(Groenewegen!m!fl.,!2010)!

3.4.3 FREKVENS (FREQUENCY) 
Transaktionskostnader!beror!på! frekvensen!av! interagerandet!mellan!parter.!Vid!
en!hög!frekvens!kommer!vissa!rutiner!och!gemensam!förståelse!utvecklas!mellan!
parterna!vilket!leder!till!att!ett!varaktigt!förhållande!upprättas.!Denna!typ!av!dju5
pare!investering,!från!båda!sidor,!kommer!leda!till!att!det!är!svårare!och!mer!kost5
samt!att!bryta!det!stabila! förhållandet.!Den!negativa!aspekten!uppkommer!då!ett!
beroendeförhållande!mellan! parterna! kan! uppstå,! vilket! leder! till! att! marknads5
krafterna!inte!framträder.!Det!är!därför!väsentligt!att!upprätta!ett!långsiktigt!kon5
trakt!som!inkluderar!eventuell!utväg!för!kunden.!(Groenewegen!m!fl.,!2010)!

3.5 KONTRAKTSTEORI 
Alla!transaktioner!är!sammanfattade!med!ett!kontrakt.!Ett!kontrakt!är!ett!muntligt!
eller! skriftligt! avtal! mellan! två! parter! där! en! överenskommelse! upprättas! innan!
transaktionen!genomförs,!angående!utbyte!av!vara!eller!tjänst!samt!eventuell!be5
talning.! (Groenewegen!m! fl.,! 2010)! Ett! kontrakt! verkar! som! en! säkerhet!mellan!
parterna!och!formella!regler!eller!sanktioner!används!ofta!vid!upprättandet!för!att!
minska!risken!för!att!någon!av!parterna!sviker!kontraktet.! I!ett!kontrakt! finns!en!
strävan!om!att!täcka!alla!osäkerheter,!vilket!inkluderar!begränsad!rationalitet!och!
opportunistiskt!beteende!som!tidigare!behandlats.!Dessa!osäkerheter!är!svåra!att!
helt!exkludera!och!det!är!också!en!avvägning!mellan!kostnad!och!nytta!då!det!är!
kostsamt!att!specificera!alla!osäkerheter.!(Groenewegen!m!fl.,!2010)!Kontrakt!exi5
sterar! för! att! lösa! och! behandla! olika! problem,! även! kallade! hold, E, up,! som! kan!
uppkomma! vid! ett! avtal!mellan! två! oberoende! parter.! För! att!minska! risken! för!
dessa! problem! kommer! ett! genomdrivbart! kontrakt! att! behöva! upprättas.!
(Groenewegen!m!fl.,!2010)!

3.5.1 ASYMMETRISKT DILEMMA  
Fördelningen! av! information! mellan! parterna! i! en! transaktion! kommer! att! vara!
asymmetrisk! (Hedlund,! 2007).! Asymmetrisk! information! är! ett! förekommande!
problem!och!det!är!väsentligt!att!vara!medveten!om!det.!Det!gäller!när!ena!parten!
har!mer!kunskap!eller!information!än!den!andra!parten,!exempelvis!gällande!egen5
skaper! hos! en! produkt,! individens! egna! kunskaper! och! kvalitéer! samt! kredit5
värdighet.!Dessa! företeelser! leder! till!att!marknaden! inte!är!perfekt!och! informa5
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tionsövertaget! kallas! adverse, selection.! (North,! 1993)! Ett! liknande! problem! upp5
kommer!efter!utförandet!av!en!tjänst!eller!ett!kontrakt,!vilket!kallas!moral,hazard.!
Detta!uppstår!på!grund!av!ovetskapen!angående!hur!det!som!utlovades!i!kontrak5
tet!utfördes,!exempelvis!om!det!gjordes!kostnadseffektivt!och!korrekt.!Dessa!pro5
blem!grundas!i!att!aktörer!uppvisar!ett!individuellt!kortsiktigt!nyttomaximerande.!
(North,!1993)!Enligt!North!(1993)!anses!detta!övertag!komma!att!utnyttjas!om!det!
leder!till!att!nyttan!blir!större!i!jämförelse!med!de!övriga!alternativen.!!

3.5.2 PRINCIPAL - AGENT TEORIN (PRINCIPAL AGENCY THEORY) 
Principal5! och! agentförhållandet!uppstår!när!det! finns! en!uppdragsgivare!och! en!
uppdragstagare! i! ett! kontrakt! (Bjuggren! &! Skogh,! 1989).! Principalen! delegerar!
uppgiften! medan! agenten! verkar! som! den! part! som! erhåller! uppgiften.! Förhåll5
andet!innehåller!vissa!risker!som!kan!uppstå!mellan!parterna.!Problem!kan!uppstå!
om! parterna! har! skiljande! intressen! samt! om! asymmetrisk! information! uppstår!
mellan! dem.!Med! skiljande! intresse!menas! exempelvis! om! principalen! vill!maxi5
mera!välfärden!och!vill!att!agenten!ska!agera!för!att!uppnå!detta,!medan!agenten!
inte!har!samma!maximeringssyfte.!(Groenewegen!m!fl.,!2010)!
!
Dessa!problem!kan!samlas!under!trovärdighetsproblemet.!Det! förankras! i!oppor5
tunistiskt!beteende,då! individen!prioriterar!sin!egennytta,!som!i!många! fall! leder!
till!att!kontraktets!nytta!sätts! i!andra!hand.!(Bjuggren!&!Skogh,!1989)!Dessa!pro5
blem!genererar!i!samband!med!kontrakt!en!kostnad!(Groenewegen!m!fl.,!2010).!

3.6 VERTIKAL INTEGRATION 
Den!mest!långtgående!formen!av!samverkan!är!gemensamt!ägande!med!vilket!me5
nas!att! leverantör!och!kund!är!vertikalt! integrerade!i!ett!och!samma!företag.! I!en!
vertikal!integration!ansvarar!ett!och!samma!företag!för!olika!separerbara!steg!i!en!
förädlingskedja.!(Bjuggren!&!Skogh,!1989)!
!
Motsatsen!är!bilateral!handel,!där!ett!kontrakt!upprättas!mellan!oberoende!parter.!
Denna!form!kan!innebära!betydande!kontrakts5!och!kontrollkostnader,!och!då!säl5
jare! och! köpare! strävar! efter! sin! egen! vinstmaximering,! kommer! skilda! kombi5
nationer!att!eftersträvas!och!således!är!det!nödvändigt!att!förhandla!innan!upprät5
tande! av! kontrakt.! Vanligtvis! kommer! kontraktet! att! vara! fördelaktigt! för! den!
starkaste!parten.!Det!är!väsentligt!att!avgränsa!vad!som!ska! ligga! inom!företaget!
och!vad!som!ska!köpas!in!via!marknader,!detta!då!kontrollproblemet!växer!i!stora!
byråkratier.!(Bjuggren!&!Skogh,!1989)!
!
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En! gemensam! vinst! kan! via! vertikal! integration! försäkras! då! målet! som! efter5
strävas!är!gemensamt!vilket,!som!nämnts!ovan,!är!svårare!att!uppnå!vid!bilateral!
handel.! En! ytterligare! fördel! med! vertikal! integration! är! att! det! inte! finns! mot5
stridiga! intressen! vid! fördelning! av! vinst,! eftersom! parterna! strävar!mot! ett! ge5
mensamt!mål.! Därmed!minskar! risken! för! opportunistiskt! och! vidare! strategiskt!
beteende.! Med! vertikal! integration! elimineras! också! risken! för! asymmetrisk! in5
formation,! gällande! kunskap! angående! egna! kostnads5! och! intäktsförhållanden,!
som!uppkommer!i!samband!med!upprättelse!av!kontrakt.!I!en!situation!med!både!
asymmetrisk!information!och!osäkerhet!kommer!skilda!vinstintressen!att!leda!till!
höga! transaktionskostnader,! vilket! självfallet! vill! undvikas.! Vid! en! högre! grad! av!
osäkerhet!kommer!de!komparativa!fördelarna!att!öka!vid!vertikal! integration,!gi5
vet!en!viss!grad!av!transaktionsspecificitet.!(Bjuggren!&!Skogh,!1989)!

3.6.1 KVASI - VERTIKAL INTEGRATION 
En!form!av!vertikal! integrering!kallas!kvasi!5!vertikal! integrering.!Med!det!menas!
att!integreringen!sker!genom!att!en!insats!levereras!till!köparen,!vilken!bidrar!med!
råmaterial!eller!väsentliga!komponenter!som!är!nödvändiga!för!produktionen!och!
det!större!systemet.!Integrationen!sker!alltså!inte!i!alla!separerbara!steg!i!företaget,!
utan!i!detta!fall!räcker!det!med!en!insats!för!att!kunna!slutföra!ett!visst!projekt!el5
ler!effektivisera!en!viss!produktion.!(Ricketts,!1994)!

3.7 EVOLUTIONÄR APPROACH 
Evolutionär!ekonomi!utgör!ett!brett!perspektiv!vilket! associeras!med!ekonomisk!
förändring.!Motsvarigheten!till!biologins!uttryck!natural,selection,!grundat!av!Dar5
win,! finns!även!i!ekonomin!där!det!menas!att!marknaden!fastställer!vilka! företag!
som!i!slutändan!är!lönsamma!och!inte.!(Nelson!&!Winter,!1982)!Det!är!om!ett!före5
tag!kan!överleva!marknaden,!samt!har!möjligheten!att!växa,!som!avgör!om!företa5
get! kan! fortsätta! verka!på!marknaden!och!har! chansen! att! fortsätta! växa! i! fram5
tiden.!Det!är!därmed!de!bäst!lämpade!företagen!som!driver!ekonomisk!förändring.!
(Nelson!&!Winter,!1982)!
!
Alchian!(1950)!benämner!ett!anpassningsbart!beteende!som!kallas!trial,and,error.!
Detta! beteende! sammanfaller! till! en! slutlig! vinstmaximering.!Det! finns! två! förut5
sättningar!som!måste!överensstämma!för!att!uttrycket!ska!kunna!användas.!Enligt!
den!första!förutsättningen!måste!försöket!klassas!antingen!som!lyckat!eller!miss5
lyckat.!Det! som!åstadkommits! ska! jämföras!med!en! alternativ! lösning! för! att! av5
göra! om!det! är! lyckat! eller!misslyckat.!Därefter! jämförs! resultatet!med!det! före5
gående!och!om!det!anses!vara!bättre,!anses! försöket!vara! lyckat.! (Alchian,!1950)!
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Den!andra!förutsättningen!är!att!en!ständig!förbättring!och!utveckling!sker,!vilket!
görs!genom!en!konstant!progression!med!undantag! för!motgångar.!Denna!metod!
används!för!att!hitta!den!optimala!lösningen.!(Alchian,!1950)!
!
Regleringar!skapas!som!en!lösning!på!ett!statiskt!problem.!De!uppkommer!som!ett!
naturligt!resultat!av!historien,!genom!processer!som!skapas!av!historik,!vilket!vi5
dare! förändrar! framtiden.! (Nelson! &! Winter,! 1982)! Enligt! Nelson! och! Winter!
(1982)!kan!marknadens!naturliga!effekter!uttryckligen!ses!som!evolutionära.!!
!
Det!essentiella!som!konstateras!av!den!evolutionära!teorin!är!den!dynamiska!pro5
cessen,!där!företags!rutiner!och!förlopp!beskrivs,!samt!marknadens!resultat.!Detta!
skildras!genom!processen!av!löpande!förändringar!och!ses!som!anpassningar!som!
görs!på!grund!av!en!typ!av!förändring.!(Nelson!&!Winter,!1982)!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
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4 METOD 

4.1 VAL AV ÄMNESOMRÅDE 
Studien!initierades!av!Toyota!Material!Handling!då!det!är!en!organisation!som!be5
rörs!av!EMIR.!En!av!författarna!arbetar!på!Toyota!Material!Handling!och!kom!där!i!
kontakt!med! ämnet! samt! problemet.! Efter! bakgrundsarbete! väcktes! författarnas!
intresse!för!EMIR!samtidigt!som!det!begränsade!antalet!tidigare!studier!uppmärk5
sammandes.!Således!har!studien!ett!nyhetsintresse!samt!ett!allmänintresse!då!syf5
tet!med!studien!är!att!diskutera!de!problem!samt!kostnader!som!uppkommit!vid!
implementeringen!av!EMIR!samt!olika!lösningsförslag!på!dessa.!Dessa!kan!använ5
das! av! flertalet! berörda! aktörer.! Baserat! på! författarnas! eftersökning,! finns! det!
ingen!tidigare!studie!med!detta!perspektiv!vilket!beror!på!att!förordningen!nyligen!
är!införd.! !Det!finns!dock!en!tidigare!studie!vilken!genomförts!på!Linköpings!Uni5
versitet! vårterminen! 2014!med! fokus! på! transaktionskostnader! i! samband!med!
EMIR,!European,Market,Infrastructure,Regulation,–,en,transaktionskostnadsanalys!
skriven!av!Malin!Wiklund!och!Jacob!Lindell.!!!

4.2 FORSKNINGSANSATS 
Studien!har!genomförts!utifrån!en!kvalitativ!metodansats,!vilken!fokuserar!på!ord!
istället! för! den! kvantitativa!metodansatsen! som! fokuserar! på! siffror.! Då! studien!
genomförs!utifrån!syftet!att!utreda!samt!förbättra!passar!den!kvalitativa!ansatsen!
bättre! än!den! kvantitativa! då! siffror! i! detta! fall! inte! besvarar! hur! problemet! bör!
lösas.!(Bryman,!2008)!!
!
Semistrukturerade!intervjuer!har!använts!som!primärkälla!till!studien!då!det!är!en!
vanlig!metod!inom!den!kvalitativa!forskningen.!Detta!då!metoden!ger!en!ökad!möj5
lighet!att! förstå!problem!på!en!djupare!nivå!än!vad!exempelvis!strukturerade! in5
tervjuer! gör! samtidigt! som! intervjuaren! är! mer! flexibel.! (Bryman,! 2008)! Vidare!
möjliggör! intervjuer! att! respondenternas! kunskap! gällande! EMIR! och! dess! kost5
nader!kan!kontrolleras,!vilket!är!av!stor!vikt!då!förordningen!upplevs!som!otydlig.!
Författarna!bad!därför!respondenterna,!vid!inledningen!av!intervjun,!att!definiera!
syftet!med!EMIR.!Utöver!detta!resulterar!intervjuer!i!en!bred!förståelse!inom!äm5
net,! vilket!enligt! författarna!krävs!då!EMIR!är!en!komplex! förordning.! Sekundär5
källorna! i! studien! utgörs! av! vetenskapliga! artiklar,! litteratur! samt! EMIR! förord5
ningen.!!
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4.3 GENOMFÖRANDE  

4.3.1 PRIMÄRKÄLLOR 
Studiens! primärkällor! utgörs! av! semistrukturerade! intervjuer! vilka! sedan! tran5
skriberades!för!att!utgöra!empiridelen!i!studien.!Semistrukturerade!intervjuer!in5
nebär! att! intervjuaren! utgår! från! en! i! förväg! sammanställd! intervjuguide! vilken!
liknas!vid!en! lista! innehållande!ämnen!som!skall!beröras!under! intervjun.!Samti5
digt!ges! respondenten!utrymme!att! själv!utforma!svaren!utifrån!sina!egna!prefe5
renser! och! erfarenheter.! (Bryman,! 2008)! Flexibilitet! och! öppenhet! anser! författ5
arna!vara!högst!relevant!för!att!kunna!genomföra!studien!varpå!semistrukturerade!
intervjuer! passar! studiens! syfte.! Detta! då! förtydligande! samt! utveckling! är! nöd5
vändigt! för!att! studiens! trovärdighet! inte!skall! ifrågasattas.!Om!strukturerade! in5
tervjuer!använts!hade!utveckling!av!svar!inte!varit!tillåten!och!studien!hade!såle5
des!kunnat!bli!mindre!trovärdig!(Bryman,!2008).!!
!
Då! flertalet! olika! personer,! med! olika! befattning! och! inom! olika! organisationer,!
intervjuades!hade!ostrukturerade!intervjuer!resulterat!i!problem.!Då!denna!inter5
vjuform! liknar!ett!samtal,!uppstår!problem!med!att! föra!samma!samtal!med! fler5
talet! olika! personer.! Således! hade! trovärdigheten! kunnat! ifrågasättas.! Samman5
ställningen!av!ostrukturerade!intervjuer!är!dessutom!en!mer!komplicerad!process!
än!vad!semistrukturerade!intervjuer!är.!(Bryman,!2008)!
!
Intervjuguiden!och!dess!utformning!var!central! i! studien!och! författarna!spende5
rade!mycket!tid!på!inläsning!på!EMIR!och!institutionell!teori!för!att!kunna!utforma!
en! intervjuguide.! Institutionell! teori,!och!de!begrepp!denna!omfattar,!är!utgångs5
punkten! i! studiens! referensram! samt! utformning! av! intervjufrågor.! Dock! inne5
håller! den! institutionella! teorin! flertalet! begrepp! vilka! kan! vara! svårtolkade! om!
man! inte! är! välinsatt! i! området.!Med! grund! i! detta! valde! författarna! att! utforma!
intervjufrågor!vilka!för!respondenterna!inte!innehöll!främmande!ord!från!den!in5
stitutionella!teorin.!Dock!var!intervjufrågorna!utformade!på!ett!sådant!sätt!att!re5
spondenterna!indirekt!skulle!besvara!det!författarna!eftersökte.!!
!
Att!utforma!effektiva!intervjufrågor!är!en!av!de!viktigaste!komponenterna!i!att!ge5
nomföra!en!givande!intervju.!För!att!uppnå!detta!krävs!det!att!intervjuaren!utfor5
mar! frågor!som!tillåter!respondenten!att! formulera!ett!utförligt!svar,! inte!bara! ja!
eller!nej!(Turner,!2010).! !Det!finns!flertalet!punkter!att!vara!medveten!om!för!att!
formulera!frågor!på!detta!sätt!vilka!presenteras!nedan:!!

! Respondenterna!skall!kunna!välja!deras!egna!ord!när!de!besvara!frågorna.!
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! Frågorna!skall!vara!så!neutrala!som!möjligt.!
! Ställ!en!fråga!i!taget!för!att!undvika!förvirring.!
! Frågorna!skall!ställas!på!ett!tydligt!sätt.!(McNamara,!2009!se!Turner!2010!s.!

757)!
Författarna! hade! samtliga! punkter! i! åtanke! vid! utformningen! intervjuguiderna!
vilka!återfinns!i!bilaga!till!studien.!!
!
Vid! utformningen! av! intervjuguiden! finns! det! fler! aspekter! att! ta! hänsyn! till.!
Creswell! (2007)!menar!att!det! är!viktigt! att! intervjuarna!är! flexibla!när! frågorna!
kombineras.!Detta!då! respondenterna! inte! alltid! svarar! exakt!på!den! frågan! som!
ställts!och!de!kan!svara!på!en!fråga!som!planerats!ställas!senare!under!intervjun.!
För!att!undvika!detta!ska!frågorna!konstrueras!på!ett!sådant!sätt!att!respondenten!
endast!är!fokuserad!på!just!den!ställda!frågan!och!inte!ges!utrymme!för!att!svara!
på!något!annat.!Vidare!måste!även! intervjuarna!vara!beredda!på!uppföljningsfrå5
gor!för!att!kunna!leda!tillbaka!respondenten!till!kärnfrågan!vid!de!fall!denne!skulle!
svara!på!fel!fråga.!(Creswell,!2007!se!Turner!2010!s.!758)!!!
!
För!att!minimera!risken!för!att!intervjuguiden!är!otydlig,!har!ett!pilottest!på!inter5
vjuguiden!genomförts!på!två!studenter!på!Civilekonomprogrammets!fjärde!år!vid!
Linköpings!Universitet.!Genom!ett!pilottest!uppmärksammas!brister,!begränsning5
ar! samt! otydligheter! i! intervjuguiden! (Kvale,! 2007! se!Turner! 2010! s.! 757).! Efter!
genomfört!pilottest!erhöll!författarna!konstruktiv!kritik!gällande!hur!frågorna!bör!
ställas!vilken!togs!i!beaktning!vid!senare!intervjuer.!!

4.3.2 URVAL 
För!att!maximera!nyttan!av!intervjuer!krävs!det!att!urvalet!är!relevant!för!studiens!
syfte!och!att!passande!kandidater!väljs! (Creswell,!2007!se!Turner!2010!s.757).! ! I!
studien!har!olika!aktörer!på!den!svenska!finansmarknaden!därför!valts.!Dessa!ak5
törer!är! företag,! storbanker,!en!redovisningsbyrå,!Svenska!Fondhandlareförening!
samt!Finansinspektionen.!!
!
I!studien!har!två!olika!urvalsmetoder!använts:!bekvämlighetsurval!och!målinriktat!
urval.!Vissa!av!de! företag! som! intervjuades!valdes!genom!bekvämlighetsurval!då!
författarna! fick!kontaktuppgifter! till!dessa!genom!Toyota!Material!Handling.! !För!
att!öka!studiens!trovärdighet!valde!författarna!även!att!intervjua!fler!företag!för!att!
undvika! att! resultatet! anses! vinklat.! Samtliga! företag! valdes! ut! då! de! är! stora!
svenska!företag!vilka!berörs!av!EMIR!på!liknande!sätt!och!således!underlättas!en!
jämförelse!mellan!deras!lösningar!på!implementeringsproblematiken!kring!EMIR.!I!



! 24!

tabell!4!presenteras!de!företag!som!intervjuats!i!samband!med!studien!samt!deras!
representanter.!

Tabell&4:&Presentation&av&respondenter&från&företag.&Egen&illustration.&

Daniel!Carlsson!har!arbetat!på!Scania!sedan!år!2009!och!hans!arbetsuppgifter!har!
främst! varit! inom! riskkontroll.! Idag! är! Carlsson! chef! för! riskkontroll! på! Scania!
Treasury! vilket! innebär! att! han! ansvarar! för! att! de! håller! sig! inom! givna! ramar.!
Gällande!EMIR!var!Carlsson!projektledare!för!implementeringen!på!Scania.!På!At5
las!Copco! intervjuades!Peter!Forslund!som!arbetar! inom!en! funktionen!Treasury!
Control!vars!uppgift!delvis!är!riskkontroll.!Även!Forslund!har!varit!projektledare!
för! intern! implementering! av!EMIR.! Jonas!Persson! är! internbankschef! på!Toyota!
Material!Handling!och! intervjuades! tillsammans!med!Bo!–!Arne!Karlsson! som!är!
chef!för!mid!5!samt!backoffice!och!risk!management.!De!har!båda!god!erfarenhet!av!
derivathandel! från! tidigare! arbetsuppgifter! och! har! tillsammans! arbetat! för! att!
implementera!EMIR!på!Toyota!Material!Handling.!Det!sista!företaget!som!intervju5
ades!önskade!vara!anonyma!varpå!de!benämns!som!Företag!Z.!!
!
Målinriktat!urval!innebär!ett!försök!att!skapa!en!likhet!mellan!studiens!forsknings5
frågor! och! urval! (Bryman,! 2008).!Denna! urvalsmetod! använde! författarna! sig! av!
vid! valet! att! intervjua! storbanker! i! Sverige,! en! redovisningsbyrå,! Svenska! Fond5
handlareförening!och!Finansinspektionen.!Finansinspektionen!är!ansvarig!för!im5
plementeringen!av!EMIR! i!Sverige!och!ansågs!av! författarna!vara! relevant!att! in5
tervju.! EMIR! innebär! även! en! förändring! av! derivathandelshantering! för! banker!
varpå!även!storbanker!ansågs!relevanta.!Gällande!Svenska!Fondhandlareförening!
är!det!dit!flertalet!banker!riktat!sina!frågor!angående!EMIR!och!således!ansågs!det!
vara!en!relevant!aktör!att! intervjua.!Redovisningsbyråer!är!dit! företag!riktat!sina!
frågor!kring!implementeringen!till!varpå!de!av!författarna!ansågs!relevanta.!!

