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Förord 

Innebörden och konsekvenserna av regelverket EMIR var, för författarna till detta 
examensarbete, okända när detta examensarbete inleddes. Till följd av detta arbete har 
författarnas förståelse för hur pass viktiga finansiella instrument är för industriella företag 
ökat. De utgör en viktig del i att kunna risksäkra verksamheten samtidigt som det möjliggör 
för företaget att kunna planera för framtiden. I övrigt är författarna också väldigt nöjda med 
att ha fått genomföra detta examensarbete hos Scania då uppfattningen är att relevant kunskap 
i relation till författarnas inriktning, Risk Management, har tillgodogjorts. Detta 
examensarbete har också varit ett utmärkt tillfälle för författarna att applicera akademiska 
kunskaper på en verklig frågeställning. 

Utöver en utökad kunskap kring finansiella instrument har författarnas kunskap kring 
finansiella regleringar inom Europiska unionen ökat. Författarna har kommit till insikt om hur 
pass mycket förordningar från europeiska unionen påverkar aktörer inom unionen och de 
faktiska åtaganden som dessa innebär för aktörerna. Fördjupning inom dessa har medfört ett 
mycket intressant examensarbete för författarna.  

Författarnas intention har under examensarbetet varit att generera en slutprodukt som är 
användbar för uppdragsgivaren, Scania Group Treasury. Då detta har åstadkommits är 
författarna mycket nöjda med slutprodukten och genomfört arbete. Detta goda resultat hade 
dock inte varit möjligt att generera utan vissa personer. Därför vill författarna passa på att 
tacka hela Scania Group Treasury för möjligheten att få genomföra detta arbete och den 
välvilja som har visats under arbetets gång. Författarna vill också rikta ett stort tack till vår 
handledare och Head of Risk Control på Scania Group Treasury, Daniel Carlsson, som har 
varit till stor hjälp under arbetets genomförande. Författarna vill också rikta ett stort tack till 
Markus Ådahl, handledare vid Umeå universitet som har bistått arbetet med värdefulla 
åsikter. Vidare riktas också ett tack till Helen Hed, Bibliotekarie på Umeå 
universitetsbibliotek, för hennes snabba och utförliga svar på frågor gällande teknikaliteter vid 
utformningen av rapporten.   



Sammanfattning  
 
Vid ett G20 möte i Pittsburgh den 26 september 2009 togs ett beslut om att marknaden för 
OTC-derivatkontrakt behövde någon form av reglering. Tidigare hade brist på insyn medfört 
att det var svårt att uppskatta de risker som dessa kontrakt innebar. Detta kom att leda till att 
regelverket EMIR implementerades i Europeiska unionen. De huvudsakliga åtaganden som 
EMIR kom att innebära var ett rapporteringskrav gällande dessa affärer, ett clearingkrav vid 
omfattande användning av dessa typer av kontrakt samt implementering av förfaranden för att 
minska risk. I regelverket sägs dock att clearingkravet undantas om det går att bevisa att de 
ingångna OTC-derivatkontrakten motverkar risk i ett företags verksamhet och ej är ingångna i 
spekulationssyfte. 

Då EMIR påverkar alla de aktörer som använder sig av OTC-derivatkontrakt påverkar även 
detta regelverk Scania. Uppgiften i detta examensarbete har varit att, på uppdrag av Scania, 
besvara frågor gällande EMIR och hur dessa påverkar Scania. Utöver dessa frågor har Scania 
även efterfrågat att ett verktyg för att bevisa att existerande portfölj av OTC-derivatkontrakt 
har ingåtts för att motverka risk i Scanias verksamhet och därmed belysa säkringsrelationen.  

Examensarbetet har utförts på avdelningen Scania Group Treasury i Södertälje. Arbetet har 
utförts genom att studera regelverket i fråga samt genom intervjuer av centrala personer inom 
Scania och genom intervju av den svenska tillsynsmyndigheten för regelverket, 
Finansinspektionen. Informationen som har tillgodogjorts genom detta arbetssätt har sedan 
använts vid utvecklandet av det verktyg som bevisar säkringsrelationen i Scanias portföljer. 
Detta verktyg har utvecklats i Matlab i samråd med handledaren vid Scania Group Treasury, 
Daniel Carlsson, Head of Risk Control.  

Det utvecklade verktyget har sedan använts för att utvärdera hur säkringsrelationerna mellan 
de OTC-derivatkontrakt som existerar i Scanias portföljer kontra de räntebärande tillgångarna 
Scania förfogar över ser ut. I de flesta av Scanias portföljer kunde tydliga säkringsrelationer 
påvisas vilket innebär att de berörda OTC-derivatkontrakten inte omfattas av clearingkravet. 
Däremot har det i vissa portföljer uppstått situationer där säkringsrelationerna har visat ett ej 
tillfredsställande utfall. En anledning till detta är att det i vissa situationer finns affärsmässiga 
anledningar till varför portföljens sammansättning har en viss struktur. Verktyget tar således 
inte hänsyn till alla omständigheter och i vissa fall behövs en utökad förklaring vid motivering 
av säkringsrelationen.  

I detta examensarbete har Scanias frågeställningar gällande EMIR besvarats och med hjälp av 
dessa svar samt utvecklat verktyg är författarna av åsikten att Scania inte har några 
svårigheter att visa att regelverket efterlevs vid en eventuell tillsyn från berörd 
tillsynsmyndighet. 

  



Summary 
 
At a G20 meeting held in Pittsburgh the 26th of September 2009, it was decided that the 
market for OTC-derivatives was in need of regulations. Earlier, the lack of insight in this 
particular market had contributed to difficulties in estimating the risk that these contracts had 
caused. Later on, these decisions lead to the implementation of the EMIR regulation within 
the European union. The main obligations within this regulation was that companies, using 
OTC-derivatives, had to report their deals, clear their OTC-derivatives with a central 
counterpart as well as implementing certain methods to minimize risk. However, it is 
mentioned in the regulations that the clearing requirement could be ignored if it is proved that 
the OTC-derivatives were held to manage the risk within a company’s operations. 

Since EMIR is affecting all companies using OTC-derivatives, this regulation also affects 
Scania. The task within this master thesis, assigned by Scania, has been to generate answers to 
questions that Scania’s has about EMIR and how this affects Scania’s operations. In addition 
to these questions, Scania has requested a tool that proves that their possession of OTC-
derivatives is held to hedge the financial risk within Scania’s operations. 

The master thesis has been written at Scania Group Treasury in Södertälje. The method has 
been to study the EMIR regulations and to interview key persons within Scania and also by 
interviewing Finansinspektion, the official authority responsible for the EMIR regulations in 
Sweden. The information that has been possessed through this work has then been used to 
develop a tool which shows that Scania’s possession of OTC-derivatives is held to hedge risk 
in Scania’s different portfolios. The tool in question has been developed in Matlab in 
consultation with the responsible supervisor at Scania Group Treasury, Daniel Carlsson who 
is also Head of Risk Control. 

The tool has then been used to show the current relationship between OTC-derivatives and 
interest-bearing assets in Scania’s portfolios. It existed a clear hedge relationship in most of 
Scanias’s portfolios which implies that the OTC-derivatives in question are not subject to the 
clearing obligation. However, in certain portfolios there was no clear hedge relationship. One 
reason for this is that in some portfolios specific market conditions has led to a certain 
portfolio construction. The tool does not take these circumstances into account which in some 
cases requires an expanded explanation and argumentation that a hedging relationship exists. 

In this master thesis, Scania’s questions regarding EMIR has been answered. Using the 
generated answers combined with the developed tool, the authors are of the opinion that 
Scania, in the event of supervision from the responsible authorities, does not have any 
difficulties in showing that the EMIR regulation has been implemented in a correct manner.  
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetets frågeställning. 

1.1 Bakgrund - regelverk 
Vid ett G20 möte i september 2009 beslutades det mellan medlemsländerna att en reglering av 
marknaden och handeln för OTC-derivatkontrakt, Over the Counter derivatkontrakt, krävdes 
(Europeiska unionen 2012, 2). Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
648/2012 (2012, 15) definieras ett OTC-derivatkontrakt som ett finansiellt derivatkontrakt 
vars handel ej genomförs på en, enligt Europeiska Unionen definierad, reglerad marknad. 
Vidare i rapporten kommer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) betecknas under 
namnet rådets förordning.  

Inom EU, Europeiska Unionen, styrs denna reglering av förordning 648/2012 vilken heter 
EMIR, European Market Infrastructure Regulation. Aron, Lalone och Jackson (2013,57-58) 
beskriver huvuddragen i EMIR vilka gör gällande hur företag med handel av OTC-
derivatkontrakt kommer att påverkas av denna förordning. De centrala delarna i denna 
förordning är att de aktörer som ingår OTC-derivatkontrakt ska cleara dessa kontrakt via en 
auktoriserad central motpart ifall summan av de nominella beloppen på kontrakten överstiger 
ett bestämt värde. Alla kontrakt som ingås ska även rapporteras till ett transaktionsregister. 
Utöver detta ska även olika riskminimeringstekniker användas.  

EMIR är en omfattande förordning och därför har endast de delar i EMIR som rör 
examensarbetets frågeställning utvärderats. För en djupare förståelse kring regelverket 
hänvisar författarna till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012. 

1.2 Bakgrund – Scania 
År 1891 startades företaget Vabis, Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje, vars sysselsättning 
var att bygga järnvägsvagnar. En tid efter detta, år 1900, grundades ett bolag som tillverkade 
cyklar i Malmö, nämligen Scania. År 1911 kom Vabis och Scania att slås samman varpå 
tillverkning av bilar, lastbilar och bussar fortsatte på båda orterna (Scania, 2014a). 

Scania är en internationell fordonstillverkare som tillverkar lastbilar, bussar samt motorer. 
Scania finns representerade genom försäljnings- och serviceorganisationer i cirka 100 länder 
där företagets verksamhet bland annat finns i Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och 
Australien. Till Nordamerika säljer Scania framförallt motorer. (Scania 2014b, 2-3) För 
helåret 2013 levererade Scania totalt 80 464 fordon vilket motsvarar 19% fler fordon än för år 
2012. Omsättningen för Scania år 2013 uppgick till 86 847 miljoner SEK och resultat efter 
skatt var 6 194 miljoner SEK (Scania 2014b, 4-5). 

1.3 Bakgrund – problembeskrivning 
Scania är ett internationellt företag vars verksamhet bedrivs i stora delar av världen (Scania 
2014b, 2-3). Till följd av detta exponeras Scania för finansiella risker och då i huvudsak risker 
kopplade till räntor och valutor. För att hantera valuta- och ränterisk ingår Scania OTC-
derivatkontrakt vars syfte är att minska dessa risker som uppstår i samband med den 
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internationella verksamheten. I detta examensarbete begränsas arbetet till att undersöka 
Scanias innehav av OTC-derivatkontrakt kopplade till ränterisken. Eftersom EMIR påverkar 
alla aktörer som, oavsett verksamhetsområde, handlar med OTC-derivatkontrakt omfattas 
alltså även Scania av EMIR.  

Ifall aktören kan påvisa att de ingångna OTC-derivatkontrakten har ingåtts i syfte att säkra 
den kommersiella verksamheten undantas dessa kontrakt från clearingkravet. I Scanias fall 
ska det därför bevisas att de kontrakt som har ingåtts har till syfte att minska de ränte- och 
valutarisker som uppstår i samband med den kommersiella verksamheten.  

I detta examensarbete har syftet varit att tillsammans med Scania utveckla ett verktyg vars 
uppgift är att visa att de ingångna OTC-derivatkontrakten har ingåtts för att säkra 
kommersiella flöden. Detta eftersom denna metod då visar att de ingångna kontrakten 
undantas från clearingkravet.  

Målet med examensarbete har varit att skapa ett verktyg där säkringsrelationen mellan 
ingånget OTC-derivatkontrakt och det objekt kontraktet säkrar tydligt framgår. Denna 
förordning är nyligen implementerad vilket har inneburit att ett antal frågor gällande 
definitioner och krav har uppstått hos Scania. Målet utöver att skapa tidigare nämnda verktyg 
är även att besvara dessa frågeställningar åt Scania. 

Arbetet har utförts vid avdelningen Scania Group Treasury i Södertälje varifrån 
examensarbetet har beställts. Då kontorsyta och resurser för detta examensarbete har 
tillhandahållits av denna avdelning har nödvändiga bakgrundsstudier kunnat göras på plats. I 
övrigt har en intervju med Finansinspektionen genomförts där myndighetens syn på denna 
förordning har utvärderats vilket har används för att besvara examensarbetets frågeställningar. 

1.4 Problembeskrivning 
Implementation av regelverket EMIR kräver vissa åtaganden av Scania. På grund av detta vill 
Scania med studenternas hjälp besvara frågor gällande regelverket och dess konsekvenser. 
Följande frågor ska besvaras inom ramen för detta arbete: 

1. Vad regelverket EMIR definierar som derivataffärer med avseende att säkra. 

2. Hur extern part tolkar krav på dokumentation vid tillsyn. 

3. Vilka riskmått Scania kan använda för en kontinuerlig uppföljning av att ingångna 

derivat minskar risk. 

4. Hur Scania ska dokumentera derivataffärer för att visa att detta är i säkringssyfte. 

Utöver svar på dessa frågor har Scania efterfrågat ett verktyg för att påvisa en existerande 
säkringsrelation mellan räntebärande tillgångar och ingångna OTC-derivatkontrakt. Initialt 
existerade det inga restriktioner eller önskemål på hur detta verktyg skulle utformas. Ett 
passande lösningsförlag, med tanke på författarnas studiemässiga bakgrund, utarbetades 
tillsammans med ansvarig handledare på Scania, Daniel Carlsson, Head of Risk Control. 
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1.5 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utforma ett verktyg som medför att Scania på ett enkelt och 
effektivt sätt kan påvisa säkringsrelationen mellan räntebärande tillgångar i förhållande till 
ingångna OTC-derivatkontrakt. Detta för att kunna redovisa sin användning av OTC-
derivatkontrakt inför behörig tillsynsmyndighet och därmed ej omfattas av clearingkravet 
enligt rådets förordning 149/2013 (2013, 13).  

1.6 Avgränsningar 
EMIR är ett omfattande regelverk som beskriver alla de skyldigheter som en aktör på 
marknaden för OTC-derivatkontrakt omfattas av. I detta arbete kommer endast de aspekter i 
förordningen gällande clearingkravet att utvärderas. 

Ytterligare en avgränsning i detta examensarbete är att det verktyg som presenteras endast 
kommer att utvärdera säkringsrelationen mellan räntebärande tillgångar och OTC-
derivatkontrakt ingångna för att hantera Scanias ränterisk som uppkommer i portföljer 
innehållande olika valutor.  

