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Riksbankens rapport om fi nansiell stabilitet
Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I 

rapporten ger Riksbanken en samlad bedömning av de risker och hot som 

fi nns mot det fi nansiella systemet och värderar systemets motståndskraft 

mot dessa. Arbetet med stabilitetsanalysen är därmed ett verktyg direkt 

kopplat till Riksbankens uppgift att främja till ett säkert och effektivt 

betalningsväsende. Genom att sprida analysen vill Riksbanken uppmärk-

samma på och varna för risker och händelser som kan innebära ett hot 

mot det fi nansiella systemet, samt bidra till debatten i ämnet. 

 

Stockholm i november 2011



Riksbanken och den fi nansiella stabiliteten 

 Riksbanken har fått i uppdrag av riksdagen att ”främja ett säkert och effektivt 
betalningsväsende”. För att uppnå detta krävs ett stabilt fi nansiellt system så att 
betalningar och kapitalförsörjning fungerar väl. I praktiken innebär uppdraget såle-
des att Riksbanken har ett ansvar för att främja fi nansiell stabilitet.1  

 Det fi nansiella systemet har en viktig roll i ekonomin – att systemet är stabilt och 
fungerar väl är en förutsättning för att ekonomin ska fungera och växa. En allvar-
lig kris i det fi nansiella systemet riskerar att leda till omfattande ekonomiska och 
sociala kostnader. 

 Det fi nansiella systemet är känsligt. Känsligheten beror på att centrala delar av sys-
temet, som banker och marknader, är sårbara. Banker är sårbara framför allt därför 
att de fi nansierar sig på kort löptid men lånar ut på längre löptider. Denna obalans 
gör banker beroende av allmänhetens och marknadens förtroende. Marknader 
är också beroende av förtroende för att fungera väl. Om marknadsaktörernas 
förtroende för sina motparter eller för de fi nansiella instrument som handlas på 
marknaden minskar kan handeln snabbt upphöra. De olika delarna i det fi nansiella 
systemet är dessutom nära sammankopplade med varandra, exempelvis genom 
att fi nansiella institut lånar av och handlar med varandra i stor omfattning. Det gör 
att problem som uppstår i ett institut, på en marknad eller inom en infrastruktur 
snabbt kan sprida sig i systemet. Spridningseffekter kan också uppstå genom att 
förtroendet minskar generellt för likartade verksamheter. 

 Kombinationen av det fi nansiella systemets känslighet och de stora potentiella 
kostnaderna för en fi nansiell kris gör att staten har ett särskilt intresse av att 
förebygga hot mot den fi nansiella stabiliteten. Banker och andra marknadsaktö-
rer har inte heller själva skäl att fullt ut ta hänsyn till de risker för den fi nansiella 
stabiliteten som de bidrar till. Detta eftersom en del av kostnaderna för en fi nan-
siell kris faller på andra både inom och utanför det fi nansiella systemet. Om en kris 
in träffar behöver staten dessutom kunna hantera den till så låga kostnader som 
möjligt. 

 Riksbanken analyserar löpande stabiliteten i det fi nansiella systemet för att tidigt 
upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en kris. I fokus för analy-
sen står de fyra storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) samt 
de marknader och den infrastruktur som är viktiga för deras fi nansiering och risk-
hantering. Dessa banker står tillsammans för omkring 75 procent av marknaden 
och har därmed en avgörande betydelse för den fi nansiella stabiliteten i Sverige. 
I rapporten Finansiell stabilitet publicerar Riksbanken två gånger per år sin syn 
på riskerna och bankernas motståndskraft mot eventuella störningar. Riksbanken 
spride r också kunskap om sina bedömningar genom att föra dialog med aktörerna 
på marknaden, publicera tal och medverka i den offentliga debatten. Riksbanken 
har dessutom möjlighet att påverka utformningen av lagar och regler för tillsyn 
och krishantering bland annat genom att svara på remisser och medverka i inter-
nationella organisationer.

1 För mer information om Riksbankens roll och uppdrag i arbetet med att främja fi nansiell stabilitet se 
”Riksbanken och fi nansiell stabilitet”, 2010, Sveriges riksbank.



 Riksbanken är också den myndighet som har möjlighet att ge likviditetsstöd till en-
skilda institut om det skulle uppstå problem som hotar den fi nansiella stabiliteten. 
För att kunna använda den möjligheten på ett bra sätt behöver Riksbanken ha en 
god krisberedskap i form av en välfungerande krisorganisation med bra informa-
tionskanaler och analysverktyg samt väl utvecklade samarbetsformer med andra 
myndigheter.

 Riksbanken är inte ensam ansvarig för att främja fi nansiell stabilitet. Ansvaret delas 
med Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksgälden. Finansdeparte-
mentet ansvarar för regleringen av de fi nansiella företagen och Finansinspektionen 
ansvarar för tillsynen. Både inom ramen för det förebyggande arbetet och vid en 
eventuell krishantering är samspelet mellan myndigheterna viktigt. Detta gäller 
även internationellt i och med att de fi nansiella företagen i allt större utsträckning 
arbetar över nationsgränserna.
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SAMMANFATTANDE 
STABILITETSBEDÖMNING Sammanfattande stabilitetsbedömning

Det senaste halvåret har de ekonomiska utsikterna i 

omvärlden och i Sverige försämrats. Men Riksban-

ken bedömer att de svenska bankerna är rustade att 

klara detta – kreditförlusterna väntas bli små och in-

tjäningen väntas öka. Osäkerheten om den framtida 

ekonomiska utvecklingen i euroområdet är dock stor 

och oron på de fi nansiella marknaderna har tilltagit. 

Flera europeiska banker har därför fått det svårt att 

fi nansiera sig på marknaderna. De svenska bankerna 

har dock fortfarande god tillgång till marknads-

fi nansiering. Men eftersom de är beroende av mark-

nadsfi nansiering i utländsk valuta är de känsliga för 

störningar på de fi nansiella marknaderna. 

 Riksbanken upprepar därför sina tidigare rekom-

mendationer. För att de svenska storbankerna ska 

kunna upprätthålla sin motståndskraft mot den allvar-

liga utvecklingen i omvärlden bör de bibehålla eller 

öka sina kapitalrelationer. Riksbanken anser dess-

utom att de svenska bankerna bör åläggas ett bindan-

de minimi krav på kärnprimärkapital enligt Basel III, 

som uppgår till minst 10 procent den 1 januari 2013 

och minst 12 procent den 1 januari 2015. Riksban-

ken anser också att de svenska bankerna bör uppnå 

B aselkommitténs kortfristiga likvi ditetsmått LCR 

tidigare än den antagna tidsplanen. Detta mått bör 

även uppnås  separat för valutorna euro och ameri-

kanska dollar. Bankerna bör också fortsätta att minska 

skillnaden i löptid mellan tillgångar och skulder, och 

förbättra sin offentliga likviditets rapportering. 

I detta avsnitt presenterar Riksbanken sin samlade bedömning av 
stabiliteten i det svenska fi nansiella systemet. Bedömningen börjar 
med en beskrivning av nuläget på de fi nansiella marknaderna, den 
reala ekonomin och situationen för de svenska bankerna. Utifrån den 
förväntade makroekonomiska utvecklingen gör Riksbanken sedan en 
bedömning av hur denna kommer att påverka de svenska bankerna 
framöver. Därefter presenteras de största riskerna som kan hota den 
förväntade utvecklingen. Med hjälp av stresstester bedömer Riks-
banken sedan vilken motståndskraft de svenska bankerna har mot 
störningar. Avsnittet avslutas med Riksbankens rekommendationer till 
aktörerna i det fi nansiella systemet. 

ÄVEN DE SVENSKA BANKERNA HAR PÅVERKATS 

AV DEN STATSFINANSIELLA ORON

Sedan den förra stabilitetsrapporten publicerades i slutet av maj har 
situationen i omvärlden försämrats. De statsfi nansiella problemen i 
euroområdet och i USA har medfört att utsikterna för den globala 
tillväxten har försvagats. Detta, tillsammans med det faktum att det 
p olitiskt har visat sig vara svårt att komma fram till hållbara lösningar 
på skuldproblemen, har medfört att oron på de fi nansiella markna-
derna har ökat. Oron gäller framför allt utvecklingen i Grekland och 
Italien. Det har medfört att räntorna på statsobligationer utgivna av 
dessa länder har stigit kraftigt. 

I dagsläget pågår förhandlingar om hur den grekiska statsskulden 
ska skrivas ner. Samtidigt har marknaden allt starkare förväntningar 
om att fl er länder ska tvingas omförhandla sina statsskulder och 
därmed ökar också farhågorna att detta ska leda till stora förluster i 
banksystemet eftersom bankerna innehar en stor del av dessa länders 
statsobligationer. När osäkerheten på de fi nansiella marknaderna ökar 
blir aktörerna allt mer försiktiga med att låna ut till varandra. Detta har 



8

F
IN

A
N

S
IE

L
L

 S
T

A
B

IL
IT

E
T

 2
/

2
0

1
1

medfört att det har blivit både dyrare och svårare för de europeiska 
bankerna att fi nansiera sig på marknaderna. Europeiska centralbanken 
(ECB) har därför köpt stora mängder statsobligationer och återinfört 
fl era krisåtgärder, såsom att ge lån på längre löptider, även i dollar.