FÖRETAG3 RESPONDENT3 BEFATTNING3 PLATS3 DATUM3

Scania! Daniel!Carlsson! Head!of!Risk!Control! Linköping! 2015502524!

Atlas!Copco! Peter!Forslund! Treasury!Controller! Stockholm! 2015502527!

Toyota!Material!
Handling!Europe!

Bo5Arne!Karlsson!
&!

Jonas!Persson!

Risk!manager!
&!

Internbankschef!
Mjölby! 2015503502!

Företag!Z! 5! 5! 5! 5!
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Tabell&5:&Presentation&av&respondenter&från&myndighet.&Egen&illustration.&

Finansinspektionen!är!en!statlig!svensk!myndighet!vars!uppgift!främst!är!att!över5
vaka!finansmarknaden.!För!att!kunna!genomföra!denna!uppgift!utvecklar!man!reg5
ler! och! genomför! sedan! kontroller! och! uppföljningar! för! att! företag! och! banker!
följer!dessa!regler.!(Finansinspektionen,!2015)!Malin!Dahlgren!är!finansinspektör!
med!EMIR!i!fokus.!Dahlgren!har!arbetat!på!Finansinspektionen!i!två!år!och!har!un5
der!denna!tid!haft!EMIR!som!huvudansvar.!!!

Tabell&6:&Presentation&av&representanter&från&förening.&Egen&illustration.&

Svenska! Fondhandlareföreningen! företräder! förenade! intressen! för! de! organisa5
tioner!vilka!bedriver!värdepappersrörelser! i!Sverige,!syftet!med!föreningen!är!en!
sund!och!effektiv!värdepappersmarknad.! Idag!har! föreningen!totalt!31!olika!ban5
ker!samt!värdepappersbolag!som!medlemmar.!(Svenska!Fondhandlareföreningen,!
2015)!Baserat!på! föreningens! syfte,! ansåg! författarna!att! Svenska!Fondhandlare5
föreningen!var!en!viktig!del!av!implementeringen!av!EMIR!varpå!en!kontakt!upp5
rättades! med! Vigg! Troedsson,! direktör! för! föreningen.! Troedsson! meddelade! i!
samband!med! intervjubokningen! att!Malin!Alpen! skulle! komma! att! delta! då! hon!
var! insatt! i! frågan.!Alpen! arbetar!med! att! påverka! lagstiftning! vilken! berör! före5
ningens!medlemmar!samt!med!att!vara!behjälplig!vid! implementering!av! lagstift5
ning.!Troedsson!hade!dessvärre!inte!möjlighet!att!medverka!vid!intervjun!i!Stock5
holm!varpå!en!kompletterande!telefonintervju!genomfördes.!!!

Tabell&7:&Presentation&av&respondenter&från&banker.&Egen&illustration.&

!
!
!
!
!
!
!

MYNDIGHET3 RESPONDENT3 BEFATTNING3 PLATS3 DATUM3

Finansinspektionen! Malin!Dahlgren! Financial!Supervisor! Stockholm! 2015502526!

FÖRENING3 RESPONDENT3 BEFATTNING3 PLATS3 DATUM3

Svenska!Fondhandla5
reförening!

Malin!Alpen!
Marknad!5!och!

infrastrukturfrågor!
Stockholm!

20155035
17!

Svenska!Fondhandla5
reförening!

Vigg!Troedsson! Direktör! Telefonintervju!
20155045

01!

BANK3 PLATS3 DATUM3

Storbank!X! Telefonintervju! 2015503527!

Storbank!X! Telefonintervju! 2015504509!

Storbank!Y! Stockholm! 2015503530!
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Intervjuer!med! två! svenska! storbanker! har! genomförts.! Båda! önskar! vara! ano5
nyma!varpå!de!kommer!att!kallas!Storbank!X!och!Storbank!Y!i!studien.!Båda!ban5
kerna! är! etablerade! banker! både! i! Sverige! och! internationellt.! Respondenterna!
från! de! båda! bankerna! är! välinsatta! i! EMIR! då! de! arbetar! på! avdelningar! vars!
syfte!är!regelverkstolkning!samt!implementering.!!

Tabell&8:&Presentationer&av&respondenter&från&redovisningsbyrå.&Egen&illustration.&

!

Även!redovisningsbyråer!arbetar!dagligen!med!regelverk!samt!regelverstolkning.!
Av!den!anledningen!sökte!författarna!kontakt!med!PwC,!vilka!i!Sverige!är!exper5
ter!på!frågor!inom!revision,!redovisning!och!skatte5!och!affärsrådgivning!(Rippe,!
2015).! Kontakt! skapades! med! revisor! Theodor! Hugosson! som! i! samband! med!
intervjun!bjöd!in!Andreas!Löfholm,!specialist!på!EMIR!och!finansmarknadsregler.!!
!
Det!underlättar!ofta!att!genomföra!intervjun!på!en!plats!där!respondenten!är!be5
kväm!och! inte! känner! sig! obekväm!med! att! dela! information! (Creswell,! 2007! se!
Turner!2010!s.757).!Därför!har!respondenterna!i!studien!själva!valt!plats!till!inter5
vjun!samt!om!de!önskar!vara!ensam!respondent!eller!inte.!!
!
I!kvalitativa!studier!är!det!ofta!svårt!att!i!förväg!avgöra!hur!många!intervjuer!som!
krävs!för!att!uppnå!den!teoretiska!mättnad!vilken!krävs!för!att!studien!ska!kunna!
uppfylla!sitt!syfte.!Det!är!dock!ofta!svårt!att!avgöra!när!teoretisk!mättnad!erhållits.!
(Bryman,! 2008)! Då! denna! studie! ämnar! diskutera! lösningar! på! den! implemen5
teringsproblematik! som!uppkommit! i! samband!med!EMIR,!kan!den! liknas!vid!en!
jämförelse!av!olika!aktörer.!Vid! jämförelser!mellan!olika!aktörer!krävs!ett! större!
urval! för! att! kunna!dra!några! slutsatser! (Warren,!2002,! se!Bryman,!2008! s.436).!
För!att!kunna!dra!slutsatser!samt!kunna!kontrastera!valde!författarna!att!genom5
föra!elva!intervjuer.!!!

4.3.3 FÖRBEREDELSER 
Vilket! tidigare!nämndes,!erhölls!vissa!kontaktuppgifter!av!Toyota!Material!Hand5
ling.! Kontakten! med! företagen! skedde! sedan! via! e5post! samt! telefon.! Finansin5
spektionen,! storbanker,! redovisningsbyråer! samt! Svenska! Fondhandlareförening!
kontaktades!även!de!via!e5post!samt!telefon.!Författarna!beskrev! i!samband!med!
intervjuförfrågan! syftet!med! studie! samt! i! vilket! syfte! de! ämnade! intervjua!dem.!
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Vidare!utlovades!att!intervjuguiderna!skulle!skickas!ut!i!förväg!för!att!responden5
terna! skulle! kunna! förbereda! sig! samt! återkoppla! vid! eventuella! oklarheter.! !Re5
spondenterna!ombads!även! fastställa!plats! för! intervjun!samt!om!de!önskade!ge5
nomföra!den!själva!eller!i!sällskap!med!någon!annan.!!
!
McNamara!(2009)!presenterar!åtta!förberedande!steg!vilka!rekommenderas!följas!
inför! intervjun:! (1)!välj!en!plats!med!minimal!extern!störning;! (2)! förklara!syftet!
med!intervjun!i!förväg;!(3)!tydliggör!etiska!ståndpunkter;!(4)!beskriv!utformning5
en!på!intervjun;!(5)!meddela!respondenten!hur!lång!intervjun!avses!vara;!(6)!var!
tydlig! med! kontaktuppgifter! vid! eventuella! frågor;! (7)! fråga! respondenten! om!
denne!har!några!frågor!inför!intervjun;!och!(8)!förbered!inspelning!alternativt!no5
tering! av! intervjun.! (McNamara,! 2009! se! Turner,! 2010! s.757)! Samtliga! steg! har!
följts!av!författarna!för!att!kunna!genomföra!så!väl!förberedda!intervjuer!som!möj5
ligt.! Respondenterna! fick! bland! annat! välja! plats! samtidigt! som! författarna! i! ett!
tidigt! skede! tydliggjorde! syftet!med! studien! samt! att! samtal! fördes!med! respon5
denterna!gällande!etik.!Mer!om!detta!under!rubrik!5.3.5!ETISKA!STÅNDPUNKTER!
VID!INTERVJUER.!!!

4.3.4 BESKRIVNING AV INTERVJU  
Bryman! (2008)!menar!att! gott! samspel!mellan! intervjuare!och! respondent!krävs!
för!att!kunna!maximera!nyttan!av!en!intervju!och!att!detta!samspel!enklast!uppnås!
via! personliga! möten.! Därför! genomfördes! intervjuerna! med! personliga! möten!
mellan!författarna!och!respondenterna!där!platsen!för!mötet!valdes!av!responden5
terna.!Vid! tre! tillfällen!kunde!dock! inte!ett!personligt!möte!bokas! in!på!grund!av!
avstånd!samt! tidsbegränsning!varpå! telefonintervjuer! istället!genomfördes.!Detta!
var!de!två! intervjuer!som!genomfördes!med!Storbank!X!samt! intervjun!med!Vigg!
Troedsson!från!Svenska!Fondhandlareförening.!Författarna!anser!dock!att!ett!gott!
samspel!uppnåddes!även!vid!genomförda!telefonintervjuer!och!således!anses!inte!
trovärdigheten!på!studien!påverkas!negativt!av!detta.!!
!
Majoriteten! av! intervjuerna! spelades! in! för! att! underlätta! transkribering! samt!
tolkning!av! intervjun.!Dock!gav! inte!alla!respondenter!sitt!godkännande!till!detta!
varpå!författarna!istället!förde!mer!utförliga!noteringar!löpande!under!intervjun.!!
!
Vid!samtliga!intervjuer!anser!författarna!att!ämnet!möttes!av!stor!entusiasm!från!
respondenterna.!Flertalet!respondenter!poängterade!att!de!ansåg!att!EMIR!var!ett!
högst! relevant! ämne! och! att! implementeringsproblematiken! var! viktig! att! fram5
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häva.!Utifrån!denna!positiva!respons,!anser!författarna!att!respondenternas!svar!är!
trovärdiga!samt!sanningsenliga.!!

4.3.5 ETISKA STÅNDPUNKTER VID INTERVJUER 
Vid!intervjuer!finns!det!flertalet!etiska!principer!vilka!måste!följas!för!att!intervjun!
skall!vara!trovärdig!och!således!så!att!studien!skall!vara!trovärdig!(Bryman,!2008).!
En! av! de! främsta! etiska! principerna! är! enligt! Vetenskapsrådet! (2002)! informaE
tionskravet! vilket! innebär! att! intervjuaren! måste! informera! respondenterna! om!
syftet!med!studien.!När!författarna!kontaktade!respondenterna,!tydliggjordes!syf5
tet!med! studien! samt! att! deltagandet! var! frivilligt.! Genom! att!meddela! att! delta5
gandet! var! frivilligt! uppfylldes! även! samtyckeskravet, (Vetenskapsrådet,! 2002).!
Storbankerna!krävde!att!vara!anonyma!för!att!materialet!skulle!få!användas!varpå!
författarna!döpt!dess! till! Storbank!X!och!Storbank!Y.!Även!ett! av!de! företag! som!
intervjuades!krävde!att!vara!anonym!varpå!författarna!döpte!det!till!Företag!Z.!Vi5
dare!skickades!även!intervjuguiderna!ut!innan!intervjun!och!respondenterna!hade!
då!möjlighet!att!meddela!om!det!där!fanns!frågor!som!ansågs!stötande.!!!
!
En!tredje!etisk!princip!vilken!måste!beaktas!är!konfidentialitetskravet,vilket! inne5
bär! att! personuppgifter! skall! behandlas! med! högsta! konfidentialitet!
(Vetenskapsrådet,!2002).! ! För!att!uppnå!detta!krav! tillfrågades! respondenterna! i!
studien!om!deras!namn!och!titel!tilläts!användas.!!
!
Den!fjärde!och!sista!etiska!principen!är!nyttjandekravet,vilket!innebär!att!de!upp5
gifter! som! samlats! in! endast! tillåts! användas! för! studiens! ändamål!
(Vetenskapsrådet,!2002).! !Författarna!meddelade!respondenterna! inför! intervjun!
att! materialet! skulle! användas! som! primärkälla! till! studien! och! att! detta! senare!
skulle! analyseras.! Respondenterna! gav! då! sitt!medgivande! till! att!materialet! fick!
användas! till!detta.!Efter! transkribering!av! intervjun!skickade! författarna!ut!dem!
till! respondenten! för! att! denne! skulle! kunna! lämna! sitt! medgivande! till! använ5
dande.!Om!detta!godkännande! inte!erhålls,! ifrågasätts! trovärdigheten!på!studien.!
(Israel!&!Hay,!2006)!!

4.3.6 SEKUNDÄRKÄLLOR 
I! denna! studie! har! författarna! använt! vetenskapliga! artiklar,! institutionell! teori!
samt! EMIR! förordningen! som! sekundärkällor.! Författarna! har! noggrant! valt! ut!
dessa!och!lagt!vikt!vid!att!finna!litteratur!vilken!är!skriven!av!framstående!forskare!
inom!respektive!området.!Sekundärkällorna!presenteras!i!inledningskapitlet!samt!i!
referensramen! men! de! har! även! används! vid! utformningen! av! intervjuguiden.!
Detta!för!att!kunna!genomföra!en!relevant!analys.!!
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4.4 METODVAL 
Kvalitativa! studier! tenderar! att! ifrågasättas!då!primärkällan!ofta!består! av! inter5
vjuer.!Nedan!följer!diskussion!om!hur!denna!studie!genomförts!för!att!vara!trovär5
dig!och! termerna! reliabilitet! och!validitet! är! två! centrala!begrepp!vid!denna!dis5
kussion.!(Bryman,!2008)!

4.4.1 RELIABILITET 
Reliabilitet!behandlar!pålitlighet!på!de!observationer!som!gjorts!i!studien!(Bryman,!
2008).!Det! finns! två!olika! typer!av! reliabilitet:! extern!och! intern! reliabilitet! vilka!
behandlas!separat!nedan!(LeCompte!&!Goetz,!1982!se!Bryman,!2008!s.352).!!
!
För!att!studien!skall!vara!pålitlig!har!författarna!varit!måna!om!att!i!ett!tidigt!skede!
av!kontakten!med!respondenterna,!presenterat!studiens!syfte!samt!vilken!kunskap!
respondenterna! önskas! ha! för! att! således! kunna! besvara! intervjufrågorna! på! ett!
pålitligt! sätt.!Vidare!har! även!viss!kunskapsavstämning! skett!under! intervjun! för!
att!säkerställa!att!respondenten!i!fråga!är!välinsatt!i!EMIR.!Genom!detta!anser!för5
fattarna!att!pålitligheten! i! studien!har!ökat.!För!att!ytterligare!öka!pålitligheten! i!
studien!har! författarna!endast!använt!sekundärkällor! från!källor!vilka!anses!vara!
gedigna.!!

4.4.2 EXTERN RELIABILITET 
Begreppet!berör!i!vilken!utsträckning!studien!skulle!kunna!replikeras,!vilket!inom!
kvalitativ!forskning!ofta!anses!svårt.!Detta!då!det!kan!vara!problematiskt!att!vid!ett!
senare!tillfälle!exempelvis!intervjua!samma!personer!och!då!få!liknande!svar.!(Le5
Compte!&!Goetz,!1982!se!Bryman,!2008!s.352)!Författarna!till!studien!har!bidragit!
till!att!studiens!replikerbarhet!genom!att!inkludera!intervjuguiderna!i!bilaga!samt!
presentera!respondenterna.!Det!är!dock!viktigt!att!poängtera!att!EMIR!ännu!inte!är!
en!färdig!förordning!utan!att! förändringar!fortfarande!sker!och!att! förordningens!
effekter!ännu!inte!är!säkerställda.!Av!den!anledningen!skulle!denna!studie!vid!re5
plikering!ändock!kunna!uppnå!ett!annat!resultat.!!

4.4.3 INTERN RELIABILITET 
LeCompte! &! Goetz! (1982)! beskriver! intern! reliabilitet! som! att! de! personer! som!
tillsammans!genomför!studien,!delar!uppfattning!om!hur!resultatet!av!denne!skall!
tolkas!(LeCompte!&!Goetz,!1982!se!Bryman,!2008!s.352).!För!att!undvika!problem!
med!tolkning!av!resultatet!har! författarna!tillsammans!diskuterat! transkribering5
arna! av! intervjuerna! vilket! resulterade! i! intern! reliabilitet! uppnås! då! resultat! av!
studien!tolkas!på!samma!sätt!av!de!båda!författarna.!!
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4.4.4 EXTERN VALIDITET 
Begreppet!innebär!i!vilken!utsträckning!resultatet!av!studien!kan!generaliseras!på!
andra!miljöer!och!situationer!än!de!som!studerats.!Att!uppnå!detta!kan!ofta!vara!
problematiskt! för! kvalitativa! forskare!då!urvalet! ofta! är!begränsat! alternativt! att!
fallstudier! genomförs.! (LeCompte!&!Goetz,! 1982! se! Bryman,! 2008! s.352)! Förfat5
tarna!anser!att!viss!grad!av!extern!validitet!har!uppnåtts!då!flertalet!olika!berörda!
aktörer!av!EMIR! intervjuats.!Genom!att! intervjua!både!de!som!drabbats!av!EMIR!
samt! de! ansvarar! för! implementeringen,! har! olika! aspekter! av! samma! problem!
erhållits.!Författarna!har!även!valt!att! intervju!olika! företag! för!att!uppnå!en!viss!
grad!av!generalisering.!Den!analys!på!problem!och!kostnader!som!uppkommit!vid!
implementeringen!av!EMIR,!vilken!diskuteras!under!7!ANALYS,!kan!således!appli5
ceras!på!andra!svenska!aktörer!berörda!av!EMIR.!!

4.4.5 INTERN VALIDITET 
Bryman!(2008)!menar!på!att!en!studies!trovärdighet!är!ett!begrepp!som!motsvarar!
intern!validitet.!För!att!en!studie!skall!vara!trovärdig!krävs!det!att!man!säkerställt!
att! den! genomförda! forskningen! verkställts! i! enlighet!med! de! etiska! regler! som!
finns.!Vidare!krävs!även!att!forskaren!rapporterar!resultaten!till!de!personer!som!
är!en!del!av!den!sociala!verklighet!som!studerats,!exempelvis!respondenter,!vilket!
kallas!responsvalidering.!(Bryman,!2008)!För!att!studien!skall!anses!vara!trovärdig!
har!författarna,!vilket!tidigare!nämnts,!använt!sig!av!responsvalidering.!Vidare!har!
även!respondenterna!godkänt!empiridelen! för!att!undvika! feltolkning!som!skulle!
inneburit! att! respondentens! åsikt! hamnat! i! fel! sammanhang.! För! att! ytterligare!
stärka!trovärdigheten!krävs!det!att!respondenterna!uppfattar!frågorna!i! intervju5
guiden!på!ett!korrekt!sätt.!För!att!säkerställa!tydligheten!har!författarna!genomfört!
ett!pilottest!samt!erhållit!konstruktiv!kritik! från!studiens!handledare!och!således!
anser!författarna!att!frågorna!är!utformade!på!ett!tydligt!sätt.!
!
För! att! ytterligare! stärka! trovärdigheten!på! studien!har! författarna! endast! inter5
vjuat!personer!som!är! insatta! i!EMIR!samt!den!implementeringsproblematik!som!
uppkommit!i!samband!med!EMIR.!För!att!säkerställa!respondentens!kunskap!inom!
området!ombads!denne!börja!intervjun!med!att!definiera!syftet!EMIR.!!

4.5 EFTERREFLEKTION 
Då!författarna!i!samband!med!studien!genomfört!intervjuer!med!flertalet!olika!be5
rörda!aktörer!på!derivatmarknaden,!anser!de!att!en!stor!del!av!marknadens!syn5
punkter! på! implementeringsproblematiken! av!EMIR!uppmärksammats.!Önskvärt!
hade! dock! varit! att! genomföra! intervjuer! med! fler! banker.! Flertalet! banker! till5
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frågades!i!studien!men!endast!två!valde!att!delta.!Hade!fler!banker!intervjuats!me5
nar! författarna!att!ett! större!djup! i! implementeringsproblematiken!erhållits.!Men!
nu!låg!detta!alltså!utanför!författarnas!kontroll.!Vidare!insåg!även!författarna!sent!i!
studien!att! intervjuer!med!ett!auktoriserat! transaktionsregister!samt!extern!kon5
sulthjälp,!vars!syfte!är!att!underlätta!implementeringen,!varit!av!intresse!att!inter5
vjua.!Men!på!grund!av!studiens!tidsbegränsning!fanns!det!inte!utrymme!för!detta.!
Vidare!anser!författarna!att! intervjuer!med!företag!vilka!inte!endast!handlar!med!
ränte5!samt!valutaderivat!varit!av!stort!intresse!för!studien.!Men!även!denna!insikt!
gjordes!i!studiens!slutskede!varpå!detta!valdes!bort!på!grund!av!tidsbegränsningen.!!!
!
I!samband!med!intervjuerna!var!respondenterna!fria!att! framhäva!de!faktorer!de!
ansåg!vara!relevanta.!Resultatet!blev!dock!att!respondenterna!ofta!svävade!iväg!i!
sina!svar!vilket!medför!att!studien!till!viss!del!kan!bli!svår!att!replikera.!Författarna!
menar!dock!att!dessa!utsvävningar!resulterat!i!en!större!förståelse!kring!EMIR!då!
flertalet!respondenter!bland!annat!drog!paralleller!till!andra!regelverksimplemen5
teringar!samt!deras!tidigare!erfarenheter.!!
!
Viktigt!att!poängtera!är!också!att!respondenternas!uppfattning!om!definitionen!av!
kostnader! samt! dess! storlek! har! varierat.! För! att! samtliga! respondenter! ska! ha!
samma! uppfattning! om! dessa! har! författarna! gett! samma! beskrivning! av! detta! i!
samband!med!samtliga!intervjuer.!Vidare!har!även!samtliga!respondenter!godkänt!
transkriberingen! av! intervjuer.! Således! anser! författarna! satt! trovärdigheten! på!
studien!ökar.!!