1.7 Läshänvisning 
Författarna av detta examensarbete rekommenderar att läsaren av detta arbete fokuserar på att 
förstå hur regelverket EMIR påverkar ett företag som Scania för att därefter fokusera på den 
del där det utvecklade verktyget presenteras. I och med att svaren på de frågor som ställs 
gällande regelverket ligger till grund för hur verktyget har utvecklats ger detta en god 
förståelse för helhetslösningen. 
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2 Teori 
I detta avsnitt beskrivs den teoretiska grunden för att ge en djupare insikt kring betydelsefulla 
områden som arbetet har behandlat.  

2.1 Finansiella derivat 
I detta kapitel presenteras teorin kring de centrala derivaten arbetet berör. 

2.1.1 Ränteswap 
En ränteswap är ett finansiellt kontrakt där två aktörer ingår ett avtal för att byta ränteflöde 
med varandra. Det kan vara en situation där en aktör erhåller eller betalar fast ränta men 
önskar ett inflöde alternativt utflöde av rörlig ränta istället. I ett sådant scenario kan aktören 
ingå ett swapkontrakt och byta det aktuella ränteflödet mot en annans aktörs ränteflöde, vilket 
exemplifieras i bild 2.1. Ränteflödena kan således vara fasta eller rörliga. Vid betalningar 
baserade på en rörlig ränta baseras denna vanligtvis på en referensränta, exempelvis sex 
månaders LIBOR. (Sun, Sundaresan och Wang 1993, 77)  

Bodie, Kane och Marcus (2011, 60) skriver att priset på lån mellan banker i London bestäms 
till den rörliga räntan LIBOR, London Interbank Offered Rate. Denna ränta används för att 
bestämma andra rörliga räntor på marknaden och utgör en referensränta i många 
sammanhang. Författarna skriver vidare att andra referensräntor existerar på marknaden. Ett 
sådant exempel är EURIBOR som är priset på lån mellan banker i länder med euro som 
valuta. 

  

 

 

 

 

 

I swapkontraktet är det fastställt med vilka intervall som räntebetalningarna ska ske samt 
vilket underliggande belopp som räntebetalningen är beräknad på. Vid tidpunkten för 
räntebetalningarna överförs vanligtvis endast differensen i de två olika ränteflödena till den 
part som innehar en positiv differens mellan betalt och erhållet ränteflöde. (Madura 2006, 
437-438) 

  

Bild 2.1. Illustration av ränteswap. 

tid 

𝑟!∗ 𝑟!∗ 𝑟!∗ 𝑟!∗ 𝑟!∗ 𝑟!∗ 

𝑟! 𝑟! 𝑟! 𝑟! 𝑟! 𝑟! 
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2.1.2 Valutaswap 
Madura (2006, 455) beskriver en valutaswap som ett kontrakt där två parter ingår ett avtal om 
att byta valutor med varandra vid en bestämd tidpunkt till en bestämd växelkurs. Detta 
förfarande gestaltas i bild 2.2. Madura exemplifierar detta genom ett amerikanskt företag med 
intäkter i brittiska pund. För att undvika risk kopplad till ogynnsamma växelkurser ingår 
företaget en valutaswap varpå växelkursen från brittiska pund till amerikanska dollar bestäms 
för en given tidsperiod.  

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Cross-currency interest rate swap 
Hull (2006, 174) beskriver en typ av swap som han kallar för ”cross-currency interest rate 
swap”. En swap av denna typ förenar egenskaperna hos en ränteswap och en valutaswap. 
Detta innebär att ett ränteflöde kopplat till en valuta byts mot ett ränteflöde kopplat till en 
annan valuta vilket gestaltas i bild 2.3. Detta görs då för en fast växlingskurs mellan dessa 
valutor.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 2.3. Illustration av Cross-currency interest rate swap. 

tid 

Valuta  1  
𝑟!∗ 𝑟!∗ 𝑟!∗ 𝑟!∗ 𝑟!∗ 

Valuta  2  

𝑟! 𝑟! 𝑟! 𝑟! 𝑟! 

Valuta  1  

Valuta  2  

Bild 2.2. Illustration av valutaswap. 

tid 

Valuta  1   Valuta  2  

Valuta  2   Valuta  1  
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2.1.4 Cross-currency spread 
Dubil (2011, 111) skriver att värdet på en swap initialt ska vara noll för båda parterna ifall 
ränteflöden som utbyttes är rörliga. För att åstadkomma detta läggs en så kallad spread till på 
ett utav de två rörliga ränteflödena. Dubil påpekar att spreaden motiveras med att nuvärdet av 
swapen ska vara lika för båda aktörerna men att den kostnad som spreaden baseras på styrs av 
flertalet andra faktorer som avgörs av marknaden. Vidare skriver Dubil att spreadens storlek 
vanligen är liten och förändras över tiden. En illustration av kassaflödet med spreaden 
inkluderad visas i bild 2.4. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

𝑟! 
Valuta  2  
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Bild 2.4. Illustration av Cross-currency spread. 
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2.2 Utestående lån 
I följande avsnitt beskriv de olika strukturer som existerar på de lån Scania Group Treasury 
tillhandahåller åt organisationens finansbolag. 

2.2.1 Utlåningsstruktur 
När Scanias finansbolag skapar finansiering mot slutkund sker detta genom två olika upplägg. 
I det första upplägget utges ett lån, 𝐿, och för detta lån erhålles ränteintäkter baserade på en 
fast ränta, 𝑟. Når lånet löper ut erhålles en räntebetalning samt en återbetalning av det utgivna 
beloppet. Kassaflödena i en sådan affär illustreras i bild 2.5. (Carlsson, 2014) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I det andra upplägget erhålles ränteintäkter baserade på en rörlig ränta. Räntan baseras i detta 
upplägg på en godtycklig referensränta och förändras i takt med att denna förändrar sig. När 
lånet beviljas fastställs räntan som betalas vid tidpunkten 𝑡!. De nästkommande ränteflödena 
kommer att variera i takt med att underliggande referensränta förändras. Dessa ränteflöden 
illustreras i bild 2.6 av  𝑟!∗. (Carlsson, 2014) 
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    Bild 2.5. Illustration av utlåningsstruktur med fast ränta. 
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    Bild 2.6. Illustration av utlåningsstruktur med rörlig ränta. 
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I bild 2.5 och bild 2.6 visas de två grundläggande uppläggen för de utestående lånen. I vissa 
fall tillkommer en amorterande struktur som ser olika ut beroende på kundens önskemål. När 
det finns en amorterande struktur betalas en del av det utlånade beloppet, L, tillbaka vid varje 
tidsperiod, 𝑡!. (Carlsson, 2014) Utestående lån med amorterande struktur gestaltas i bild 2.7 
där 𝑎! representerar amorteringen för tidsperiod 𝑖.  
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    Bild 2.7. Illustration av utlåningsstruktur med amorterande struktur. 

𝑟! + 𝑎! 𝑟! + 𝑎! 

𝑡!  



s.9 
    

2.3 Behov av reglering 
Enligt rådets förordning 648/2012 är OTC-derivatkontrakt privata kontrakt och informationen 
om dessa är endast tillgängliga för parterna som har ingått kontraktet. Enligt samma 
förordning blir en effekt av detta att det är svårt att uppskatta storleken på marknaden för 
OTC-derivatkontrakt samt riskerna som kontrakten innebär. Under finanskrisen 
underminerade dessa typer av kontrakt stabiliteten i det finansiella systemet. (Europeiska 
unionen 2012, 2) 

Europeiska Unionen insåg problematiken med bristande information kring OTC-
derivatkontrakt och instiftade därför tre tillsynsmyndigheter den 23 september 2009. Dessa tre 
myndigheter har till uppgift att övervaka att unionens lagstiftning tillämpas konsekvent inom 
unionen samt att utveckla kompletterande riktlinjer och regler. Dessa tre tillsynsmyndigheter 
utgörs av Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) samt Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (ESMA). (Europeiska unionen 2012, 1) 

Problematiken kring OTC-derivatkontrakt belystes senare på G20 mötet i Pittsburgh den 26 
september 2009 (Europeiska unionen 2012, 2). G20 är en grupp vars medlemmar består av 19 
länder samt Europeiska Unionen (G20, 2013). Vid mötet i Pittsburgh beslutades att 
standardiserade OTC-derivatkontrakt ska clearas hos en central motpart samt att ett 
rapporteringskrav för dessa affärer skulle införas senast i slutet av 2012. Syftet med detta var 
att skapa ett transparant system för OTC-derivatkontrakten och att minska systemrisker i det 
finansiella systemet (Europeiska unionen 2012, 2).  

Marknaden för OTC-derivatkontrakt uppgick i slutet av juni 2013 till 693 triljoner USD och 
merparten (577 triljoner USD) bestod av räntederivat (Bank for international settlements 
2013, 2-3).  

2.3.1 ESMA 
ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, arbetar med övervakningen av 
det finansiella systemet inom Europeiska unionen. Enligt ESMA (2011) sker övervakningen 
genom att se till att marknaden för värdepapper fungerar väl samt att det vid handeln med 
OTC-derivatkontrakt råder en hög grad av insyn. Vidare skriver ESMA att de även arbetar 
med att utforma standardiserade tillvägagångssätt för hur tillsyn och arbetet gällande reglering 
av marknaden ska se ut, även kallat tekniska standarder. Europeiska unionen kan välja att 
implementera dessa standarder i ett senare tillfälle och då som en förordning 
(Finansinspektionen, 2012). 

2.3.2 EMIR 
Rådets förordning 648/2012 antogs den fjärde juli 2012 (2012, 1). Förordningen förkortas 
EMIR, vilket är en förkortning för European Market Infrastructure Regulation. EMIR har 
kompletterats med flertalet andra förordning varav rådets förordning nr 148/2013 (2013, 1), nr 
149/2013 (2013, 11) samt nr 153/2013 (2013, 41) refereras till i detta arbete.   

Enligt Aron, Lalone och Jackson (2013, 58) görs det inom EMIR skillnad på, i texten uttryckt, 
finansiella motparter och icke finansiella motparter. Aron, Lalone och Jackson definierar 
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finansiella motparter som auktoriserade banker, fondbolag, värdepappersbolag, 
försäkringsbolag samt bolag som tillhandahåller pensionsprodukter. Vidare definieras icke 
finansiella motparter som företag vars verksamhet inte stämmer in på finansiella motparters 
verksamhet. Inom EMIR definieras Scania som en icke-finansiell motpart.  

Vidare skriver Aron, Lalone och Jackson (2013, 57-58) att det inom EMIR existerar tre 
huvuddrag som beskriver hur förfarandet med OTC-derivatkontrakt ska gå till. Dessa 
åtaganden består i att användarna utav OTC-derivatkontrakt ska rapportera sina derivataffärer 
till ett transaktionsregister, cleara dessa derivat via en central motpart samt implementera 
riskminimeringsstrategier i sin verksamhet. Detta gäller då för användare vars innehav av 
OTC-derivatkontrakt överstiger en, inom EMIR definierad, clearingtröskel. Författarna 
skriver vidare att graden av åtaganden för icke finansiella motparter som inte överstiger denna 
clearingtröskel inte innefattar clearingkravet men övriga åtaganden kvarstår. 

Enligt rådets förordning 648/2012 definieras en central motpart i form av en enhet som agerar 
mellanhand i affären av OTC-derivatkontrakt mellan köparen och säljaren av kontraktet. 
Vidare i samma stycke i förordningen definieras clearing i form av ett förfarande där 
ingångna positioner fastställs och där nettoskulder beräknas. Detta för att säkerställa att det 
existerar tillräckligt med finansiella medel för att täcka respektive position. (Europeiska 
unionen 2012, 14-15) 

Inom rådets förordning 149/2013 definieras tröskelvärden inom olika derivatklasser vilka 
avgränsar hur stor exponeringen mot respektive typ av derivatklass kan vara innan 
clearingkravet blir aktuellt. Tröskelvärdena är olika beroende på vilken klass OTC-
derivatkontraktet tillhör. Förordningen fastslår att om de sammanlagda innehaven av OTC-
derivatkontrakt inom respektive klass överstiger detta tröskelvärde måste alla derivaten från 
alla klasser clearas med en central motpart. (Europeiska unionen 2013, 20) I rådets förordning 
149/2013 (2013, 13) beskrivs att OTC-derivatkontrakt som har ingåtts i syfte att risksäkra 
verksamheten ska undantas vid beräkning av det sammanlagda bruttovärdet för respektive 
clearingtröskel. Enligt rådets förordning 149/2013 gäller följande tröskelvärden för respektive 
derivatklass (2013, 20).  

a.) 1 miljard euro i underliggande bruttovärde för OTC-kreditderivatkontrakt. 

b.) 1 miljard euro i underliggande bruttovärde för OTC-aktiederivatkontrakt. 

c.) 3 miljarder euro i underliggande bruttovärde för OTC-räntederivatkontrakt. 

d.) 3 miljarder euro i underliggande bruttovärde för OTC-

valutaderivatkontrakt. 

e.) 3 miljarder euro i underliggande bruttovärde för OTC-

råvaruderivatkontrakt samt andra OTC-derivatkontrakt som inte ingår i 

punkterna a-d. 

Trots att EMIR är den europeiska unionens förordning existerar det riktlinjer för vilka aktörer 
på den internationella marknaden som denna förordning påverkar. Aron, Lalone och Jackson 
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(2013, 58) beskriver att EMIR även gäller för företag som är baserade utanför Europa men 
som ingår derivatkontrakt med EU-baserade företag. På samma sätt gäller förordningen för 
EU-baserade företag som ingår derivatkontrakt med företag baserade utanför Europa. EMIR 
omfattar även scenarion där två parter utanför Europeiska Unionen ingår OTC-derivatkontrakt 
vars exponering har en direkt koppling till den Europeiska Unionen.  

2.3.3 Konsekvenser av clearing 
Som tidigare nämnt måste alla OTC-derivatkontrakt clearas via en central motpart ifall en 
aktör överstiger tröskelvärdet för någon derivatklass. För att hantera det åtagande som den 
centrala motparten innehar ska den centrala motparten samla in finansiella medel, av 
förordningen kallat marginalsäkerhet, som säkerhet från de aktörer som clearar sina derivat 
via denna centrala motpart. Detta görs för att den centrala motparten ska kunna hantera den 
risk som uppkommer i samband med dessa positioner. Utöver dessa säkerheter ska även varje 
aktör som använder sig av den centrala motparten bidra till en obeståndsfond för att täcka 
förluster då en eller flera aktörer hamnar i ekonomiska svårigheter. (Europeiska unionen 
2012, 37)  

Ifall en aktör som använder aktuell central motpart hamnar i ekonomiska svårigheter finns det 
ett förfarande kring hur detta ska hanteras från den centrala motpartens sida. Detta förfarande 
går under namnet ”vattenfallsprincipen” och bygger på att när en clearingmedlem befinner sig 
i ekonomiska svårigheter ska aktörens marginalsäkerheter först användas för att täcka 
eventuell förluster. Om marginalsäkerheterna inte räcker till ska finansiella medel från 
obeståndsfonden användas. (Europeiska unionen 2012, 38) 

De finansiella medel som ska tillföras centrala motparten från aktörerna har vissa 
kravspecifikationer. Medlen ska vara likvida säkerheter med mycket låga relaterade risker. 
Kontanter kan vara ett godkänt finansiellt medel om det är utgivna i en, enligt rådets 
förordning 153/2013, godkänd valuta. Utöver kontanter anses även vissa finansiella 
instrument och guld vara godkända säkerheter. (Europeiska unionen 2013, 61) 

Sammanfattningsvis är innebörden av clearing att aktörer måste tillskjuta finansiella medel till 
den centrala motparten. Att hamna i ett sådant läge där alla derivatkontrakt måste clearas är 
därför inte en önskvärd situation för Scania. 