De svenska bankerna har också påverkats av den statsfi nansi-
ella oron i euroområdet genom att det har blivit dyrare för dem att 
fi nansi era sig genom långfristiga obligationer. De svenska bankerna 
har dock till skillnad mot många europeiska banker fortfarande till-
gång till de internationella kapitalmarknaderna. Aktörerna där be-
dömer således att de svenska bankerna är mindre riskfyllda än många 
andra internationellt aktiva banker. Detta beror på fl era faktorer. För 
det första är de svenska bankerna välkapitaliserade i ett internationellt 
perspektiv. För det andra har de svenska bankernas exponeringar 
mot de statsfi nansiellt svaga länderna i euroområdet minskat och 
uppgår i dagsläget till enbart drygt två miljarder kronor. Dessutom 
har b ankernas intjäning stärkts och kreditförlusterna minskat till låga 
nivåer. Riskerna med bankernas utlåning i de baltiska länderna, som 
var en väsentlig orsak till fi nansieringsproblemen 2008 och 2009, har 
också minskat. Den svenska ekonomin har också vuxit snabbare än 
euroområdets och den svenska statsskulden är låg och statsbudgeten 
i balans, vilket också påverkar hur de svenska bankerna bedöms på de 
internationella kapitalmarknaderna. 

BANKERNA ÄR RUSTADE ATT KLARA 

EN SÄMRE EKONOMISK UTVECKLING

Trots att euroländerna nu har tagit fram en plan för hur problemen i 
de statsfi nansiellt svaga länderna ska hanteras är detaljerna kring pla-
nen ännu oklara och de fi nansiella marknaderna väntas fortsätta att 
präglas av stor oro framöver. Det beror dels på en osäkerhet kring hur 
de statsfi nansiellt svaga länderna ska kunna genomföra de nödvän-
diga fi nanspolitiska åtstramningarna i en tid då den ekonomiska till-
växten bromsar in, dels på osäkerhet om hur de dåligt kapitaliserade 
bankerna i euroområdet ska hanteras. 

Den lägre tillväxten i omvärlden medför att tillväxten även i Sve-
rige och i de övriga nordiska länderna växlar ner de närmaste åren 
medan återhämtningen i de baltiska länderna går in i en lugnare fas. 

Till skillnad mot många banker i euroområdet, som kan komma 
att minska sin utlåning till hushåll och företag för att förbättra sin 
kapital täckning, väntas de svenska bankerna kunna upprätthålla 
kreditgivningen. Men den lägre tillväxten och oron på de fi nansiella 
marknaderna väntas medföra att de nordiska hushållens och före-
tagens efterfrågan på krediter hålls tillbaka. Sammantaget väntas de 
svenska bankernas utlåning fortsätta växa men i långsammare takt. 

I Riksbankens huvudscenario väntas de svenska bankernas kredit-
förluster öka något de närmaste tre åren. Under åren 2012–2014 be-
räknas storbankernas sammantagna kreditförluster uppgå till 28 mil-
jarder kronor, vilket är något mer än enligt bedömningen för samma 
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SAMMANFATTANDE 
STABILITETSBEDÖMNING

år i den förra stabilitetsrapporten. Det är framför allt kreditförlusterna 
från icke-fi nansiella företag i de nordiska länderna som väntas bli 
högr e.

Sammantaget bedömer Riksbanken att de svenska bankerna har 
tillräcklig fi nansiell styrka att möta en sämre ekonomisk utveckling – 
intjäningen ökar samtidigt som kreditförlusterna blir små. Detta bidrar 
till att upprätthålla förtroendet för det svenska banksystemet, vilket 
skapar goda förutsättningar för bankerna att få fortsatt god tillgång 
till marknadsfi nansiering.

MEN UTVECKLINGEN KAN BLI BETYDLIGT SÄMRE

Osäkerheten kring statsskuldsproblemen i framför allt euroområdet är 
för närvarande mycket stor och utvecklingen i omvärlden kan bli be-
tydligt sämre än i Riksbankens huvudscenario.

Många banker inom euroområdet har redan i dag problem med 
dålig kapitaltäckning och har därför svårt att få tillgång till marknads-
fi nansiering. Om investerarna fortsätter att ifrågasätta utvecklingen i 
de skuldtyngda länderna kan det fortsätta att påverka banksystemet 
negativt. Bankernas direkta exponeringar mot dessa länder är kända. 
Däremot saknas en detaljerad överblick av de indirekta exponeringar-
na. Rädsla för var i banksystemet förlusterna kan dyka upp kan därför 
medföra en förtroendekris som försämrar funktionen på viktiga delar 
av de fi nansiella marknaderna. Om så skulle ske kan även svenska 
banker komma att påverkas men Riksbanken har då möjlighet att till-
föra likviditet till banksystemet. 

På sikt kan utvecklingen i euroområdet leda till en nedåtgående 
spiral där svaga statsfi nanser ökar fi nansieringskostnaderna för redan 
svaga banker. För att anpassa sina balansräkningar kan bankerna 
komma att strama åt kreditgivningen till hushåll och företag, vilket 
kan hämma den redan bräckliga ekonomiska återhämtningen ytterli-
gare. Sämre tillväxt medför i sin tur att bankernas kreditförluster stiger 
och att de nödvändiga fi nanspolitiska åtstramningarna blir allt svårare 
att genomföra, vilket kan spä på oron på de fi nansiella marknaderna 
ännu mer. Denna negativa växelverkan mellan skuldtyngda stater å 
ena sidan och svaga banker å den andra kan medföra att tillväxten i 
euroområdet blir svag under en längre period, vilket även skulle på-
verka den svenska ekonomin och de svenska bankerna. 

RIKSBANKENS STRESSTESTER AV BANKERNAS KREDITRISK

För att undersöka de svenska bankernas motståndskraft mot en sämre 
ekonomisk utveckling har Riksbanken genomfört ett stresstest där 
kreditförlusterna ökar kraftigt jämfört med i huvudscenariot. 

I stresstestet antas bland annat att euroområdet och Sverige 
faller in i en ny recession och återhämtar sig långsamt. I ett sådant 
läge väntas kreditvärdigheten hos de svenska bankernas låntagare 
försvaga s. Därtill antas att en av respektive banks största motparter, 
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den som banken har lånat ut störst belopp till utan säkerhet, ställer 
in sina betalningar. Värdet på bankernas innehav av statsobligationer 
utgivna av Grekland, Italien, Irland, Portugal och Spanien antas också 
skrivas ned till uppskattade marknadsvärden.

I stresscenariot, som utspelar sig från 2012 till 2014, uppgår 
de sammantagna kreditförlusterna för de svenska bankerna till 195 
miljarder kronor. Bankernas årliga intjäning väntas dock kunna täcka 
stora delar av dessa förluster. Samtidigt leder den försämrade kredit-
kvaliteten till att bankernas riskvägda tillgångar ökar. Därmed minskar 
bankernas kapitalrelationer, om än i begränsad utsträckning. Resulta-
tet av stresstestet visar således att de svenska bankernas motstånds-
kraft mot högre kreditförluster är god.

Stresstestet av bankernas kreditrisk fokuserar dock på enskilda 
banker snarare än på banksystemet som helhet. Det kan innebära att 
det fi nns interaktioner och korrelationer mellan bankerna som inte 
fångas. Exempelvis är det troligt att om en bank drabbas av stora 
kredit förluster ökar misstron mot alla banker, i synnerhet när bankerna 
är så nära sammanlänkade som de är. Det kan i sin tur medföra att 
bankerna får svårt att fi nansiera sig både på kapitalmarknaden och 
på interbankmarknaden och i värsta fall drabbas av akuta likviditets-
problem. Det är också viktigt att påpeka att det historiska sambandet 
mellan kreditförluster och den makroekonomiska utvecklingen inte 
behöver gälla vid en eventuell framtida kris. Kreditförlusterna kan 
alltså komma att bli större även om nedgången i ekonomin skulle bli 
lika stor som i stresscenariot. 

RIKSBANKENS STRESSTESTER AV BANKERNAS LIKVIDITETSRISK

Riksbanken har också genomfört ett stresstest där de svenska banker-
na drabbas av oväntade kassautfl öden. Resultatet visar att de svenska 
bankerna har minskat sina likviditetsrisker något under 2011. Men 
de är alltjämt utsatta för större likviditetsrisker än ett urval europeiska 
banker. Detta beror delvis på att de svenska bankerna har en stor an-
del illikvida tillgångar, som bolån, samtidigt som de fortfarande till stor 
del fi nansierar sig med hjälp av kortfristiga värdepapper. 
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RIKSBANKENS REKOMMENDATIONER 

TILL AKTÖRERNA I DET FINANSIELLA SYSTEMET 

Riksbankens syfte med rekommendationerna är att peka på åtgärder 
som minskar risker och sårbarheter som kan försämra det fi nansiella 
systemets stabilitet. De svenska bankerna har fortsatt att anpassa sig 
till de rekommendationer som Riksbanken har lämnat i de tidigare 
stabili tetsrapporterna. Riksbanken anser ändå att rekommendationer-
na fortfarande är aktuella och ser också skäl att förtydliga dem.

Riksbankens rekommendationer angående bankernas kapital

Riksbanken anser att 

• de svenska storbankerna bör bibehålla eller fortsätta att öka sina 
kärnprimärkapitalrelationer utifrån sina senast offentliggjorda 
nivåer;

• de svenska storbankerna bör åläggas ett kapitaltäckningskrav 
för kärnprimärkapital som bör uppgå till minst 10 procent den 1 
januari 2013 och minst 12 procent den 1 januari 2015.