4.6 KÄLLKRITIK 
Samtliga!intervjuer!har!haft!samma!tillvägagångssätt!för!att!möjliggöra!jämförelse!
mellan!respondenternas!svar.!Om!intervjuerna!genomförts!under!olika! förhållan5
den! hade! detta! kunna! påverka! utfallet! negativt! då! olikheter! kunnat! påverka! re5
spondenternas!svar.!Respondenterna! fick,!ett!par!dagar! innan,! intervjuguiden!ut5
skickad! för! att! de! skulle! kunna! förbereda! sig! samt! återkoppla! till! författarna!om!
något! var! otydligt.! Detta! är! viktigt! att! göra! för! att! säkerställa! trovärdigheten! på!
studien! (Bryman,!2008).!Resultatet!blev!dock!att! vissa! respondenterna!kom!mer!
välförberedda! än! andra.! Majoriteten! av! respondenterna! hade! intervjuguiden! ut5
skriven!samt!gjort!vissa!noteringar!medan!några!respondenter!upplevdes!knappt!
granskat! intervjuguiden.! Detta! kan! ha! påverkat! kvaliteten! på! insamlat! material!
negativt.! För! att! ändock! säkerställa! att! respondenterna! var!medvetna! om! syftet!
med! intervjun,! började! intervjuarna! varje! intervju!med! en! presentation! av! dem!
själva!samt!studien.!Således!säkerställdes!att!respondenterna!var!införstådda!med!
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studien!samt!de!frågor!som!skulle!komma!att!behandlas!under!intervjun.!Men!då!
vissa!respondenter!var!mer!förberedda!än!andra!kan!alltså!en!viss!negativ!påver5
kan!ha!erhållits!på!insamlat!material.!!
!
Vidare!kan!det!menas!att!ett!för!få!antal!intervjuer!genomfördes!under!studien.!Ju!
fler! intervjuer! som! genomförs,! desto! mer! ökar! trovärdigheten! (Bryman! &! Bell,!
2011).!Författarna!ansåg!dock!att!elva!intervjuer!var!tillräckligt!för!att!uppnå!den!
teoretiska!mättnad!som!Bryman!(2008)!menar!krävs! i!en!studie.!Hade! fler! inter5
vjuer!genomförts!hade!resultatet,!enligt!författarna,!ändock!blivit!detsamma!varpå!
detta!uteslöts.!!
!
Dessvärre!har!användbarheten!på!studiens!primärkällor!varierat.!Detta!då!förfat5
tarna!i!vissa!fall!insåg!att!respondenterna!inte!korrekt!uppfattade!en!fråga!alterna5
tivt!inte!var!tillräckligt!insätta!i!frågan!för!att!på!ett!trovärdigt!sätt!kunna!besvara!
den.!Detta!kan!leda!till!att!studiens!trovärdighet!minskar,!men!då!författarna!upp5
märksammade!detta!genom!olika!kunskapsfrågor!om!EMIR!i!samband!med!inter5
vjun,!kunde!alltså!vissa!svar!uteslutas.!Således!anser!författarna!att!trovärdigheten!
på!studien!inte!har!påverkas!negativ.!!
!
Slutligen! vill! även! författarna! poängtera! att! vid! urval! av! respondenter! är! det! de!
olika!aktörerna!som!har!hänvisat!författarna!till!vad!de!anser!vara!relevant!person!
att!intervjua.!!Detta!kan!ha!resulterat!i!att!författarna!kommit!att!intervjua!respon5
denter!med!egenintresse!vilket! inte!överensstämmer!med!författarnas.!Dessvärre!
är!detta!oundvikligt!då!författarna!omöjligt!kan!veta!i!vilken!avsikt!respondenterna!
ställt!upp!på!intervjuerna.!Dock!hoppas!författarna!att!detta!har!undvikits!genom!
att! i!en!första!kontakt!med!respondenterna!tydligt!presenterat!studien!samt!dess!
syfte.!!!

3

3

3

3

3
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5 INTERVJUER 
Empirin,har,utformats,utifrån,de,intervjuguider,som,användes,vilka,utgår,från,den,
institutionella,teorin.,

5.1 SAMMANSTÄLLNING AV RESPONDENTER 
För! att! underlätta! för! läsaren! presenteras! nedan! de! respondenter! som!deltagit! i!
studien,!vilken!organisation!de!tillhör!samt!deras!befattning.!!

Tabell&9:&Sammanställning&av&respondenter&vilka&deltagit&i&studien.&Egen&illustration.&

5.2 UPPFATTNING OM EMIR 
Den!generella!uppfattningen!om!syftet!med!EMIR!var,!bland!respondenterna,! lik5
nande!och!beskrevs!som!att!det!skulle!skapa!en!bättre!överblick,!ökad!transparens!
samt!minskad!motpartsrisk!på!den!finansiella!marknaden.!De!var!alla!överens!om!
att!EMIR!grundats!med!anledning!av!finanskrisen!år!2008!och!att!EMIR!syftar!till!
att!minska!risken!för!uppkomsten!av!en!liknande!kris.!Respondenterna!från!Stor5
bank!X!och!Storbank!Y!benämner!det! som!att! förordningen! tillkom! för!att! skapa!
stabilitet!på!finansmarknaden.!
!

ORGANISATION3 RESPONDENT3
BEFATTNING/3

ARBETSOMRÅDE3

Scania! Daniel!Carlsson! Head!of!Risk!Control!

Atlas!Copco! Peter!Forslund! Treasury!Controller!

Toyota!Material!Handling!Europe!
Bo5Arne!Karlsson!

&!
Jonas!Persson!

Risk!manager!
&!

Internbankschef!

Företag!Z! 5! 5!

PwC!
Theodor!Hugosson!&!
Andreas!Löfholm!

Revisor!&!Government!and!Regula5
tion!

Finansinspektionen! Malin!Dahlgren! Financial!Supervisor!

Storbank!X! 5! 5!

Storbank!X! 5! 5!

Storbank!Y! 5! 5!

Svenska!Fondhandlareförening! Malin!Alpen! Marknad!5!och!infrastrukturfrågor!

Svenska!Fondhandlareförening! Vigg!Troedsson! Direktör!
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Daniel! Carlsson,! Scania,! anser! att! EMIR! inte! bara! skulle! innebära! en! riskmini5
mering! för! finansiella! institut! genom! införandet! av! clearingkravet,! utan! även! en!
ökad!riskmedvetenhet!bland! företag.!Han! fick!medhåll! från!Malin!Alpen,!Svenska!
Fondhandlareföreningen,!som!menade!att!regelverkets!syfte!var!att!stärka!motpar5
terna!med!hjälp!av!transaktionsrapportering!och!centrala!motparter.!
!
Malin!Dahlgren,!Finansinspektionen,!bekräftar!övriga!respondenters!tankar!angå5
ende!syftet!med!regleringen.!Hon!beskriver!överblickande!syftet!som!ska!resultera!
i! en! bättre! genomlysning! av! OTC! 5! marknaden! och! skapa! en! stabilare! finansiell!
marknad.!

5.3 IMPLEMENTERINGEN AV EMIR 

5.3.1 UTMANINGAR 
Alla! respondenter! är! överens! om! att! transaktionsrapporteringen! har! varit! den!
största! utmaningen! gällande! implementeringen! av! EMIR! då! den! är! otydlig! och!
svårtolkad.!Peter!Forslund,!Atlas!Copco,!anser!att!det!är!en!teknisk!utmaning!samt!
att!det!är!svårt!att!förstå!varför!de!måste!rapportera!in!så!mycket!information!om!
varje!transaktion.!
!
Respondenterna!menar! vidare! att! utmaningen! initialt! låg! i! att! hitta! information!
angående!vad!som!faktiskt!gällde!kring!både!EMIR!och!transaktionsrapporteringen.!
Carlsson,!Scania,!uttrycker!det!som!att!den!stora!utmaningen!till!en!början!var!att!
tolka!regelverket.!Forslund,!Atlas!Copco,!följer!i!hans!spår!och!såg!den!stora!utma5
ningen!i!att!få!ett!systemstöd!och!få!allt!att!flyta!smidigt,!att!hitta!ett!sätt!att!han5
tera!EMIR!som! inte!stör!verksamheten.!Respondenten! från!Företag!Z!har!samma!
tankar!som!ovan!men!nämner!även!att!det!var!svårt!att!veta!vem!som!är!motparten.!
Respondenten!säger!att!företaget!vet!att!Finansinspektionen!till!viss!del!är!ansva5
riga!men!ser!en!oklarhet!i!vem!som!ska!följa!upp!all!rapportering.!Utmaningen!för!
Företag!Z!låg,!och!ligger,!i!regelverkets!oklarhet!och!avsaknaden!av!ett!tydligt!ram5
verk.!En!klarläggning!beskrivs,!av!respondenten!från!Storbank!Y,!att!ESMA!ska!re5
videra! de! tekniska! specifikationerna,! vilket! leder! till! ännu! en! antydan! om!oklar5
heten! i! regelverket.!Vidare!menar! respondenten! från!Storbank!Y!att!det! finns!en!
komplexitet! i! regelverket,!det! finns!alltför!många! tolkningsfrågor! samt!att!det! är!
små!detaljerna!som!avgör,!vilket!anses!vara!bristande.!
!
Theodor! Hugosson,! PwC,! nämner! att! han,! tillsammans!med! sin! kollega! Andreas!
Löfholm,!PwC,!anser!att!EMIR!inte!var!genomarbetat!när!det!lanserades.!Man!upp5
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levde!stor!press!från!USA!och!regelverket!Dodd!Frank,!vilket!resulterade!i!att!EMIR!
pressades!ut!för!tidigt.!De!anser!att!ramverket!kom!först!och!alla!detaljer!fortsätter!
att!komma!i!efterhand.!Respondenten!från!Företag!Z!och!Persson,!Toyota!Material!
Handling,! håller! med! om! att! regelverket! implementerades! utan! att! det! var! full5
ständigt!färdigställt.!En!anledning!till!detta!är!stressfaktorn!vilket!gjorde!att!myn5
digheterna!slutförde!regleringen!utan!att!allt!fungerade.!Persson,!Toyota!Material!
Handling,! påpekar! fördelen!om!myndigheterna! istället! tar! god! tid!på! sig! och! gör!
rätt!från!början.!
!
Alpen,!Svenska!Fondhandlareföreningen,!anser! likaså!att!den!största!utmaningen!
hittas! i! transaktionsrapporteringen.!Hon!menar!vidare!att!problemet,!ur!ett!myn5
dighetsperspektiv,!är!hur!man!ska!aggregera!insamlad!data!för!att!kunna!ta!del!av!
den! informationen! som! åsyftas! med! hjälp! av! transaktionsrapporteringen.! Dit!
kommer!man!inte!som!det!ser!ut!nu!då!insamlad!data!är!för!spridd.!Det!leder!till!att!
man! inte! har! lyckats! uppnå! det! initiala! syftet!med! regleringen! gällande! transak5
tionsrapporteringen.! Dahlgren,! Finansinspektionen,! styrker! att! den! stora! utma5
ningen!är!att!få!bra!kvalité!på!transaktionsrapporteringen.!!!

5.3.2 POSITIVA EFFEKTER AV IMPLEMENTERINGEN AV EMIR 
Forslund,!Atlas!Copco,!anser!att!det!är!positivt!att!företag!har!varit!tvungna!att!se!
över! sina! rutiner! och! processer.! Han!menar! att! verksamheter! måste! ha! en!mer!
strukturerad! approach! vilket! gör! att! företag! som! ska! hedga! måste! skärpa! pro5
cessen.!Respondenten! från!Företag!Z!ser! inte!några! initiala!positiva!effekter!med!
EMIR!på!grund!av!att!företaget!redan!hade!strukturerade!system.!En!positiv!effekt!
anses! i! förlängningen! vara! att! en! del! företag,! vilka! inte! hade! det! innan,! inför!
elektronisk!avstämning.!
!
Bo!–!Arne!Karlsson,!Toyota!Material!Handling,!anser!att!regelverket!har!lett!till!att!
de!bekräftar!affärer!snabbare!med!motparten!och!han!anser!vidare!att!det!är!posi5
tivt!i!förlängningen!då!företag!är!beroende!av!ett!stabilt!banksystem.!!
!
Hugosson! och! Löfholm,! PwC,! anser! att!motpartsrisken!minskar! genom!det! kom5
mande!clearingkravet.!De!anser!vidare!att! implementeringen!av!EMIR! lett! till! två!
positiva!effekter!för!finanssektorn,!affärer!stängs!snabbare!samtidigt!som!system5
risken!minskar!och!transparensen!ökar!på!sikt.!!
!
Vigg!Troedsson,!Svenska!Fondhandlareföreningen,!påpekar!att!EMIR!är!vällovligt!
och! att! det! finns!klara! skäl! för! att! införa! regelverket.!De!positiva! effekterna! som!
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förväntades!har!ännu!inte!kunnat!uppnås.!Detta!anses!bero!på!att!bearbetning!av!
data!från!transaktionsrapporteringen!inte!resulterar!i!det!som!initialt!förväntades.!
Troedsson! anser! samtidigt! att! det! finns! klara! skäl! för! myndigheterna! att! ha! in5
formation!kring!de!stora!positionerna!och!de!risker!som!finns!gällande!dessa.!Detta!
styrks! av!Alpen,! Svenska!Fondhandlareföreningen,! som!menar! att! det! fokuserats!
på!kostnaderna!som!uppkommit!då!regelverket!initialt!varit!trassligt.!
!
Forslund,!Atlas!Copco,!uttalar!sig!om!att!det!är!svårt!att!uttrycka!det!positiva!med!
EMIR!redan!nu.!Detta!eftersom!han!anser!att!det!har!gått!för!kort!tid!för!att!kunna!
se! effekter! på! finansmarknaden.! Respondenten! från! Storbank! Y! instämmer!men!
kan!också!se!en!viss!positiv!effekt!av!LEI!–!numren.!Varje!transaktion!har!ett!LEI!–!
nummer,! vilket! leder! till! att!derivatpositioner! snabbt!kan! spåras!och! stängas!vid!
behov.!Detta!leder!slutligen!till!att!säkerheten!på!finansmarknaden!ökar.!!
!
Dahlgren,!Finansinspektionen,!säger!att!regelverket!kommer!att!leda!till!en!bättre!
genomlysning.!Hon!menar!inte!att!det!stämmer!just!nu,!men!på!lång!sikt!kommer!
ökad!genomlysning!uppnås.!!

5.3.3 NEGATIVA EFFEKTER AV IMPLEMENTERINGEN AV EMIR 
Karlsson,! Toyota!Material! Handling,! menar! att! kostnaderna! som! uppkommer! är!
den!negativa!effekten!av!EMIR.!Carlsson,!Scania,!menar!att!det!har!inneburit!ökade!
kostnader! vilket! det! alltid! gör! vid! en! implementering,! men! gällande! EMIR! även!
bland!annat! för!att! skapa!ett! rapporteringsverktyg.!Forslund,!Atlas!Copco,!menar!
att!det!tar!tid!och!att!det!gör!dem!långsammare.!Övervägande!anser!respondenten!
från!Företag!Z!att!de!negativa!effekterna!som!uppkommer!av!EMIR!är!tid,!pengar!
och!frustation.!
!
Alpen,! Svenska! Fondhandlareföreningen,!menar! att! regelverket! har! inneburit! en!
ökad!komplexitet! för!aktörerna.!Hon!ser!även!att!det!har!medfört!kostnader!och!
ser! att! en! orsak! är! att! regelverket! pressades! ut! för! snabbt.! Troedsson,! Svenska!
Fondhandlareföreningen,! instämmer! och! fullständigar! diskussionen! genom! att!
påpeka! att! en! grundligare! process,! där!man! implementerat! kraven! stegvis! hade!
varit!fördelaktig.!Om!det!vidare!gjorts!i!samarbete!med!de!som!utvecklar,!respek5
tive!använder!derivat,!samt!de!som!besitter!kunskap!om!dessa!komplexa!produk5
ter!hade!en!ytterligare! fördel! vunnits.!Då!hade!även! förutsättningarna! lett! till! en!
mer! genomarbetad! och!utvecklad! förordning!där!man! sannolikt! även! kunnat! er5
hålla!önskat!resultat!snabbare!och!till!lägre!kostnad.!!
!
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Respondenten!från!Storbank!X!menar!att!deras!kunder!upplevde!en!stress!som!lett!
till!merarbete!och!högre!kostnader.!I!kostnadsbesparingstider!som!anses!råda,!vill!
ingen!att!det!ska!tillkomma!fler!krav!som!kostar!pengar!för!verksamheten.!Hugo5
sson,! PwC,!menar! kompletterande! att! deras! kunder! har! upplevt! att! kostnaderna!
för!exempelvis!utveckling!av!system!har!uppkommit!både!initialt!och!löpande!och!
det!har!överlag!inneburit!mer!administration!för!deras!kunder.!
!
Carlsson,!Scania,!öppnar!för!en!diskussion!rörande!att!en!negativ!effekt!med!EMIR!
för!finanssektorn!kan!vara!att!förordningen!kommer!resultera!i!färre!derivat.!Detta!
då!berörda!parter!kommer!vilja!understiga!clearingtröskeln,!men!också!för!att!det!
innebär!ökad!komplexitet!och!ökade!kostnader!att!använda!derivat.!Han!menar!att!
verksamheter!i!så!fall!kommer!att!dra!på!sig!mer!risker,!vilket!blir!än!mer!negativt!
för!finanssektorn.!Respondenten!från!Storbank!X!menar!att!mindre!aktörer!har,!på!
grund!av!komplexiteten,!valt!att!sätta!upp!EMIR!dokumentationen!med!endast!en!
bank! istället! för! flera! olika! vilket! gör! att! de! inte! sprider! sina! risker.!Med! denna!
komplexitet!menas!att!det!i!samband!med!EMIR!kan!leda!till!att!färre!transaktioner!
och! färre! affärer! görs! i! finanssektorn! framöver.! Även! Forslund,! Atlas! Copco,! på5
pekar!att!det!finns!farhågor!att!EMIR!ska!påverka!OTC!–!marknaden!gällande!han5
deln!med!derivat!med!tanke!på!clearingkravet!över!tid.!

5.4 ORGANISATION AV EMIR 

5.4.1 DET KOMMANDE CLEARINGKRAVET 
Carlsson,!Scania,!tydliggör!att!Scania!kategoriseras!som!NFC5!och!därför!inte!inklu5
deras! av! kravet.! Detta! stämmer! även! in! på! Företag! Z.! Persson,! Toyota! Material!
Handling,! tydliggör! att! ett! av! dess! dotterbolag! oundvikligen! kommer! att! hamna!
under!kravet,!då!dotterbolaget!kategoriseras!som!ett!finansiellt!bolag,!FC.!Detta!är!
en!framtida!problematik!som!diskuteras.!!
!
Forslund,!Atlas!Copco,!menar!att!inte!heller!de!berörs!av!det!kommande!clearing5
kravet! då! företaget! inkluderas! i! kategorin!NFC5.! Han! anser! att! en! eventuell! pro5
blematik! angående! clearingkravet! ligger! i! framtiden,! då! de! inte! påverkas! i! dags5
läget.!!
!
Hugosson,!PwC,!stärker!ytterligare!antagandet!om!att!få!företag,!vilka!ligger!i!kate5
gorin! NFC,! inkluderas! av! clearingkravet.! Han! menar! även! att! de! flesta! derivat5
transaktioner!handlas!i!syfte!av!att!hedga!och!således!exkluderas!dessa!affärer!från!
kravet.!Hugosson,!PwC,! tillsammans!med!Dahlgren,! Finansinspektionen,! samt!Al5
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pen,! Svenska! Fondhandlareföreningen,!menar! att! de! ännu! inte! bistått!med! hjälp!
gällande!clearingkravet!eftersom!kravet!inte!har!trätt!i!kraft!än.!Dahlgren,!Finans5
inspektionen,!menar! att! de! från!myndigheternas! sida! vill! ha! en! övergångsperiod!
där! aktörerna! tillsammans! med! myndigheterna! försöker! anpassa! sig! till! de! nya!
kraven.!Hon!anser!att!det!ska!ske!en!infasningsperiod,!där!aktörer!kommer!att!få!
tid!till!implementeringen.!!