2.3.4 Kompletterande svensk lagstiftning 
En förordning ifrån Europeiska unionen är giltig för unionens alla medlemsländer och är 
direkt bindande. Detta innebär att en förordning likställs vid lagen på ett nationellt plan i 
unionens alla medlemsländer (Europeiska kommissionen, 2012).  

Enligt rådets förordning 648/2012 ska medlemsländerna i unionen utse en ansvarig myndighet 
för tillsyn och reglering av marknaden med OTC-derivat. Denna myndighet ska besitta 
befogenheter att utföra dessa kontroller inom medlemsstaten i fråga. (Europeiska unionen 
2012, 28) I Sverige har kompletterande lagstiftning till rådets förordning 648/2012 stiftats 
genom lag 2013:287. I denna lag utnämns Finansinspektionen till officiell tillsynsmyndighet i 
Sverige (Sveriges riksdag, 2013).  
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2.4 IFRS 
I det noterade bolaget Scania AB, i rapporten omnämnt Scania, sker redovisningen enligt 
IFRS, International Financial Reporting Standards (Scania 2014b, 70). IFRS är en global 
redovisningsstandard som är utvecklad av IASB, International Accounting Standards Board 
(IFRS, 2014). Ett bolag vars värdepapper finns noterade på en reglerad marknad är skyldigt 
att redovisa enligt IFRS (Finansinspektionen, 2013).   

Inom IFRS existerar ett avsnitt, IAS39, vilket beskriver hur säkringsredovisning ska 
tillämpas. Enligt IAS39 ska säkringsrelationen förväntas vara effektiv när ett kontrakt ingås 
och effektiviteten som säkringen ska ligga inom är i intervallet 80-125%. Effektiviteten 
beräknas genom att dividera värdeförändringen på OTC-derivatkontraktet med 
värdeförändringen på det säkrade objektet. (IFRS-volymen 2013, 749).   

EMIRs definition av risksäkring är mer generell än vad IFRS definition är. Därav kommer 
OTC-derivatkontrakt som klassificeras som kontrakt i risksäkringssyfte enligt IFRS också 
klassificeras som detta av EMIR. (ESMA 2013, 18)  
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2.5 Bakgrund till riskbild 

2.5.1 Scania group treasury - riskbild 
Scanias omfattande internationella närvaro innebär att kunderna finns i många olika länder. 
Detta innebär i sin tur att det cirkulerar flera olika valutatyper i Scanias organisation. Den 
stora spridningen av valutatyper i de betalningar Scania erhåller för sina fordon innebär en 
ökad finansiell risk. Utöver valutarisken som uppstår exponeras Scania även för ränterisk i 
samband med företagets internationella närvaro. Ränterisken för bolaget uppstår i samband 
med in- och utlåning från finansiärer och det världsomspännande nätet av finansbolag inom 
organisationen. Scania jobbar aktivt för att hantera de risker som uppstår i samband med deras 
internationella verksamhet. Detta gör Scania framförallt med hjälp av OTC-derivatkontrakt. 
Dessa kontrakt är ingångna för att hantera den specifika risk som uppstår i samband med 
exponering mot olika valutatyper och räntor i verksamheten. (Carlsson, 2014) 

2.5.2 Financial services 
Financial Services är den del av bolaget som erbjuder Scanias kunder finansiering i samband 
med fordonsköp. Scanias strategi är att bygga långsiktiga relationer med kunderna vilket har 
visat sig generera varumärkeslojala kunder. Effekterna av att erbjuda finansiering skapar, som 
tidigare nämnt, återkommande kunder samtidigt som finansieringen är en lönsam affär för 
Scania. Under 2013 var rörelseresultatet för Financial Services 719 miljoner svenska kronor 
och för helåret finansierades 27 395 fordon. Financial Services finns i dagsläget representerat 
i 52 länder. (Scania 2014b, 38)  

Organisationen är uppdelad i nationella finansbolag. Vid finansiering av ett fordonsköp på 
aktuell marknad sker finansieringen mot slutkund genom Financial Services som i sin tur 
lånar av Scania Group Treasury. Det är alltså Financial Services som står för utlåningen till 
slutkund varpå Financial Services exponeras för risken att slutkund inte kan återbetala 
fordonsfinansieringen. (Carlsson 2014)  
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2.6 Hedging & risksäkring 
Hedging och risksäkring är två centrala begrepp i detta arbete som avser samma sak. Den 
engelska beteckningen är Hedging och på svenska benämns det i rapporten vid namnet 
risksäkring.  

I Scanias fall handlar risksäkring om att eliminera finansiella risker. Detta görs genom att ingå 
finansiella kontrakt. Hull (2006, 47-48) beskriver hedging som ett agerande i syfte att 
reducera en specifik risk. Syftet med att ingå ett kontrakt är att skapa en position vars värde 
förändras i motsatt riktning jämfört med objektet där risken uppstår. Hull definierar vidare en 
perfekt hedge som ett tillstånd där en viss risk fullständigt har neutraliserats.    
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2.7 Scanias finanspolicy 
Scania har ett internt dokument som är utarbetat av styrelsen och går under namnet 
finanspolicy. Finanspolicyn har till uppgift att skapa en tydlig vägledning kring vad som är en 
accepterad finansiell riskexponering. Den finansiella exponeringen mäts och kontrolleras på 
daglig basis för att säkerställa att riskexponeringen är inom de, enligt finanspolicyn, 
fastställda gränsvärdena (Scania 2014b, 111).  

I finanspolicyn identifieras Scania som ett cykliskt bolag vilket innebär att Scanias försäljning 
varierar i takt med det ekonomiska klimatet. Vidare skrivs i samma policy att förväntningarna 
på ränteutvecklingen även kommer att vara i linje med det ekonomiska klimatet. Scanias 
inställning angående ränteutvecklingen resulterar i att räntebindningstiden ska ligga inom 
intervallet 0-6 månader. Detta för att kontinuerligt kunna anpassa sin ränteexponering efter 
rådande ekonomiskt klimat. (Carlsson, 2014) 

Scanias långsiktiga kreditbetyg styrs även av finanspolicyn och ska för år 2014 motsvara 
minst betyget A- definierat av ledande kreditvärderingsinstitut (Scania 2014b, 96).  
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2.8 Verksamhet – finansiella derivat 
I nedanstående stycke beskrivs användningen av finansiella derivat i Scanias organisation.  

2.8.1 Ränte- och valutaexponering 
Ett internationellt företag utsätts för olika typer av risker i dess verksamhet. Beroende på 
vilken typ av risk företaget utsätts för kan riskerna reduceras på olika sätt. Enligt Brealey, 
Myers och Allen (2011, 676-677) reducerar de flesta företagen risker genom försäkringar. 
Försäkringar är ett sätt att hantera risker i form av brand, stöld, olyckor mm. Försäkringar 
täcker dock inte alla risker och för många företag krävs det en annan typ av riskreducering för 
att täcka risker där försäkringar inte är det bästa alternativet.  

Vidare skriver författarna för att hantera de finansiella risker som uppkommer är det mycket 
vanligt att företag använder sig av finansiella derivat. Enligt författarna använder en majoritet 
av världens 500 största företag finansiella derivat för att hantera risk i samband med 
verksamheten. Finansiella derivat är således ett viktigt verktyg när företag ska hantera 
finansiella risker. 

Vid förändringar av marknadsräntor påverkas kassaflöden som är kopplade till en rörlig ränta 
eftersom den underliggande referensränta som kassaflöden är baserade på har förändrats. Det 
är dessa förändringar som föranleder Scanias ränterisk. För tillgångar och skulder kopplade 
till fast ränta påverkas endast det verkliga värdet på dessa när den underliggande 
referensräntan förändras. Ränterisker hanteras genom olika finansiella derivat och då främst 
genom ränteswappar. (Scania 2014b, 113)   

Scanias valutarisk utgörs av risken att kassaflödena påverkas negativt vid förändringar i 
valutakurser. Scanias försäljning till länder utanför Sverige uppgick år 2013 till 95 % av den 
totala försäljningen (Scania 2014b, 111). Detta medför att den största delen av Scanias 
intäkter sker i form av utländska valutor samtidigt som en stor andel av kostnaderna är i 
svenska kronor. Utan att risksäkra valutaexponeringen kan detta komma att påverka 
rörelseresultatet. Exempelvis nämns i årsredovisningen att rörelseresultatet under 2013 hade 
påverkats med 306 miljoner svenska kronor i ett potentiellt scenario där den svenska kronan 
hade förändrats med en procentenhet gentemot de valutor Scania erhöll via internationell 
försäljning (Scania 2014b, 60).  

2.8.2 Ränteflöde  
Inom Scaniakoncernen fyller Scania Group Treasury en essentiell roll då Scanias Group 
Treasury är den avdelning som säkerställer att finansiella medel finns tillgängliga i alla delar 
av verksamheten. Scania Group Treasury ansvarar för finansieringen av företaget vilket är 
nödvändigt för att verksamheten ska kunna fortgå. Avdelningen fyller också en annan vital 
funktion vilket är kopplat till Scanias internationella finansbolag. Scanias internationella 
finansbolag har till uppgift att skapa förutsättningar för slutkundernas finansiering vid köp av 
fordon av Scania. Huvudsakligen sker denna finansiering genom leasingavtal eller lån 
gentemot slutkund. För att lokala finansbolag ska kunna erbjuda finansiering till slutkund 
behöver de finansiella resurser. De nödvändiga resurserna erhålls i form av lån från Scania 
Group Treasury. Finansbolaget i det aktuella landet har då möjlighet att låna pengar till en fast 
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ränta av Scania Group Treasury. För att detta ska vara möjligt upptar Scania Group Treasury i 
sin tur lån av banker eller använder pengar ur egen kassa. (Carlsson, 2014) 

När Scania Group Treasury söker finansiering, för att finansiera behovet från företagets 
finansbolag, strävar Scania efter att låna kapital till en rörlig ränta. I situationer där 
räntekostnaden betalas med fast ränta uppstår ett behov för Scania Group Treasury att 
omvandla den fasta räntekostnaden till en rörlig räntekostnad. I ett sådant läge ingår Scania 
Group Treasury avtal med en tredje part där en omvandling från fasta till rörliga 
räntebetalningar kan möjliggöras. Detta görs genom att ingå ett swapavtal. (Carlsson, 2014) 
Detta förfarande motsvaras av den externa processen i bild 2.8. 

Initialt innebär detta att Scania Group Treasury innehar ett utflöde av fasta räntebetalningar 
kopplade till det lån som har tagits genom en bank. När ett swapavtal ingås medför detta att 
Scania Group Treasury betalar en rörlig räntebetalning och erhåller ett inflöde att fasta 
räntebetalningar. Efter ingåendet av swapavtalet existerar nu ett inflöde och ett utflöde av 
fasta räntebetalningar. Kopplat till detta banklån kvittas inflödet och utflödet av fast ränta mot 
varandra vilket innebär att Scania Group Treasury i detta läge betalar en rörlig ränta för sitt 
banklån. (Carlsson, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Erhåller fast ränta 

Scania Group 
Treasury 

Financial 
Services 

Lån 

Fast ränta för lån 

Bank 
Ränteswap 

Betala fast ränta 

Rörlig ränta 

Bank 
Lån till Scania 

Bank 
Ränteswap 

Rörlig ränta 

 

Fast ränta för lån 

Lån 

    Bild 2.8. Illustration över ränteswappar inom Scanias verksamhet. 

Extern process Intern process 



s.18 
    

Scania Group Treasury lånar därefter ut pengar till Financial Services vilket i sin tur 
möjliggör finansiering till slutkund. För detta lån betalar Financial Services en fast ränta till 
Scania Group Treasury. Detta innebär att det nu erhålls ett inflöde av fasta räntebetalningar 
från den interna utlåningen. Med den interna utlåningen avses de lån Scania Group Treasury 
ger ut inom koncernen. Eftersom målsättningen är att ränteflödena ska vara rörliga ingås då 
ett nytt swapkontrakt för att hantera ränteflöden i den interna utlåningen. I detta scenario 
erhålles inflöden av fasta räntebetalningar varpå swapkontrakt ingås där Scania Group 
Treasury betalar fast ränta och erhåller betalning i form av rörlig ränta. Även i detta fall 
kvittas de fasta ränteflödena mot varandra varpå det erhålles rörliga räntebetalningar i den 
interna utlåningen. Detta motsvaras av den interna processen i bild 2.8. På detta sätt 
säkerställs att ränteflödena i både den externa och interna processen består av rörliga räntor. 
(Carlsson, 2014) 

På detta sätt parerar Scania Group Treasury den ränterisk som uppstår i verksamheten. Genom 
användningen av OTC-derivatkontrakt, i detta specifika fall ränteswappar, kan Scania hålla en 
marknadsriktig och konkurrenskraftig ränta vilket medför att Scanias finansieringslösningar 
till slutkund är attraktiva på marknaden. Detta samtidigt som Scania betalar ränteutgifter i 
form av rörliga räntor. Detta är i linje med Scanias finanspolicy. (Carlsson, 2014) 
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2.8.3 Valutaflöde 
Vid Scanias internationella försäljning av fordon uppstår det, som tidigare beskrivet, ett behov 
av finansiering då Scania erbjuder sina slutkunder finansiering som en del i deras 
tjänsteutbud. Denna finansiering sker på olika platser i världen och då uppstår behov av 
flöden i lokala valutor. Detta innebär att lokala finansbolag behöver förses med likvida medel 
i form av aktuell valuta från Scania Group Treasury. Anledningen till att Scania väljer att 
förse finansbolagen med lokal valuta istället för att låta de lokala finansbolagen hantera 
valutaväxlingen själva beror på att finansbolagen, enligt Scanias finanspolicy, inte ska agera 
på ett sådant sätt att de exponeras för finansiella risker. Den finansiella risken ska 
ackumuleras till Scania Group Treasury varpå Scania Group Treasury utför all valutaväxling 
för finansbolag när detta krävs. (Carlsson, 2014) Bild 2.9 illustrerar valutaflödet.  
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        Bild 2.9. Översiktsbild över valutaflödet i Scanias organisation. 
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För att åskådliggöra storleken på kontantflödena i organisationen används tabell 2.1 (Scania 
2014b, 113) och tabell 2.2 (Scania 2014b, 114). I tabell 2.1 visas räntebärande portföljen samt 
räntebärande skulder för Financial Services. Den första kolumnen i tabell 2.1, under punkt 
fyra, visar den räntebärande portföljen. Detta är de tillgångar som Financial services har och 
de utgörs av de leasing- och finansieringsavtal som Financial Services har tecknat med sina 
kunder. Flöde fyra i bild 2.9 representerar Financial Services utlåning gentemot slutkund 
vilket motsvarar den räntebärande portföljen. (Carlsson, 2014) 