Riksbankens rekommendationer angående bankernas 

fi nansierings- och likviditetsrisker

Riksbanken anser att

• de svenska storbankerna redan i dag bör uppfylla 
Baselkommittén s kortfristiga likviditetsmått Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) till minst 100 procent,

• de svenska storbankerna redan i dag även bör uppfylla LCR i 
euro och i amerikanska dollar till minst 100 procent,

• de svenska storbankerna bör fortsätta att minska sina struktu-
rella likviditetsrisker och närma sig miniminivån på 100 procent i 
Baselkommitténs strukturella likviditetsmått, Net Stable Funding 
Ratio (NSFR).

Det är också angeläget att Finansinspektionen inför LCR som ett bin-
dande krav för de svenska storbankerna från och med januari 2013. 
Även Finansinspektionen anser att det är av största vikt att denna 
r eglering införs så tidigt som möjligt för banker med ett stort bero-
ende av marknadsfi nansiering.2 Riksbankens uppfattning är också att 
kravet bör införas för alla valutor sammantaget och separat för euro 
och amerikanska dollar.

2 Se Risker i det fi nansiella systemet, 2011, Finansinspektionen (s. 12).
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Riksbankens rekommendationer angående 
bankernas offentliga likviditetsrapportering

Riksbanken bedömer att tydligheten i bankernas offentliga likviditets-
rapportering behöver förbättras ytterligare. Riksbanken anser därför 
att

• de svenska storbankerna minst en gång per kvartal, med start 
senast i delårsrapporter publicerade efter den 1 juli 2012, bör 
redogöra för sina likviditetsrisker genom att uppge:

- storleken på den fritt tillgängliga likviditetsreserven, fördelad 
på typ av likvid tillgång och valuta,

- löptidsinformation uppdelad per tillgångsslag och skuldtyp 
samt per valuta,

• bankerna, med start senast i delårsrapporter publicerade efter 
den 1 juli 2012, bör redovisa sina kortfristiga likviditetsmått 
(LCR);

• bankerna, exempelvis genom Bankföreningen, bör enas om 
ytter ligare relevanta och jämförbara nyckeltal.
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F INANSIELLA MARKNADER 1. Finansiella marknader

Det senaste halvåret har oron på de fi nansiella 

marknaderna ökat. Det beror dels på sämre globala 

tillväxtutsikter, dels på den statsfi nansiella situatio-

nen i euroområdet. Till skillnad mot i våras omfattar 

oron även större länder inom euroområdet, vilket har 

medfört att räntorna på statsobligationerna utgivna 

av dessa länder har stigit kraftigt. Samtidigt har fl era 

banker i euroområdet i ökad utsträckning tvingats 

förlita sig på den europeiska centralbanken för sin 

fi nansiering.

Eftersom svenska banker och företag i stor utsträckning verkar på 
globala fi nansiella marknader och är beroende av dessa för sin fi nan-
siering tar kapitlet sin utgångspunkt i den internationella utvecklingen 
i realekonomin och på de fi nansiella marknaderna. Därefter följer ett 
avsnitt som analyserar de marknader som har direkt betydelse för de 
svenska bankernas fi nansiering: obligations- och penningmarknader-
na. I det sista avsnittet analyseras de marknader som är viktiga för de 
svenska företagens kapitalförsörjning, det vill säga marknaderna för 
företagsobligationer och certifi kat. I kapitlet identifi eras även de risker 
som härstammar från utvecklingen på de fi nansiella marknaderna. I 
kapitel 4 diskuteras mer utförligt hur dessa kan påverka de svenska 
bankerna.

Läget på de fi nansiella marknaderna

Återhämtningen i omvärlden bromsar in.3 Det beror framför allt på 
den fördjupade skuldkrisen i euroområdet. En ökad oro kring fl era 
länders offentliga fi nanser har bidragit till att sänka förtroendet hos 
fi nansiella aktörer, företag och hushåll. Det håller tillbaka tillväxten 
de närmaste kvartalen. I euroområdet dämpas utvecklingen också 
av att fl era länder måste genomföra besparingar för att minska stora 
budgetunderskott och statsskulder. Även i USA bedöms en stramare 
fi nanspolitik hålla tillväxten nere. Tillväxten i den svenska ekonomin 
har dock inte avtagit lika mycket. Ett skäl till detta är att den svenska 
statsskulden är låg och statsbudgeten är i balans. 

Oron över det statsfi nansiella läget i euroområdet är stor. Under 
hösten har det blivit allt tydligare att den grekiska regeringen har 
svårt att genomföra nödvändiga åtgärder för att minska underskot-
tet i de offentliga fi nanserna (se diagram 1:1 och 1:2). Som en följd 
har förväntningarna på att Grekland måste omförhandla sin stats-
skuld ökat och räntorna på grekiska statsobligationer har därför stigit 
markant (se diagram 1:3).4 Samtidigt har investerarnas oro över den 
statsfi nansiella situationen i andra länder i euroområdet ökat. För att 
dämpa osäkerheten och begränsa spridningsrisker från Grekland till 
andra länder och banker, presenterade euroländerna i oktober en 
omfattande åtgärdsplan. Denna syftar till att hantera situationen i 

3 Se Penningpolitisk rapport oktober 2011, Sveriges riksbank.
4 Enligt beräkning i Bloomberg är sannolikheten för att Grekland inte kommer att lyckas betala sina skulder 

enligt plan inom ett år 100 procent. Beräkningen baseras på premier på CDS-kontrakt med en löptid 
på ett år och en återvinningsgrad på 40 procent. En CDS-premie är kostnaden för att försäkra sig mot 
kreditförluster i obligationer.

Anm. Prognos enligt IMF för 2011. 

Källor: Reuters EcoWin och IMF

Diagram 1:1. Statsskuld
Procent av BNP

Irland
Portugal
Italien

Grekland

Spanien
Storbritannien

Anm. Prognos enligt respektive regering för 2011.

Källa: Reuters EcoWin

Diagram 1:2. Underskott i de offentliga fi nanserna
Procent av BNP

Irland
Portugal
Italien

Grekland

Spanien
Storbritannien
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KAPITEL 1

Grekland, stärka den europeiska krishanteringsfonden (EFSF) samt 
stärka förtroendet för de europeiska bankerna (se även avsnittet 
”Myndighetsåtgärder”).5 Euroländerna har bland annat föreslagit en 
frivillig nedskrivning med 50 procent av det nominella värdet på de 
statsobligationer som de privata investerare innehar.6 Under förut-
sättning att parterna kommer överens står även de internationella 
långivarna redo att bidra med ytterligare fi nansiellt stöd på upp till 
100 miljarder euro. Flera detaljer kring åtgärderna är dock fortfarande 
oklara och det kvarstår därför att se om planen lyckas dämpa oron på 
de fi nansiella marknaderna.

Den senaste tiden har investerarnas oro över Italiens stora statsskuld 

ökat (se diagram 1:1). Det grundar sig framför allt på oklarheter kring 
om landets regering har kapacitet att genomföra de åtgärder som 
krävs för att komma till rätta med skuldproblemet. Trots att Italien be-
slutat om ytterligare åtstramningar för att stärka förtroendet för den 
ekonomiska politiken har landets statsobligationsräntor stigit under 
hösten. EU och Internationella valutafonden (IMF) beslutade därför i 
början av november att övervaka Italiens reformarbete på kvartalsba-
sis. Till följd av den ökade politiska osäkerheten och lägre tillväxtutsik-
ter har också Italiens kreditbetyg under hösten sänkts av de tre största 
kreditvärderingsinstituten (se diagram 1:4).7 Italien har Europas näst 
största statsskuld i förhållande till BNP och har dessutom ett relativt 
stort refi nansieringsbehov under 2012 (se diagram 1:5).

Investerarna oroar sig också över situationen i Spanien och Frank-

rike. För Spaniens del visar det sig i att landets kreditbetyg har sänkts 
av de tre stora kreditvärderingsinstituten (se diagram 1:4).8 Under-
skottet i de spanska offentliga fi nanserna är stort. Därtill riskerar stora 
förluster i den spanska banksektorn att ytterligare pressa de redan 
ansträngda statsfi nanserna om staten tvingas garantera bankernas 
åtaganden. Dessutom brottas landet med strukturella problem som 
måste hanteras, exempelvis är arbetslösheten fortfarande mycket hög. 
Även Frankrike har betydande underskott i budgeten, vilket också 
begränsar statens möjligheter att garantera bankernas åtaganden. 
Om Frankrike inte lyckas minska underskottet fi nns det en risk att 
kreditvärderingsinstituten sänker landets kreditbetyg från det högsta 
kreditbetyget AAA. En sådan sänkning skulle kunna påverka EFSF:s 
möjligheter att ge fi nansiellt stöd om fl er länder skulle behöva det.9 

5 EFSF, European Financial Stability Facility.
6 Enligt uttalande från mötet med euroländernas stats- och regeringschefer den 26 oktober 2011, 

http://www.european-council.europa.eu/council-meetings.aspx. Enligt uttalandet är de internationella 
långivarna (”offi cial sector”) redo att bidra med ytterligare fi nansiellt stöd på 100 miljarder euro. Därutö-
ver kommer även länderna i euroområdet att bidra med 30 miljarder euro till det paket som innebär att 
privata investerare skriver ner 50 procent av det nominella värdet av de statsobligationer som de innehar.