5.4.2 TRANSAKTIONSRAPPORTERING 
Enligt!Carlsson!valde!Scania!tidigt!att!de!skulle!hantera!transaktionsrapportering5
en!internt.!Detta!eftersom!Scania!ville!vara!oberoende!av!tredje!part!och!valde!så5
ledes!att!investera!i!ett!IT!system!som!används!till!att!hantera!rapporteringskravet.!
Scania!rapporterar!alla!externa!samt!interna!affärer!genom!detta!system.!Systemet!
motiveras!ytterligare!genom!att!det!är!företaget!som!slutligen!ansvarar!för!rappor5
teringen!och!därmed!kunde! Scania! få! all! kontroll! i! processen.! Carlsson! anser! att!
välja! en! tredje! part! endast! hade! ökat! kostnaderna.! Detta! i! samband!med! att! en!
kommunikationsväg!hade!behövts!hittas!från!Scania!till!tredje!part!då!det!är!tredje!
parten!som!rapporterar.!Det!ansåg!Carlsson!vara!dubbelt!arbete!och!Scania!valde!
således!att!hantera!rapporteringen!internt.!!
!
Banken!erbjuder!i!dagsläget!denna!tjänst!gratis!men!Carlsson,!Scania,!menar!att!en!
risk!med!att!använda!banken!som!rapporteringsverktyg!är!att!de!i! framtiden!kan!
komma!att!ta!betalt!för!tjänsten.!Han!anser!slutligen!att!det!största!problemet!med!
rapporteringen!var!tidsåtgången!för!att!rapportera!alla!gamla!affärer!bakåt!i!tiden.!
Han!menar!att!det!idag!inte!är!några!problem!att!genomföra!och!det!uppkommer!
därmed!ingen!betydande!kostnad!eller!tid.!!
!
Forslund,!Atlas!Copco,!benämner!att!de!har!valt!att!samla!rapporteringen!till!mo5
derbolaget!så!att!kompetensen!är!samlad!och!rapporteringen!är!därmed!centrali5
serad.!Detta!då!Atlas!Copco!vill!att!dotterbolagen!ska!påverkas!så!lite!som!möjligt!
av!EMIR.!Deras!koncernexterna!derivat!hanteras!både! internt!och!externt,! till!70!
procent!externt,!genom!banken.!Målet!enligt!Forslund!för!Atlas!Copcos!räkning!är!
att!alla!externa!banker!ska!rapportera!åt! företaget!vilket!anses! förverkligas! inom!
en!rimlig!framtid.!Han!menar!att!man!inte!ska!underskatta!den!tid!det!tar!att!ställa!
om!en!verksamhet,!tyvärr!tar!det!ofta!längre!tid!än!beräknat.!
!
Respondenten!från!Företag!Z!beskriver!att!de!har!valt!två!olika!vägar,!rapportera!
de! interna!derivaten! själva! och! låter! bankerna! rapportera!deras! externa!derivat.!
Anledningen!till!att!de!valde!att!låta!bankerna!rapportera!de!externa!derivaten!var!
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att!det!var!en!enkel!lösning!initialt.!Nu!har!de!rapporterat!det!interna!själva!ett!tag!
och!ser!att!det!fungerar!vilket!gör!att!de!troligtvis!även!kommer!att!hantera!de!ex5
terna!derivaten!själva!i!förlängningen.!Detta!då!de!vill!ha!all!kontroll!i!företaget.!
!
Persson,!Toyota!Material!Handling,!säger!att!de!har! låtit!bankerna!rapportera!för!
deras!del.!Tillsammans!med!Karlsson,!menar!han!vidare!att!nackdelen!med!att!låta!
bankerna! sköta! rapporteringen!är!att!det!är! företaget! som!slutligen!är!ansvariga!
och!således!tappas!en!del!av!kontrollen.!De!anser!dock!att!i!förhållande!till!den!in5
sats!som!skulle!krävts!för!att!kunna!rapportera!internt!vid!startpunkten,!överväger!
fördelarna!nackdelarna.!Även!om!bankerna!skulle! tagit!betalt!hade!de!valt!denna!
lösning!på!grund!av!kostnaderna!och!komplexiteten!som!den!alternativa!lösningen!
skulle!ha!fört!med!sig.!Persson!och!Karlsson!diskuterar!i!dagsläget!möjligheten!att!
själva!rapportera!till!transaktionsregistren.!
!
Respondenterna!från!Storbank!X!och!Storbank!Y!beskriver!att!de!som!banker!alltid!
finns!till!för!att!agera!som!tredje!part!och!sköta!transaktionsrapporteringen!åt!fö5
retagen.!De!ser!till!att! företagen!vet!om!att!de!kan!vända!sig!till!dem!som!banker!
och!i!dagsläget!är!deras!tjänster!gratis.!Representanterna!från!båda!storbankerna!
anser!dock!att!det!kan!komma!att!förändras!i! framtiden!beroende!på!hur!utveck5
lingen!ser!ut.!För!deras!del!är!dessa!tjänster!ett!sätt!att!knyta!an!till!kunderna!och!
de!menar!att!för!kundernas!del!är!det!en!standardiserad!lösning.!!

5.4.3 EXTERN HJÄLP MED IMPLEMENTERINGEN AV EMIR 
Carlsson,!Scania,!menar!att!de!inte!behövt!någon!extern!hjälp!för!att!implementera!
EMIR! förutom! systemleverantören! som! har! satt! upp! deras! rapporteringssystem.!
Han!påpekar!att!de!använt!en!konsult!som!hjälpt!dem!att!implementera!program5
varan.!Även!Forslund,!Atlas!Copco,!menar!att!de!har! fått!hjälp!med!den! tekniska!
implementeringen.! Han! benämner! det! som! att! de! har! rådatan,!men! de! behövde!
hjälp!att!anpassa!rådatan!till!ett!visst!rapporteringsformat!vilket!konsulter!hjälpte!
dem!med.!Scania!Treasury!har!bedrivit!verksamhet! länge,!varför!Carlsson!menar!
att!de!vet!hur!saker!och!ting!fungerar.!Är!man!dock!en!liten!aktör!som!är!ny!på!de5
rivatmarknaden! tror! Carlsson! att!mer! hjälp! behövs! vid! införandet! av! en! ny! för5
ordning!gällande!förståelse!av!regelverket!samt!med!implementeringen.!!
!
Respondenten! från!Företag!Z!påpekar!att!de! fick!många! förfrågningar! från!bland!
andra!konsultbolag!angående!hjälp!med!implementeringen,!men!de!var!aktiva!och!
valde! att! hantera! det! själva.! Persson,! Toyota!Material! Handling,! beskriver! att! de!
har!tagit!hjälp!av!en!storbank!och!även!av!PwC!för!att!implementera!EMIR.!!
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Respondenterna!från!Storbank!X!och!Storbank!Y!upplever!att!efterfrågan!från!före5
tagen!angående! implementeringen!av!EMIR!har!varit!stor.!De!menar!att!även!om!
företagen!har!haft!informationen!internt,!kontaktar!de!banken!för!att!dubbel5!och!
trippelkontrollera!med!bankens!specialister!så!att!allting!blir!korrekt.!!

5.4.4 VOLYMEN AV DERIVATTRANSAKTIONER 
Respondenten! från! Företag! Z!menar! att! det! handlar! om! att! hitta! en!metod! som!
fungerar!och!om!allt!väl!fungerar!spelar!det!ingen!roll!om!det!är!10!eller!1000!affä5
rer!varje!dag.!Vidare!menas!att! i! företag!som! innehar!många! transaktioner,! finns!
kompetensen! och! resurserna! för! att! hantera! kraven! i! EMIR! internt.!Det! uttrycks!
även!att!mindre!företag!saknar!den!möjligheten!och!hanterar!förmodligen!kraven!
externt.!
!
Respondenten! från! Storbank! X! beskriver! påverkan! av! volymen! av! derivat5
transaktioner! generellt! som! att! ju! fler! transaktioner! företagen! gör,! desto! större!
sannolikhet!är!det!att!de!hanterar!rapporteringen!internt.!Även!respondenten!från!
Storbank!Y!menar! att! ju! större! volymer! företaget! innehar,! ju!mer! standardiserat!
vill!de!att!det!ska!vara,!därför!vill!företagen!hantera!kraven!internt.!Alpen,!Svenska!
Fondhandlareföreningen,! samtycker! och! anser! att! det! helt! utgår! från! vilken! af5
färsmodell!den!berörda!parten!verkar!under.!!
!
Forslund,!Atlas!Copco,!har!en!annan!syn!på!saken!och!menar!att! i!de! fall!där!det!
finns!en!extensiv!volym!och!där!mycket!kontroller!måste!göras,!finns!det!en!anled5
ning!till!att!flytta!uppgifterna!till!tredje!part.!Han!anser!att!det!trots!allt!endast!är!
en!rapporteringsplikt,!vilket!inte!ingår!i!kärnverksamheten!för!ickefinansiella!före5
tag.!Forslund!menar!därmed!att!om!Atlas!Copco!hade!haft!större!volym!av!derivat5
transaktioner!hade!de!flyttat!över!än!mer!arbetsuppgifter!gällande!EMIR!till!tredje!
part.!!

5.4.5 HEDGE OCH SPEKULATION 
Respondenten!från!Företag!Z!åsyftar!att! tröskelnivåerna,!vilka!ska!överträdas!för!
att! transaktionen! ska! räknas! som! spekulation,! är! höga! och! anser! därför! att! det!
förmodligen! inte!är!mer!än!en!handfull! företag! i!Norden!som!överstiger!de!nivå5
erna!och!därmed!berörs!av!clearingkravet.!Respondenten!från!Företag!Z!menar!att!
om!ett!företag!skulle!vara!i!gränslandet!för!att!beröras!av!clearingkravet,!och!där5
med!inkluderas!i!kategorin!NFC+,!skulle!de!förmodligen!minska!andelen!spekulativ!
handel!för!att!således!undvika!kravet.!Forslund,!Atlas!Copco,!menar!även!han!att!ju!
mer! spekulation! och! ju! närmare! tröskelvärdena! du! ligger,! desto! bättre! kontroll!
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behövs! på! dina! positioner.! Det! kan! utläsas! som! att! spekulativ! handel! behöver!
minskas!i!sådant!fall!för!att!inte!överskrida!tröskelvärdena.!
!!
Persson,!Toyota!Material!Handling,! anser! att!EMIR! innebär!att! spekulativ!handel!
minskar.!Han!menar!vidare!att! trenden!de!senaste!åren!varit!att! företag!har!gått!
ifrån!spekulativ!handel!och!han!tror!alltså!att!det!ytterligare!kommer!att!minska!i!
och!med!EMIR.!Troedsson,!Svenska!Fondhandlareföreningen,!håller!med!Persson!i!
diskussionen!angående!spekulativ!handel.!Han!menar!att! spekulation!har!antagit!
en!lägre!andel!än!för!ett!par!år!sedan.!Han!för!upp!diskussionen!angående!att!varje!
innehav!av!ett!vanligt!värdepapper!eller!ett!innehav,!fordran!eller!skuld!i!en!valuta,!
är!en!form!av!spekulation!på!ett!sätt.!EMIR!kommer!samtidigt!att!göra!det!svårare!
och!dyrare!att!hedga!sig!vilket!i!vissa!fall!kan!leda!till!större!risktagande.!Han!me5
nar!att!definitionen!mellan!spekulation!och!hedge!är!tolkningsbar.!!

5.5 ÖVERGRIPANDE KOSTNADER RELATERADE TILL 
EMIR 

5.5.1 HUVUDSAKLIGA KOSTNADER 
Carlsson,!Scania,!menar!att!den!huvudsakliga!kostnaden!för!implementeringen!av!
EMIR!har!varit!i!samband!med!transaktionsrapporteringen.!Detta!har!varit!en!till5
fällig!kostnad! för!att! investera! i! IT!system,!men!även! flertalet! löpande!kostnader!
har! uppkommit! i! form! av! abonnemangskostnader! som! betalas! till! flertalet! olika!
aktörer.!Bland!annat!betalas!en!årsavgift!för!att!vara!medlem!i!ett!transaktionsre5
gister! men! även! transaktionsavgifter! för! varje! derivattransaktion! som! görs! och!
som! därför! måste! rapporteras.! Dock! menar! Carlsson,! Scania,! att! dessa! löpande!
kostnader!är!små!i!det!stora!hela!och!de!anses!inte!vara!betydande!för!deras!verk5
samhet.!!
!
Forslund,!Atlas!Copco,!menar!att!den!största!kostnaden!för!dem!har!varit!arbetstid,!
vilken!rent!kostnadsmässigt!är!svår!att!uppskatta.!Forslund,!Atlas!Copco,!anser!att!
dessa!timmar!kunnat!spenderas!på!arbete!vilket!kan!härledas!till!deras!kärnverk5
samhet!istället!vilket!han!poängterar!att!EMIR!inte!är.!Detta!får!medhåll!från!Karls5
son,!Toyota!Material!Handling,!som!menar!att!EMIR!krävt!en!stor! tidsinvestering!
från!personal.!Forslund,!Atlas!Copco,!menar!även!att!EMIR!inneburit!flertalet!olika!
abonnemangskostnader! vilka! han! anser! vara! permanenta.! Löfholm,! PwC,! menar!
att!kostnader! för!att! investera! i! rapporteringsmoduler!har!krävts!vilka!ofta!är!av!
engångskaraktär.!Detta!samtycks!bland!andra!av!Alpen,!Svenska!Fondhandlareför5
eningen.!!
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5.5.2 KOSTNADSBESPARING GENOM IMPLEMENTERING AV EMIR 
Enligt!Hugosson,!PwC,!har! implementeringen!av!EMIR! inte! inneburit!någon! form!
av! kostnadsbesparing! för! de! som! berörs! av! förordningen.! Däremot! är! risken!
mindre!i!de!företag!som!inkluderas!av!EMIR!än!den!var!tidigare!och!således!skulle!
det!kunna!innebära!någon!form!av!kostnadsbesparing! i! framtiden.!Respondenten!
från!Storbank!Y!är!inne!på!samma!linje!då!denne!menar!att!EMIR!möjligen!kan!ses!
som!en!kostnadsbesparing!om!en!eventuell!förlust!undviks!tack!vare!kraven!i!för5
ordningen.!!
!
Storbank!X!åsyftar!att!de!företag!som!i!och!med!EMIR!valt!att!inte!genomföra!några!
fler!derivattransaktioner!till!följd!av!att!regelverket!är!så!komplext,!möjligtvis!kan!
ha!haft!minskade!kostnader.!Dock!menas!att!detta!kan! leda!till!stora! förluster!på!
sikt!och!således!kan!det!resultera!i!en!kostnadsökning.!I!övrigt!så!är!respondenter5
na!eniga!om!att!EMIR!inte!resulterat!i!kostnadsbesparingar!av!något!slag.!Inte!hel5
ler!på!lång!sikt!anses!regelverket!innebära!besparingar,!snarare!tvärtom!då!kraven!
tros!öka.!!

5.6 KOSTNADER I SAMBAND MED 
IMPLEMENTERINGEN AV EMIR 

5.6.1 SÖKKOSTNADER 
Respondenten! från! Företag! Z! anser! att! deras! banker! varit! transparenta! i! sin! in5
formationsspridning!och!således!har!Företag!Z!haft!marginella!kostnader!i!form!av!
restid! för! att! erhålla! information! om! implementeringen! av! EMIR.! Respondenten!
från!Storbank!X!finner!att!de!haft!kostnader! i!att!personal!varit!helt!dedikerade! i!
EMIR!samt!hur!regelverket!ska!implementeras.!Detta!har!krävts!för!att!kunna!vara!
behjälpliga!till!bankens!kunder.!Personalkostnader!är!svåra!att!uppskatta!i!kronor!
enligt!respondenten!men!kostnaden!anses!inte!vara!försumbar.!!
!
En!kostnad!för!att!söka! information!angående!hur!EMIR!skall! implementeras!har!
enligt!Persson,!Toyota!Material!Handling,!varit!kostnader!i!samband!med!den!hjälp!
som!erhållits!från!PwC.!Löfholm,!PwC,!menar!att!kostnaden!för!att!få!fram!inform5
ation!om!hur!EMIR!ska! implementeras! främst!bestått!av! tid.!Denna!tid!har!enligt!
Löfholm!sedan!fördelats!mellan!inläsningstid!samt!tid!för!att!sprida!informationen!
vidare! till! deras! kunder.! Vidare! menar! Karlsson,! Toyota! Material! Handling,! att!
kostnaden!anses!vara!tiden!som!de!spenderat!med!banken!för!att!erhålla!informa5
tion!om!implementeringsprocessen.!!
!
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Forslund,!Atlas!Copco,!anser!att!personaltimmar!varit!en!stor!kostnad!för!att!söka!
information!kring!implementeringen,!vilket!även!Carlsson,!Scania!upplever.!Vidare!
menar! Forslund,! Atlas! Copco,! att! informationssökning! kring! implementeringen!
påbörjades!redan!under!2012!men!att!slutgiltigt!besked!kring!när!exakt!implemen5
teringen!skulle!ske!ständigt!sköts!upp.!När!sedan!besked!om!implementering!kom!
blev!det!en!intensiv!fas!att!förstå!den!slutgiltiga!rekommendationen.!Den!informa5
tion! som!ESMA!publicerade! var! väldigt! knapp! och! tekniskt! komplex! varpå! Fors5
lund,!Atlas!Copco,! tillsammans!med!andra!bolag! i!samma!situation!bildade!en!ar5
betsgrupp!för!att!tolka!regelverket.!Finansinspektionen!och!deras,!i!och!med!EMIR,!
tillsyn! över! bolag! de! inte! tidigare! haft! tillsyn! över!menar! Forslund,! Atlas! Copco,!
resulterat!i!problem!för!båda!parter.!Då!tolkning!av!regelverk!som!EMIR!inte!ingår!
i!majoriteten!av!företagens!kärnverksamhet!så!har!EMIR!inneburit!många!arbets5
timmar!för!de!bolag!som!inte!är!vana!vid!detta.!Därför!blev!implementeringen!av!
EMIR!en!stor!utmaning!att!hantera,!och!den!tog!mycket!tid!som!kostar!pengar.!!
!
Resonemanget!ovan!från!Forslund,!Atlas!Copco,!styrks!av!respondenten!från!Stor5
bank!Y!som!menar!att!man!som!bank!har!ständiga!kostnader!kring!hur!regelverk!
skall! implementeras! och! att! det! således! är! svårt! att! särskilja! kostnader! direkt!
kopplade!till!EMIR.!Dock!menas!att!EMIR!har!varit!ett!svårt!regelverk!att!hantera!
då!tolkningen!varit!svår!i!jämförelse!med!andra!regelverk.!För!att!få!fram!informa5
tion!om!hur!EMIR!skall! implementeras!har!Storbank!Y!haft! regelbunden!kontakt!
med!Svenska!Fondhandlareföreningen!samt!Finansinspektionen!vilka!de!anser!har!
bidragit!till!att!underlätta!informationsspridningen!av!implementeringen!av!EMIR.!!

5.6.2 INVESTERINGAR I NYA IT SYSTEM 
För! att! kunna! sköta! rapportering! till! transaktionsregister! internt! har! det! enligt!
Carlsson,! Scania,! krävts! investeringar! i! IT! system.!En! abonnemangsavgift! betalas!
varje!månad!för!att! få!använda!de!tekniska!system!som!designats!för!att!uppfylla!
de! krav! EMIR! ställer!menar! Forslund,! Atlas! Copco.! Utöver! denna! abonnemangs5
kostnad!har!de!inte!själva!gjort!någon!nyinvestering!utan!betalar!alltså!istället!en!
avgift!för!att!använda!ett!system.!!
!
I!dagsläget!sköter!banken!rapporteringen!för!Företag!Z,!men!de!avser! investera! i!
ett! IT! system! i! framtiden! så! att! de! kan! hantera! kravet! internt.! Karlsson,! Toyota!
Material!Handling,!beskriver!en! liknande!situation!där! inga! investeringar! i! IT!sy5
stem!än!så!länge!skett!men!det!kommer!att!ske!framöver.!Detta!för!att!även!de!ska!
kunna!sköta!rapportering!internt!istället!för!att!banken!gör!det.!!!!!!
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5.7 FÖRORDNINGENS FORTLÖPANDE FÖRÄNDRINGAR 
Respondenten!från!Storbank!X!menar!att!då!förordningen!inte!var!helt!färdig!när!
den! lanserades,! har! extra! arbete! förekommit! för! de! aktörer! som! inkluderas! av!
EMIR.!Tid! som!skulle!kunna! spenderats!på! andra!arbetsuppgifter.!Respondenten!
menar! att! när! förordningen! lanserades! var! tidsramarna! för! att! uppfylla! de! krav!
EMIR!ställer!orimligt!korta,!vilket!för!många!innebar!betydande!kostnader!för!att!
hinna!färdigt! i! tid.!Även!respondenten!från!Storbank!Y!menar!att!komplexiteten!i!
regelverket! inneburit!kostnader!för!bankens!kunder.!Dahlgren,!Finansinspektion5
en,!uttrycker!att!svårigheterna!har!varierat!beroende!på!om!den!aktuella!verksam5
heten!verkar!som!en! finansiell!aktör!alternativt! ickefinansiell.!Finansiella!aktörer!
är!mer!vana!vid!den!här!typen!av!problematik.!
!!
Löfholm,!PwC,!menar!att!inläsningstid!samt!frustration!kring!regelverkets!föränd5
ringar!är!två!indirekta!kostnader!till!följd!av!att!regelverket!fortlöpande!förändras!
samt!uppdateras.!Tid! för! att! söka! information! samt!uppdatera! system!menar! re5
spondenten! från! Företag! Z! är! två! viktiga! kostnader! som! uppkommit! då! förord5
ningen!inte!var!genomarbetad!och!färdig!vid!lanseringen!av!den.!Då!det!kontinuer5
ligt!tillkommer!någonting!nytt!till!regelverket!kan!på!sikt!markanta!kostnader!fö5
rekomma.! Framförallt! menas! att! förordningens! fortlöpande! förändringar! tar!
mycket!tid!från!annat!värdeskapande!arbete.!!
!
Förordningen!har!enligt!Troedsson,!Svenska!Fondhandlareföreningen,!varit!oklar!
och!därmed!svår!att!tränga!igenom!vilket!resulterat!i!att!de!förändringar!som!skett!
i!den!genererat!betydande!kostnader!för!organisationer.!!

5.8 DIREKTA KOSTNADER VID ANLITANDE AV TREDJE 
PART 

5.8.1 IMPLEMENTERING 
Persson,!Toyota!Material!Handling,!framför!att!den!tredje!part!de!använder!sig!av!
är!banken!vilka!än!så!länge!inte!bidrar!till!en!kostnad.!Vidare!menar!han!att!de!blev!
kontaktade!av!verksamheter!med!diverse!systemlösningar!vilka!skulle!underlätta!
implementeringen,!men!dessa!alternativ!valdes!bort!på!grund!av!kostnaderna!samt!
en!befintlig!kontakt!med!sin!bank.!Dessutom!förstärker!Karlsson,!Toyota!Material!
Handling,!vikten!av!att!de!svenska!bankerna!erbjöd!gratis!implementeringshjälp!då!
EMIR!infördes,!annars!hade!inte!företaget!hunnit!implementera!regelverket!i!tid.!!
!
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Respondenten! från!Företag!Z!poängterar!att!bankerna!varit! till! stor!hjälp!vid! im5
plementeringen! av! EMIR.! Vidare!menas! att! om! konsulthjälp! från! revisorer! eller!
andra!konsultbolag!hade!antagits!hade!kostnaderna!varit!höga.!Men!tack!vare!att!
banken! erbjöd! denna! tjänst! utan! kostnad! undveks! en! kostnad! för! implemen5
teringen.!Det!åsyftas!att!bankerna!än!så!länge!erbjuder!dessa!tjänster!kostnadsfritt,!
men! i! förlängningen! anses! det! dock! möjligt! att! bankernas! administrativa! kost5
nader!blir! för! höga!och! att! avgifter! kommer!debiteras.!Med! grund! i! detta! utreds!
möjligheten!att!uppfylla!de!krav!EMIR!ställer!internt!för!att!undvika!kontakt!med!
tredje!part,!i!detta!fall!banken.!!
!
Forslund,! Atlas! Copco,! fortsätter! ovan! resonemang! angående! de! höga! engångs5
kostnaderna! som!uppkommer!vid!konsulthjälp.!Av!den!anledningen!menar!Fors5
lund,!Atlas!Copco,!att!de!själva!valde!att!implementera!EMIR!utan!hjälp!från!tredje!
part.!Carlsson,!Scania,!delar!Forslunds!syn!på!problematiken.!Även!de!har!valt!att!
hantera! stora! delar! av! implementeringen! internt! då! konsultkostnaderna! skulle!
blivit!alltför!höga.!!