Den andra kolumnen som visas under punkt två i tabell 2.1 visar de räntebärande skulderna 
för Financial Services. Dessa räntebärande skulder är de upptagna lånen från Scania Group 
Treasury. Flödet mellan Scania Group Treasury och Financial Services utgörs av flöde två i 
bild 2.9. Denna bild tillsammans med tabell 2.1 visar hur flödet går i den interna utlåningen 
samt beloppen det rör sig om. (Carlsson, 2014) 

 

 

 

 

 

I tabell 2.2 visas flödena i olika valutor som finns på Scaniakoncernens balansräkning. I och 
med att Scanias upplåningsvalutor utgörs av svenska kronor och euro uppstår, som tidigare 
nämnt, ett behov av att omvandla dessa valutor för att täcka behov som uppstår i samband 
med finansiering mot slutkund. I kolumnen under punkt 3 i tabell 2.2 visas Scanias upplåning 
av olika valutor inklusive swapavtal vilket gestaltas genom flöde 3 i bild 2.9. När behovet av 
andra valutor än Scanias upplåningsvalutor uppstår används valutaswappar vilket gör att 
innehavet av valutor diversifieras. I kolumnen under punkt 1 i tabell 2.2 visas upplåning 
exklusive valutaswapavtal och gestaltas genom flöde ett i bild 2.9. Storleken på upplåningen 
inklusive och exklusive swapavtal summeras till samma belopp. Skillnaden mellan dessa är 
hur fördelningen mellan antalet valutor ser ut. (Carlsson, 2014)  

 

4 2 

Tabell 2.1 
Alla belopp i Tabell 2.1 redovisas i miljoner svenska kronor, MSEK. 
Numreringen över respektive kolumn representerar vart dessa flöden 

av valutor uppstår i bild 2.9. 
(Återgett från: Scania 2014b, 113) 
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Tabell 2.2 

Alla belopp i Tabell 2.2 redovisas i miljoner svenska kronor, MSEK. 
Numreringen över respektive kolumn representerar vart dessa flöden 

av valutor uppstår i bild 2.9. 
(Återgett från: Scania 2014b, 114) 
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2.9 Riskmått 
I detta avsnitt presenteras den vetenskapliga grunden för riskmåttet DV01 som används i 
rapporten. Utöver detta visas även beräkningen för den viktade tidsdifferensen. 

2.9.1 DV01  
Den finansiella risken i detta arbete mäts i DV01. Hull (2006, 630) beskriver DV01 likt ett 
mått där effekten av ett parallellskifte i räntekurvan beräknas. I detta arbete kommer DV01 
användas för att beräkna värdeförändringen på ett finansiellt instrument när den 
underliggande räntekurvan parallellskiftas med en baspunkt. En förändring av räntan med en 
baspunkt motsvarar en förändring med en hundradels procentenhet, alltså 0.01% (Hull 2006, 
90). Beräkningen av DV01 görs i Avantgard Risk vilket är ett program utvecklat av företaget 
Sungard. Avantgard Risk är det program Scania använder vid uppföljning och kontroll av 
bolagets portföljer innehållandes utestående lån och OTC-derivatkontrakt. Vid utformningen 
av det verktyg som ska visa säkringsrelationen mellan räntebärande tillgång och OTC-
derivatkontrakt har DV01 värden genererade av Avantgard Risk använts. I styckena nedan 
beskrivs Luenbergers (1998, 93) härledning av quasi-modifierad duration för diskret tid ur 
vilken DV01 kan beräknas. Författarna av examensarbetet antar att de kassaflöden 
Luenberger använder är godtyckliga och kan därav även representera ränteflöden vid lån. 

Formeln för att beräkna nuvärdet av kassaflödena (𝑥!,… , 𝑥!) utifrån en räntekurva, 𝑠! ,  för 
tidsperioden 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛  visas i ekvation 2.1. I ekvation 2.1 är m antalet gånger per år som 
utbetalning sker och λ motsvarar storleken på parallellförskjutningen av räntekurvan.  

𝑃(λ) =    𝑥! 1+
𝑠! + λ
𝑚   

!!

.                                                                                                (2.1)
!

!!!

 

Derivatan av detta uttryck med avseende på parallellförskjutningen, 𝜆, visas i ekvation 2.2 
och resulterar i ett uttryck för prisförändringen med avseende på en parallellförskjutning av 
räntekurvan. 

𝑑𝑃(0)
𝑑λ ≡

𝑑𝑃𝑉 𝜆
𝑑𝜆

!!!
= −

𝑘
𝑚 𝑥! 1+

𝑠!
𝑚

! !!!
.                                                                (2.2)

!

!!!

 

Luenberger skriver vidare att den quasi-modifierade durationen genereras genom att dividera 
ekvation 2.2 med -P(0), vilket visas i ekvation 2.3. I denna ekvation är PV detsamma som -
P(0).  

𝐷! =   
1
𝑃𝑉

𝑘
𝑚 𝑥!

!

!!!

1+
𝑠!
𝑚

! !!!
.                                                                            (2.3) 

När räntekurvan förskjuts från 𝑠! till 𝑠! + 𝜆 för tidsperioderna 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 så ges, i ekvation 
2.4, den nya quasi-modifierade durationen −𝐷! då nuvärdet av kassaflödena samt nuvärdet på 
förändringsfaktorn från en räntekurva utan förändring förskjuts med 𝜆.  
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1
𝑃 0

𝑑𝑃 0
𝑑𝜆 = −𝐷! .                                                                                                                        (2.4) 

Om prisförändringen löses ut ur ekvation (2.4) erhålls följande uttryck  

𝑑𝑃 0 =   −𝐷!𝑃 0 𝑑𝜆.                                                                                                                      (2.5) 

Om 𝑑𝜆 motsvarar en baspunkt, alltså en parallellförskjutning av räntekurvan med 0.01%, kan 
ekvation 2.5 användas för att approximera DV01, vilket visas i ekvation 2.6. 

DVO1 = −𝐷!𝑃 0 ∗ 0.0001.                                                                                                    (2.6) 

Ett alternativt sätt att beräkna DV01 är att använda prisfunktionen för kassaflödena, ekvation 
2.1, till att göra en första ordningens approximation av DV01. Då denna prisfunktion utgår 
från en räntekurva och även tar en eventuell parallellförskjutning av räntekurvan i beaktande, 
kan DV01 approximeras genom att beräkna första ordningens Taylorutveckling 

DV01 = 𝑃 𝜆 − 𝑃 0 ≈ 𝜆
𝑑𝑃(0)
𝑑𝜆 ,                                                                                              (2.7) 

för 𝜆 = 0.0001. Detta innebär att DV01 approximeras genom att beräkna differensen mellan 
värdet av prisfunktionen utifrån en räntekurva och prisfunktionen av en räntekurva förskjuten 
med 𝜆. Detta genererar differensen i priset efter en parallellförskjutning vilket motsvarar 
DV01. 

2.9.2 Värdering ränteswap 
Hull (2006, 161-162) redovisar hur en ränteswap kan värderas, vilket visas i styckena nedan. 
Ett tillvägagångssätt att värdera swapen är i form av obligationer med fast respektive rörlig 
ränta. Detta görs genom att beräkna värdet för respektive obligation där differensen mellan 
dessa två motsvarar swapens värde. I ekvation 2.7 beskrivs hur värdet på swapen,  𝑉!"#$ , 
beräknas utifrån värdet på obligation exponerad mot rörlig ränta,  𝐵!", och från obligationen 
exponerad mot fast ränta, 𝐵!"#. I ekvation 2.7 visas ett scenario där rörliga ränteflöden erhålls 
och fasta ränteflöden betalas. Det motsatta gäller vid en omvänd situation. 

𝑉!"#$ =   𝐵!" −   𝐵!"#.                                                                                                                    (2.8) 

Hull (2006, 161-162) definierar värdet på den rörliga obligationen innan en räntebetalning har 
betalats enligt ekvation 2.8. Värdet i denna motsvaras av principalen, 𝐿, och ränteflödet, 𝑘∗, 
diskonterat med räntan 𝑟∗ som gäller för löptiden 𝑡∗, vilket är tiden till nästa ränteflöde. Hull 
presenterar denna formel med kontinuerlig diskonteringsfaktor. I detta scenario skrivs 
uttrycket när en diskonteringsfaktor med diskret tid används, vilket skiljer sig från Hulls 
definition, för att vara enhetligt med tidigare nämnda diskonteringsfaktorer. Omedelbart efter 
att en räntebetalning, 𝑘∗, har utförts motsvaras värdet på obligationen kopplad till rörlig ränta 
av principalen 𝐿. Detta beror på att räntan som ränteflödet  𝑘∗ baseras på är samma som 
diskonteringsräntan 𝑟∗ är i denna tidpunkt.   

𝐵!" =    𝐿 + 𝑘∗ 1+ 𝑟∗ !!∗ .                                                                                  (2.9)  
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Enligt Hull (2006, 80-81) beräknas värdet av obligationen med fast ränta enligt ekvation 2.9. 
Skillnaden är att även i detta fall används samma diskonteringsfaktor som Luenberger 
använder. 

𝐵!"#    = 𝑥! 1+
𝑟!
𝑚

!!
.

!

!!!

                                                                                              (2.10) 
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2.9.3 DV01 – ränteswap 
Genom att kombinera Luenbergers uttryck för DV01 med Hulls värdering av en ränteswap 
kan DV01 för en ränteswap beräknas. Författarna till detta arbete har valt att göra denna 
härledning själva vilket beskrivs i nedanstående stycken. 

DV01 för obligationen med rörliga ränteflöden beräknas genom att först derivera obligationen 
med avseende på räntan, r*. Den upplupna räntan är beroende av en specifik ränta och inte en 
räntekurva och av den anledningen sker deriveringen med avseende på räntan. Den beräknade 
derivatan multipliceras sedan med 0.0001 för att värdeförändringen ska motsvara 
förändringen med en baspunkt. Beräkningen visas i ekvation 2.10.  

𝐷𝑉01!!"   =   
!!!"
!!∗

∗ 0.0001 = −𝑡∗ 𝐿 + 𝑘∗ 1+ 𝑟∗ !(!∗!!) ∗ 0.0001.                              (2.11)  

Vid beräkning av DV01 för obligationen med fasta ränteflöden görs detta enligt samma 
tillvägagångssätt som vid DV01 beräkning för obligationen med rörliga ränteflödet. 
Skillnaden i detta fall är att deriveringen sker med avseende på förändringen i en räntekurva 
då priset beror på flera olika räntor vilket skiljer sig ifrån obligationen med rörliga 
ränteflöden. Beräkningen visas i ekvation 2.11.  

𝐷𝑉01!!"#   =
𝑑𝐵!"#
𝑑𝜆 ∗ 0.0001 = −

𝑡
𝑚 𝑥! 1+

𝑟!
𝑚

! !!!
∗ 0.0001.                                (2.12)

!

!!!

 

Swapens DV01 blir då differensen mellan dessa och beräkningen visas i ekvation 2.12. 

𝐷𝑉01  !"#$ =   𝐷𝑉01!!" − 𝐷𝑉01!!"# .                                                                              (2.13)  

 

2.9.4 Viktad tidsdifferens  
Den viktade tidsdifferensen är den viktade genomsnittliga löptiden för varje OTC-
derivatkontrakt. När ett instrument säkrar av flera objekt med olika löptider beräknas den 
viktade tidsdifferensen mellan dessa med avseende på hur mycket DV01 från instrumentet 
som har lagts på respektive objekt. Detta innebär att tidsdifferensen för de fall där vikten är 
störst påverkar den viktade tidsdifferensen för OTC-derivatkontraktet mest. Den viktade 
tidsdifferensen visas i antal dagar. Detta specifika mått har erhållits och implementerats efter 
önskemål från Daniel Carlsson, Head of Risk Control, ansvarig handledare på Scania. 
Ekvation 2.13 visar hur beräkningen av detta går till. I denna ekvation är xi,j andelen DV01 
från OTC-derivatkontrakt i, 𝐻!, som används för att säkra objekt j, 𝑂!. Variabeln ti,j är den 
absoluta differensen i löptider, mätt i antal dagar, mellan Hi och Oj. Detta innebär att de 
absoluta tidsdifferenserna mellan ett OTC-derivatkontrakt och alla de utestående lån som 
säkras viktas beroende på hur pass stor andel av kontrakten som används till aktuellt kontrakt. 
Dessa viktade differenser summeras därefter för varje enskilt OTC-derivatkontrakt.  

Viktad  tidsdifferens =    𝑡!,! ∗ 𝑥!,!

!

!!!

.
!

!!!

                                                                    (2.14) 
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3 Genomförande & metod 
Avsnitten nedan presenterar hur arbetet har genomförts samt vilken lösningsmetod som har 
använts.   

3.1 Arbetets genomförande 
Arbetet har utförts vid Scanias Group Treasury i Södertälje under vårterminen 2014. Scania 
har bistått med nödvändig information, handledare, tid, kontorsyta, datortillgång samt de 
nödvändiga datorprogrammen för att arbetet skulle kunna genomföras. De datorprogram som 
har varit essentiella för att arbetet skulle kunna utföras har varit Matlab och Microsofts 
Officepaket.  

Faktainsamling har skett genom studier av förordningar från Europeiska Unionen och genom 
intervjuer. Förordningar publiceras av Europeiska Unionens officiella tidning. Åtkomsten till 
denna tidning har skett via tidningens hemsida, http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm. För en 
djupare förståelse kring hur Scania arbetar har faktainsamling även skett genom intervjuer 
med nyckelpersoner inom Scania Group Treasury. Utöver dessa intervjuer har även viss 
faktainsamlingen skett genom intervju av Malin Dahlgren på Finansinspektionen som är den 
ansvariga tillsynsmyndigheten för EMIR. Av denna anledning har det varit en nödvändighet 
med att intervjua Malin för en djupare inblick kring myndighetens roll och ansvar. Ytterligare 
teoretisk fördjupning har skett genom att via Umeå universitetsbiblioteks databas söka 
relevanta artiklar för examensarbetet.    