7 Standard & Poor’s sänkte i september Italiens betyg från A+ till A, Moody’s sänkte i oktober betyget från 
Aa2 till A2 och Fitch sänkte i oktober betyget från AA- till A+.

8 Spaniens kreditbetyg sänktes i oktober av de tre kreditvärderingsinstituten; av Fitch från AA+ till AA-, av 
Moody’s från Aa2 till A1, och av Standard & Poor’s från AA till AA-.

9 EFSF har en lägre utlåningskapacitet än det totala garanterade beloppet som euroländerna har lagt till 
fonden. Det beror på att det fi nns fl era länder som har lägre kreditvärderingsbetyg än AAA. Om även 
Frankrikes betyg skulle sänkas, fi nns det därför en risk för att det skulle påverka fondens utlåningskapaci-
tet negativt. 

Källa: Reuters EcoWin

Diagram 1:3. Räntor på 10-åriga statsobligationer
Procent

Irland
Portugal
Italien

Grekland

Spanien

Anm. Kreditbetyg enligt Standard & Poor’s. 

Källa: Bloomberg

Diagram 1:4. Kreditbetygens utveckling
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F INANSIELLA MARKNADER

I Irland har budgetunderskottet minskat som planerat. Det kan fram-
för allt förklaras av att det i Irland fi nns en politisk enighet att lösa de 
statsfi nansiella problemen. Men det är inte bara i detta avseende som 
situationen skiljer sig från läget i Grekland. Medan den grekiska staten 
länge haft statsfi nansiella problem av strukturell karaktär, var den 
irländska statsskulden relativt låg under många år. Problemen uppkom 
under fi nanskrisen när den irländska staten tog på sig kostnaderna för 
att garantera banker som drabbats av stora förluster. Även om Irlands 
budgetunderskott i relation till BNP fortfarande är ett av de största i 
Europa följer landet den uppsatta planen för att det ska minska (se 
diagram 1:2). Statsobligationsräntorna har därför sjunkit under hösten 
och Irland planerar nu att återigen emittera statsobligationer på 
marknaden under nästa år. Även Portugal har minskat sitt underskott 
i de offentliga fi nanserna, bland annat genom ökade skatteintäkter. 
Portugal har dock inte lyckats minska underskottet enligt plan, vilket 
framför allt beror på strukturella problem samt att den ekonomiska 
utvecklingen i landet har varit svag.

Den statsfi nansiella oron har försämrat de europeiska bankernas 

möjligheter att fi nansiera sig. Problemen är särskilt tydliga för de 
banker som har stor exponering mot den grekiska staten och grekiska 
banker. I de stresstester som Europeiska bankmyndigheten (EBA) 
genomfört har det framkommit att framför allt franska och belgiska 
banker har en relativt stor exponering mot Grekland, vilket har lett till 
att kreditbetyget har sänkts för fl era av dem. Den fransk-belgiska ban-
ken Dexia fi ck så stora likviditetsproblem i oktober att staterna blev 
tvungna att ta kontroll över banken. Flera banker har aktivt försökt 
minska sina direkta exponeringar mot de länder som har statsfi nan-
siella problem (se diagram 1:6). (Se även avsnittet ”Marknader som är 
viktiga för svenska bankers fi nansiering”).

Det fi nns ett tydligt samband mellan statsfi nansiell oro, svagare 

tillväxt och bankers tillgång till fi nansiering. Eftersom en bank ofta 
har stor exponering mot sin egen stat innebär det att statens och 
banksystemets kreditvärdighet ofta samvarierar i hög grad (se diagram 
1:7). När de offentliga fi nanserna försvagas minskar det stöd som den 
offentliga sektorn har möjlighet att ge till banksystemet om en kris 
skulle inträffa. På så sätt skapas en osäkerhet om statens möjligheter 
att garantera landets banker. Det leder i sin tur till att det blir svårare 
och dyrare för bankerna att emittera obligationer. När marknaden ifrå-
gasätter om bankerna har tillräckligt med kapital får de allt svårare att 
fi nansiera sig via marknaden. Då väljer bankerna ofta att minska sin 
utlåning till den icke-fi nansiella sektorn. Samtidigt innebär ökade krav 
på besparingar i de offentliga fi nanserna att tillväxten dämpas. Allt 
detta kan utlösa en nedåtgående spiral som kan vara svår att ta sig ur 
utan kraftfulla politiska beslut och externt stöd.

Anm. Refi nansieringsbehovet för länder utgörs av förfall 
av obligationer samt ytterligare fi nansieringsbehov 
utöver detta enligt respektive lands budget för 2012. Det 
inkluderar inte refi nansieringsbehovet av statsskuldväxlar 
som förfaller. Bankernas förfall inkluderar inte certifi kat. 
Grekland, Portugal och delvis Irlands refi nansieringsbe-
hov täcks av stödprogrammen. Refi nansieringsbehovet 
sätts i relation till prognostiserat BNP för 2012. 

Källor: Dealogic, IMF och Riksbanken

Diagram 1:5. Refi nansieringsbehov för länder och 
banker 2012
Procent av BNP

Förfall statsobligationer + nettofi nansierng
Förfall bankobligationer

Anm. Med internationella banker avses de internatio-
nellt aktiva banker som rapporterar sina innehav till 
Bank for International Settlements. 

Källor: Bank for International Settlements och 
Riksbanken

Diagram 1:6. Internationella bankers exponeringar 
Index, fjärde kvartalet 2008 = 100, euro
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KAPITEL 1

Den statsfi nansiella oron har tilltagit även i USA. Detta ledde till 
att kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s i början av augusti 
sänkte USA:s kreditbetyg ett steg, från AAA till AA+. Bakgrunden var 
landets höga statsskuld och ett stort budgetunderskott samt att man 
ansåg att de politiska riskerna hade ökat. Utdragna förhandlingar 
och överenskommelser i sista stund har lett till att osäkerheten kring 
hur politikerna i USA kommer att kunna hantera de statsfi nansiella 
problemen i framtiden har ökat. De fi nansiella marknaderna i USA 
har dock inte påverkats i samma utsträckning som i Europa. När oron 
på marknaderna ökar drar sig investerarna till stora likvida marknader 
och trots sänkningen av kreditbetyget anses det säkert att investera i 
amerikanska statspapper.

Investerarnas vilja att ta risker har minskat. Det beror på en kom-
bination av den nu långsammare ekonomiska återhämtningen och 
den statsfi nansiella situationen i USA och euroområdet. Efterfrågan 
på mer riskfyllda tillgångar som aktier och företagsobligationer med 
låg kreditvärdighet har minskat. Det har lett till stigande räntor på 
dessa högavkastande obligationer och stora fall och hög volatilitet på 
världens börser (se diagram 1:8). Även i Sverige har börsen fallit med 
nästan 25 procent i år och riskviljan har minskat även bland svenska 
marknadsaktörer.10 Investerare väljer istället att placera i mindre risk-
fyllda tillgångar som statsobligationer från länder som anses stabila, 
exempelvis USA, Tyskland och även Sverige i viss mån. Som följd har 
räntorna för dessa statsobligationer sjunkit (se dia-gram 1:8). Inves-
terarna har också sökt sig till valutor som anses vara trygga, så som 
japanska yenen och schweiziska francen.

I Sverige kan de fi nansiella marknaderna påverkas av livbolagens 

försämrade ekonomiska ställning. Fall i räntor och börsindex kan 
innebära att de svenska livbolagen har incitament att minska sin 
risk genom att sälja aktier och köpa räntebärande tillgångar, främst 
statsobligationer. Eftersom dessa bolag är stora aktörer på de fi nan-
siella marknaderna kan denna omfördelning orsaka en negativ spiral 
av fortsatt fallande aktiepriser och räntor. Det kan förvärra situa-
tionen ytterligare för livbolag som har svårigheter att upprätthålla 
solvensen.11,12 Ett sådant händelseförlopp har dock inte uppkommit på 
de fi nansiella marknaderna under hösten. Det kan bero på att Finans-
inspektionen meddelat att de livbolag som behöver säkra sin ekono-
miska ställning kan beviljas extra lång tid att anpassa sig.13 Till följd 
av det ekonomiska läget har emellertid några bolag sänkt sin återbä-
ringsränta och Länsförsäkringar Liv har valt att stänga för nyteckning.

10 Se Riskenkät hösten 2011, Sveriges riksbank, www.riksbank.se.
11 Solvens är ett mått på försäkringsbolagens fi nansiella ställning och styrka. Det innebär bland annat att 

tillgångarna måste överstiga värdet på de åtaganden som garanteras av livbolagen. Bakgrunden till att 
solvensen har fallit är att bolagens tillgångar har minskat i värde i takt med att aktiepriserna har fallit. 
Samtidigt har lägre räntor på statsobligationerna medfört att livbolagens skulder har ökat. Bolagen an-
vänder nämligen bland annat räntor på statsobligationer som diskonteringsränta för att värdera nuvärdet 
på de åtaganden man ingått med försäkringstagarna. För att hindra att solvensnivån sjunker ännu mer 
har bolagen därför sålt aktier och investerat i statsobligationer.

12 Se också ”Hur livbolagen kan påverka den fi nansiella stabiliteten”, Finansiell stabilitet 2010:2, Sveriges 
riksbank.