5.8.2 DET KOMMANDE CLEARINGKRAVET 
Då!Företag!Z!inte!kommer!beröras!av!det!kommande!clearingkravet!är!den!frågan!
ej!behandlad!och!de!har!således!ingen!uppfattning!om!direkta!kostnader!som!kan!
uppstå!vid!anlitande!av!tredje!part!i!samband!med!detta.!Persson,!Toyota!Material!
Handling,! framför! att! de! funderingar! företaget! haft! i! frågan! är! mer! ett! konsta5
terande!om!att!clearingkravet!kommer!införas.!De!inser!att!de!kommer!inkluderas!
av!kravet!och!utreder!hur!kravet!kan!undvikas.!Men!de!har!inte!någon!uppfattning!
om!vilka!kostnader!som!innefattas!om!verksamheten!skulle!anlita!en!tredje!part.!!
!
Forslund,! Atlas! Copco,!menar! att! de! har! undersökt! dessa! kostnader! och! konsta5
terat!att!det!kommer!bli!betydande!kostnader!för!de!verksamheter!som!inkluderas!
av!clearingkravet.!Detta!konstaterande!kommer! från!offerter! från!de!banker!som!
används!säger!Forslund,!Atlas!Copco.!Carlsson,!Scania,! instämmer! i!slutsatsen!att!
det!kommande!clearingkravet!kommer!för!berörda!parter!att!resultera!i!betydande!
kostnader.!Exempel!på!dessa!kostnader!är!medlemskap!i!ett!clearinghus!samt!att!
löpande!ställa!kapital!som!säkerhet!för!transaktioner.!!

5.8.3 TRANSAKTIONSREGISTER 
Forslund,!Atlas!Copco,!menar!att!kostnaden!för!att!anlita!tredje!part!för!att!hantera!
transaktionsregistret! är! relativt! hög.! När! kravet! för! transaktionsrapportering!
skulle!träda!i!kraft!erbjöd!bankerna!en!tjänst!vilken!innebar!att!de!skulle!sköta!all!
rapportering,! både! av! interna! och! externa! derivat.! Gällande! de! interna! transak5
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tionerna!menas! att!man! ändock!måste! ta! fram! data! gällande! detta! för! att! sedan!
skicka!den!vidare! till! tredje!part! för!att!denne!sedan!skall! rapportera! in! transak5
tionen.!Men!då!man!som!organisation!måste!göra!det!kan!man!enligt!Forslund,!At5
las!Copco,! likväl! rapportera! internt.!Dock!avslutar!Forslund,!Atlas!Copco,! resone5
manget!med!att!detta!gäller!deras!organisation.!För!organisationer!med!extrema!
mängder!transaktioner!med!mer!komplexa!derivatinstrument! finns!det! fördelar! i!
att! tredje!part!hanterar! transaktionsrapportering! trots!de!höga!kostnaderna.!An5
ledningen! är! att! hanteringen! för! det! enskilda! bolaget! skulle! bli! för! komplex! och!
kostsam!enligt!Forslund,!Atlas!Copco.!Just!detta!är!en!lösning!som!Toyota!Material!
Handling!använt!till!en!början!enligt!Karlsson,!Toyota!Material!Handling.!De!beta5
lar!en!årsavgift!för!att!banken!skall!rapportera!även!interna!transaktioner!men!vad!
gäller! extern! rapportering! är! den! än! så! länge! avgiftsfri! enligt! Persson,! Toyota!
Material!Handling.!!
!
Carlsson,!Scania,!menar!att!exempel!på!kostnader!för!transaktionsrapportering!till!
tredje!part!skulle!kunna!vara!konsulttimmar!då!en!konsult!behövs!för!installation.!
För!en!organisation!som!Scania!skulle!dessa!kostnader!dock,!enligt!Carlsson,!Sca5
nia,!vara!försumbara.!!

5.9 INDIREKTA KOSTNADER VID ANLITANDE AV 
TREDJE PART 

Respondenterna!från!Storbank!Y!anser!att!det!i!samband!med!EMIR,!generellt,!inte!
finns!några!indirekta!kostnader!så!länge!banken!hanterar!rapporteringen.!De!situ5
ationer!där!indirekta!kostnader!har!uppkommit,!menar!respondenten!är!när!före5
tagen!själva! rapporterar!och!det! sedan!blir! tekniska!avstämningsproblem!mellan!
företagen!och!bankerna.!Dessa! tekniska!problem!arbetar!man!dock!kontinuerligt!
med!och!de!kommer!enligt!Storbank!Y!på!sikt!att!minska.!
!
Löfholm,!PwC,!menar!att!en!indirekt!kostnad!som!uppkommit!är!tiden!det!tar!att!
stämma!av!det!som!rapporterats! in!av! tredje!part! för!att! säkerställa!att! informa5
tionen!är!korrekt.!Då!denna!information!måste!kontrolleras!menar!Löfholm,!PwC!
att!det!är!enklare!att!rapportera!internt!än!att!kontrollera!det!någon!annan!gjort.!
Forslund,!Atlas!Copco,! syftar! på! samma!problematik! som! således! kan! resultera! i!
stora!kostnader.!Även!om!rapporteringen!sköts!av!tredje!part,!är!det!företaget!som!
ansvarar! för! att! informationen! är! korrekt! och! således! krävs! kontroll! av! det! som!
rapporteras.!Detta!resulterar!enligt!Forslund,!Atlas!Copco,!i!kontrollkostnader.!!!
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5.10 ASYMMETRISK INFORMATION  
Enligt! Dahlgren,! Finansinspektionen,! råder! ingen! asymmetrisk! information! som!
skulle!kunna! resultera! i! kostnader!eller!problem! för!någon!part.!Däremot!menar!
hon!att!den!asymmetri!som!råder!kring!information!om!EMIR!är!positivt.!Dahlgren,!
Finansinspektionen,!utvecklar!detta!med!att!informera!om!att!bankerna!aktivt!ar5
betar!med!att!förstå!regelverk!och!tack!vare!detta!har!bankerna!underlättat!både!
för! företagen!men! även! för! Finansinspektionen.! EMIR! innebär! att! Finansinspek5
tionen!har!tillsynsrätt!över!bolag!de!inte!tidigare!haft,!och!tack!vare!bankerna!me5
nar!Dahlgren,!Finansinspektionen,!att!informationen!spridits!ut!till!de!som!berörs.!
Hon!menar!att!det!är!omöjligt!för!Finansinspektionen!att!känna!till!samtliga!orga5
nisationer!som!berörs!av!EMIR!och!således!är!det!svårt!att!skicka!information!di5
rekt! till! dem.! Dahlgren,! Finansinspektionen,! menar! att! samtliga! organisationer!
vilka!gör!derivattransaktioner!berörs!av!EMIR.!Aktörerna!som!berörs!har!en!bank,!
vilken!arbetar!med!att!sprida!informationen!och!därmed!resulterar!inte!asymme5
trisk!information,!enligt!Dahlgren,!i!några!kostnader!eller!problem.!
!
Respondenten!från!Storbank!Y!styrker!resonemanget!ovan!då!de!anser!att!de!even5
tuella! asymmetrier! som! skulle! kunna! uppstå! utjämnas! av! bankerna! och! den! in5
formation! de! sprider! vidare! till! sina! kunder.! Vidare! menar! respondenten! från!
Storbank!Y! att! en! vanlig! bankkund! inte! har!möjlighet! att! sätta! sig! in! i! regelverk!
som!EMIR!då!det!är!alltför!tidskrävande!och!komplext!och!det!är!därför!deras!upp5
gift!som!bank!att!se!till!att!kunderna!är!medvetna!om!regelverk!som!berör!dem.!En!
risk! som!skulle! kunna!uppstå!med!detta! är! enligt!Carlsson,! Scania,! om!bankerna!
inte!utför!sina!åtaganden!på!ett!korrekt!sätt.!Detta!då!det!är!företagen!som!är!an5
svariga!gentemot!Finansinspektionen!och!är!inte!allt!korrekt,!kan!detta!resultera!i!
böter!för!företagen.!
!
Alpen,!Svenska!Fondhandlareföreningen,!menar!att!det! inte!är!omöjligt!att!asym5
metrisk! information! råder.!Detta!då! regelverk! som!EMIR!kan! resultera! i! en!kon5
centration!av! information! till!vissa,! främst!större!aktörer.!Det!krävs!att!det!är!en!
stor! organisation! för! att! kunna! vara!medveten! om! alla! de! krav! EMIR! ställer! och!
således!har!dessa!organisationer!ett!övertag!hävdar!Alpen.!Dessutom!har!mindre!
banker! och! värdepappersbolag! svårare! att! hantera! alla! dessa! regelverksför5
ändringar!och!Svenska!Fondhandlareföreningen!har!en!central!roll!i!detta!och!så5
ledes! en! viktig! roll! i! att! minska! eventuella! asymmetrier.! Just! samarbete! för! att!
sprida!information,!bland!annat!genom!intresseorganisationer!och!Svenska!Fond5
handlareföreningen,!menar!även!Dahlgren,!Finansinspektionen,!är!ytterst!centralt.!!
!
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Löfholm,!PwC,!menar!att!det!ligger!i!företagens!uppgift!att!se!till!att!de!är!uppdate5
rade!på!den!information!som!gäller!dem.!Anledningen!till!det!är!att!de!i!slutändan!
är! företagen! som! gentemot! Finansinspektionen! är! ansvariga! för! att! kraven! följs!
och!således!är!det!slutligen!deras!ansvar!att!inga!asymmetrier!råder.!

5.11 BEROENDESTÄLLNING 
Då! bankerna! i! dagsläget! rapporterar! gratis! åt! företagen! anser! Forslund,! Atlas!
Copco,! att! en! beroendeställning! till! bankerna! mycket! väl! kan! uppstå.! Bankerna!
rapporterar!gratis!då!det!skulle! innebära!en!ökad!arbetsbörda!för!dem!om!samt5
liga!företag!skulle!rapportera!själva.!Detta!anser!inte!Forslund,!Atlas!Copco,!vara!en!
långsiktig!lösning!eftersom!kostnaderna!för!bankerna!har!ökat!i!och!med!EMIR!och!
således! finns!en!risk!att! rapporteringen!kommer!utföras!mot!en!avgift.!Blir!kost5
naden!för!bankernas!tjänster!för!stor!tror!Forslund,!Atlas!Copco,!istället!att!många!
företag!kommer!att!utveckla!sina!egna!system!och!hantera!sin!egen!rapportering!
och! således! har! man! brutit! beroendeförhållandet.! Resonemanget! från! Forslund,!
Atlas!Copco,!får!medhåll!från!Löfholm,!PwC,!som!även!han!menar!att!bankerna!på!
sikt!kan!komma!ta!betalt!för!de!tjänster!som!idag!är!gratis!och!det!kan!resultera!i!
att!företaget!är!låst!till!en!bank!som!nu!tar!betalt!för!sina!tjänster.!!
!
Carlsson,! Scania,! hävdar! att! kostnaden! till! en! början! anses! vara! marginell! men!
kommer! på! lång! sikt! resultera! i! höga! kostnader! då! de! kommer! finnas! så! länge!
EMIR!gäller.!Just!denna!risk!menar!Persson,!Toyota!Material!Handling,!är!den!som!
organisationer!är!utsatta!för.!Med!grund!i!detta!har!man!för!avsikt!att!utveckla!sina!
egna! system! för! att! hantera! rapporteringen.! Således! undviker!man! denna! bero5
endeställning.!Då!det!inte!uppstått!en!monopolsituation!med!endast!en!aktör,!an5
ser!inte!Alpen,!Svenska!Fondhandlareföreningen,!denna!beroendeställning!vara!så!
farlig! för! berörda! aktörer.!Även!om!hon! anser! att! den! finns! är! den! alltså! inte! så!
problematisk.!!
!
Karlsson,!Toyota!Material!Handling,!menar!att!storleken!på!organisationen!avgör!
hur! stor! eller! liten! denna! beroendeställning! är.! För! större! aktörer,!med! flertalet!
olika! bankkontakter,! anser!Karlsson,! Toyota!Material!Handling,! att! risken! för! att!
hamna! i! en! beroendeposition! är! mindre! än! för! mindre! organisationer! vilka! har!
färre!bankkontakter.!Respondenten!från!Storbank!Y!är!inne!på!samma!linje!då!ett!
beroendeförhållande!inte!uppkommer!när!organisationer!kan!vända!sig!till!vilken!
tredje!part!som!helst.!Fortsättningsvis!menas!att!de!större!organisationerna!då!kan!
konkurrera!ut!bankerna!mot!varandra,!vilket!de!mindre!organisationerna!inte!kan!
på!samma!sätt.!!!
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5.12 RISKBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 

5.12.1 INNEBÖRDEN 
Respondenterna! hade! alla! en! övergripande! uppfattning! om! vad! de! riskbegrän5
sande!åtgärderna!bestod!av.!Även!om!inte!den!exakta!definitionen!blev!uttalad,!så!
resonerade!majoriteten!av!respondenterna!liknande!angående!innebörden.!!
!
Forslund,!Atlas!Copco,!menar!att!de!redan!hade!allt!på!plats!innan!kravet!infördes,!
det! var! ingenting!nytt!de!behövde! lägga! till! för! att!nå!upp! till! kraven.!Han!anser!
vidare!att! lagstiftarna!underskattade!bolagens!egen!kontroll,!en!kontroll!som!han!
menar!redan!fanns!i!många!stora!företag.!Respondenten!från!Företag!Z!menar!att!
de!hade!allting!på!plats!så!för!dem!var!det!ingenting!positivt!som!medfördes!av!just!
EMIR.!Det!påpekas!dock!att!kravet!är!positivt! för!marknaden!som!sådan.!Att!det!
finns!elektronisk!avstämning!gynnar!även!Företag!Z!i!deras!motparter,!då!det!be5
kräftas!tidigt!att!båda!parterna!är!överens.!Carlsson,!Scania,!är!också!av!åsikten!att!
det!mest!väsentliga!gällande!dessa!krav!är!att!affärerna!ska!bekräftas!inom!en!viss!
tid,!vilket!eliminerar!riskerna!för!att!man!inte!är!överens!med!sin!motpart.!

5.12.2 VINSTER MED RISKBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 
Respondenten!från!Företag!Z!anser!att!vinsterna!med!riskbegränsande!åtgärder!är!
att!risken!för!fel!eller!missförstånd!i!ingångna!transaktioner!och!avtal!minskas!al5
ternativt!elimineras.!Detta!menas!vara!ett!steg!i!rätt!riktning!för!det!finansiella!sy5
stemet!och!branschen!i!sig.!Carlsson,!Scania!följer!samma!tankesätt!och!menar!vi5
dare! att! vinsterna!uppkommer!när!bankerna!hamnar! i! insolvens.!Detta! eftersom!
alla!kontrakt!som!ingåtts!redan!har!blivit!avstämda.!!
!
Enligt!Forslund,!Atlas!Copco,!har!kravet!ett! lågt!värde!då!man!i! förordningen!har!
underskattat!vilken!kontroll! företagen!redan!har.!De!riskbegränsande!åtgärderna!
innebär!endast!att!omstrukturera!det!de!stora!företagen!redan!gör!i!andra!rutiner.!
Forslund,!Atlas!Copco,!menar!ändock!att!det! finns! långsiktiga!vinster! i!detta!krav!
men!han!anser!att!det!hade!gjort!större!skillnad!om!Atlas!Copco!inte!innan!regel5
verket!hade!haft!sådan!bra!kontroll!som!de!hade.!I!det!aktuella!fallet!verkade!det!
alltså! mer! som! en! omstrukturering! för! företaget.! Alpen,! Svenska! Fondhandlare5
föreningen,! anser! att! det! är! ett! bra! krav.!Hon! fortsätter! och!menar! att! vinsterna!
överväger!kostnaderna,!eftersom!många!av! företagen!hade!kontroll!över! flertalet!
av!kraven!innan!EMIR!infördes,!vilket!hon!anser!i!sig!är!en!vinst.!
!
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Löfholm,!PwC,!anser!att!dessa!krav!kommer!att!leda!till!en!bättre!riskkontroll!vid!
eventuella!problem!och!en!bättre!kunskap!om! företagens!situation.!Dahlgren,!Fi5
nansinspektionen,!menar!vidare!att!de!indirekta!och!direkta!vinsterna!är!att!mark5
naden!blir!mindre!riskfylld.!Det!skapas!en!bättre!kontroll!över!positioner!och!ett!
ordnat!förhållande!skapas!med!motparten,!vilket!också!anses!har!en!påverkan!på!
risken!av!dina!affärer.!Denna!vinst!anses!vara!betydande!och!risken!anses!minska!
ständigt.!!!

5.12.3 KOSTNADER MED RISKBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 
Forslund,!Atlas! Copco,!menar! att! de! kostnaderna! som!uppkom,! uppkom! i! imple5
menteringsstadiet!där!det!resulterade!i!arbetstimmar!för!att!sätta!upp!nya!rutiner.!
Det!var!enligt!honom!just!då!en!betydande!kostnad,!som!nu!löpande!är!direkt!för5
sumbar.!Även!Carlsson,!Scania!menar!att!kostnaderna!som!de!haft!är!tid!och!kraft!
för!att!genomföra!alla!kontroller,!men!han!anser!samtidigt!att!dessa!är!försumbara.!
Representanten!från!Storbank!Y!menar!att!det!kommer!att!bli!en!avvägning!mellan!
kostnader!och!riskbegränsning!gällande!dessa!krav.!Kostnaderna!som!uppstår!be5
ror!även!på!antalet! transaktioner! som!görs.!Enligt!Hugosson,!PwC,!är!de! främsta!
kostnaderna! tid! och! administration,! han! anser! även! att! det! uppkommer! system5
kostnader!till!viss!grad.!!
!
Alpen,!Svenska!Fondhandlareföreningen!uppmärksammar!en!ytterligare!kostnad,!
från!ett!samhällsperspektiv,!vilken!är!risken!för!en!försämrad!funktion!med!deri5
vat.!Detta!grundas! från!att!EMIR!och! liknande!regleringar!driver! standardisering!
hårt!och!detta!kan!leda!till!att!du!inte!kan!riskhantera!den!risken!du!innehar!på!ett!
korrekt! sätt.! Detta! menar! Alpen! är! ett! driv! som! finns! från! regleringar! vilket! så!
småningom!kan!leda!till!effekter!i!ekonomin.!!

5.13 FÖRVÄNTADE FÖRÄNDRINGAR AV EMIR 
Initialt! var! avsikten! med! EMIR! att! det! skulle! komma! att! efterlikna! den! ameri5
kanska!motsvarigheten,!Dodd!Frank!enligt!Alpen,!Svenska!Fondhandlareförening5
en.!Dock!anses!EMIR!nu!avvikit!så!pass!mycket!från!regelverket!Dodd!Frank!att!en!
fullständig!efterliknelse!är!omöjlig.!Detta!styrks!av!Dahlgren,!Finansinspektionen,!
som!anser!att!EMIR!snarare!är!utvecklat!utifrån!Dodd!Frank!och!sedan!anpassat!till!
europeiska! förhållanden.!Kraven! i! EMIR! är! till! viss! del! hårdare! än!de! krav!Dodd!
Frank! ställer! på! den! amerikanska!marknaden! fortsätter!Dahlgren,! Finansinspek5
tionen.!Detta!är!något!som!ifrågasätts!av!Forslund,!Atlas!Copco,!som!poängterar!att!
EMIR!är!hårdare!mot! företagen! än! vad!Dodd!Frank! är! och!han! ställer! sig! frågan!
varför!Europa!ska!ha!andra!regler!är!den!amerikanske!marknaden.!Enligt!Forslund,!
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Atlas!Copco,!är!då!syftet!med!både!EMIR!och!Dodd!Frank!svåra!att!uppnå!så!länge!
de!båda!inte!ställer!samma!krav.!!
!
Den!förändring!som!är!närmast!i!tiden!är!enligt!Dahlgren,!Finansinspektionen,!in5
förandet! av! clearingkravet.!Detta! kommer!dock! implementeras! successivt! för! att!
mildra! den! problematik! som! annars! kan! uppstå! vid! införandet.! Utöver! clearing5
kravet!kommer!även!krav!om!att!ställa!säkerheter!vid!OTC!–!derivattransaktioner!
införas!på!sikt!enligt!Dahlgren,!Finansinspektionen.!Detta!regelverk!är!dock!tänkt!
att! svara! globalt,! och! inte! endast! beröra! Europa! och!man! försöker! samordna! en!
implementering!av!detta!globala!regelverk.!!
!
Transaktionsrapporteringen! är! än! så! länge,! enligt! Alpen,! Svenska! Fondhandlare5
föreningen,! svårast! för! berörda!parter! och! förtydligande!krävs! för! att! underlätta!
rapporteringen.! I! den! tekniska! standarden! bör! det! komma! förändringar,! men!
dessa!främst!på!detaljnivå!fortsätter!Alpen,!Svenska!Fondhandlareföreningen.!Det!
pågår!ett!aktivt!arbete!med!att!förbättra!de!tekniska!standarder!som!finns!gällande!
transaktionsrapportering! styrker! Dahlgren,! Finansinspektionen.! Detta! då! man! i!
efterhand! insett! att!de! som! idag! finns!är! alltför!komplexa!och! svårtolkade.!Dahl5
gren,!Finansinspektionen,! framför!att!vissa!mindre!saker!kan!komma!att! tas!bort!
och! således! blir! kraven! marginellt! mildare.! Karlsson,! Toyota! Material! Handling,!
menar!dock!att!det!är!bättre!att!EMIR!fortsätter!ställa!de!krav!man!nu!implemente5
rat! då! det! är! de! ständiga! förändringarna! i! regelverket! som! är! problematiska! att!
hantera.!Vidare!menar!respondenten!från!Storbank!Y!att!den!kommande!förnyade!
tekniska! standarden! gällande! transaktionsrapporteringen,! kan! komma! att! inne5
bära!problem!för!dem!som!bank!då!viss!teknisk!omställning!kan!krävas.!Samtidigt!
menas!att!det!kommer!underlätta!för!företagen!som!berörs!av!det.!!
!
Flertalet! respondenter! önskar! ändå! en!minskning! av! kraven! samt! data! som! ska!
rapporteras!in!till! transaktionsregistren!då!de!inte!ser!nyttan!för!detta.!Dahlgren,!
Finansinspektionen,!menar!att!fördelen!med!all!data!som!rapporteras!in!är!att!ge5
nomlysningen!på!derivatmarknaden!ökar!och!således!kommer!EMIR!uppfylla!sitt!
syfte.!!
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6 ANALYS 