Utvecklingen av det verktyg vars uppgift är att finna säkringsrelation mellan OTC-
derivatkontrakt och underliggande objekt har utförts i Matlab och Excel. Under arbetet med 
detta verktyg har fortlöpande avstämningar gjorts med Daniel Carlsson, Head of Risk Control, 
för att kontrollera att verktyget uppfyller Scanias önskemål. Verktyget har därefter använts för 
att utvärdera Scanias portföljsammansättning i essentiella valutor. Resultatet har redovisats 
för Daniel Carlsson varpå författarna har kommenterat resultatet med kompletterande 
kommentarer kring hur tydliga säkringsrelationerna är i respektive portfölj. 

3.2 Metodbeskrivning  

3.2.1 Modell för verktyg 
Vid skapandet av verktyget utvärderades problemet utifrån ett optimeringsproblem där varje 
enskilt OTC-derivatkontrakt ska sammankopplas mot en riskexponering på ett optimalt sätt. 
Optimeringen består i att finna det optimala sambandet mellan OTC-derivatkontrakt och 
objektet som ska säkras med avseende på löptid. Vid motivering av att OTC-derivatkontrakt 
har ingåtts för att säkra den kommersiella verksamheten bör kontraktets löptid överensstämma 
med det utestående lånets löptid. Av denna anledning optimeras OTC-derivatkontrakten med 
avseende på löptider för respektive kontrakt och objekt. När löptiderna har matchats ska 
OTC-derivatkontraktets DV01 fördelas till det matchade objektet. 

Problematiken som uppstår i ovan beskrivna stycke kan liknas vid ett transportproblem. 
Lundgren, Rönnqvist och Värbrand (2003, 58-62) beskriver ett transportproblem likt ett 
scenario där ett givet antal parter ska leverera en viss mängd av en vara till sina kunder. Av 
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författarna illustreras problemet genom ett antal noder som representerar parter och kunder. 
Mellan dessa noder finns det bågar med en tillhörande transportkostnad för att utnyttja 
respektive båge. En optimal lösning uppnås när kundernas behov tillfredsställs till minsta 
kostnad.    

I detta examensarbete består parterna av de OTC-derivatkontrakt som Scania Group Treasury 
innehar. OTC-derivatkontrakten har till uppgift att leverera säkring till kunderna, vilket i detta 
fall motsvaras av de utestående lånen. Bågarna i detta scenario utgörs av den absoluta 
skillnaden i löptider mellan utestående lån och OTC-derivatkontrakt. Kostnaden för att 
utnyttja respektive båge utgörs av den absoluta tidsdifferensen. Målet är att matcha DV01 för 
OTC-derivatkontrakt och utestående lån varpå optimeringen består i att för minsta möjliga 
kostnad (tidsskillnad i löptider) för en given båge matcha en part (OTC-derivatkontrakt) mot 
en kund (Utestående lån). 

3.2.2 Matematisk modell för verktyg 
I följande olikhet beskrivs ett scenario där värdet för DV01 för OTC-derivatkontrakten samt 
objekten skiljer sig åt. I detta fall representeras 𝐻! av DV01 värdet för OTC-derivatkontrakt 𝑖 
och 𝑂! av DV01 värdet för objekt 𝑗. I de fall där summan av OTC-derivatkontraktens DV01 är 
mindre eller lika stort som summan av alla objektens DV01 gäller följande modell. 

När följande olikhet stämmer: 

𝐻! ≤ 𝑂!

!

!!!

!

!!!

, 

används modellen från Lundgren, Rönnqvist och Värbrand (2003, 60-61) för att minimera 
målfunktionen givet bivillkoren nedan 

min
!

𝑥!,! ∗ 𝑡!,! .
!

!!!

!

!!!

     

Målfunktionen tar en viss mängd DV01, 𝑥!,!, från ett finansiellt derivat och multiplicerar detta 
med tidsdifferensen,  𝑡!,!. Målfunktionens minimum uppstår när tidsdifferensen är noll och 
därför kommer funktionen att leta efter de bågar vars tidsdifferens är så liten som möjligt. Det 
är inte möjligt att skicka noll DV01 för att uppnå ett minimum hos målfunktionen då detta 
styrs av bivillkoren nedan vilka säger att all DV01 från respektive kontrakt ska användas så 
länge det finns osäkrade utestående lån.  

då                   𝑥!,! = 𝐻!  ,∀𝑖
!

!!!

,  

                               𝑥!,! ≤ 𝑂!

!

!!!

,∀𝑗, 

0 ≤ 𝑥!,! . 
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𝑥!,! = mängden  DV01  från  derivat  i  som  används  till  objekt  j. 

𝑡!,! =   absoluta  tidsdifferensen  mellan  OTC− derivatkontrakt  i  och  objekt  j. 

I de fall där summan av OTC-derivatkontraktens DV01 är större än summan av objektens 
DV01 ändras bivillkoren. Detta eftersom det inte ska vara möjligt att fördela mer DV01 från 
OTC-derivatkontrakten än vad det finns tillgängligt DV01 hos objekten.  

När följande olikhet gäller: 

𝑂! < 𝐻!

!

!!!

!

!!!

, 

används samma modell som ovan fast med andra bivillkor: 

min
!

𝑥!,! ∗ 𝑡!,! .
!

!!!

!

!!!

 

Med följande bivillkor: 

då                   𝑥!,! < 𝐻!  ,∀𝑖
!

!!!

,  

                               𝑥!,! = 𝑂!

!

!!!

,∀𝑗, 

0 ≤ 𝑥!,! . 
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3.2.3 Verktygets utformning & algoritmbeskrivning  
I bild 3.1 beskrivs övergripande hur verktyget arbetar. Efter bilden följer en mer ingående 
algoritmbeskrivning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inledningsvis definieras vilken Excelfil programmet ska hämta information från samt 
vilken Excelfil programmet ska skriva information till. 

• Vidare specificeras vilket blad i Excelfilen programmet ska läsa ifrån samt vilka 
kolumner i filen som innehåller den nödvändiga informationen.  

• Programmet hämtar index för OTC-derivatkontrakt samt säkringsobjekt som ska 
säkras i Excelfilen. 

• En matris, tidsdifferensmatris, skapas där antalet kolumner motsvarar antalet OTC-
derivatkontrakt och antalet rader motsvaras av antalet säkringsobjekt. 

• Absolutbeloppet av tidsdifferensen i löptider mellan varje OTC-derivatkontrakt och 
säkringsobjekt beräknas och sparas undan i tidsdifferensmatrisen. 

• En ny matris, en matris för utnyttjandegrader, med samma dimensioner som i 
föregående matris skapas. 

• Programmet finner positionen för minsta absolutbeloppet av tidsdifferensen och 
kontrollerar följande punkter. 

o  Om nuvarande säkringsobjekt har noll risk, mätt i DV01, är säkringsobjektet 
risksäkrat varpå tidsdifferensen anges till oändligheten i tidsdifferensmatrisen. 
Detta för att programmet inte ska besöka denna position igen. På motsvarande 

Bild 3.1. Övergripande förklaring kring verktygets arbetsgång 

Excelfil Program 
i Matlab 

Tidsmatris Utnyttjande-
grad 

Slutgiltig 
matris 

En excelfil innehållande 
nödvändig information om 
OTC-derivatkontrakt och 
utestående lån läses in av 
programmet. 

Programmet beräknar de 
absoluta tidsdifferenserna i 
tidsmatrisen. Utifrån dessa 
beräknas utnyttjandegraden 
mellan OTC-
derivatkontrakt och 
utestående lån. Resultatet 
sparas i en matris 
innehållande 
utnyttjandegraden. 

När alla OTC-
derivatkontrakt och 
utestående lån har matchats 
mot varandra genereras 
den slutgiltiga matrisen 
innehållande 
utnyttjandegraden. 
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position i matrisen för utnyttjandegrader anges värdet till noll då det inte finns 
något säkringsobjekt att säkra. 

o Om OTC-derivatkontraktet har ett större värde än säkringsobjektet mätt i 
DV01 tolkar programmet det som att hela objektet kan säkras. 
Säkringsobjektets DV01 anges då till differensen av OTC-derivatkontraktets 
och säkringsobjektets DV01. Säkringsobjektets värde sätts till noll och 
programmet tolkar objektet som fullständigt säkrat. Likt ovanstående punkt 
anges även tidsdifferensen i tidsdifferensmatrisen till oändligheten. 

o Om OTC-derivatkontraktet har ett lägre DV01 än säkringsobjektet beräknas 
kvoten mellan DV01för OTC-derivatkontraktet och säkringsobjektet. Denna 
kvot sparas sedan undan på aktuell position i matrisen för utnyttjandegrader. 
Detta innebär att OTC-derivatkontraktet inte kan säkra av säkringsobjektet 
fullständigt utan kvoten anger till vilken grad som objektet är säkrat. 
Säkringsobjektets kvarstående DV01anges till differensen mellan 
säkringsobjekt och OTC-derivatkontrakt. Liksom i ovanstående punkter anges 
även tidsdifferensen till oändligheten.  

o  Ovanstående punkter genomförs för alla positioner i tidsdifferensmatrisen. 
• Utnyttjandegraden beräknas för respektive OTC-derivatkontrakt. Detta genom att 

dividera summan av varje rad i matrisen för utnyttjandegrad med OTC-
derivatkontraktets initiala DV01. 

• OTC-derivatkontraktets viktade tidsdifferens beräknas och sparas undan i en vektor. 
• ID-nummer för respektive OTC-derivatkontrakt och säkringsobjekt tillsammans med 

utnyttjandegraden samt den viktade tidsdifferens sparas undan i en ny Excelfil. 

3.2.4 Verktygets funktionalitet – exempel 
Nedan presenteras två exempel där programmets arbetsgång gestaltas. I det första exemplet 
visas ett scenario där en tydlig säkringsrelation kan påvisas. I det andra exemplet visas ett 
scenario där portföljen ej har en tydlig säkringsrelation och en utförligare motivering är 
nödvändig för att motbevisa en spekulativ position. 

3.2.4.1 Exempel 1 
I tabell 3.1 visas hur filen med information kring utestående lån och OTC-derivatkontrakt i 
GBP, brittiska pund, ser ut när programmet startas. Storleken på denna portfölj samt ID-
nummer för respektive innehav är fiktiva och har endast till syfte att illustrera hur programmet 
arbetar. 

Currency Mapping Deal Number Transaction 
Type 

Days to 
Maturity 

DV01 

GBP Hedge 1 FX 12 100 
GBP Hedge 2 FX 20 120 
GBP Object 3 MM 12 -100 
GBP Object 4 MM 20 -125 

 

 

Tabell 3.1. Exempeltabell som illustrerar hur en fil vid körning kan se ut 
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I den första kolumnen visas den underliggande valutan för respektive objekt och OTC-
derivatkontrakt. Vidare visas det i kolumn två om det är ett OTC-derivatkontrakt (Hedge) 
eller ett utestående lån (MM-Money Market). I den tredje kolumnen visas vilket unikt 
affärsnummer (ID Number) respektive transaktion har. Den fjärde kolumnen visar vad det är 
för typ av transaktion. I detta exempel finns det två typer, FX - Foreign Exchange 
(valutaswap) och MM - Money Market. I den femte kolumnen visas löptiden på respektive 
transaktion. Löptiden mäts i antal dagar. Slutligen visar den sjätte och sista kolumnen DV01 
värdet för respektive transaktion. 

Tabell 3.1 visar hur strukturen på den Excelfil programmet använder sig av ska se ut. Nästa 
steg är att köra programmet i Matlab där resultatet sparas undan i en ny Excelfil. När 
programmet körs med en exempelfil där transaktionerna ser ut enligt tabell 3.1 kommer 
resultatet att presenteras med ett utseende enligt tabell 3.2.  

Hedge: -5 
DV01 --- -100 -125   

--- Deal 
Number 3 4 Usage Viktad 

tidsdifferens 
100 1 100 0 1 0 
120 2 0 120 1 0 

 

Resultatet som visas i tabell 3.2 beskriver det resultat som programmet genererar. Till att 
börja med skrivs nettopositionen i DV01 för denna exempelportfölj ut i rad ett kolumn två. I 
denna portfölj är nettot minus fem vilket innebär att OTC-derivatkontrakten i denna portfölj 
inte täcker all risk som uppstår relaterat till de utestående lånen. Programmet har valt att 
använda OTC-derivatkontrakt med transaktionsnummer ett till att säkra av utestående lån med 
transaktionsnummer tre. Valet har baserats på differensen i löptider och detta fall används 
hela OTC-derivatkontraktet vilket medför att instrumentets utnyttjandegrad är 100 %. OTC-
derivatkontraktet med transaktionsnummer två används i sin tur för att för att säkra lånet med 
transaktionsnummer fyra. Även fast värdet för DV01 skiljer sig åt används hela OTC-
derivatkontrakt till att säkra detta lån vilket medför att utnyttjandegraden för detta instrument 
även den är 100 %.   

Den viktade tidsdifferensen för båda relationerna är noll vilket innebär att löptiderna för 
respektive OTC-derivatkontrakt är densamma för respektive utestående lån som säkras. 

3.2.4.2 Exempel 2 
För exempel två körs en Excelfil med andra värden för DV01 som presenteras i tabell 3.3. I 
detta scenario har värden som inte matchas lika bra mellan utestående lån och OTC-
derivatkontrakt medvetet körts för att visa vad programmet genererar vid ett sådant scenario. 

  

Tabell 3.2. Resultat från körning av exempelfilen som illustreras i tabell 3.1 
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Currency Mapping Deal Number Transaction 
Type 

Days to 
Maturity 

DV01 

GBP Hedge 1 FX 35 100 
GBP Hedge 2 FX 10 100 
GBP Object 3 MM 10 -50 
GBP Object 4 MM 20 -50 
GBP Object 5 MM 35 -70 

 

Likt föregående tabell så visar kolumn ett till fyra samma information som i föregående fall. I 
detta scenario har dock löptiderna ändrats något. Den största skillnaden i denna exempelfil är 
att värdena för DV01 har ändrats för de utestående lånen och är i detta scenario mindre än 
motsvarande värden för OTC-derivatkontrakten. Resultatet från exekveringen visas i tabell 
3.4. 

Hedge: 30 
DV01 --- -50 -50 -70   

--- Deal 
Number 3 4 5 Usage Viktad 

tidsdifferens 
100 1 0 0 70 0.7 0 
100 2 50 50 0 1 5 

 

Även i detta fall är portföljens nettovärde av DV01 utskrivet i rad ett kolumn två. Detta 
innebär att OTC-kontrakten täcker mer risk än nödvändigt i denna portfölj. I detta scenario är 
utnyttjandegraden för instrumenten inte lika bra som i föregående fall. OTC-derivatkontraktet 
med transaktionsnummer ett utnyttjas inte till fullo vilket ger en utnyttjandegrad på 70 %. 
OTC-derivatkontrakt två utnyttjas till 100 % vilket betyder att hela instrumentet används.  

För det första OTC-derivatkontraktet är den viktade tidsdifferensen noll vilket innebär att 
löptid på kontrakt och lån matchar varandra. För OTC-derivatkontrakt två är den viktade 
tidsdifferensen fem vilket inte är lika bra.   