13 Se FI:s brev till försäkringsbolagen, 27 september 2011, www.fi .se.

Anm. En CDS (credit default swap) är ett kontrakt som 
upprättas mellan två parter, där den ena parten köper 
ett skydd mot kreditrisken i en obligation mot att betala 
en premie. Säljaren erhåller i sin tur premien mot att 
denne också tar på sig kreditrisken. Diagrammet visar 
genomsnittliga CDS-premier för perioden januari till 
november 2011.

Källor: Reuters EcoWin, Bloomberg och Riksbanken

Diagram 1:7. Samband mellan CDS-premier för 
stater och banker 
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Anm. Bilden visar procentuell förändring i priser/räntor 
på följande investeringar: högavkastande företagsobli-
gationer i USA, 10-årig statsobligationsränta i USA, The 
Economists index för råvarupriser (olja ingår ej), samt 
börsutveckling i Europa enligt STOXX-index.  

Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

Diagram 1:8. Indikation på investerares vilja att ta risk 
Procentuell förändring
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F INANSIELLA MARKNADER

Sammantaget har osäkerheten på de fi nansiella marknaderna ökat. 
Det visas bland annat i Riksbankens stressindex och stresskarta. När 
osäkerheten ökar minskar investerarnas vilja att ta risker. Det innebär 
att riskpremierna på de fi nansiella marknaderna ökar (se diagram 1:9). 
I fi gur 1:1 fångas den tidigare beskrivna osäkerheten kring utveck-
lingen i euroområdet. Figuren, som illustrerar olika delmarknader, 
indikerar stress på penningmarknaderna och även kreditmarknaderna. 
I Sverige beror den ökade stressen på penningmarknaden på att Riks-
banken i november 2010 som första centralbank avvecklade sina stora 
extraordinära lån. Den ekonomiska återhämtningen har varit stark i 
tillväxtländerna, men även dessa länder visar vissa tecken på stress på 
kredit- och aktiemarknaderna.

Figur 1:1 Stresskarta14

Anm. Stresskartan ger specifi k information om tillståndet på enskilda delmarknader, både internatio-
nellt och i Sverige. Stresskartan är baserad på tillgångspriser och volatilitetsmått men tar inte hänsyn till 
andra faktorer som emissionsvolymer, omsättning eller kvalitativ information. Att en enskild marknad 
upplever stress enligt stresskartan behöver dock inte få konsekvenser för stabiliteten totalt sett.

Källor: Reuters Ecowin, Bloomberg och Riksbanken

MYNDIGHETSÅTGÄRDER 

Flera centralbanker har agerat för att stimulera den ekonomiska till-

växten. I USA och Storbritannien har centralbankerna valt att lämna 
styrräntorna oförändrade. Den europeiska centralbanken (ECB) valde 
i november att sänka styrräntan, till följd av de svagare ekonomiska 
utsikterna. Federal Reserve beslutade också i september att hålla de 
långa räntorna nere genom att köpa statsobligationer med längre löp-
tid för 400 miljarder dollar och samtidigt sälja statspapper med kortare 
löptid för motsvarande summa.15 Bank of England utökade i oktober 
sina köp av värdepapper med ytterligare 75 miljarder pund i syfte 

14 Stresskartan mäter månadsvis nivåerna på spreadar och volatilitetsmått för olika tillgångsklasser relativt 
ett historiskt medelvärde baserat på perioden mellan 2003 och 2007. Avvikelser från det historiska med-
elvärdet uttrycks i termer av standardavvikelser. Grön färg markerar en standardav-vikelse under 1, gul 
1-4 standardavvikelser, orange 4-9 standardavvikelser och röd över 9 standar-davvikelser. I Sverige fi nns 
inget sammanvägt index för företagsobligationer som representerar kreditmarknaden, därför används 
ränteskillnaden mellan bostadsobligationer och statsobligationer för Sverige.

15 Till och med juni 2012 kommer Federal Reserve att köpa statspapper med löptid mellan sex och trettio 
år för totalt 400 miljarder dollar. Samtidigt kommer man sälja statspapper med löptid upp till tre år för 
samma belopp.

Anm. Stressindex baseras på fyra breda indikatorer: aktievo-
latilitet, obligationsspread, basis-spread och valutakursvola-
tilitet. Indikatorerna får sedan samma vikt i det aggregerade 
indexet. Finansiell stress defi nieras som avvikelser från det 
historiska genomsnittet beräknat för åren 1997-2007. För 
mer detaljer om stressindex se ruta ”Finansiellt stressindex” i 
Finansiell stabilitet 2009:2.

Källor: Reuters EcoWin, Bloomberg och Riksbanken

Diagram 1:9. Internationellt stressindex

Basis spread 
Obligationsspread
Aktievolatilitet
Valutakursvolatilitet

Stressindex 

Anm. ECB:s innehav av statsobligationer enligt central-
bankens Security Market Program (SMP), samt innehav 
av säkerställda obligationer enligt Covered Bond Purchase 
Programme.

Källa: Reuters EcoWin

Diagram 1:10. ECB:s innehav av statsobligationer och 
säkerställda obligationer
Miljarder euro
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KAPITEL 1

att stimulera tillväxten i ekonomin. Tidigare har centralbanken köpt 
obligationer för 200 miljarder pund. Allteftersom investerare dragit 
sig mot tryggare investeringar har också ett par centralbanker agerat 
för att den ökade efterfrågan på trygga investeringar inte ska leda till 
att den inhemska valutan förstärks för snabbt. Den japanska central-
banken har intervenerat i sin valuta genom att sälja yen, medan den 
schweiziska nationalbanken har satt ett golv för hur mycket francen 
kan stärkas i förhållande till euron.16 

ECB har återinfört fl era av sina krisåtgärder. I slutet av sommaren 
när räntorna började stiga i fl era länder i euroområdet beslutade ECB 
att bredda sina köp av statsobligationer på andrahandsmarknaden. 
Sedan i början av augusti har ECB mer än fördubblat sitt innehav av 
statsobligationer (se diagram 1:10). Det handlar sannolikt främst om 
spanska och italienska statsobligationer, vilket förklarar varför dessa 
räntor inte stigit ännu mer trots den ökade oron.17 I början av oktober 
beslutade ECB även att återinföra stödköp av säkerställda obligationer 
med upp till 40 miljarder euro under ett år från och med november.18 
ECB:s utlåning till europeiska banker har ökat successivt sedan maj 
i år, som exempelvis till italienska, spanska och franska banker (se 
diagram 1:11). Till följd av att efterfrågan ökat erbjuder ECB från och 
med augusti också lån med längre löptider.19 För att bankerna lättare 
ska få tillgång till amerikanska dollar har ECB under hösten återinrät-
tat längre lån även i dollar.20 Alla ECB:s lån till bankerna ges med full 
tilldelning mot säkerheter till fast ränta. De utökade åtgärderna har 
inneburit att ECB:s balansräkning har vuxit (se diagram 1:12).

Politikerna i euroområdet har tagit fl era initiativ för att hantera den 

statsfi nansiella krisen. I juli beslutade Europeiska rådet om att ut-
vidga den gemensamma krishanteringsfondens, EFSF, utlåningskapa-
citet från 255 miljarder till 440 miljarder euro.21 Fonden kommer också 
att ha möjlighet att köpa statsobligationer på andrahandsmarknaden 
framöver. De europeiska politikernas åtgärder har emellertid inte 
lyckats lugna aktörerna på de fi nansiella marknaderna. Det har bland 
annat varit osäkert om fondens resurser skulle räcka till om ett större 
land, som Italien eller Spanien, måste söka stöd från EU och IMF. I 
samband med att euroländerna i slutet av oktober beslutade om ett 
ytterligare stödpaket till Grekland beslutade de också att fonden kom-
mer att kunna utnyttjas som en kreditförsäkring för euroländer som 
ska emittera statsobligationer. Dessutom ska privata investerare och 

16 Schweiziska nationalbanken beslutade i början av september att knyta den schweiziska francen mot 
euro. Syftet var att minska risken för att den ökade efterfrågan på den inhemska valutan från utländska 
investerare skulle få negativa effekter på den schweiziska ekonomin.

17 ECB har sedan tidigare även köpt grekiska, irländska och portugisiska statsobligationer.
18 Det första programmet för köp av säkerställda obligationer som uppgick till 60 miljarder euro avslutades i 

juni 2010.
19 ECB erbjuder nu lån med sex, tolv och tretton månaders löptid. Sedan tidigare erbjöd centralbanken lån 

med kortare löptid.
20 Lånen i dollar erbjuds koordinaerat med centralbankerna i USA, Storbritannien, Japan och Schweiz. Vid 

tre auktionstillfällen erbjuds lån i dollar med en löptid på cirka tre månader, med full tilldelning. Sedan 
tidigare erbjuder ECB även veckolånga lån i dollar.

21 Det garanterade beloppet höjdes från 440 till 780 miljarder euro. Det garanterade beloppet är högre än 
utlåningskapaciteten till följd av att vissa länder i euroområdet inte har det högsta kreditbetyget.

Anm. ECB:s utlåning till bankerna genomförs via 
respektive nationell centralbank. 

Källa: ECB

Diagram 1:11. ECB:s utlåning till europeiska 
banker
Miljarder euro

Källor: Reuters EcoWin och nationella centralbanker

Diagram 1:12. Centralbankers balansräkning
Procent av BNP

Bank of England
Federal Reserve
Riksbanken

ECB 

Anm. Avser obligationer utgivna av banker från 28 
länder i Europa till och med 24 november 2011. 