6.1 TRANSAKTIONSKOSTNADER 
North! (1990)! menar! att! syftet! med! institutioner! är! att! reducera! transaktions5
kostnader!för!att!minska!osäkerheten!på!marknaden.!Detta!stämmer!överens!med!
respondenternas! generella!uppfattning! angående!EMIR!och!det! stämmer!på! lång!
sikt!att!förordningen!syftar!till!att!minska!osäkerheten.!På!kort!sikt!menar!majori5
teten! av! respondenterna! att! det! har! varit! problematiskt! att! implementera! för5
ordningen!i!respektive!verksamhet.!Detta!kan!härledas!till!att!transaktionskostna5
derna!ex,ante!har!varit!omfattande!(Bjuggren!&!Skogh,!1989).!Anledningen!till!att!
kostnaderna!ex,ante! har!varit! störst!grundas,! enligt! författarna,! i! ett!otydligt! for5
mulerat!regelverk.!Således!har!en!oklarhet!uppstått!gällande!hur!man!ska!hantera!
kraven!som!uppstår! i!och!med!EMIR.!Detta!är!något! flertal! respondenter!är!ense!
om.!Oklarheten!grundas!vidare! i!att!EMIR!påverkar! företag!som! inte! tidigare!har!
varit! inkluderade! av! ett! finansmarknadsregelverk,! vilket! ökar! komplexiteten! för!
dessa!aktörer.!
!
De!största!transaktionskostnaderna,!vilka!uppstått!ex,ante,!har!varit!sökkostnader!
och! kontraktskostnader.! Enligt! Alchain! och! Allens! (1974)! definition,! har! sök5
kostnaderna!initialt!bestått!i!att!hitta!information!gällande!regleringen.!Författarna!
drar!slutsatsen!att!transaktionskostnaderna!blev!högre!än!vad!de!hade!behövt!bli!
om! förutsättningarna! hade! varit! annorlunda,! detta! med! grund! i! förordningens!
otydlighet!uttryckt!av!respondenterna.!Författarna!anser!att!kontraktskostnaderna!
har!varit!försumbara!då!de!flesta!aktörerna!redan!hade!kontrakt!med!tredje!part.!
De!större!aktörerna!uppfyllde!redan!innan!EMIR!majoriteten!av!kraven!som!åter5
finns! i! riskbegränsande! åtgärder.! Författarna! menar! att! kravet! om! riskbegrän5
sande! åtgärder,! beträffande! stora! företag! inom! kategorin! NFC,! därmed! inte! till5
förde!någon!extra!åtgärd.!Detta!då!företagen!redan!hade!liknande!åtgärder!upprät5
tade,!men! för! att! ligga! i! linje!med!kraven! som!EMIR! ställer! tvingades!de! att! om5
strukturera!detaljer.!Författarna!ser!fördelen!med!kravet!gentemot!mindre!aktörer!
då!denna!typ!av!åtgärder!är!betydande!för!riskminimeringen!på!marknaden.!Men!i!
detta!fall!anser!författarna!att!en!riktning!av!kravet!skulle!ha!ställts!till!mindre!fö5
retag!istället!för!till!hela!marknaden.!Hade!kravet!ställts!annorlunda!menar!förfat5
tarna!att!företag!som!redan!vidtog!liknande!åtgärder!inte!hade!fått!ökade!transak5
tionskostnader!för!en!omstrukturering.!De!hade!istället!kunnat!fokusera!på!övriga!
krav!i!EMIR.!
!
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Författarna!drar! slutsatsen!att! flertalet! sökkostnader!hade!kunnat!undvikas!med!
en!tydligare!utformning!av!regelverket.!Flertalet!respondenter!menade!att!det!har!
kostat!deras!verksamhet!mycket!tid!i!form!av!arbetstimmar!och!frustration!att!im5
plementera!EMIR.!Författarna!påpekar!att!tid!idag!är!centralt!och!kostar!verksam5
heter!mycket!pengar.!!Tiden!som!de!investerar!för!att!uppfylla!krav!från!en!ny!re5
glering! anses! ta!mycket! tid! från! företagens! kärnverksamhet,! vilket! leder! till! fru5
stration.!Författarna!kan!se!ett!mönster!av!att!de!finansiella! företagen!som!inter5
vjuats!ser!mer!positivt!på!en!implementering!av!EMIR!än!de!företag!som!inte!i!van5
liga! fall! påverkas! av! regelverk! i! samma! omfattning.! Författarna! vill,!med! detta! i!
åtanke,!tydliggöra!att!de!anser!att!implementeringen!och!införandet!av!EMIR,!för5
delaktigt!skulle!kunnat!ske!stegvis!så!att!marknaden!haft!tid!att!anpassa!sig.!!
!
Det!är!en!fördel!att!bankerna!har!tagit!den!ledande!rollen!i!informationsspridning5
en! av! regelverket,! då! det! annars! kunna! lett! till! att!många! företag! inte! uppfyller!
kraven! som!EMIR! ställer.!Att! bankerna! erbjuder! tjänster! för! att! hjälpa! företagen!
med!EMIR!ses!även!det! som!positivt.!Både!bankerna!och!deras!kunder! tjänar!på!
detta!i!nuläget,!frågan!som!ställs!är!hur!det!kommer!att!se!ut!i!framtiden?!Det!finns!
tydliga!tendenser,!enligt!vissa!respondenter!samt!författarna,!att!bankerna!i!fram5
tiden! kommer! att! ta! betalt! för! tjänsterna! de! erbjuder.! Detta! delvis! på! grund! av!
bankernas!ökade!kostnader! i!och!med!EMIR.!Författarna!drar!även!slutsatsen!att!
beror!på!att!många!aktörer! idag!är!beroende!av!bankerna,! vilket!kan! leda! till! en!
affärsmöjlighet!för!bankernas!del.!!
!
Transaktionsrapporteringen! har! enligt! majoriteten! av! respondenterna! lett! till!
ökade! kostnader,! kanske! främst! för! mindre! aktörer.! Mindre! aktörerna! måste! i!
större!utsträckning!väga!nyttan!av!riskhantering!mot!kostnaden!i!varje!derivataf5
fär! för! att!undgå!ökade! transaktionskostnader.!Till! följd! av!detta!uppkommer!en!
risk!om!att!mindre!aktörer!kan!välja!att!sluta!hedga!om!kostnaden!överväger!nyt5
tan.!Författarna!vill!poängtera!risken!som!kan!infinna!sig!på!den!finansiella!mark5
naden! då! aktörer! är! helt! exponerade!mot! risken! i! varje! transaktion.! Författarna!
anser! att! en! stegvis! implementering! av! EMIR! skulle! kunnat!motverka! och!mini5
mera! denna! risk.! Slutsatsen! gällande! transaktionsrapporteringen! varierar! alltså!
beroende!på!om!det!handlar!om!en!stor!eller!en!liten!aktör,!där!fördelen!anses!av!
författarna!finnas!hos!de!stora!aktörerna.!!

6.2 INSTITUTIONELL FÖRÄNDRING 
Institutionell!förändring!är!en!komplicerad!process.!Enligt!North!(1990)!finns!det!
informella! begränsningar! i! samhället,! vilket! gör! att! en! förändring,! i! form! av! en!
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formell! reglering,! inte! formas! direkt! utan! förändringen! kommer! att! ske! stegvis.!
Författarna!instämmer!med!North!(1990)!och!menar!att!det!är!en!problematik!som!
har!uppkommit! i! samband!med! införandet! av!EMIR.!Det!hade,! enligt! författarna,!
varit!en!fördel!att!inrätta!EMIR!stegvis!för!att!ge!marknaden!tid!för!förberedelser!
och!bättre! förståelse!av!hur!en! implementation!av!regelverket!skulle!sett!ut.!Rol5
and!(2004)!menar!att!hur!accepterad!en!lag!eller!reglering!är!beror!på!hur!accep5
terat!det!lagliga!systemet!är!samt!vilka!som!påverkas!av!förändringen.!Författarna!
åsyftar!att!det!är!många!nya!aktörer!som!påverkas!av!EMIR,!det!leder!till!att!regle5
ringen!kommer!ta! längre! tid!att! implementera! för!dessa!aktörer.!Detta!är!ytterli5
gare! en! synpunkt! vilken! leder! till! slutsatsen! om! att! EMIR! skulle! implementerats!
och!införts!stegvis.!
!
Författarna!tydliggör!mönster!som!visar!positiviteten!av!att!fler!aktörer!än!de!som!
vanligtvis!står!under!Finansinspektionens!tillsyn11!inkluderas!av!EMIR.!Det!är!vä5
sentligt!att!även!dessa!aktörer,!vilka!är!en!del!av!den!finansiella!marknaden,!vidtar!
åtgärder! för!att! förebygga!risk.!Författarna!menar!att!det! faktum!att!alla! respon5
denterna!kände!till!syftet!med!EMIR!samt!såg!en!framtida!nytta!gör!att!de,!även!då!
ökande! transaktionskostnaderna! uppkommit,! ser! positivt! på! regleringen! och!
kommer!att!arbeta!för!att!vidare!följa!kraven!som!regleringen!innefattar.!!
!
Informationen!angående!OTC!–!derivataffärer!som!fås! från!transaktionsrapporte5
ringen!syftar!till!att!snabbare!lokalisera!var!de!största!riskerna!finns.!Möjligheten!
att!överblicka!marknaden!är!viktig!för!att!stabilisera!marknaden.!Författarna!me5
nar!att!det!finns!en!brist!i!hanteringen!av!informationen!som!fås!då!man!ännu!inte!
kan!se!någon!bearbetning!av!denna.!Författarna!menar!vidare!att!detta!leder!till!att!
aktörer!blir!tveksamma!till!EMIR.!En!uppfattning!som!härleds!från!respondenterna!
är!att!om!man!berörs!av!ett!regelverk!som!ställer!krav!på!ens!verksamhet,!vill!man!
se!nyttan!som!den!bidrar!till.!Detta!menar!författarna!skapar!en!sorts!motivation!
för! att! uppfylla! de! krav! regleringen! ställer.! Transaktionsrapporteringen! ska! leda!
till!en!bra!överblick!men! i!nuläget!hanteras! inte! informationen,!vilket! författarna!
ser! resultera! i! en!ökad! frustration!bland! respondenterna.! Författarna!vill! poäng5
tera! vikten! av! att! tydliggöra! hur! syftet! med! EMIR! skall! uppfyllas.! Detta! för! att!
minska!risken!för!att!aktörerna!ifrågasätter!de!positiva!effekterna!gällande!regel5
verket.!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Vanligtvis!står!exempelvis!banker!och!övriga!finansiella!aktörer!under!Finansinspektionens!tillsyn.!
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EMIR! inkluderar! i! nuläget! inte! kravet! om! clearing,! detta! krav! kommer! att! verk5
ställas!senare!under!år!2015!och!början!av!år!2016.!När!olika!verksamheter!inklu5
deras!av!kravet!beror!på!vilken!kategori,!enligt!EMSA,!verksamheten!innefattas!av.!
Transaktionsrapporteringen! leder! till! en! ökad! överblick! av! marknaden! och! re5
spondenterna! anser! att! clearingkravet! kommer!att! leda! till! en!praktisk! riskmini5
mering.!Detta!eftersom!aktörerna!måste!ha!en!central!motpart!till!sina!affärer.!För5
fattarna!ser!återkommande!att!det!är!bankerna!som!är!mest!positiva!till!clearing5
kravet!vilket!anses!bero!på!att!bankerna!redan!har!rutiner!och!åtgärder!som!upp5
fyller!dessa!krav.!Författarna!menar!även!att!det!är!naturligt!att!bankerna!även!vill!
att!deras!största!kunder!ska!hantera!sina!positioner!på!samma!sätt!som!de!gör.!För!
företagen!som!inkluderas!av!kravet,!utläser!författarna,!att!en!ökning!av!transak5
tionskostnader!kommer!att!ske.!Även!här!tolkas!denna!ökning!till!stor!del!bero!på!
att!det!är!nytt! för! företagen!att! inkluderas!av!denna! typ!av!krav!och!har!därmed!
inte!redan!uppsatta!rutiner!för!detta.!!!

6.3 ATT BEAKTA VID TRANSAKTIONER 
För! att! hantera! transaktionsrapporteringskravet! i! EMIR,! internt,! investerar! före5
tagen! i! ett! IT! system! som! är! anpassat! endast! för! rapporteringen.! Systemen! an5
vänds!för!att!få!ut!rätt!information!från!varje!affär,!som!sedan!skickas!till!transak5
tionsregistren.! Systemet! måste! även! anpassas! till! eventuella! övriga! system! som!
verksamheten!använder!sig!av.!Enligt!författarna!anses!denna!investering!vara!en!
dedikerad!tillgångsinvestering.!Williamson!(1985)!definierar!denna!typ!av!investe5
ring!som!en!investering!gjord!för!att!verka!för!ett!visst!behov!samt!för!att!tillfreds5
ställa!en!viss!part.!Detta! leder! författarna! till! slutsatsen!att!aktörerna! inte!vill!att!
förordningen!ska! förändras!ytterligare!eftersom!en!anpassning!av!befintliga!krav!
redan!gjorts.!En!mindre!förändring!som!inte!påverkar!stora!investeringar!inklude5
ras! inte! i! detta! resonemang.! Men! skulle! förordningen! förändras! alltför! mycket!
finns!det!en!risk!för!att!företagens!investeringar!skulle!bli!obrukbara!och!de!skulle!
inneha!överkapacitet,!vilken!inte!kan!användas.!
!
Författarna!anser!att!det!bara!är!de!stora!aktörerna,!vilka! innehar!stor!volym!av!
derivat,!som!fördelaktigt!använder!sig!av!system!så!att!de!kan!hantera!kravet! in5
ternt.!De!stora!aktörerna!kan!även!använda!sina!stordriftsfördelar,!vilket!leder!till!
att!de!har!en!bättre! förhandlingssituation.!Mindre!volymer,!anser! författarna! till5
sammans!med! flertalet! respondenter,!hanteras!mer! lönsamt!av! tredje!part.!Detta!
anser!författarna!skapar!en!problematik!eftersom!företagen!inte!har!samma!möj5
ligheter!beroende!på!dess!storlek.!Problematiken!uppkommer!då!det,!av!författar5



! 57!

na,!anses!mest!positivt!att!hantera!kravet!internt!då!företaget!innehar!all!kontroll!
själva.!!
!
Det! tydliggörs! att! förordningen! ständigt! förändras,! inte! bara! då! respondenterna!
uttrycker! detta! utan! även! då! de! tekniska! standarderna! utvecklas! till! det! bättre.!
Groenewegen!m!fl.!(2010)!menar!att!transaktioner!alltid!innehåller!en!osäkerhet,!
angående!EMIR!är!det!de!ständiga!förändringarna!i!regelverket!som!anses.!Dessa!
menar! författarna! skapar! en! osäkerhet! i! kontrakt! som! ingås! eftersom! aktörerna!
inte!bestämt!kan!veta!om!det!slutligen!är!det!krav!som!ska!uppfyllas.!Vidare!menar!
författarna!att!det! inte! finns!en! tydlig!överblick!över!vad!som!ska! ingås! i!kraven,!
vilket!ökar!denna!osäkerhet.!!
!
Groenewegen! m! fl.! (2010)! åsyftar! att! transaktionskostnader! även! beror! på! fre5
kvensen! av! interagerandet! mellan! parter.! Frekvensen! mellan! stora! aktörer! och!
banker!är!ofta!hög!eftersom!ett!kontinuerligt!interagerande!sker!mellan!parterna.!
Enligt!Groenewegen!m!fl.!(2010)!kommer!då!rutiner!och!gemensam!förståelse!ut5
vecklas!vilket!leder!till!att!ett!varaktigt!förhållande!upprättas.!Eftersom!det!enligt!
Groenewegen!m!fl.!(2010)!gör!det!vidare!svårt!och!mer!kostsamt!att!bryta!det!för5
hållandet! anser! författarna! att! banken! kommer! att! prioritera! de! stora! aktörerna!
med!vilka!de!har!ett!djupt!förhållande!till.!Detta!leder!till!att!de!mindre!aktörerna,!
vilka!banken!har!en! lägre! frekvens!med,!kommer!prioriteras!bort!och!därmed! få!
högre!transaktionskostnader.!

6.4 KONTRAKTSTEORI 
Groenewegen!m!fl.!(2010)!definierar!ett!kontrakt!som!ett!avtal!mellan!parter!där!
en!överenskommelse!om!utbyte!av!vara!eller!tjänst!samt!hur!denna!skall!betalas,!
träffats! innan!transaktionen!genomförs.!När!det!blev!känt!att!EMIR!skulle! träda! i!
kraft!kan!författarna!se!att!kontrakt!mellan!företag,!storbanker!samt!annan!tredje!
part!upprättades!för!att!vara!i!linje!med!EMIR.!Respondenterna!i!studien!menar!att!
utan!bankernas!hjälp,!hade!en!implementering!på!utsatt!tid!inte!varit!möjlig.!För5
fattarna!kan!dock! se!en!begräsning! i! antalet!kontrakt! som!upprättats!med!en!ny!
tredje!part.!De!företag!som!författarna!har!intervjuat!menar!att!de!riktat!sina!frå5
gor! till! de! banker! och! redovisningsbyråer! de! haft! kontakt!med! sedan! tidigare.! I!
samband!med!att!EMIR!infördes!bildades!flertalet!konsultbolag!vilka!skulle!under5
lätta!implementeringen.!Användandet!av!dessa!tjänster!anser!dock!författarna!bli5
vit!begränsat.!En!anledning!till!detta!är,!enligt!författarna!och!respondenterna,!att!
konsulter! ofta! resulterar! i! höga! kostnader! och! då! bankerna! erbjöd! sina! tjänster!
gratis!var!således!valet!givet.!!
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Samtliga!respondenter!poängterar!att!EMIR!är!ett!komplext!regelverk!vilket!varit!
problematiskt!att!implementera!då!de!berör!företag!vilka!inte!är!vana!att!hantera!
denna! typ! av! regelverk.! Till! följd! av! detta! anser! författarna! att! flertalet! företag!
hamnat!i!en!beroendeställning!till!sina!banker.!Detta!då!de!inte!är!vana!att!läsa!in!
sig!på!finansiella!regelverk!och!att!EMIR!varit!ett!komplext!sådant.!Finansinspek5
tionen! uppger! själva! att! regelverket! till! viss! del! pressades! ut! på!marknaden! för!
tidigt!då!det!i!efterhand!kommit!förändringar!i!regelverket!och!fler!förändringar!är!
att!vänta.!Finansinspektionen!arbetar!nu!aktivt!med!att!revidera!tidigare!tekniska!
standarder! för! att! dessa! ska!bli! enklare! för!berörda!parter! att! följa.! ! Således!har!
företagen!hamnat!i!en!beroendeställning!till!tredje!part!då!de!inte!själva!är!tillräck5
ligt!insatta,!och!inte!heller!har!möjlighet!att!bli!det,!då!det!går!utanför!deras!kärn5
verksamhet.!Enligt!författarna!kan!denna!beroendeställning!på!sikt!komma!att!bli!
kostsam!för!företagen!då!bankerna!på!sikt!kan!komma!ta!betalt!för!sina!tjänster.!!
!
Vissa! respondenter! i! studien!hävdar!dock! att! den!beroendeställning! som! författ5
arna!anser! finns! inte!är! så!utbredd.!Detta!då!det! finns! flera!banker!dit! företagen!
kan!vända!sig!och!företagen!har!då!möjlighet!att!ställa!krav!på!sin!bank!om!ett!pris!
på! dessa! tjänster! skulle! införas.! Författarna! anser! dock! att!möjligheten! att! sätta!
bankerna!i!konkurrens!till!varandra!beror!på!storleken!på!företaget.!I!detta!reso5
nemang!får!författarna!medhåll!från!en!respondent!i!studien.!Ett!företag!vilken!är!
en!liten!aktör!på!den!svenska!derivatmarknaden,!anser!författarna,!skulle!kunna!få!
det! svårt! att! ställa! krav! på! sin! bank! och! konkurrera! olika! banker!mot! varandra.!
Detta! anser! författarna! delvis! bero! på! att! mindre! företag! inte! har! samma! antal!
bankkontakter!som!större!företag,!men!även!att!större!företag!är!viktigare!kunder!
för!banken.!!