 
 

  

Tabell 3.3. Exempeltabell som illustrerar hur en fil vid körning kan se ut 

Tabell 3.4. Resultat från körning av exempelfilen som illustreras i tabell 3.2 
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4 Åtkomst och användarhandledning 
För att programmet ska kunna köras på ett korrekt sätt finns det krav som användaren måste 
känna till för en lyckad exekvering av programmet. I detta avsnitt beskrivs de nödvändiga 
kraven för en framgångsrik exekvering. 

Programmet läser först in en Excelfil. Denna fil ska innehålla de OTC-derivatkontrakt och 
säkringsobjekt som finns i en underliggande valuta. Till varje instrument/objekt ska 
information kring identifieringsnummer, löptid och DV01beskrivas. Den första raden i 
Excelfilen kommer bestå av huvudrubriker där varje kolumn representerar en viss typ av 
information. I de första raderna i Matlabfilen måste användaren manuellt ange vad 
kolumnerna innehåller för typ av information. Utöver detta måste användaren även tilldela 
Excelfilens namn samt namnet på den fil informationen ska skrivas till. Dessa variabler 
presenteras i tabell 4.1. 

Variabelnamn Syfte 
xlsx_file Excelfil programmet läser ifrån. 

generated_file Excelfil programmet skriver till. 
Sheet Blad i xlsx_file att läsa ifrån. 

BP_column Kolumn innehållandes DV01. 
ID_Column Kolumn innehållandes ID-nummer. 

maturity_column Kolumn innehållande löptider. 
 

För en korrekt presentation av resultatet ska DV01värdet beräknas utifrån en räntehöjning och 
inte en räntesänkning. Utöver detta ska även löptiderna i Excel sparas i talform för lättare 
hantering i den tidsmatris som genereras av programmet.  

För att starta programmet är det viktigt att Excelfilen med information kring instrument/objekt 
och filen med Matlabkod finns sparade i samma mapp. När ovanstående punkter är 
genomförda är nästa steg att starta Matlab och köra programmet. Resultatet sparas i en ny 
Excelfil under det variabelnamn som angavs för variabeln xlsx_file.   

När programmet körs i Matlab kommer resultatet att sparas i en Excelfil under det namn som 
har angivits i variabeln generated_file. I tabell 4.2 ges en generell förklaring till hur resultatet 
presenteras i denna fil. På den första raden, andra kolumnen visas nettot av DV01 för OTC-
derivatkontraktens DV01 adderat med de utestående lånens DV01. Vid en perfekt hedge ska 
detta värde vara noll vilket innebär att oavsett rörelse i underliggande ränta så påverkas inte 
portföljens värde. I den andra raden och första kolumnen visas DV01 för varje finansiellt 
kontrakt, Hi, och DV01 för varje objekt, Oj. Dessa DV01-värden är de ursprungliga värdena 
som har hämtats från Avantgard Risk. I rad tre presenteras ID numret för respektive objekt 
och i kolumn två visas motsvarande ID-nummer för respektive finansiellt kontrakt. ID numret 
gör det möjligt att spåra vilket/vilka kontrakt som risk säkrar ett givet objekt. Likt DV01 
hämtas ID-nummer från Avantgard Risk. Likt tidigare beskrivning är variabeln 𝑥!,! andelen av 
kontrakt 𝐻! som används för att säkra objekt 𝑂!.  

   Tabell 4.1. Förklaring av centrala variabelnamn i det utvecklade verktyget 
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I den näst sista kolumnen beräknas utnyttjandegraden för respektive finansiellt kontrakt. I ett 
optimalt scenario ska varje kontrakt användas till fullo, vilket motsvarar en utnyttjandegrad 
om 100 %. Om det finns mer DV01 hos ett kontrakt än vad det finns objekt att säkra kommer 
utnyttjandegraden vara mindre än 100 %, vilket betyder att det har ingåtts fler 
säkringskontrakt än vad som har varit nödvändigt. 

I den sista kolumnen visas den viktade tidsdifferensen för respektive OTC-derivatkontrakt. 

I de resterande rutorna visas hur mycket av varje kontrakt, mätt i DV01, som används för att 
säkra av respektive objekt. Detta visas genom att DV01 för kontrakt i, 𝛿!!, multipliceras med 
en faktor 𝑥!,! som utgör andelen DV01 som säkrar av respektive objekt. 

Hedge: 
𝛿!!

!
!!! +

𝛿!!
!
!!!  

DV01  
(δ) → 𝛿!! … 𝛿!! 

↓ ID-nummer 𝐼𝐷!! … 𝐼𝐷!! Utnyttjandegrad Viktad 
tidsdifferens 

𝛿!! 𝐼𝐷!! 𝛿!! ∗ 𝑥!,! … 𝛿!! ∗ 𝑥!,! 
𝛿!! ∗ 𝑥!,!

!
!!!

𝛿!!
 

𝑡!,!

!

!!!

∗ 𝑥!,! 

𝛿!! 𝐼𝐷!! 𝛿!! ∗ 𝑥!,! … 𝛿!! ∗ 𝑥!,! 
𝛿!! ∗ 𝑥!,!

!
!!!

𝛿!!
 

𝑡!,!

!

!!!

∗ 𝑥!,! 

⋮ ⋮ ⋮ … ⋮ ⋮ ⋮ 

𝛿!! 𝐼𝐷!! 𝛿!! ∗ 𝑥!,! … 𝛿!! ∗ 𝑥!,! 
𝛿!! ∗ 𝑥!,!

!
!!!

𝛿!!
 𝑡!,! ∗ 𝑥!,!

!

!!!

 

 

 

 

  

  

         Tabell 4.2. Illustration över den fil som genereras efter en körning i det utvecklade programmet  
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5 Resultat 

5.1 Frågeställning 
Nedan presenteras svar på de inledande frågeställningar arbetet skulle besvara. 

5.1.1 Vad regelverket EMIR definierar som derivataffärer med avseende att säkra 
Svaret på denna fråga finns i rådets förordning 149/2013 (Europeiska unionen 2013, 20) och 
beskriver följande kriterier för att fastställa vilka OTC-derivatkontrakt som objektivt minskar 
risker. Artikeln presenteras här nedan: 

1. Ett OTC-derivatkontrakt ska på ett objektivt mätbart sätt minska de risker 

som är direkt kopplade till affärsverksamheten eller 

likviditetsförvaltningsverksamheten för den icke-finansiella motparten eller 

gruppen, om den, för egen del eller i kombination med andra 

derivatkontrakt, uppfyller något av följande villkor, oavsett om detta sker 

direkt eller genom nära knutna instrument: 

a) Det täcker de risker som följer av potentiella förändringar av värdet för 

tillgångar, tjänster, insatsvaror, produkter, råvaror eller skulder som den 

icke-finansiella motparten eller dess koncern äger, producerar, tillverkar, 

bearbetar, tillhandahåller, köper, handlar med, hyr, säljer eller ådrar sig 

eller rimligtvis kan räkna med att äga, producera, tillverka, bearbeta, 

tillhandahålla, köpa, handla med, hyra, sälja eller ådra sig i samband med 

sin vanliga affärsverksamhet.  

b) Det täcker de risker som följer av en potentiell indirekt inverkan på värdet 

av tillgångar, tjänster, insatsvaror, produkter, råvaror eller skulder enligt 

punkt a, som uppstår till följd av fluktuation i räntor, inflation, valutakurser 

eller kreditrisker. 

c) Det uppfyller kraven för att vara ett risksäkringskontrakt enligt IFRS-

standarderna, som antagits i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1606/202. 

När Scania ingår ett OTC-derivatkontrakt för att säkra en ränterisk som är kopplad till 
affärsverksamheten faller den under punkt 1.b. Detta eftersom den risk OTC-derivatkontraktet 
säkrar uppstår till följd av fluktuationer i räntor och har en indirekt verkan på värdet av 
tillgångar, tjänster, insatsvaror, produkter, råvaror eller skulder enligt punkt 1.a.  

En frågeställning som uppstår vid genomgång av ovanstående beskrivning av risksäkring är 
vad som menas med begreppet ”objektivt mätbart”. Eftersom Finansinspektionen är ansvarig 
tillsynsmyndighet i Sverige har Malin Dahlgren på Finansinspektionen förklarat innebörden 
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av ”objektivt mätbart”.  Detta skedde vid en intervju vid Finansinspektionens kontor på 
Brunnsgatan 3 i Stockholm torsdagen den 20:e februari 2014. Malin Dahlgren berättade att 
det inte finns någon klar eller bestämd definition av vad objektivt mätbart innebär i praktiken 
förutom vad som beskrivs i aktuell förordning. Hon berättar dock att det tydligt ska kunna 
påvisas och motiveras att ett ingånget OTC-derivatkontrakt förebygger och motverkar en 
specifik risk företaget exponeras för i sin verksamhet.  

Alltså ska alla ingångna OTC-derivatkontrakt vars syfte är att minimera risker som uppstår 
enligt artikel 10 kunna motiveras och sammankopplas till en sådan grad att ingen osäkerhet 
råder angående säkringsrelationen mellan kontrakt och risk. I Scanias fall betyder detta att det 
för Finansinspektionen ska kunna påvisas att de ränteswappar som har ingåtts säkrar 
eventuella värdeförändringar som verksamheten exponeras mot via fluktuationer i räntor.   

5.1.2 Hur extern part tolkar krav på dokumentation vid tillsyn 
Extern part vid tillsyn är Finansinspektionen och därav har denna fråga besvarats av 
Finansinspektionen. Malin berättade att EMIR innehåller ett rapporteringskrav oavsett om 
kontrakten clearas eller inte. Därför kommer det vid en eventuell tillsyn att finnas en viss 
dokumentation tillgänglig i form av den information om de transaktioner som har 
rapporterats. Utöver denna dokumentation kan Finansinspektionen önska studera Scanias 
bokföring över de transaktioner som har genomförts, övergripande riktlinjer vid finansiell 
riskhantering såsom exempelvis finanspolicys, styrelsedokument och riktlinjer samt hur väl 
dessa riktlinjer efterlevs i Scanias verksamhet. Malin nämner vidare att dokumentationen kan 
utgöra en del av en helhetsbedömning men där även intervjuer av centrala personer inom 
organisationen och deras resonemang kan vara ett viktigt inslag vid tillsyn. 

Finansinspektionen kan ej nämna ifall specifika dokument ska finnas tillgängliga vid en 
eventuell tillsyn. En anledning till detta är att EMIR är ett nytt regelverk vilket innebär att det 
inte har utarbetats rutiner för vad tillsyn kommer innebära. Rapporteringskravet kommer att 
vara obligatoriskt oavsett om Scania ligger över eller under tröskelgränsen och därmed 
kommer en viss dokumentation per automatik finnas till hands.  
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5.1.3 Vilka riskmått Scania kan använda för en kontinuerlig uppföljning av att 
ingångna derivat minskar risk  

Vid en eventuell tillsyn blir frågan gällande vilka riskmått som ska användas för att redovisa 
riskexponering för Finansinspektionen aktuell. Detta för att kunna påvisa att de ingångna 
OTC-derivatkontrakten har ingåtts i syfte att säkra en risk kopplad till den kommersiella 
verksamheten.  

Malin berättade under intervjun att det, inom Emir, inte existerar något fördefinierat riskmått 
att använda vid redovisning av riskexponering eller risksäkring. I dagsläget menar 
Finansinspektionen att det är av större vikt att företaget i fråga kan motivera och visa på att de 
ingångna OTC-derivatkontrakten täcker en viss risk. När det existerar interna riskmått där 
säkringsrelation påvisas kan de riskmåtten, enligt Malin Dahlgren, vara tillräckliga för 
kontinuerlig uppföljning av att de ingångna derivaten minskar risk. Om interna riskmått 
existerar och lämpar sig som motivering för interna parter och är i linje med intern 
finanspolicy bör de även vara tillräckliga riskmått för Finansinspektionen. 

Vid tillfället för intervjun tillfrågades Malin Dahlgren ifall en säkringseffektivitet inom det, av 
IFRS givna, intervallet på existerande OTC-derivatkontrakt är ett godtagbart intervall vid 
beräkning av ett kontrakts effektivitet. Malin svarade då att intervallet IFRS anger vid 
säkringsredovisning skulle kunna vara ett godtagbart mått vid beräknandet av OTC-
derivatkontrakts effektivitet. Effektivitetsberäkning kan således användas som en del i 
motiveringen kring att ett ingånget derivat minskar risk. Utöver detta finns det inget 
allmängiltigt mått att använda vid uppföljning av att de ingångna derivaten minskar risk.     

5.1.4 Hur Scania ska dokumentera derivataffärer för att visa att detta är i 
säkringssyfte 

Likt ovanstående frågor uppstår denna fråga vid en eventuell tillsyn och därför har Malin 
Dahlgren på Finansinspektionen besvarat denna fråga.  

Malin förklarade att det obligatoriska rapporteringskravet innefattar alla OTC-derivatkontrakt 
oavsett om det clearas eller inte samt att det ska anges om syftet med kontraktet är att hedga 
en risk eller om kontraktet ingåtts i spekulation. Utöver detta finns det ingen standardiserad 
dokumentation som ska finnas för att påvisa säkringsrelationen mellan OTC-derivatkontrakt 
och finansiell risk men det ska inte uppstå något tvivel kring säkringsrelationen i de ingångna 
OTC-derivatkontrakten.  

I nuläget kräver alltså Finansinspektionen ingen ytterligare dokumentation för derivataffärer 
som har ingåtts i säkringssyfte.   
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5.2 Verktyg - säkringsrelation 
Nedan presenteras resultatet från utvecklingen av det verktyg vars uppgift är att visa att de 
OTC-derivatkontrakt Scania har ingått är i syfte att säkra den kommersiella verksamheten. På 
grund av de sekretessmässiga avtal som har ingåtts mellan Scania och författarna till denna 
rapport kan inte det utvecklade programmets körningar redovisas i helhet. Däremot kommer 
resultatet från körningar för varje valuta av betydelse i Scanias verksamhet att kommenteras i 
följande avsnitt. 

I nedanstående avsnitt kommenteras ränterisken i portföljer exponerade mot respektive valuta. 

5.2.1 Norska kronor – NOK 
I portföljen med norska kronor är utnyttjandegraden för varje OTC-derivatkontrakt 100%. 
Detta innebär att varje kontrakts DV01 värde används till fullo varpå tydliga 
säkringsrelationer uppstår. Den viktade tidsdifferensen för de ingångna kontrakten är i inom 
rimliga intervall. Den största viktade tidsdifferensen som uppstår i portföljen innehållande 
norska kronor är på cirka ett halvt år. Trots att alla derivat används till fullo uppstår ingen 
perfekt hedge för portföljen som helhet. Detta eftersom DV01 för de utestående lånen är 
betydligt större än vad OTC-derivatkontraktens DV01.  