Källor: Dealogic och Riksbanken

Diagram 1:13. Europeiska bankers emissionsvolymer 
Miljarder euro

Säkerställda obligationer
Icke säkerställda obligationer
Statligt garanterade obligationer
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F INANSIELLA MARKNADER

andra offentliga långivare kunna bidra till fonden. Europeiska rådet 
beslutade även om att öka motståndskraften för de europeiska ban-
kerna genom att höja kravet på kärnprimärkapital för de europeiska 
bankerna till 9 procent från och med juli 2012 och diskuterar nu regel-
verket för fortsatta statliga garantier för bankernas utlåning (se även 
kapitel 3 och 5).22 

Marknader som är viktiga för 
svenska bankers fi nansiering

Ungefär hälften av de svenska bankkoncernernas upplåning består 
av marknadsfi nansiering. Av denna andel sker cirka två tredjedelar i 
annan valuta än svenska kronor. Valutarisken, i den mån den uppstår, 
hanteras via olika typer av valutaförsäkringar. I detta avsnitt diskute-
ras utvecklingen på de marknader som är viktiga för svenska bankers 
fi nansiering.

MARKNADER FÖR LÅNGSIKTIG FINANSIERING

De svenska bankernas långsiktiga marknadsupplåning sker g enom 
emissioner av säkerställda och icke säkerställda obligationer.23 Dessa 
obligationer emitteras främst på den svenska och den europeiska 
marknaden.

Primärmarknaden för säkerställda obligationer i euro fungerar under 

omständigheterna förhållandevis väl. I jämförelse med årets första 
halvår har dock emissionsvolymerna varit lägre under det andra halv-
året (se diagram 1:13). En förklaring är att fl era banker redan har refi -
nansierat nästan alla lån som förfaller under året. Ytterligare en förkla-
ring till att emissionsvolymerna har minskat är att mindre banker och 
banker från europeiska länder med statsfi nansiella problem har haft 
svårare att emittera, eller inte kunnat emittera alls. Det kan bland an-
nat bero på att dessa bankers kreditbetyg har sänkts, ofta på grund av 
att landets kreditbetyg har sänkts och att osäkerheten kring bankernas 
situation därmed har ökat.24  

Emissionsvolymerna för icke säkerställda obligationer i euro har 

minskat markant. Under perioden juli till och med september emitte-
rades inga sådana alls. I början av oktober kom dock marknaden igång 
något och fl era emissioner har gjorts av banker som anses ha hög 
kreditvärdighet. Den låga aktiviteten på marknaden har också lett till 
att räntan på icke säkerställda obligationer har stigit kraftigt. Det gäller 
exempelvis för obligationer utgivna av franska banker, vilket avspeglas 
i höga CDS-premier för dessa banker (se diagram 1:14 och 1:15).

22 Enligt uttalande från mötet mellan euroländernas statschefer den 26 oktober 2011, 
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings.aspx.

23 Begreppet icke säkerställda obligationer är fritt översatt från engelskans ”senior unsecured”.
24 Enligt kreditvärderingsinstituten kan kreditbetyget på säkerställda obligationer bara vara ett visst antal 

steg högre än landets kreditbetyg.

Anm. Grafen visar ett snitt av varje banks CDS-premier i 
oktober och november. Medelvärdet för Portugal, Irland och 
Grekland uppgår till 1 385. Det genomsnittliga värdet för 
varje region anges inom parentes.

Källor: Bloomberg och Riksbanken

Diagram 1:14. Jämförelse av 5-åriga CDS-premier för 
banker 
Räntepunkter

Portugal, 
Irland, 
Grekland 
(1 385)

Europa inkl. Spanien 
och Italien (304)USA (307)

Norden (188)

Källor: Bloomberg och Riksbanken

Diagram 1:15. 5-åriga CDS-premier för banker
Räntepunkter

Europa
Sverige
Storbritannien

USA 

Anm. Avser obligationer utgivna av banker från 28 länder i 
Europa utgivna fram till och med den 22 november 2011.

Källor: Dealogic och Riksbanken

Diagram 1:16. Förfall av bankobligationer
Miljarder euro

Säkerställda obligationer
Icke säkerställda obligationer
Statligt garanterade obligationer
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KAPITEL 1

Under nästa år kommer stora volymer av obligationer att behöva re-

fi nansieras på de internationella marknaderna (se diagram 1:16). Det 
kan leda till att kostnaderna för att fi nansiera sig på obligationsmark-
naden stiger överlag eftersom utbudet väntas öka. För banker med 
lägst kreditvärdighet kan det till och med innebära att det blir svårt att 
fi nansiera sig via marknaden. En del av dessa förfall utgörs av obliga-
tioner som emitterades med statlig garanti under krisåren 2008–2009, 
vilket inneburit att kostnaderna har kunnat hållas nere. Flera länder i 
Europa har emellertid avslutat bankernas möjlighet att utnyttja statlig 
garanti och bankerna kan därför inte längre använda sig av den när 
deras lån förfaller. Vissa europeiska banker är redan i dag beroende av 
att låna av ECB. Detta gäller främst banker i länder som har problem 
med statsfi nanserna och vissa av dem kan överhuvudtaget inte fi nan-
siera sig via marknaden i dag.

Svenska banker har förhållandevis lätt att fi nansiera sig i säkerställda 

obligationer. Det gäller både i kronor och i andra valutor. Detta beror 
framför allt på att de bedöms ha en låg kreditrisk i jämförelse med 
andra banker i Europa (se diagram 1:15). Kostnaden för att emittera 
säkerställda obligationer med längre löptid i svenska kronor har dock 
sedan sommaren stigit mer än kostnaden för att fi nansiera sig med 
kortare löptid (se diagram 1:17). Det kan bero på att investerare i ti-
der av fi nansiell oro är mindre villiga att ta de kredit- och likviditetsris-
ker som följer med att inneha värdepapper med längre löptider. Exem-
pelvis har det varit stora infl öden till svenska penningmarknadsfonder 
under hösten, vilket skulle kunna vara ett tecken på minskad vilja att 
ta på sig sådan risk.25 

MARKNADER AV BETYDELSE FÖR HANTERING AV LIKVIDITET

Det är ofta svårt för banker att exakt avgöra hur stort likviditets-
behov de har från en dag till en annan. Detta medför att de dagligen 
omfördelar likviditet sinsemellan. Den största delen av dessa transak-
tioner sker på den inhemska interbankmarknaden, antingen genom 
direkta lån, via repor eller valutaswappar.26, 27 Detta avsnitt beskriver 
utvecklingen på dessa marknader i Sverige och internationellt.

Riskpremierna på interbankmarknaderna har stigit i omvärlden.28, 29 
Euro områdets riskpremie har dock stigit betydligt mer än i de övriga 
länderna (se diagram 1:18). Det beror på att kreditrisken i banksys-
temet stigit till följd av en allmän osäkerhet om bankernas fi nansiella 

25 Enligt statistik från Fondhandlarnas förening.
26 Repa är ett fi nansiellt instrument som liknar ett lån. Den aktör som får pengar (säljaren), överlåter 

värdepapper till köparen. Samtidigt åtar sig säljaren att köpa tillbaka dessa värdepapper från köparen 
vid ett bestämt datum för en något större summa pengar. Skillnaden mellan försäljningen och återköpet 
motsvarar en låneränta.

27 Valutaswap är en överenskommelse om att köpa/sälja en valuta till dagens kurs för att sedan sälja/köpa 
tillbaka samma valuta vid ett bestämt tillfälle i framtiden till en given kurs.

28 Riskpremie är den extra avkastning investerare kräver i kompensation för att de tar en högre risk. Den 
beräknas som skillnaden mellan 3-månaders interbankränta och den förväntade dagslåneräntan, och ger 
en indikation på hur riskfyllda interbanklån anses vara och på hur stort förtroendet mellan bankerna är.

29 Interbankmarknaden är den marknad där bankerna handlar räntor och valutor sinsemellan.

Anm. Diagrammet visar skillnaden mellan räntan på en 
svensk (säkerställd) bostadsobligation och en ränteswap 
vid olika löptider. Bostadsobligationerna som är utgivna 
av Stadshypotek är omräknade så att de motsvarar 
nollkupongare med konstant löptid.  

Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

Diagram 1:17. Finansieringskostnad över 3-måna-
der Stibor för säkerställda obligationer
Räntepunkter

5-års löptid
2-års löptid 

Anm. Riskpremien för Sverige beräknas som skillna-
den mellan 3-månaders Stibor och overnight index 
swapräntan (STINA) plus skillnaden mellan räntan från i 
morgon till i övermorgon och reporäntan.

Källor: Reuters EcoWin, Bloomberg och Riksbanken

Diagram 1:18. Riskpremien på interbank-
marknaden
Räntepunkter

Storbritannien
Euroområdet
Sverige

USA 
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F INANSIELLA MARKNADER

ställning (se diagram 1:19). En uppdelning av riskpremien på inter-
bankmarknaden visar också att likviditetsrisken bedöms vara förhål-
landevis låg, vilket troligtvis är en följd av att ECB har tillfört likviditet 
genom ökad utlåning. 