6.4.1 ASYMMETRISKT DILEMMA  
Mellan!de!företag!som!anlitade!banker!för!att!hantera!transaktionsrapporteringen!
kan! författarna! se! ett! principal5! och! agent! förhållande! utifrån! definitionen! av!
Bjuggren!och!Skogh!(1989).!Enligt!författarna!är!i!detta!fall! företagen!principalen!
och! storbankerna,! vilka! genomför! rapporteringen,! agenten.! Groenewegen! m! fl.!
(2010)!menar!att!asymmetrisk!information!är!en!risk!vid!detta!förhållande.!Förfat5
tarna!kan!se!tydliga!tecken!på!att!asymmetrisk!information!uppstått.!Detta!då!flera!
av!de!företag!som!intervjuats!hävdar!att!de,!i!samband!med!transaktionsrapporte5
ringskravet,!inte!hade!tillräcklig!kunskap!för!att!själva!kunna!rapportera!sina!deri5
vattransaktioner.!De!var!tvungna!att!delegera!ut!denna!uppgift!till!banken.!Asym5
metrisk! information! har,! enligt! författarna,! uppstått! då! bankerna! hade! den! kun5
skap!som!företagen!saknade!gällande!transaktionsrapporteringen.!Ändock!menar!
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både! bankerna! och! Finansinspektionen! att! asymmetrisk! information! gällande!
EMIR!inte!råder!mellan!dessa!parter.!!
!
Vidare!har!företagen!i!studien!uppgett!att!det!kan!uppstå!tekniska!matchningspro5
blem!när!deras!uppgifter! gällande!en!derivattransaktion! skall!matchas!med!ban5
kens!uppgifter.!Med!grund!i!det!anser!författarna!att!storbankerna,!till!viss!del,!väl5
jer!att!rapportera! för! företagens!räkning!eftersom!deras!egennytta!då!blir!större.!
Dock!minskar!företagens!kontroll!vilket!kan!resultera!i!stora!kostnader,!i!form!av!
böter,!då!de!i!slutändan!är!ansvariga!för!att!det!som!rapporterats!är!korrekt.!En!av!
storbankerna!i!studien!uppger!även!att!de!har!avtal!där!de!frånsäger!sig!allt!ansvar!
och! att! eventuella! straffavgifter! utförda! av! Finansinspektionen!betalas! av! företa5
gen.!Författarna!anser!därför!att!bankerna!avser!maximera!sin!egennytta!då!deras!
rapportering!underlättas!om!de!själva!har!genomfört!rapporteringen!åt!företagen,!
samtidigt!avsäger!de!sig!ansvaret!gentemot!Finansinspektionen!att!rapporteringen!
är!korrekt!utförd.!!!
!
Ett! exempel! på! det! som!North! (1993)! definierar! som!adverse, selection! är,! enligt!
författarna,! det! informationsövertag! större! företag! hade! över! mindre! företag! i!
samband!med!implementeringen!av!EMIR.!!Författarna!anser!att!större!företag!är!
kunder!vilka!bankerna!är!mer!rädda!att!förlora!då!de!är!lönsammare!kunder.!När!
EMIR!och!dess!krav! infördes!kom!det! snabbt!och!det!blev!en! intensiv!period! för!
alla!berörda!parter.!Bankerna!har!inte!möjlighet!att!nå!ut!till!alla!kunder!samtidigt!
och!då!EMIR!är!en!unik!reglering!där!Finansinspektionen!har!tillsyn!över! företag!
de! inte!annars!har! tillsyn!över,! kunde! inte!heller!Finansinspektionen!hjälpa!ban5
kerna!att!sprida!information.!Således!anser!författarna!att!större!företag!hade!ett!
informationsövertag,! adverse, selection,! över! de!mindre! företagen.! Resonemanget!
styrks! då! en! av! respondenterna! uppgav! att! EMIR! och! dess! implementering! inte!
ingår! i! företags! kärnverksamhet! men! att! större! bolag! haft! lättare! att! ta! till! sig!
denna!typ!av!information!då!de!har!en!bredare!erfarenhet!om!regelverk.!!
!
Den!ovan!nämnda!asymmetriska!informationen,!kan!författarna!se,!har!resulterat!i!
en!kostnad!för!de!mindre!bolagen.!Denna!kostnad!består!i!konsultarvoden!i!sam5
band!med! implementeringen!av!EMIR.!Kraven! regelverket! ställer! gällande! trans5
aktionsrapportering!började!gälla!kort!efter!att!regleringen!presenterats.!Respon5
denter! i! studien!uppger! att! de!blev!kontaktade! av!konsultbolag! vilka! skulle! vara!
behjälpliga!vid!implementeringen!av!EMIR,!men!då!respondenterna!redan!upprät5
tat!en!kontakt!med!banken!valdes!dessa!bort.!Banken!tog,! i!samband!med!imple5
menteringen,! inte! betalt! för! sina! tjänster! gällande! EMIR! vilket! konsultbolagen!
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gjorde.!Respondenter!i!studien!indikerar!även!att!konsultkostnader!tenderar!att!bli!
betydande!kostnader!för!företag!och!således!blir!de!än!mer!betydande!för!mindre!
bolag.! Då! de! större! bolagen! inte! valde! att! använda! konsulthjälp! vid! implemen5
teringen!av!EMIR,!anser!författarna,!att!konsulter! istället!vände!sig!till!de!mindre!
bolagen.!Utifrån!resonemanget!ovan!gällande!att!de!större! företagen!hade!ett! in5
formationsövertag!över!de!mindre! företagen,! anser! författarna,! att! det! finns! risk!
för! att! de!mindre! bolagen! valde! att! anlita! konsulter! för! att! implementera! EMIR.!
Således!drabbades!de!av!betydande!kostnader.! !När!informationen!från!bankerna!
gällande!deras!gratistjänster!sedan!nådde!de!mindre!bolagen,!hade!de!redan!anli5
tat!konsulter! för!detta!och!således!behövdes! inte!bankerna!hjälp.!Sålunda!hävdar!
författarna! att! de! mindre! företag! kan! anses! ha! drabbats! negativt! av! adverse, seE
lection!enligt!North!(1993)!vilken!uppkom!i!samband!med!informationsspridning!
av!EMIR.!!
!
Författarna!anser!att!informationsövertaget!idag!är!mindre!än!det!var!till!en!början.!
Allteftersom!tiden!efter!införande!av!EMIR!gick!har,!enligt!författarna,!fler!företag!
kommit! i! kapp!de! informationsövertag! bankerna! till! en! början! hade! då! vissa! re5
spondenter!uppger!att!de!deltagit!i!informationsträffar!anordnade!av!bland!annat!
Finansinspektionen!och!branschorganisationer.!Författarna!anser!att!det!är!viktigt!
att!företagen!fortsätter!att!själva!samla!in!information!gällande!EMIR!och!inte!end5
ast!erhålla! information!från!bankerna.!Detta!då!det!finns!risk!för!att!bankerna!än!
en! gång! hamnar! i! ett! informationsövertag! vilket! på! sikt! kan! resultera! i! att! före5
tagen! får! betala! för! tjänster! och! information! de! själva! kunnat! hantera.! Resone5
manget!grundas!i!att!vid!den!typ!av!förhållande!som!uppstått!mellan!företagen!och!
bankerna!finns!det,!enligt!Groenewegen!m!fl.!(2010),!risk!för!särskiljande!intresse.!
Denna! risk! anser! alltså! författarna! långsiktigt! kan! finnas! mellan! företagen! och!
bankerna.!!

6.5 VERTIKAL INTEGRATION  
Vertikal! integration! är! ett! sätt! att! minska! transaktionskostnader! (Bjuggren! &!
Skogh,!1989).!Författarna!anser!dock!att! inga!av!de! företag!som! intervjuats!upp5
nått! vertikal! integration,! däremot! har! vissa! av! de! intervjuade! företagen! uppnått!
det!som!Ricketts!(1994)!benämner!kvasi!–!vertikal!integration.!Anledningen!är!att!
vissa!av!respondenterna!valt!att!köpa!in!ett!IT!system!för!att!kunna!genomföra!den!
transaktionsrapportering!som!krävs!och!således!hävdar!författarna!att!kvasi!–!ver5
tikal! integration!uppnåtts.! För! att! fullständig! vertikal! integration! skulle!uppnåtts!
menar! författarna! att! det! krävts! att! företagen! varit! integrerade!med! de! system5
leverantörer!som!anlitats!för!att!utveckla!system!för!transaktionsrapportering.!!
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Trots! att! företagen,! enligt! författarna,! inte! uppnått! vertikal! integration! anser! de!
ändock!att!de!företag!som!uppnått!kvasi!–!vertikal!integration!uppnår!samma!vins5
ter! som! de! skulle! gjort! vid! vertikal! integration.! Författarna! grundar! detta! i! att!
Bjuggren!och!Skogh!(1989)!menar!att!en!av!fördelarna!med!vertikal!integration!är!
att!risken!för!opportunistiskt!beteende!minskar.!De!företag!som!valt!att!köpa!in!ett!
system! från! en! extern! systemleverantör,! för! att! själva! kunna! sköta! sin! dagliga!
transaktionsrapportering,!uppnår!dessa!vinster.!Författarna!menar!att!då!de!vän5
der!sig!till!en!systemleverantör,!vars!affärsidé!är!att!sälja!moduler!vilka!passar!de5
ras!kunders!behov,!delar! systemleverantören!och! företagen! intresse.! Således!har!
risken!för!att!den!ena!av!dessa!parter!agerar!i!syfte!att!själva!maximera!sina!vinster!
minskat.!Författarna!vill!dock!poängtera!att!det! finns!en! liten!risk!för!att!system5
leverantörerna,!vilka!har!ett!tekniskt!informationsövertag!över!företagen,!kan!de5
bitera!en!för!hög!summa!då!företagen!inte!besitter!den!kunskap!som!krävs!i!sam5
manhanget.!Men,!då!det!finns!flertalet!välkända!systemleverantörer!vilka!erbjuder!
systemlösningar!för!att!hantera!transaktionsrapportering!anser!författarna!denna!
risk!vara!relativt!liten!eftersom!konkurrens!är!hård.!!
!
De!företag!som!däremot!valt!att! låta!banken!hantera!transaktionsrapporteringen,!
anser! författarna,! inte! kunna! definieras! som! varken! vertikalt! integrerade! eller!
kvasi!–!integrerade!utan!bör!istället!utifrån!Bjuggren!och!Skogh!(1989)!definieras!
som!bilateral!handel.!Författarna!grundar!detta!argument!i!att!företagen!kontrak5
terat!bort!transaktionsrapporteringen!till!banken!istället!för!att!göra!den!själva!och!
således!uppnå!en!kvasi!–!vertikal! integration.!Vid!bilateral!handel!kan!betydande!
kontrollkostnader! uppstå! (Bjuggren! &! Skogh,! 1989)! vilket! det! i! samband,! enligt!
författarna,!med! EMIR! har! gjort! för! vissa! företag.! Detta! styrks! av! att! de! respon5
denter!som!valt!denna!rapporteringslösning!själva!hävdar!att!de!måste!kontrollera!
det!bankerna!gör!för!att!säkerställa!att!allt!är!korrekt!då!de!som!företag!är!ansva5
riga! gentemot! Finansinspektionen.! Detta! kan! även! liknas! med! det! som! North!
(1993)!definierar!som!moral,hazard!där!kontroll!av!motpart!krävs.!En!respondent!
uppgav! i! samband!med! intervjun! att! om!man! som! företag!måste! kontrollera!det!
bankerna!gör,!kan!man!likväl!själv!rapportera!då!kostnader!för!kontroll!annars!blir!
för!höga.!Författarna!anser!att!detta!är!en!rimlig!slutsats!då!företagen!ansvarar!för!
att!allting!är!korrekt!rapporterat.!Det!är!då!bättre!att!själva!utföra!rapporteringen!
och!avstämningarna!direkt,! istället! för!att!personal!behöver!spendera!tid!med!att!
granska! det! banken! har! genomfört.! Författarnas! resonemang! styrks! även! av! de!
respondenter!som!idag!har!det!som!av!författarna!kallas!bilateral!handel,!men!som!
har! för!avsikt!att! investera! i!en!systemlösning!för!att!själva!kunna!hantera!trans5
aktionsrapporteringen!och!således!uppnå!kvasi!–!vertikal!integration.!!
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6.6 EVOLUTIONÄR APPROACH  
Syftet!med!EMIR!är!att!öka! transparensen!på!den!europeiska!derivatmarknaden.!
Transparensen!uppmärksammades!vara!liten!i!samband!med!finanskrisens!utbrott!
år!2008!vilket! samtliga! respondenter!var!överens!om.!Detta! är! enligt! författarna!
helt! i! linje!med!Nelson!och!Winter!(1982)!vilka!menar!att!regleringar!tillkommer!
som!en! lösning!på!ett!problem!och!genom!att!EMIR! tillkom!anser! författarna!att!
framtiden! kommer! se! annorlunda! ut.! Således! är! intentionen! att! historien! inte!
kommer!upprepas.!!
!
Vissa! av! företagen! som! intervjuats! i! studien! anser! att! de! redan! innan! EMIR! in5
fördes,!genomförde! flertalet!av!de!krav! förordningen!ställer!gällande!riskbegrän5
sande! åtgärder.! Således! har! förordningen! endast! tvingat! dem! genomföra! dessa!
åtgärder!på!ett!annorlunda!sätt.!Detta!anser!författarna!kan!vara!fallet!för!flertalet!
stora!bolag.! Skillnader! gällande! riskbegränsande! åtgärder! anser!dock! författarna!
finnas!gällande!stora!och!små!bolag.!Detta!då!mindre!bolag,!vilka!endast!genomför!
fåtalet! derivattransaktioner! varje! år,! inte! anses! ha! fullt! så! utvecklade! riskbe5
gränsande!åtgärder!som!de!stora!bolagen!har.!Anledningen!är!att!det!är!kostsamt,!
vilket!respondenterna!i!studien!uppger.!Skulle!istället!intervjuer!med!mindre!aktö5
rer!genomförts!anser!författarna!att!svaret!skulle!blivit!annorlunda!och!följaktligen!
krävdes!en! institutionell! förändring! för! att!nå!ut! till! samtliga!aktörer!på!derivat5
marknaden.!Argumentet!styrks!av!Groenewegen!m!fl.! (2010)!vilka!hävdar!att!det!
är!det! individuella!beteendet! som!driver! förändringar.! Författarna!menar!att! om!
samtliga!aktörer!redan! innan!EMIR!infördes,!genomfört!de!krav!EMIR!ställer!gäl5
lande! riskbegränsande! åtgärder,! hade! regelverket! aldrig! införts.! Det! krävs! alltså!
att!brister!finns!för!att!en!ny!reglering!ska!tillkomma!och!så!var!enligt!författarna!
fallet!på!den!europeiska!derivatmarknaden!om!än!inte!för!samtliga!aktörer.!!
!
Alchian!(1950)!beskriver! trial,and,error! som!ett!anpassningsbart!beteende!vilket!
resulterar!i!vinstmaximering.!Vissa!respondenter!i!studien!uppger!att!andelen!spe5
kulativ!handel!med!derivatinstrument!har!minskat!sedan!EMIR! infördes!och! tror!
att!den!kommer!att!fortsätta!minska!då!clearingkravet!införs.!Andra!respondenter!
menar!att!andelen!spekulativ!handel!minskat! redan! innan!EMIR! infördes.!Förfat5
tarna!anser!att!det!beteende!som!beskrivs!pågå,!minskad!andel!spekulativ!derivat5
handel,!är!en!konsekvens!av!att!aktörer!anpassar!sig! till!de!regelverk!som!under!
2000!5!talet!införts!för!att!minska!risken!på!marknaden.!Dock!ser!författarna!risker!
med!att!detta!sker!då!derivatmarknadens!likviditet!långsiktigt!kan!påverkas.!Deri5
vatmarknaden! grundas! i! att! det! finns! två! aktörer,! en! spekulant! och! en! som! vill!
säkra.!När!den!europeiska!derivatmarknaden!nu!blir!allt!hårdare!reglerad!och!en!
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av! dessa! två! aktörer,! spekulanten,! försvinner! kommer! det! till! slut! resultera! i! att!
den!som!vill!säkra!inte!har!någon!motpart.!Således!kan!denne!inte!genomföra!sin!
önskade! säkring.!Om!denne! inte! kan! säkra! som!önskat! kan! riskerna!och!kostna5
derna!i!det!aktuella!bolaget!bli!höga!om!priset!på!det!som!önskas!säkras!utvecklas!
på! ett! ogynnsamt! sätt.! Författarna! ser! alltså! att! om! andelen! spekulanter! på! den!
europeiska! derivatmarknaden! minskar! kan! konsekvenserna! för! marknaden! bli!
stora!då!det!kan!komma!att!påverka!framtida!vinster!hos!företagen.!Påverkas!vins5
terna! negativt! minskar! även! företagens! möjlighet! till! aktieutdelning! vilket! kan!
komma!att!påverka!allmänhetens!sparande!negativt.!!
!
Då! antalet! spekulanter! på! derivatmarknaden!minskar! anser! författarna! att! pris5
sättningen!på!derivatmarknaden!kan!komma!att!påverkas!negativt.!Detta!härleds!
ur!grundläggande!utbud!och!efterfrågeresonemang.!Om!antalet!spekulanter!mins5
kar!samtidigt!som!antalet!hedgare!är!konstant,!kommer!priset!på!det!aktuella!deri5
vatinstrumentet!stiga.!Stiger!priset!anser! författarna!att!de!mindre!bolagen!är!de!
som!kan!komma!att!påverkas!mest!av!detta!av!naturliga!skäl.!Konsekvensen!är!en5
ligt! författarna!att!risken! i!de!mindre!bolagen!kommer!öka!och!således!är!det!de!
som!drabbas!mest!negativt!av!EMIR.!!
!
Vissa!respondenter!menar!att!de!redan! innan! införandet!av!EMIR!vidtog! flertalet!
av!de! riskbegränsande!åtgärder! förordningen!kräver,! om!än! inte!ordagrant.!Med!
grund!i!detta!har!vissa!justeringar!krävts!för!företagen!vilket!inneburit!kostnader!
och!frustration!men!resultatet!är!ändock!inte!mer!lyckat!än!det!tidigare!var.!Förfat5
tarna!anser!att!företag!till!viss!del!underskattades!när!EMIR!arbetades!fram!då!re5
spondenterna! uppger! att! flertalet! åtgärder! redan! vidtogs.! Dock! kan! författarna!
anta!att!mindre!företag!inte!vidtog!samtliga!av!dessa!åtgärder!på!grund!av!de!kost5
nadsökningar!detta! innebär.!Då!även!de!mindre!aktörerna!är!viktiga! för!derivat5
marknaden! anser! författarna! att! riskbegränsande! åtgärder! är! en! viktig! del! i! för5
ordningen!och!att!de!resulterat! i!ett!mer! lyckat!utfall!än! tidigare.!Författarna!går!
således!emot!respondenternas!uppfattning!om!huruvida!riskbegränsande!åtgärder!
resulterat!i!ett!mer!lyckat!utfall!än!tidigare.!Författarna!anser!riskbegränsande!åt5
gärder!vara!en!lyckad!åtgärd!och!således!uppfylls!Alchian!(1950)!första!förutsätt5
ning!för!trial,and,error.!Författarnas!åsikt!får!stöd!i!Finansinspektionen!vilka!fram5
för!att!riskbegränsande!åtgärder!var!en!viktig!åtgärd!i!EMIR.!!
!
Den! andra! förutsättningen! vilken!måste! vara! uppfylld! för! att! trial, and, error! ska!
råda!är!att!ständig!förbättring!och!utveckling!sker!för!att!uppnå!en!optimal!lösning!
(Alchian,!1950).!Författarna!anser!att!detta!är!fallet!gällande!EMIR!då!förordningen!
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ständigt!utvecklas!och!förtydligas.!När!EMIR!till!en!början!introducerades!var!det!
en! komplex! förordningen!men! respondenter!uppger! att! förordningen! förtydligas!
allteftersom!tiden!går.!Detta!anser!författarna!bero!på!att!man!eftersträvar!en!op5
timal!hantering!av!förordningen!och!således!anses!även!den!andra!förutsättningen!
vara!uppfylld.!Enligt!författarna!är!således!både!förutsättningarna!för!trial,and,,
error!åstadkomna!medan!vissa!respondenter!endast!anser!att!den!andra!förutsätt5
ningen!är!fullgjord.!!
!
!
!
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7 SLUTSATS 
Syftet! med! studien! är! att! utreda! och! utifrån! institutionell! teori! analysera! vilka!
kostnader!och!problem!som!uppkommit!vid!implementeringen!av!EMIR!samt!dis5
kutera!lösningar!för!dessa.!!
!
I! samband!med! införandet! av! EMIR! har! kostnader! vid! implementeringen! identi5
fierats.!De! främsta!kostnaderna!anses,!enligt! respondenterna,!vara!sökkostnader.!
Dessa!kostnader!uppstår,!enligt!författarna,! initialt!på!grund!av!att!regelverket!är!
otydligt! och! komplext! för! flertalet! aktörer.! Vidare! anser! författarna! att! det! även!
uppstår!en!problematik!då!aktörer,! som! tidigare! inte!påverkats!av! finansiella! re5
gelverk,!gör!det!i!och!med!införandet!av!EMIR.!!
!
Författarna!menar! även! att! kontrollkostnaderna! ex,ante! varit! betydande.! För! de!
företag! som! hanterar! transaktionsrapporteringen! externt,! genom! banker,! upp5
kommer! kontrollkostnader! då!det! slutligen! är! företagen! som! står! som!ansvariga!
gentemot!Finansinspektionen.!
!
Det! uppstår,! enligt! författarna,! asymmetrisk! information! mellan! aktörerna! vilka!
inkluderas! av!EMIR.! Företagen!har!mindre! information! än!bankerna!och!Finans5
inspektionen!vilket!grundas!i!att! företagen!har!sämre!förutsättningar!och!mindre!
resurser!för!att!söka!information.!Företagen!står!således!inför!en!annan!implemen5
teringsproblematik! än!de! finansiella! instituten,! som!har! större! erfarenhet! av! im5
plementering!av!finansiella!regelverk.!
!
Lösningar!angående!transaktionsrapporteringen!kan,!enligt!respondenterna!samt!
författarna,!hanteras!på!två!olika!sätt.!Det!ena!alternativet!är!att!investera!i!ett!IT!
system!vilket!möjliggör! intern!hantering! av! transaktionsrapporteringen! för! före5
tagen.! Investeringen! anses! dock! endast! gynnsam! för! större! aktörer! på! grund! av!
deras!stora!antal!derivattransaktioner.!Den!alternativa!lösningen!är!att!flytta!över!
hanteringen!till!tredje!part,!som!i!detta!fall!är!banken.!Författarna!menar!att!valet!
av!lösning!beror!på!respektive!verksamhet,!men!överlag!anses!det!fördelaktigt!att!
hantera! kravet! internt! då! verksamheten! är! slutligt! ansvarig! mot! Finansinspek5
tionen.!Således!minskar!även!tidigare!nämnda!kontrollkostnader.!
!
Författarna!drar!slutsatsen,!att!det!efter! införandet!av!EMIR,! finns!en!risk! för!att!
andelen!spekulerare!kommer!minska.!Detta!grundas!i!att!transaktionskostnaderna,!
för!aktörer!vilka!berörs!av!clearingkravet,!kommer!öka!betydande!i!samband!med!
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införandet.!Författarna!anser!därmed!att!risken!finns!att!aktörer!minskar!sin!andel!
spekulation!för!att!inte!få!ökade!kostnader.!Flertalet!respondenter!har!därtill!även!
uttryckt! att! trenden! på! marknaden! utvecklas! på! samma! sätt.! En! eventuell! pris5
ökning!på!derivatinstrument,!till!följd!av!den!minskade!andelen!spekulerare,!skulle!
drabba! de!mindre! aktörerna! hårdast.! Ovan! nämnda! scenario! kan! resultera! i! att!
likviditeten! på! derivatmarknaden! långsiktigt! kan! komma! att! minska.! Detta! går!
dock! emot! den! riskminimering! på! derivatmarknaden! vilken! EMIR! syftar! till! att!
minska.!!
!
Syftet!med! EMIR! är! att!minska! risken! på! den! europeiska! derivatmarknaden! och!
författarna!anser!att!dessa!risker!minskar!i!och!med!de!krav!förordningen!ställer.!
Dock!hävdar!författarna!att!risken!istället,!till!viss!del,!flyttats!över!till!bolag!vilka!
handlar!med!derivat!och!då!främst!de!mindre.!Detta!då!vissa!aktörer!väljer!att!inte!
använda! derivatinstrument! sedan! det! blir! alltför! dyrt! och! komplext! till! följd! av!
EMIR.!Författarna!anser!denna!förflyttning!av!risk!vara!ett!kommande!problem!att!
hantera!på!den!europeiska!derivatmarknaden.!Vidare!anser!författarna!att,!under!
studiens!gång,!tendenser!kan!ses!vilka!tyder!på!att!de!mindre!aktörerna!kommer!
ha!störst!problem!med!att!begränsa!de!ökade!transaktionskostnaderna!till!följd!av!
EMIR.!!
!
Avslutningsvis!drar!författarna!slutsatsen!att!EMIR,!med!vissa!förtydliganden!samt!
förändringar,! kommer! få! en! positiv! effekt! på! den! europeiska! derivatmarknaden!
vilken!kommer!realiseras!på! långsikt.! !Detta! slutliga!argument!grundas! i! respon5
denternas!resonemang!om!den!ökade!nyttan!med!EMIR!kontra!dess!ökade!trans5
aktionskostnader.! Den! ökade! nyttan! är! alltså! större! än! de! ökade! transaktions5
kostnaderna!enligt!författarna!och!respondenterna.!!
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Då!EMIR!är!en!ny!förordning!vilken!fortfarande!förändras!och!utvecklas,!kan!för5
fattarna!se!att!vidare!granskning!och!forskning!krävs.!Ett!första!steg!i!detta!är,!en5
ligt!författarna,!att!utreda!vad!all!den!datamängd!som!samlas!in!vid!transaktions5
rapporteringen!kommer!användas!till.!!Flertalet!respondenter!i!studien!uppger!att!
det!är!svårt!för!dem!att!se!nyttan!med!all!den!detaljerade!data!Finansinspektionen!
samlar!in!gällande!derivattransaktioner!och!således!skulle!en!utredning!samt!ana5
lys!att!detta!vara!intressant!samt!ha!ett!nyhetsvärde.!!
!
Vidare! anser! författarna! att! denna! studie! skulle! vara! relevant! att! replikera! på!
mindre!företag.!Studien!har!avgränsats!till!större!bolag!och!författarna!har!dragit!
slutsatsen!att!EMIR!har!störst!negativ!påverkan!på!mindre!företag.!Således!skulle!
en!analys!samt!jämförelse!av!detta!vara!en!intressant!studie.!!
!
Respondenter! i! studie! anser! att! EMIR! är! ett! striktare! regelverk! än! den! ameri5
kanska!motsvarigheten!Dodd!Frank!och!en!komparativ!studie!mellan!deras!regel5
verk!skulle!således!vara!intressant.!Detta!då!respondenter!i!studie!framför!att!om!
det!även!framöver!är!stora!globala!skillnader!mellan!regleringar!på!derivatmark5
naden,!kan!denna!typ!av!verksamhet!komma!att!flyttas!till!länder!vilka!inte!är!lika!
hårt!reglerade.!Författarna!kan!se!att!detta!skulle!komma!att!påverka!den!svenska!
derivatmarknaden!negativt!och!följaktligen!anses!detta!vara!relevant!att!analysera.!!
!
Slutligen,! anser! författarna,! att! det! är! av! största! vikt! att! utreda! och! analysera!
huruvida!författarnas!slutsats!om!att!EMIR!kan!komma!resultera!i!minskad!likvidi5
tet!samt!ökade!priser!på!den!europeiska!derivatmarknaden!är!sanna.!Dock!anser!
författarna!att!denna!typ!av!studie!bör!genomföras!först!efter!det!att!clearingkra5
vet!tillfullo!har!trätt!i!kraft!då!författarna!anser!att!det!är!då!dessa!effekter!skulle!
bli!störst.!!!
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10 BILAGOR 