Slutsatsen är att ingångna kontrakt som har norska kronan som underliggande valuta används 
till fullo med en acceptabel viktad tidsdifferens för respektive kontrakt. Med detta resultat kan 
Scania utan någon problematik påvisa tydliga säkringsrelationer för OTC-derivatkontrakten 
till berörd myndighet.  

5.2.2 Schweiziska franc – CFH 
I körningen för Schweiziska Franc genererades återigen en utnyttjandegrad för alla OTC-
derivatkontrakt på 100 %. Även i detta fall innebär detta att alla OTC-derivatkontrakt används 
till fullo för att säkra av en utestående risk. Då detta var en större fil än föregående uppstår 
fler säkringsrelationer mellan OTC-derivatkontrakt och utestående lån. I denna valuta 
genererades dock inga tillfredsställande värden för den viktade tidsdifferensen. De största 
viktade differenserna uppgick till nästan fyra år. Utöver detta var även DV01 för alla 
utestående lånen större än summan av DV01 för OTC-derivatkontrakten. Även i detta fall är 
det alltså inte fråga om en perfekt hedge utan en del av lånen är osäkrade.  

Med detta i åtanke kan det komma att bli betydligt svårare att motivera säkringsrelationer för 
berörd tillsynsmyndighet. Trots att alla OTC-derivatkontrakt används till fullo är löptiderna 
mellan dessa och utestående lån av sådan stor differens att tydlig säkringsrelation ej kan 
motiveras utan djupare förklaring till berörd tillsynsmyndighet.  

5.2.3 Brittiska pund– GBP 
Brittiska pundet är en av de största valutorna Scania hanterar. Av denna anledning blir därför 
portföljen innehållandes OTC-derivatkontrakt och utestående lån med brittiska pundet som 
underliggande valuta väldigt omfattande. 

I denna portfölj är det tre OTC-derivatkontrakt som har en utnyttjandegrad under 100% och 
av dessa är det endast två stycken som har en alarmerande låg utnyttjandegrad. Dessa OTC-
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derivatkontrakt har en utnyttjandegrad på 4.5% respektive 1.4%. Detta innebär att det i 
portföljen finns OTC-derivatkontrakt som täcker mer risk än vad som är nödvändigt.  

Variationen bland den viktade tidsdifferensen är väldigt stor i denna portfölj. Majoriteten av 
OTC-derivatkontrakten ligger inom rimliga intervall där den största viktade tidsdifferensen 
som uppstår är på drygt fyra år. I detta fall, till skillnad från tidigare portföljer, är summan av 
DV01 för OTC-derivatkontrakten större än summan av DV01 för de utestående lånen. 
Portföljen är inte perfekt hedgad men differensen där emellan är väldigt liten.  

Slutsatsen är att det finns en tydlig säkringsrelation bland majoriteten av ingångna OTC-
derivatkontrakt. Däremot finns det ett antal avvikande kontrakt vars säkringsrelation kan vara 
otydlig varpå en djupare förklaring till dessa kan krävas vid en eventuell tillsyn.   

5.2.4 Hong Kong dollar – HKD 
Antal utestående lån och ingångna OTC-derivatkontrakt vars underliggande valuta är Hong 
Kong dollar är väldigt få till antalet. Av denna anledning finns det därför tydliga 
säkringsrelationer mellan de ingångna OTC-derivatkontrakten och utestående lånen. Både 
utnyttjandegrad och viktad tidsdifferens är helt inom acceptabla intervall varpå det inte finns 
någon anledning att ifrågasätta säkringsrelationen mellan dessa. I detta fall är portföljen 
perfekt hedgad. 

5.2.5 Singapore dollar – SGD 
Singapore dollar är liksom Hong Kong dollar en valuta vars utestående lån och ingångna 
OTC-derivatkontrakt är få till antalet. Alla OTC-derivatkontrakt i denna valuta har en perfekt 
säkringsrelation både i avseende på utnyttjandegrad och på den viktade tidsdifferensen. 
Därför finns det ingen anledning att ifrågasätta säkringsrelationen. I denna portföljen uppstår 
en extremt liten differens mellan summan av DV01 för OTC-derivatkontrakten och summan 
av DV01 för de utestående lånen där de utestående lånen är marginellt större. Denna portfölj 
är alltså nästintill perfekt hedgad.   

5.2.6 Indisk rupie – INR 
I portföljen med indiska rupies som underliggande valuta är utnyttjandegraden för respektive 
OTC-derivatkontrakt väldigt hög. Detsamma gäller för OTC-derivatkontraktens viktade 
tidsdifferens som även dessa ligger på en nästintill perfekt nivå. Av dessa anledningar finns 
det ingen tvekan om att det existerar en säkringsrelation mellan ingångna OTC-
derivatkontrakt och utestående lån med indisk rupie som underliggande valuta. I portföljen för 
indiska rupies är summan av DV01 för OTC-derivatkontrakten större än summan av DV01 
för de utestående lånen. Portföljen som helhet är därför inte perfekt hedgad.   

5.2.7 Sydafrikanska rand – ZAR 
OTC-derivatkontrakten med Sydafrikanska rand som underliggande valuta har 
tillfredsställande värden med avseende på utnyttjandegrad och viktad tidsdifferens i alla OTC-
derivatkontrakt förutom i två stycken. Detta eftersom Scania har genomfört finansieringen i 
sydafrikanska rand genom att ingå en cross-currency interest rate swap där euro har växlats 
mot sydafrikanska rand. Löptiderna på dessa swappar är betydligt längre än de utestående 
lånens löptider i denna portfölj vilket medför att den viktade tidsdifferensen blir väldigt hög. 
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Utöver detta är även utnyttjandegraden för dessa derivat väldigt lågt. Anledningen till detta är 
att då kontrakten ingicks var spreaden lägre för kontrakt med långa löptider. Detta innebar att 
kostnaden för att swappa sydafrikanska rand med lång löptid var lägre än för kort löptid. 
Scania är medvetna om att det kommer finnas behov av sydafrikanska rand under en längre 
tid framöver även om det i dagsläget inte finns utestående lån med motsvarande löptid som 
swapparna. Under swapparnas löptid räknar Scania med att det kommer uppstå 
finansieringsbehov som då kommer täckas av dessa kontrakt. Detta faktum gör också att 
portföljen inte ser ut att vara perfekt hedgad utan i detta scenario är portföljen överhedgad. 

Med ovan nämnda förklaring anser författarna att det inte råder något tvivel om 
säkringsrelationen mellan OTC-derivatkontrakt och utestående lån.  

5.2.8 Polska zloty – PLN 
Portföljen med Polska zloty som underliggande valuta ser vid en första anblick mycket dålig 
ut. Endast ett instrument används till fullo och resterande har en mycket låg utnyttjandegrad. 
Däremot är den viktade tidsdifferensen mycket bra för alla instrument. 

Anledningen till att utnyttjandegraden är oacceptabelt låg är att ränteflödena på OTC-
derivatkontrakten utgår kvartalsvis och ränteflödena på utestående lån inkommer månadsvis. 
Även om löptiderna och nominellt belopp är likadana på utestående lån och OTC-
derivatkontrakt kommer DV01 att avvika. Eftersom ränteflödena på OTC-derivatkontrakten 
utgår kvartalsvis uppstår ett större DV01 än om de sker månadsvis. Av denna anledning har 
stora delar av zloty portföljens OTC-derivatkontrakt en oacceptabelt låg utnyttjandegrad. I 
detta scenario ser portföljen som helhet ut att vara strukturerad på ett felaktigt sätt och långt 
ifrån perfekt hedgad. Detta kan dock förklaras med ovan nämnda beskrivning av situationen i 
portföljen.  

Eftersom både löptid och nominellt belopp överensstämmer väldigt bra mellan OTC-
derivatkontrakt och utestående lån existerar det en säkringsrelation. Då utnyttjandegraden är 
på en oacceptabelt låg nivå krävs det att Scania kan ge en djupare förklaring för att motivera 
säkringsrelationen mellan OTC-derivatkontrakt och utestående lån vid tillsyn från 
Finansinspektionen. I detta fall är ovannämnda förklaring till det dåliga resultatet en möjlig 
förklaring. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Den huvudsakliga uppgiften med EMIR är att skapa transparens och minska systemriskerna 
inom europeiska unionens finansiella system. Trots att det är ett omfattande regelverk uppstår 
frågetecken kring vilken prioritet regelverket har i praktiken. Den svenska 
tillsynsmyndigheten, Finansinspektionen, har i skrivande stund en person som ansvarar över 
EMIR. Med tanke på all data som ska hanteras är det orimligt att en person ska förmå 
kontrollera alla berörda aktörer på den svenska marknaden. Av denna anledning uppstår en 
fråga om hur prioriterat EMIR är och vilken nytta det i slutändan bidrar med. Oavsett vilken 
prioritet som berörda tillsynsmyndigheter ger EMIR bidrar regleringen till att öka 
transparensen då handeln med OTC-derivatkontraktens omfattning synliggörs.   

Som tidigare nämnt i rapporten har en del frågor gällande EMIR besvarats med hjälp av en 
intervju av Malin Dahlgren vid Finansinspektionen. Inför denna intervju hade författarna 
förberett sig genom att läsa den EU-förordning som beskriver innebörden av EMIR. Det mest 
förvånande för författarna vid intervjun var hur pass stor del av arbetet som ej var 
standardiserat trots att förordningen hade trätt i kraft. Stora delar av förordningen är 
fortfarande öppen för tolkning samt att det saknas definitioner för centrala uttryck och 
begrepp inom förordningen. En del som fortfarande inte är konkretiserat är vad som är 
godtagbara riskmått vid motivering av säkringsrelation mellan OTC-derivatkontrakt och 
utestående lån. I dagsläget nämner ESMA endast att om ett OTC-derivatkontrakt kvalificeras 
som risksäkring under IFRS definition kvalificeras det även som risksäkring under EMIR. 
Med tanke på att regelverket är i startgroparna av implementering samt att det fortfarande 
existerar frågetecken kring regelverket frågar sig därför författarna i vilken omfattning 
regelverket kan komma att uppdateras och förändras i takt med att dessa frågetecken reds ut. 
Den kommande perioden kan därför komma att bli intressant när de första indikationerna på 
hur väl EMIR fungerar samt i vilken utsträckning det efterlevs av berörda aktörer. En annan 
intressant aspekt kring implementeringen av EMIR är huruvida omfattningen av handeln med 
OTC-derivatkontrakt kommer att påverkas. Ett möjligt utfall med EMIR skulle kunna vara att 
omfattningen av användningen av OTC-derivatkontrakt minskar då regelverket kan innebära 
en ökad arbetsbörda för aktörerna.      

Scania bedriver ingen spekulativ handel med finansiella derivat och därför har fokus i 
examensarbetet varit att kunna bekräfta att de ingångna derivaten existerar för att minimera 
risker relaterade till den kommersiella verksamheten. Studenterna som har genomfört arbetet 
studerar en Civilingenjörsutbildning och därför är lösningen av teknisk karaktär. Det finns 
säkerligen andra sätt att påvisa säkringsrelationen genom exempelvis redovisningsmässiga 
lösningar men på grund av den tekniska bakgrunden har detta uteslutits. Ett viktigt mål för 
författarna har varit att kunna efterlämna en produkt som kan användas av Scania utan 
närvaro av studenterna. Detta kombinerat med studenternas bakgrund gjorde att verktyget 
utvecklades i Matlab. Fördelen med Matlab är att programmet kan hantera stora mängder data 
och resultatet kan sparas undan i en Excelfil vilket gör det lättöverskådligt. Verktyget påvisar 
säkringsrelationer mellan finansiella derivat och utestående lån på ett godtagbart sätt. 
Nackdelen med det utvecklade verktyget är att alla marknadsmässiga förklaringar till 
portföljernas sammansättning ej tas i beaktning. Examensarbetets författare vill poängtera att 
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den huvudsakliga uppgiften med detta examensarbete har varit att utveckla ett verktyg för att 
påvisa säkringsrelationer mellan OTC-derivatkontrakt och utestående lån. Även om 
portföljernas totala risksäkring har presenterats i resultatet har detta mått inte varit i fokus vid 
utvecklandet av verktyget. Författarna till detta arbete var dock av uppfattningen att ett sådant 
mått kan vara fördelaktigt att presentera för att ge en övergripande uppfattning av situationen i 
aktuell portfölj. 

Ett exempel på detta är när programmet exekverades för portföljen med polska zloty som 
underliggande valuta. I den körningen såg utnyttjandegraden vid en första anblick ut att vara 
otillräcklig för i stort sett alla instrument. Ytterligare ett exempel på ett sådant fall är 
portföljen innehållandes Sydafrikanska rand. Denna portfölj såg även den vid första anblick 
otillräcklig ut vilket kunde motiveras med faktorer som inte ryms i programmet. Som tidigare 
nämnt berodde detta på en negativ cross-currency spread. Eftersom detta är en affärsmässigt 
gynnsam situation för Scania väljer Scania att utnyttja detta, ett upplägg som inte påminner 
om någon av de andra portföljerna. Detta innebär att det finns omständigheter som inte ryms i 
lösningen som programmet genererar varpå verktyget kan visa en orättvis bild av läget i 
portföljen. Som tidigare nämnt krävs det i dessa scenarion vidare motivering för att påvisa 
säkringsrelation. I dessa fall kan verktyget ensamt inte påvisa säkringsrelationen utan belyser 
snarare de fall där Scania Group Treasury behöver ge en utökad motivering kring 
säkringsrelationerna.  

Det centrala riskmåttet i det utvecklade verktyget är DV01. Vid Scania Group Treasury är 
detta ett etablerat mått och är enkelt att hämta för respektive finansiellt kontrakt och för 
utestående lån. Författarna anser att detta mått ger en bra bild av portföljens värdeförändring 
vid ett parallellskifte av räntekurvan då DV01 på ett tydligt sätt  ger en bild av känsligheten i 
Scanias tillgångar exponerade mot ränta. DV01 fungerar även på alla olika typer av tillgångar 
och kan därför appliceras oavsett hur den underliggande tillgångens sammansättning ser ut. 
Eftersom Finansinspektionen inte kunde specificera något godkänt mått att använda vid 
riskberäkning har därför DV01 valts internt tillsammans med Scania. Detta har medfört att 
både författarna till detta examensarbete och ansvarig handledare på Scania är bekväma med 
att använda DV01 som ett accepterat riskmått. Ett problem med riskmåttet DV01 är att måttet 
är linjärt. Därav är måttet inte optimalt då måttet fungerar bäst finansiella instrument med 
linjär struktur. Av denna anledning skulle ett alternativt riskmått kunna innehålla en parameter 
som tar hänsyn till andraderivatan vilket då kan påvisa effekterna vid större förändringar av 
räntekurvan. Detta var inte något som efterfrågades från Scania vilket resulterade i att ingen 
hänsyn har tagits till detta även om författarna är medvetna om bristerna med att DV01 är ett 
linjärt riskmått.   