Även i Sverige har riskpremien på interbankmarknaden fortsatt att 

stiga. Det beror delvis på att de svenska bankerna i dagsläget inte 
lånar något från Riksbanken i och med att banken i slutet av 2010 
avvecklade de stora extraordinära lånen. Riksbanken bedömer också 
att den högre riskpremien beror på att aktörer på marknaden i dag 
prissätter risken för brist på likviditet högre jämfört med innan fi nans-
krisen när priset för denna risk kan anses ha varit för lågt. Även 
variationerna i priset på lån i kronor från i morgon till i övermorgon 
har fortsatt att vara historiskt stora (se diagram 1:20). De stora pris-
rörelserna på dessa kortfristiga lån beror på att utbudet av sådana lån 
i kronor har minskat eftersom bankerna har blivit mer restriktiva med 
att låna ut till varandra.30 

Omsättningen på repomarknaden har minskat, vilket tyder på ökad 

försiktighet. Det är framför allt transaktioner mellan banker i euroom-
rådet som minskat liksom antalet repor med säkerheter i statsobliga-
tioner från euroländer vars statsfi nanser bedöms vara svaga. Till skill-
nad från marknaden i euroområdet fungerar repomarknaden i Sverige 
väl både vad gäller statsobligationer och säkerställda obligationer.31 
Det bekräftas även av svaren i Riksbankens riskenkät som genomför-
des i oktober.32 Både för stats- och bostadsobligationer anses likvidite-
ten vara högre i dag än i våras. 

Den fi nansiella oron har lett till att det har blivit dyrare att låna ame-

rikanska dollar. De europeiska bankerna har stora tillgångar i dollar 
som de måste fi nansiera. Samtidigt har amerikanska investerare, sär-
skilt penningmarknadsfonder, blivit allt mer restriktiva med att låna ut 
till vissa banker i euroområdet. Det gäller framför allt banker i länder 
som har statsfi nansiella problem. De amerikanska investerarna har 
därför minskat sina exponeringar mot dessa banker och även kortat 
löptiderna på de lån man ger (se diagram R3:2). Banker i euroområ-
det har därför i större utsträckning varit tvungna att fi nansiera sina 
tillgångar i dollar genom att ta upp lån i euro och sedan omvandla 
dessa till dollar genom en så kallad valutaswap (se diagram 1:21). Den 
ökade efterfrågan på att omvandla euro till dollar på detta sätt har 
alltså lett till att det har blivit dyrare för många banker i euroområdet 
att fi nansiera sina dollartillgångar. ECB har därför beslutat att låna 
ut amerikanska dollar till europeiska banker med 3-månaders löptid. 
Svenska banker har dock fortfarande god tillgång till lån i dollar från 

30 Se också ”Den senaste utvecklingen på den korta interbankmarknaden”, Finansiell stabilitet 2011:1, 
Sveriges riksbank, innehåller en fördjupning om den svenska korta interbankmarknaden och riskpremien 
på denna marknad.

31 Enligt samtal med de svenska storbankerna och statistik från Riksbankens databas Selma.
32 Läs mer i Riskenkät, hösten 2011, Sveriges riksbank på www.riksbank.se.

Anm. Modellen går ut på att utifrån vissa antaganden 
härleda en kreditriskrelaterad premie från från priser på 
CDS:er. Återstoden av riskpremien motsvarar likvidi-
tets premien. Se ekonomisk kommentar nr 14, 2009, 
www.riksbank.se.

Källor: Reuters EcoWin, Bloomberg och Riksbanken

Diagram 1:19. Indikativ uppdelning av riskpremien i 
euroområdet 
Räntepunkter

Kreditrisk
Likviditetsrisk

Anm. Grafen illustrerar skillnaden mellan Stibor tomor-
row next och Riksbankens reporänta. Där tomorrow 
next är räntan från imorgon till i övermorgon. 

Källa: Reuters EcoWin

Diagram 1:20. Skillnaden mellan den kortaste 
interbankräntan och Riksbankens reporänta
Räntepunkter
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KAPITEL 1

amerikanska investerare (se ruta ”Storbankernas likviditetsrisk i ameri-
kanska dollar” och kapitel 3).

UTVECKLINGEN PÅ DE MARKNADER SOM ÄR VIKTIGA FÖR 

SVENSKA FÖRETAGS KREDITSFÖRSÖRJNING

De svenska icke-fi nansiella företagens lånebaserade fi nansiering sker 
främst via banklån från kreditinstitut.33 Resterande del, 20 procent, 
utgörs av marknadsfi nansiering. Av denna är hälften i svenska kronor, 
40 procent i euro, 5 procent i amerikanska dollar och resten i övriga 
valutor. Marknadsfi nansieringen sker både på penning- och obliga-
tionsmarknaden.

Kostnaden för att emittera företagsobligationer har ökat under som-

maren och hösten. Det beror framför allt på att investerarnas efter-
frågan minskat till följd av att de är mindre villiga att ta risk.34 Detta 
avspeglades bland annat i att räntorna på högavkastande obligationer 
steg kraftigt mellan juni och september (se diagram 1:22). Viljan att ta 
risk har minskat för alla delmarknader som svenska företag är aktiva 
på, det vill säga för marknaderna för såväl kronor, euro och dollar. 
Men även om kostnaden för att emittera obligationer har ökat något 
för de svenska storbolagen, är deras fi nansieringskostnad i många fall 
lägre än för de svenska bankerna. Även utbudet av företagsobligatio-
ner har minskat under hösten. Det kan delvis bero på att de svenska 
företagen passade på att fi nansiera sig under förra hösten och under 
inledningen av året, vilket innebär att behovet av ytterligare fi nansie-
ring därför är lågt. Framöver kommer dock svenska företag sannolikt 
att ha ett större behov av refi nansiering då en stor andel syndikerade 
lån och företagsobligationer förfaller de kommande två åren.35, 36 

33 Enligt SCB. I denna statistik ingår inte utländska direktinvesteringslån (koncernlån). Enligt beräkningar 
som Riksbanken gjort uppgår de utländska direktinvesteringslånen till cirka en fjärdedel av de icke-
fi nansiella företagens lånebaserade fi nansiering.

34 Marknadsaktörerna bekräftar i Riksbankens riskenkät att likviditeten har försämrats. Se Riskenkät, hösten 
2011, Sveriges riksbank på www.riksbank.se.

35 Syndikerade lån innebär att fl era banker gemensamt lämnar ett lån till ett företag. Det gör det möjligt för 
företaget att få ett större lån samtidigt som en bank inte behöver bära hela kreditrisken som istället sprids 
på fl era banker.

36 Se Gunnarsdottir och Lindh, ”Marknaderna för svenska icke-fi nansiella företags lånebaserade fi nansie-
ring”, Penning- och valutapolitik 2011:2, Sveriges riksbank.

Anm. Diagrammet visar skillnaden mellan att låna euro 
via den europeiska interbankmarknaden (3-månaders 
EURIBOR) och med hjälp av en valutaswap omvandla 
euron till dollar, och att låna dollar direkt via den ameri-
kanska interbankmarknaden (3-månaders LIBOR). 

Källor: Bloomberg och Riksbanken

Diagram 1:21. Extra kostnad för att låna i EUR och 
omvandla detta till USD jämfört med att låna USD 
direkt
Räntepunkter

Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

Diagram 1:22. Kreditspreadar för högavkastande 
företagsobligationer
Räntepunkter
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DE SVENSKA BANKKONCERNERNAS 
LÅNTAGARE 2. De svenska bankkoncernernas låntagare

Oron på de internationella fi nansmarknaderna och 
avmattningen i den globala tillväxten innebär att de 
ekonomiska förutsättningarna för de svenska bank-
koncernernas låntagare har försämrats. Företagens 
investeringar och därmed efterfrågan på krediter vän-
tas därför dämpas och kreditvärdigheten i företags-
sektorn förväntas försämras. Det högre ränteläget 
och den fi nansiella oron har samtidigt bidragit till 

att ökningstakten i de svenska hushållens upplåning 
minskat. Trots att räntorna har stigit bedöms hus-
hållens betalningsförmåga vara god. I Danmark går 
återhämtningen fortsatt långsamt och låntagarnas 
betalningsförmåga är sämre än i de övriga nordiska 
länderna. Återhämtningen i de baltiska länderna har 
varit snabb tack vare en stark export men låntagarnas 
kreditvärdighet är ännu svag.

I detta kapitel diskuteras utvecklingen hos de svenska bankkoncer-
nernas låntagare. Det beror på att bankernas intjäning och resultat 
direkt påverkas av hur mycket de lånar ut. Dessutom är risken att lån-
tagarna inte kan betala tillbaka sina lån, kreditrisken, en väsentlig risk 
som bankerna är utsatta för. Risken för kreditförluster i banksystemet 
beror på hur skuldsatta låntagarna är och på deras förmåga att betala 
sina skulder. Drygt hälften av bankernas utlåning går till hushåll och 
företag i Sverige, men även hushåll och företag i de övriga nordiska 
länderna och i de baltiska länderna är viktiga låntagargrupper (se dia-
gram 2:1 och 2:2). De svenska fastighetsbolagen analyseras separat 
då de svarar för bankernas största enskilda branschexponering. 

Den svenska hushållssektorn

Under året har den långa trenden av stigande bostadspriser brutits 

och hushållens upplåning ökar nu långsammare (se diagram 2:3 och 
2:4). Denna utveckling har sannolikt fl era orsaker, såsom stigande 
bolåneräntor, förväntningar om ytterligare ränteökningar, Finansin-
spektionens allmänna råd om en maximal belåningsgrad och högre 
krav från bankerna på bolånekundernas betalningsförmåga. 