10.1 INTERVJUGUIDE FÖRETAG 
Syftet! med! studien! är! att! utifrån! institutionell! teori! utreda! vilka! kostnader! och!
problem!som!uppkommit!vid!införande!av!EMIR!samt!diskutera!möjliga!lösningar!
för! dessa.! För! att! uppfylla! studiens! syfte! kommer! olika! intressenter! samt! parter!
berörda! av!EMIR! intervjuas.! I! denna! studie! är! dessa! Finansinspektionen,! företag!
vilka!berörs!av!förordningen,!banker!samt!redovisningsbyråer.!!
!
EMIR!anses!vara!en!väsentlig! fråga!då!den!europeiska!derivatmarknaden!föränd5
ras!efter! införande!av!förordningen.!Detta!väcker!ytterligare! intresse!för!en!kost5
nads5!samt!problemdiskussion!kring!den!nya!förordningen.!För!att!möjliggöra!en!
diskussion! om! lösningar! på! de! problem! som! uppkommit! i! samband!med! imple5
menteringen!av!EMIR,!har! intervjun!utformats!med!de!olika! implementeringsste5
gen!i!åtanke.!!
!
Intervjun!fokuserar!på!olika!delar!vilka!är!bakgrund,,övergripande,frågor,,organiseE
ringen,av,EMIR,,kostnader, relaterade, till,EMIR,,anlitande,av, tredje,part, eller,motE
svarande,,riskbegränsande,åtgärder,och,övrigt.!Under!respektive!del!koncentreras!
frågorna!kring!det!specifika!området.!!
!
Vänligen!meddela!intervjuarna!i!förväg!om!intervjun!inte!tillåts!spelas!in!samt!om!
Ni! önskar! vara! anonyma.! Efter! intervjun! kommer!det! finnas! utrymme! för! frågor!
samt!eventuellt!tillägg!till!intervjun.!!
!
BAKGRUND!

! Kan!Ni!beskriva!Er!själv!och!Er!roll!i!företaget?!
! Vad!är!Er!roll!i!implementeringen!och!arbetet!med!EMIR?!
! Kan!Ni! kort! beskriva! i! vilken! omfattning! Ert! företag! handlar!med! derivat!

samt!i!vilket!syfte?!
! Hur!hanterar!Ni!koncerninterna!derivattransaktioner?!
! Hur!hanterar!Ni!koncernexterna!derivattransaktioner?!!
! På!vilket!sätt!påverkas!Er!verksamhet!av!EMIR?!
! Hur!många!personer!på!företaget!berörs!av!EMIR?!

!
!
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ÖVERGRIPANDE!FRÅGOR!
! Var!är,!enligt!Er!mening,!syftet!med!EMIR?!
! Vad!har,!enligt!Er!mening,!varit!de!stora!utmaningarna!med!att!implemen5

tera!EMIR!i!Ert!företag?!
! Vilka!positiva!effekter!har,!enligt!Er!mening,!implementeringen!av!EMIR!lett!

till!i!Ert!företag?!!
! Vilka!positiva!effekter!har,!enligt!Er!mening,!implementeringen!av!EMIR!lett!

till!för!finanssektorn?!
! Vilka! negativa! effekter! har,! enligt! Er! mening,! implementeringen! av! EMIR!

lett!till!för!Ert!företag?!
! Vilka! negativa! effekter! har,! enligt! Er! mening,! implementeringen! av! EMIR!

lett!till!för!finanssektorn?!!
!
ORGANISERINGEN!AV!EMIR!

! Hur!har!ni!i!Ert!företag!valt!att!organisera/hantera!clearingkravet!i!EMIR?!
! Hur! har! Ni! i! Ert! företag! valt! att! organisera/hantera! rapporteringen! till!

transaktionsregister?!
! Har!Ert!företag!anlitat!extern!hjälp!med!implementeringen!av!EMIR?!
! Har!Ert! företag!anlitat!extern!hjälp!med!den!fortlöpande!administrationen!

av!clearing!och!transaktionsrapportering?!
! Hur!påverkar!volymen!av!derivattransaktioner!på!OTC5marknaden!valet!att!

organisera!administrationen!av!clearing!och!transaktionsrapportering?!
! Hur!påverkar!mixen!hedge!–!spekulation!generellt!valet!att!organisera!ad5

ministrationen!av!clearing!och!transaktionsrapportering?!
!
KOSTNADER!RELATERADE!TILL!EMIR!

! Vad!har,! enligt! Er! erfarenhet,! de! huvudsakliga! kostnaderna! varit! i! att! im5
plementera!EMIR!för!Ert!företag?!

! Har!implementeringen!av!EMIR!inneburit!kostnadsbesparingar!för!Ert!före5
tag?!

! Vilka!kostnader!har!Ert!företag!haft!i!att!få!fram!information!om!hur!EMIR!
skall!implementeras?!

! Vilka!kostnader!har!Ert!företag!haft!i!att!utbilda!personal?!
! Vilka!kostnader!har!Ni!eventuellt!haft!i!att!hitta!motpart!som!bistått!Er!i!im5

plementeringen!av!EMIR?!
! Vilka! kostnader! har!Ni! eventuellt! haft! i! att! hitta!motpart! som! bistått! Er! i!

administrationen!av!clearing!och!transaktionsrapportering?!
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! Vilka!kostnader!har!Ni!eventuellt!haft!i!att!investera!i!nya!IT!system!för!att!
hantera!EMIR?!

! Vad!är,!enligt!Er!mening,!de!direkta!kostnaderna!i!att!hantera!förordningens!
fortlöpande!förändringar? 

! Vad! är,! enligt! Er! mening,! de! indirekta! kostnaderna! i! att! hantera! förord5
ningens!fortlöpande!förändringar? 

!
ANLITANDE!AV!TREDJE!PART!ELLER!MOTSVARANDE!

! Vad!är,!enligt!Er!mening,!de!direkta!kostnaderna!i!att!anlita!en!tredje!part!
till!att!implementera!EMIR?!

! Vad!är,!enligt!Er!mening,!de!direkta!kostnaderna!i!att!anlita!en!tredje!part!
till!att!hantera!clearing?!

! Vad!är,!enligt!Er!mening,!de!direkta!kostnaderna!i!att!anlita!en!tredje!part!
till!att!hantera!transaktionsregister?!

! Finns!det,!enligt!Er!mening,!indirekta!kostnader!i!att!anlita!en!tredje!part!i!
form!av!informationsunderläge!(asymmetrisk!information)?!

! Finns!det,!enligt!Er!mening,!indirekta!kostnader!i!att!anlita!en!tredje!part!då!
kunskap!om!administrering!av!EMIR!inte!finns!i!företaget?!

! Finns!det,!enligt!Er!mening,!de! indirekta!kostnaderna! i!att!anlita!en!tredje!
part!i!att!hamna!i!beroendeställning!till!tredje!part?!

! Finns!det,!enligt!Er!mening,!andra!indirekta!kostnader!i!att!anlita!en!tredje!
part!som!inte!vi!har!tagit?!

!
RISKBEGRÄNSANDE!ÅTGÄRDER!

! Vad!är,!enligt!Er!mening,!praktiska!innebörden!av!riskbegränsande,åtgärder!
kopplat!till!EMIR!och!derivathandel?!

! Vilka!riskbegränsande!åtgärder!har!Ert!företag!vidtagit!kopplat!till!EMIR?!
! Vad! är,! enligt! Er!mening,! de! direkta! vinsterna! i! att! vidta! riskbegränsande!

åtgärder?!
! Vad!är,!enligt!Er!mening,!de!direkta!kostnaderna!i!att!vidta!riskbegränsande!

åtgärder?!
! Finns!det,!enligt!Er!mening,!indirekta!vinster!i!att!vidta!riskbegränsande!åt5

gärder?!
! Finns!det,!enligt!Er!mening,!indirekta!kostnader!i!att!anlita!en!tredje!part!i!

form!av!att!kunskap!om!administrera!EMIR!inte!finns!i!företaget?!
!
!
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ÖVRIGT!
! Vilka! förändringar! i! EMIR! förordningen,! upplever!Ni! komma!den!närmsta!

tiden?!
! Hur!håller!ni!Er!uppdaterade!på!förordningens!fortlöpande!förändringar?!
! Önskar!Ni!tillägga!något?!!
3

TACK3FÖR3ER3MEDVERKAN!3
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10.2 INTERVJUGUIDE BANKER OCH 
REDOVISNINGSBYRÅ 

Syftet! med! studien! är! att! utifrån! institutionell! teori! utreda! vilka! kostnader! och!
problem!som!uppkommit!vid!införande!av!EMIR!samt!diskutera!möjliga!lösningar!
för! dessa.! För! att! uppfylla! studiens! syfte! kommer! olika! intressenter! samt! parter!
berörda! av!EMIR! intervjuas.! I! denna! studie! är! dessa! Finansinspektionen,! företag!
vilka!berörs!av!förordningen,!banker!samt!redovisningsbyråer.!!
!
EMIR!anses!vara!en!väsentlig! fråga!då!den!europeiska!derivatmarknaden!föränd5
ras!efter! införande!av!förordningen.!Detta!väcker!ytterligare! intresse!för!en!kost5
nads5!samt!problemdiskussion!kring!den!nya!förordningen.!För!att!möjliggöra!en!
diskussion! om! lösningar! på! de! problem! som! uppkommit! i! samband!med! imple5
menteringen!av!EMIR,!har! intervjun!utformats!med!de!olika! implementeringsste5
gen!i!åtanke.!!
!
Intervjun!fokuserar!på!olika!delar!vilka!är!bakgrund,,övergripande,frågor,,organiseE
ringen,av,EMIR,,kostnader, relaterade, till,EMIR,,anlitande,av, tredje,part, eller,motE
svarande,,riskbegränsande,åtgärder,och,övrigt.!Under!respektive!del!koncentreras!
frågorna!kring!det!specifika!området.!!
!
Vänligen!meddela!intervjuarna!i!förväg!om!intervjun!inte!tillåts!spelas!in!samt!om!
Ni! önskar! vara! anonyma.! Efter! intervjun! kommer!det! finnas! utrymme! för! frågor!
samt!eventuellt!tillägg!till!intervjun.!!
!
BAKGRUND!

! Kan!Ni!beskriva!Er!själv!och!Er!roll!i!företaget?!
! Vad!är!Er!roll,!gentemot!Era!kunder,!vid!implementeringen!och!arbetet!med!

EMIR?!!
! På!vilket!sätt!upplever!Ni!Era!kunders!verksamhet!av!EMIR?!

!
ÖVERGRIPANDE!FRÅGOR!

! Vad!är,!enligt!Er!mening,!syftet!med!EMIR?!
! Vad!har,!enligt!Er!mening,!varit!de!stora!utmaningarna!med!att!implemen5

tera!EMIR!i!Era!kunders!företag?!
! Vilka!positiva!effekter!har,!enligt!Er!mening,!implementeringen!av!EMIR!lett!

till!i!Era!kunders!företag?!!
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! Vilka!positiva!effekter!har,!enligt!Er!mening,!implementeringen!av!EMIR!lett!
till!för!finanssektorn?!

! Vilka! negativa! effekter! har,! enligt! Er! mening,! implementeringen! av! EMIR!
lett!till!för!Era!kunders!företag?!

! Vilka! negativa! effekter! har,! enligt! Er! mening,! implementeringen! av! EMIR!
lett!till!för!finanssektorn?!

!
ORGANISERINGEN!AV!EMIR!

! Hur!har!Ni!hjälpt!Era!kunder!att!organisera/hantera!clearingkravet!i!EMIR?!
! Hur! har! Ni! hjälpt! Era! kunder! att! organisera/hantera! rapporteringen! till!

transaktionsregister?!
! Hur! upplever! Ni! efterfrågan! på! extern! hjälp! med! implementeringen! av!

EMIR?!
! Hur!upplever!Ni!efterfrågan!på!extern!hjälp!med!den!fortlöpande!administ5

rationen!av!clearing!och!transaktionsrapportering?!
! Anser!Ni!att!volymen!av!derivattransaktioner!på!OTC5marknaden!påverkar!

valet!att!organisera!administrationen!av!clearing!och!transaktionsrapporte5
ring?!

!
KOSTNADER!RELATERADE!TILL!EMIR!

! Vad! har,! enligt! Er! uppfattning,! varit! de! huvudsakliga! kostnaderna! för! Era!
kunder!att!implementera!EMIR?!

! Har,!enligt!Er!uppfattning,! implementeringen!av!EMIR!inneburit!kostnads5
besparingar!för!Era!kunders!företag?!

! Vilka!kostnader!har!Ni!haft!i!att!få!fram!information!om!hur!EMIR!skall!im5
plementeras?!

! Vad!är,!enligt!Er!mening,!de!direkta!kostnaderna! för!Era!kunder! i!att!han5
tera!förordningens!fortlöpande!förändringar? 

! Vad!är,!enligt!Er!mening,!de!indirekta!kostnaderna!för!Era!kunder!i!att!hantera!
förordningens!fortlöpande!förändringar? 

!
ANLITANDE!AV!TREDJE!PART!ELLER!MOTSVARANDE!

! Finns!det,!enligt!Er!mening,! indirekta!kostnader!i! form!av!informationsun5
derläge!(asymmetrisk!information)!vid!anlitande!av!tredje!part?!

! Finns!det,!enligt!Er!mening,!indirekta!kostnader!vid!anlitande!av!tredje!part!
i!form!av!att!kunskap!om!administrering!av!EMIR!inte!finns!i!företaget?!
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! Vid!anlitande!av!tredje!part,!finns!det!enligt!Er!mening,!indirekta!kostnader!
vilka!uppkommer!vid!ett!eventuellt!beroendeförhållande?!!

! Finns! det,! enligt! Er! mening,! andra! indirekta! kostnader! vid! anlitande! av!
tredje!part!som!inte!vi!har!tagit?!

!
RISKBEGRÄNSANDE!ÅTGÄRDER!

! Vad!är,!enligt!Er!mening,!praktiska!innebörden!av!riskbegränsande,åtgärder!
kopplat!till!EMIR!och!derivathandel?!

! Vilka! riskbegränsande! åtgärder! rekommenderar! Ni! Era! kunder! att! vidta!
kopplat!till!EMIR?!

! Vad! är,! enligt! Er!mening,! de! direkta! vinsterna! i! att! vidta! riskbegränsande!
åtgärder?!

! Vad!är,!enligt!Er!mening,!de!direkta!kostnaderna!i!att!vidta!riskbegränsande!
åtgärder?!

! Finns!det,!enligt!Er!mening,!indirekta!vinster!i!att!vidta!riskbegränsande!åt5
gärder?!

!
ÖVRIGT!

! Vilka! förändringar! i! EMIR! förordningen,! upplever!Ni! komma!den!närmsta!
tiden?!

! Hur!håller!ni!Er!uppdaterade!på!förordningens!fortlöpande!förändringar?!
! Önskar!Ni!tillägga!något?!!
3

TACK3FÖR3ER3MEDVERKAN!3
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10.3 INTERVJUGUIDE FINANSINSPEKTIONEN OCH 
SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 

Syftet! med! studien! är! att! utifrån! institutionell! teori! utreda! vilka! kostnader! och!
problem!som!uppkommit!vid!införande!av!EMIR!samt!diskutera!möjliga!lösningar!
för! dessa.! För! att! uppfylla! studiens! syfte! kommer! olika! intressenter! samt! parter!
berörda! av!EMIR! intervjuas.! I! denna! studie! är! dessa! Finansinspektionen,! företag!
vilka!berörs!av!förordningen,!banker!samt!redovisningsbyråer.!!
!
EMIR!anses!vara!en!väsentlig! fråga!då!den!europeiska!derivatmarknaden!föränd5
ras!efter! införande!av!förordningen.!Detta!väcker!ytterligare! intresse!för!en!kost5
nads5!samt!problemdiskussion!kring!den!nya!förordningen.!För!att!möjliggöra!en!
diskussion! om! lösningar! på! de! problem! som! uppkommit! i! samband!med! imple5
menteringen!av!EMIR,!har! intervjun!utformats!med!de!olika! implementeringsste5
gen!i!åtanke.!!
!
Intervjun!fokuserar!på!olika!delar!vilka!är!bakgrund,,övergripande,frågor,,organiseE
ringen,av,EMIR,,kostnader,relaterade,till,EMIR,,riskbegränsande,åtgärder,och,övrigt.!
Under!respektive!del!koncentreras!frågorna!kring!det!specifika!området.!!
!
Vänligen!meddela!intervjuarna!i!förväg!om!intervjun!inte!tillåts!spelas!in!samt!om!
Ni! önskar! vara! anonyma.! Efter! intervjun! kommer!det! finnas! utrymme! för! frågor!
samt!eventuellt!tillägg!till!intervjun.!!
!
BAKGRUND!

! Kan!Ni!beskriva!Er!själv!och!Er!roll!inom!Finansinspektionen?!!
! Vad!är!Er!roll!i!implementeringen!och!arbetet!med!EMIR?!
! Hur!många!anställda!på!Finansinspektionen!arbetar!med!EMIR?!!

!
ÖVERGRIPANDE!FRÅGOR!

! Var!är,!enligt!Er!mening,!syftet!med!EMIR?!
! Vad!har,!enligt!Er!mening,!varit!de!stora!utmaningarna!med!att!implemen5

tera!EMIR?!
! Vilka!positiva!effekter!har,!enligt!Er!mening,!implementeringen!av!EMIR!lett!

till!för!finanssektorn?!
! Vilka! negativa! effekter! har,! enligt! Er! mening,! implementeringen! av! EMIR!

lett!till!för!finanssektorn?!
!
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ORGANISERINGEN!AV!EMIR!
! Hur!rekommenderar!Ni!berörda!parter!att!organisera/hantera!clearingkra5

vet!i!EMIR?!
! Hur! rekommenderar! Ni! berörda! parter! att! organisera/hantera! rapporte5

ringen!till!transaktionsregister?!
! Har!Ni! rekommenderat! berörda! parter! att! anlita! extern! hjälp!med! imple5

menteringen!av!EMIR?!
! Har!Ni!rekommenderat!berörda!parter!att!anlita!extern!hjälp!med!den!fort5

löpande!administrationen!av!clearing!och!transaktionsrapportering?!
! Hur!påverkar!volymen!av!derivattransaktioner!på!OTC5marknaden!valet!att!

organisera!administrationen!av!clearing!och!transaktionsrapportering?!
! Hur!upplever!Ni!att!mixen!hedge!–!spekulation!generellt!påverkar!valet!att!

organisera!administrationen!av!clearing!och!transaktionsrapportering?!
!

KOSTNADER!RELATERADE!TILL!EMIR!
! Vad!har,!enligt!Er!erfarenhet,!de!huvudsakliga!kostnaderna!för!berörda!par5

ter!varit!i!att!implementera!EMIR?!
! Upplever!Ni! att! implementeringen! av! EMIR! har! inneburit! kostnadsbespa5

ringar!för!berörda!parter?!
! Vilka!kostnader!upplever!Ni!att!berörda!parter!haft!vid! fortlöpande!admi5

nistration!av!de!krav!EMIR!innebär?!!
! Vad! är,! enligt! Er!mening,! de! direkta! kostnaderna! för! berörda! parter! i! att!

hantera!förordningens!fortlöpande!förändringar? 
! Vad!är,!enligt!Er!mening,!de!indirekta!kostnaderna!för!berörda!parter!i!att!

hantera!förordningens!fortlöpande!förändringar? 
! Finns!det,!enligt!Er!mening,! indirekta!kostnaderna!i! form!av! informations5

underläge!(asymmetrisk!information)!i!att!anlita!en!tredje!part?!
! Finns!det,!enligt!Er!mening,!indirekta!kostnader!i!att!berörda!parter!anlitar!

en!tredje!part!för!hanteringen!av!EMIR!och!således!hamnar!i!en!beroende5
ställning?!

! Finns!det,!enligt!Er!mening,!andra!indirekta!kostnader!i!att!anlita!en!tredje!
part!som!inte!vi!har!tagit!upp?!!!

!
RISKBEGRÄNSANDE!ÅTGÄRDER!

! Vad!är,!enligt!Er!mening,!praktiska!innebörden!av!riskbegränsande,åtgärder!
kopplat!till!EMIR!och!derivathandel?!
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! Vilka!riskbegränsande!åtgärder!anser!Ni!att!berörda!parter!bör!vidta!kopp5
lat!till!EMIR?!!

! Vad! är,! enligt! Er!mening,! de! direkta! vinsterna! i! att! vidta! riskbegränsande!
åtgärder?!

! Vad!är,!enligt!Er!mening,!de!direkta!kostnaderna!i!att!vidta!riskbegränsande!
åtgärder?!

! Finns!det,!enligt!Er!mening,!indirekta!vinster!i!att!vidta!riskbegränsande!åt5
gärder?!

!
ÖVRIGT!

! Vilka! förändringar! i! EMIR! förordningen,! upplever!Ni! komma!den!närmsta!
tiden?!

! Hur!rekommenderar!Ni!berörda!parter!att!hålla!sig!uppdaterade!på!förord5
ningens!fortlöpande!förändringar?!

! Önskar!Ni!tillägga!något?!!
3

TACK3FÖR3ER3MEDVERKAN!!
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