Slutligen kan sägas att den ursprungliga frågeställning som Scania hade gällande EMIR har 
besvarats. De frågeställningar som var direkt kopplade till definitioner och regelverket i sig 
har besvarats med hjälp av Finansinspektionen vilket innebär att svaren kommer från den 
mest auktoritära myndigheten, i Sverige, gällande EMIR. Därav anser författarna till detta 
examensarbete att det inte finns någon anledning att ifrågasätta de svar som presenteras i 
denna rapport. Författarna anser att verktyget fyller en viktig funktion och är ett användbart 
hjälpmedel för motivering av säkringsrelation för avdelningen Risk Control på Scania Group 
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Treasury. Denna uppfattning delas av ansvarig handledare, Daniel Carlsson, som också är 
chef för Scania Risk Control.   
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – matlabkod 
I denna bilaga presenteras Matlabkoden för det utvecklade verktyget. 

%------------------------- Instructions ----------------------------------- 

%1.)Type the xlsx_file you want to read from 

%2.)Hedging instruments BP-Delta has to be positive in Excel file 

%3.)Objects instruments BP-Delta has to be negative in Excel file 

%   = Change in BasisPoint(s) has to move in positive direction 

%4.)Specify which columns that contains BP-Delta(BP_column), 

%   maturity(maturity_column) and ID number(ID_Column). 

%5.)Display Time to maturity in digits in Excel. 

%----------------------- End of instructions ------------------------------ 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%----------------------- Read from Excel file ----------------------------- 

 

 

 

%Clears command window 

clc 

format long 

disp('Program starts') 

tic 

 

%Filename of Excel file that contains information about Objects & Hedges 

xlsx_file = 'Blandade Valutor.xlsx'; 

 

%Name of the Excel file that is created from this program 

generated_file = 'SGD.xlsx'; 

 

%Choose which sheet in Excel to read from 

sheet = 2; 

 

%Read excelfile into Matlab at specified sheet 

[digits, symbols, excel_file] = xlsread(xlsx_file, sheet); 

 

%Specify which column in xlsx_file that contains B-P-Delta. 

BP_column = 6; 

 

%Specify which column in xlsx_file that contains ID number. 

ID_Column = 3; 

 

%Specify which column in xlsx_file that contains maturity information 

maturity_column = 5; 

 

%Vector with Hedges & Objects BP-Delta. 

BPDelta_Data = cell2mat(excel_file(2:end,BP_column)); 

 

%Find index for all Hedging instruments 

find_index_hedges = find(BPDelta_Data>=0); 

%Find index for all Object instruments 

find_index_objects = find(BPDelta_Data<0); 

 

%---------------------- End of Excel file reading ------------------------- 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%------------------------- Create time matrix ----------------------------- 

 

%Creates empty matrix which we later fill with absolute time difference 

time_matrix = zeros(numel(find_index_hedges),numel(find_index_objects)); 

 

%Converts cells to single array 

maturity_date_column = cell2mat(excel_file(2:end,maturity_column)); 

 

 

%Insert abs. values for time differences in time_matrix 

for i=1:numel(time_matrix(:,1)) 

    for j=1:numel(time_matrix(1,:)) 

        time_matrix(i,j) = abs(maturity_date_column(find_index_hedges(i))-

maturity_date_column(find_index_objects(j))); 

    end 

end 

 

%------------------------- End of time matrix ----------------------------- 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%----------------------- Create efficency matrix -------------------------- 

 

%Keep original time_matrix in a different variable 

original_time_matrix = time_matrix; 

 

%Insert title "Time Matrix" into the selected excel file(generated_file), 

%sheet 2 

xlRange = 'B6'; 

headline = 'Time Matrix:'; 

headline_str = strsplit(headline,'  '); 

new_excelfile_sheet = 2; 

xlswrite(generated_file, headline_str,new_excelfile_sheet,xlRange); 

 

%Insert title "Hedged in Y-axis" into the selected excel file(generated_file), 

%sheet 2 

xlRange = 'B3'; 

headline = 'Hedges in Y-Axis:'; 

headline_str = strsplit(headline,'  '); 

new_excelfile_sheet = 2; 

xlswrite(generated_file, headline_str,new_excelfile_sheet,xlRange); 

 

%Insert title "Objects in X-axis" into the selected excel file(generated_file), 

%sheet 2 

xlRange = 'B4'; 

headline = 'Objects in X-Axis:'; 

headline_str = strsplit(headline,'  '); 

new_excelfile_sheet = 2; 

xlswrite(generated_file, headline_str,new_excelfile_sheet,xlRange); 

 

%time_matrix(time_matrix > 365) = 999999; 

%Insert Time Matrix into the selected excel file(generated_file) in sheet 2 

xlRange = 'E8'; 

new_excelfile_sheet = 2; 

xlswrite(generated_file,original_time_matrix,new_excelfile_sheet,xlRange); 

 

 

%-------------------------------------------------------------------------- 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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%-------------------------------------------------------------------------- 

%2.) Calculates effiency 

%Create an empty Efficency Matrix 

efficency_matrix = zeros(numel(find_index_hedges),numel(find_index_objects)); 

 

%Creates a vector with original B-P-Delta values used for control 

BPDelta_control = cell2mat(excel_file(2:end,BP_column)); 

 

for time=1:numel(time_matrix) 

    %Find index for smallest time difference in time_matrix 

    [row col]=find(time_matrix==min(min(time_matrix))); 

    row_min = row(1); 

    column_min = col(1); 

    %Control variabel which contatins original B-P-Delta value 

    %control_BPvalue = (-1)*(BPDelta_control(find_index_objects(column_min))); 

    control_BPhedge = BPDelta_control(find_index_hedges); 

    %Current B-P-Delta value for hedge and object item 

    hedge_BPvalue = BPDelta_Data(find_index_hedges(row_min)); 

    object_BPvalue = (-1)*(BPDelta_Data(find_index_objects(column_min))); 

 

    %If current object has zero B-P-Delta --> Object has been hedged 

    if object_BPvalue == 0 

            %Time difference=infinity 

            time_matrix(row_min,column_min) = inf; 

            %Efficency = 0, No hedge to an object with zero BP-Delta 

            efficency_matrix(row_min,column_min) = 0; 

 

    %If Hedge has greater B-P-Delta than Object the whole object can be hedged 

    elseif hedge_BPvalue >= object_BPvalue; 

            %Hedge amount = Object B-P-Delta value 

            Hedge_Factor = object_BPvalue; 

            %Remaining value on hedge 

            BPDelta_Data(find_index_hedges(row_min)) = hedge_BPvalue - object_BPvalue; 

            %Insert hedged amount into efficency_matrix 

            efficency_matrix(row_min,column_min) = Hedge_Factor; 

            %Insert infinity into time_matrix at current position 

            time_matrix(row_min,column_min) = inf; 

            %Set current Object B-P-Delta value to zero 

            BPDelta_Data(find_index_objects(column_min)) = 0; 

 

    %If hedge value is less than object value 

    elseif hedge_BPvalue < object_BPvalue 

            %Inserts remaining amount of hedge 

            efficency_matrix(row_min,column_min) = 

(hedge_BPvalue/object_BPvalue)*object_BPvalue; 

            %Removes hedge value from current object 

            BPDelta_Data(find_index_objects(column_min)) = (-1)*(object_BPvalue - 

hedge_BPvalue); 

            %Remaining possible hedging value of instrument = 0. 

            BPDelta_Data(find_index_hedges(row_min)) = 0; 

            %Change current min. value to inf --> no dubble hedging 

            time_matrix(row_min,column_min) = inf; 

    end 

end 

 

%----------------------- End of efficency matrix -------------------------- 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%---------------------- Calculate IFRS for portfolio ---------------------- 
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%Calculate DV01 for all hedges and all objects in current portfolio. 

DV01_Hedges = sum(BPDelta_control(find_index_hedges)); 

DV01_Objects = sum(BPDelta_control(find_index_objects)); 

 

%Calculate efficency by dividing Hedges with Objects DV01. 

IFRS_intervall = (DV01_Hedges/DV01_Objects); 

 

%Insert title "IFRS" into the selected excel file(generated_file) 

xlRange = 'B2'; 

headline = 'IFRS Portfolio Efficiency:'; 

headline_str = strsplit(headline,'  '); 

new_excelfile_sheet = 1; 

xlswrite(generated_file, headline_str,new_excelfile_sheet,xlRange); 

xlRange = 'C2'; 

xlswrite(generated_file,IFRS_intervall,new_excelfile_sheet,xlRange); 

 

perfect_hedge = DV01_Hedges+DV01_Objects; 

 

xlRange = 'B1'; 

headline = 'Hedge measure:'; 

headline_str = strsplit(headline,'  '); 

new_excelfile_sheet = 1; 

xlswrite(generated_file, headline_str,new_excelfile_sheet,xlRange); 

xlRange = 'C1'; 

xlswrite(generated_file,perfect_hedge,new_excelfile_sheet,xlRange); 

%------------------------ End of IFRS calculation ------------------------- 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%----------------------- Create efficency vector -------------------------- 

 

 

 

%Creates empty efficency vector 

efficency=zeros(numel(control_BPhedge),1); 

%Calculate efficency for each hedgde instrument 

for test=1:numel(control_BPhedge); 

    %Calculate current hedge efficency 

    hedge_efficency = (sum(efficency_matrix(test,:)))/(control_BPhedge(test)); 

    %Save current hedge efficency in vector efficency 

    efficency(test) = hedge_efficency; 

end 

 

%----------------------- End of efficency vector -------------------------- 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%------------------------- Time Measure Method ---------------------------- 

 

%Vectors with Time to Maturity for hedges and objects 

time_to_maturity_hedges = maturity_date_column(find_index_hedges); 

time_to_maturity_objects = maturity_date_column(find_index_objects); 

 

%Create empty vector which later fills with BP and Time efficency together 

BP_Time_efficency = zeros(size(efficency_matrix(:,1))); 

 

%Sets every infinity to 0 in original_time_matrix 

original_time_matrix(original_time_matrix==Inf) = 0; 

 

for y = 1:numel(time_to_maturity_hedges) 

    column_value = 0; 
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    for x = 1:numel(time_to_maturity_objects) 

        column_value = (column_value + (original_time_matrix(y,x)*efficency_matrix(y,x))); 

    end 

    BP_Time_efficency(y) = column_value/BPDelta_control(find_index_hedges(y)); 

end 

 

%----------------------- End of New Time Measure Method ------------------- 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%------------------------- Write to Excel --------------------------------- 

 

%Vector with Hedges & Objects BP-Delta. 

BP_Delta_all_files = cell2mat(excel_file(2:end,ID_Column)); 

 

%Finds the indexes for hedge instruments and objects. 

Hedged_ID = BP_Delta_all_files(find_index_hedges); 

Object_ID = BP_Delta_all_files(find_index_objects)'; 

 

%Converts ID numbers into strings. 

str_Object_ID = num2str(Object_ID); 

%Splits complete string into seperated elements. 

stringSplit = strsplit(str_Object_ID); 

%Adds a title in the end of the vector. 

stringSplit{end+1} = 'Usage efficency'; 

%Adds a title in the end of the vector. 

stringSplit{end+1} = 'Time Duration'; 

 

%Insert Hedge-B-P-Delta into the selected excel file(generated_file) 

xlRange = 'C8'; 

new_excelfile_sheet = 1; 

xlswrite(generated_file,  BPDelta_control(find_index_hedges),new_excelfile_sheet,xlRange); 

 

%Insert Object-B-P-Delta into the selected excel file(generated_file) 

xlRange = 'E6'; 

new_excelfile_sheet = 1; 

xlswrite(generated_file,BPDelta_control(find_index_objects)',new_excelfile_sheet,xlRange); 

 

%Hedge id. range 

xlRange = 'D8'; 

new_excelfile_sheet = 1; 

%Writes Hedge ID into the selected excel file(generated_file) 

xlswrite(generated_file, Hedged_ID,new_excelfile_sheet,xlRange); 

%Insert Hedge ID into Sheet 2 

xlswrite(generated_file, Hedged_ID,2,xlRange); 

 

%Writes Object ID into the selected excel file(generated_file) 

xlRange = 'E7'; 

new_excelfile_sheet = 1; 

xlswrite(generated_file,stringSplit,new_excelfile_sheet,xlRange); 

%Insert Object ID into Sheet 2 

xlswrite(generated_file,stringSplit(1:end-2),2,xlRange); 

 

%Add efficency vector at the end of efficency_matrix 

efficency_matrix(:,end+1) = efficency; 

 

%Add BP_Time_efficency vector at the end of efficency_matrix 

efficency_matrix(:,end+1) = BP_Time_efficency; 

 

%Insert efficency matrix into Excel 
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xlRange = 'E8'; 

new_excelfile_sheet = 1; 

xlswrite(generated_file, efficency_matrix,new_excelfile_sheet,xlRange); 

 

%Insert title "ID" into the selected excel file(generated_file) 

xlRange = 'D7'; 

headline = 'ID number'; 

headline_str = strsplit(headline,'  '); 

new_excelfile_sheet = 1; 

xlswrite(generated_file, headline_str,new_excelfile_sheet,xlRange); 

new_excelfile_sheet = 2; 

xlswrite(generated_file, headline_str,new_excelfile_sheet,xlRange); 

 

%Insert title "B-P Delta" into the selected excel file(generated_file) 

xlRange = 'C6'; 

headline = 'B-P Delta'; 

headline_str = strsplit(headline,'  '); 

new_excelfile_sheet = 1; 

xlswrite(generated_file, headline_str,new_excelfile_sheet,xlRange); 

 

%Insert title "---" into the selected excel file(generated_file) 

xlRange = 'D6'; 

headline = '---'; 

headline_str = strsplit(headline,'  '); 

new_excelfile_sheet = 1; 

xlswrite(generated_file, headline_str,new_excelfile_sheet,xlRange); 

 

%Insert title "---" into the selected excel file(generated_file) 

xlRange = 'C7'; 

headline = '---'; 

headline_str = strsplit(headline,'  '); 

new_excelfile_sheet = 1; 

xlswrite(generated_file, headline_str,new_excelfile_sheet,xlRange); 

 

%Insert title "Hedges in Y-Axis:" into the selected excel file(generated_file) 

xlRange = 'B4'; 

headline = 'Hedges in Y-Axis:'; 

headline_str = strsplit(headline,'  '); 

new_excelfile_sheet = 1; 

xlswrite(generated_file, headline_str,new_excelfile_sheet,xlRange); 

 

%Insert title "Objects in X-Axis:" into the selected excel file(generated_file) 

xlRange = 'B5'; 

headline = 'Objects in X-Axis:'; 

headline_str = strsplit(headline,'  '); 

new_excelfile_sheet = 1; 

xlswrite(generated_file, headline_str,new_excelfile_sheet,xlRange); 

%-------------------------------------------------------------------------- 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%-------------------------------------------------------------------------- 

 

disp('Program is finished') 

disp('Results are saved in an Excelfile in explorer') 
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