Hushållens efterfrågan på krediter väntas fortsätta att dämpas. Dels 
för att samma faktorer som hittills har bidragit till att minska tillväxten 
i hushållens upplåning sannolikt kommer fortsätta att verka i samma 
riktning. Dels för att utvecklingen på arbetsmarknaden bedöms bli 
något svagare de kommande åren än vad som tidigare förutsågs.37 
Därtill har hushållens förtroende för sin egen och Sveriges ekonomi 
fallit snabbt den senaste tiden, vilket sannolikt hänger samman med 
börsfallen under sommaren och hösten. Samtidigt förväntar sig nu 
hushållen att den rörliga bolåneräntan ska fortsätta att stiga.38 Sam-
mantaget talar detta alltså för att avmattningen i kreditefterfrågan 
kommer att fortsätta. Likaså talar det för att bostadspriserna kommer 
att sjunka något framöver. Denna bild bekräftas av att både hushållen 
och mäklarna tror på sjunkande priser. I dag är andelen hushåll som 
tror på fallande priser det kommande året större än andelen som tror 

37  Se Penningpolitisk rapport oktober 2011, Sveriges riksbank.
38  Se Konjunkturbarometern november 2011, Konjunkturinstitutet.

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 2:1. De svenska storbankernas utlåning upp-
delad på låntagarkategori, september 2011 
Procent av total utlåning

Hushåll
Företag exklusive fastighetsbolag
Fastighetsbolag

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 2:2. De svenska storbankernas utlåning upp-
delad på geografi skt område, september 2011
Procent av total utlåning

Sverige
Övriga Norden
De baltiska länderna
Övriga länder
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KAPITEL 2

på stigande priser. Det inträffade senast under krisen hösten 2008 då 
bostadspriserna också föll.39 En motverkande faktor är att bostadsbyg-
gandet framöver förväntas bli lägre än vad som förutsattes tidigare.40 
I kombination med bostadsbristen som råder i de fl esta större städer 
talar detta för att prisnedgången blir modest.41  

De senaste åren har den starka tillväxten i hushållens upplåning bi-

dragit till att den totala kredittillväxten i Sverige har varit högre än 

normalt (se diagram 2:5). Detta har resulterat i att relationen mellan 
totala skulder och BNP i dag ligger ovanför den långsiktiga trenden, 
det har alltså uppstått ett så kallat positivt kreditgap.42 Internationell 
erfarenhet visar att längre perioder med positivt kreditgap på sikt kan 
skapa obalanser i det fi nansiella systemet. Detta mått, som har visat 
sig vara bra på att förutspå fi nansiella kriser, används inom Basel III-
regelverket för att mäta riskerna i banksystemet och för att avgöra när 
bankerna behöver bygga upp extra kapital, så kallade kontracykliska 
kapitalbuffertar.43, 44  Även för Sverige har kreditgapet fungerat som 
en bra indikator på att riskerna i banksystemet har ökat. Under andra 
hälften av 1980-talet indikerade gapet en stigande risk i det fi nansiella 
systemet, vilken realiserades i och med bankkrisen under 1990-talet. 
Gapet har också indikerat en ökad risk i det fi nansiella systemet från 
2005 och framåt.

39 Se SEB:s Boprisindikator, november 2011, SEB.
40 Se ”Bostadsbyggandet minskar”, oktober 2011, Sveriges Byggindustrier.
41 Se ”Fler kommuner har brist på bostäder”, juni 2011, Boverket.
42 Relationen mellan totala skulder och BNP, även kallad kreditkvot, beräknas som total utlåning till 

allmänheten samt de icke-fi nansiella företagens marknadsfi nansiering dividerat med BNP i löpande priser. 
Kreditgapet defi nieras som skillnaden mellan en långsiktig trend och den nuvarande nivån på kreditkvoten 
där den långsiktiga trenden beräknas som ett ensidigt HP-fi lter med  = 400 000.

43 Se Drehman et al. “Countercyclical capital buffers: exploring options”, BIS working paper 317, 2010.
44 Se också ”Kontracykliska kapitalbuffertar – ett illustrativt exempel”, Finansiell stabilitet 2011:1, Sveriges 

riksbank.

Anm. Reala huspriser är defi nierade som nominella 
huspriser defl aterade med KPI.

Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 2:3. Reala huspriser
Index, kvartal 1 1995 = 100

Anm. Säsongsrensad data.

Källa: Riksbanken

Diagram 2:4. Hushållens upplåning
Månadsförändring uppräknad till årstakt och årlig 
förändring, procent

Årlig procentuell förändring
Månadsförändring i procent uppräknat till årstakt

Anm. Kreditgapet defi nieras som avståndet från den 
underliggande trenden i totala skulder i förhållande 
till BNP. De totala skulderna utgörs av total utlåning 
till allmänheten samt de icke-fi nansiella företagens 
marknadsfi nansiering.

Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 2:5. Kreditgap
Procent

Icke-fi nansiella företag
Hushåll
Övriga
Totalt
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LÅNTAGARE

Andelen nya lån som ges till rörlig ränta har minskat och det är tro-

ligt att den kommer att minska ytterligare. En bidragande orsak till 
detta är att räntorna har stigit från historiskt låga nivåer och förväntas 
fortsätta att stiga framöver.45 I dag är skillnaden mellan räntan för ett 
bundet bolån på tre år och räntan för ett rörligt bolån liten (se dia-
gram 2:6). Historiskt sett har andelen nytagna lån med rörlig ränta 
minskat när skillnaden mellan rörliga och bundna räntor varit liten och 
det är därför troligt att andelen nya lån som tas till rörlig ränta kom-
mer att sjunka ytterligare. Dessutom borde också den fi nansiella oron 
göra hushållen mer benägna att binda sina lån. I dag har dock cirka 
hälften av hushållens stock av bostadslån rörlig ränta. Eftersom skuld-
sättningen bland de svenska hushållen är förhållandevis hög, innebär 
detta att hushållens ränteutgifter kommer öka om räntorna stiger som 
väntat framöver (se diagram 2:7).

45 Se Penningpolitisk rapport oktober 2011, Sveriges Riksbank.

Källor: SBAB och Riksbanken

Diagram 2:6. Skillnad mellan 3-månaders och 3-årig 
bolåneränta samt andelen av nytagna lån som har 
rörlig ränta
Procentenheter och procent

Skillnad mellan 3-månaders och 3-årig 
bolåneränta (vänster skala) 

Andel nya lån till rörlig ränta (höger skala)

Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

Källa: Riksbanken

Diagram 2:7. Hushållens skulder och ränteutgifter efter 
skatt
Procent av disponibel inkomst

Skuldkvot (vänster skala)
Räntekvot (höger skala)
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KAPITEL 2

Trots att sommarens börsfall har fått hushållens tillgångar att minska 

i värde är deras betalningsförmåga fortfarande god (se diagram 2:8). 
Hushållens totala förmögenhet är fortfarande mer än fem gånger 
så stor som deras disponibla inkomst och således betydligt större än 
deras skulder som är ungefär 1,7 gånger större än den disponibla in-
komsten (se diagram 2:8). Detta innebär att de totala tillgångarna är 
cirka tre gånger så stora som skulderna och hushållens kreditvärdighet 
bedöms därför överlag vara god.

Den svenska företagssektorn och fastighetsbolagen

Den ekonomiska avmattningen väntas leda till att de svenska företa-

gen minskar sin efterfrågan på krediter. Det hänger samman med att 
investeringarna nu väntas växa i något lägre takt än tidigare. Avmatt-
ningen i den svenska ekonomin väntas dock bli kortvarig och kreditef-
terfrågan väntas därför återhämta sig mot slutet av prognosperioden 
(se diagram 2:9). Eftersom de svenska bankerna i dag är bättre kapita-
liserade och har större likviditetsreserver jämfört med 2008 förväntas 
företagen ha god tillgång till fi nansiering från bankerna även under en 
period med ekonomisk avmattning (se kapitel 3). 

Samtidigt väntas företagens kreditvärdighet försämras något (se 
diagram 2:10). Den starka ekonomiska tillväxten de senaste åren har 
dock medfört att företagen har gjort goda vinster under 2010 och 
2011. Samtidigt har upplåningen under perioden totalt sett varit låg 
och företagens skuldsättning har sannolikt inte ökat i någon större 
utsträckning. Detta har inneburit att något färre svenska företag gått 
i konkurs i år än förra året. Den ekonomiska avmattningen väntas nu 
leda till att konkursgraden ökar något under 2012 för att återigen 
sjunka under 2013 i takt med att tillväxten normaliseras. Eftersom 
ränteläget är lågt talar det mesta dock för att den svagare kreditvär-
digheten i företagssektorn inte kommer att generera några större pro-
blem för de svenska bankerna under prognosperioden. 

Diagram 2:8. Hushållens skulder, tillgångar, 
bostadsutgifter och sparande
Procent av disponibel inkomst

Källor: SCB och Riksbanken

Total förmögenhet, exkl. kollektiv försäkring 
Finansiell förmögenhet, exkl. bostäder 
och kollektiv försäkring 
Finansiellt sparande, exkl. kollektivt och 
realt sparande (höger skala)

Skuld 

Bostadsutgifter

Källor: SCB och Riksbanken

Diagram 2:9. Företagens upplåning från kreditin-
stitut och fasta bruttoinvesteringar
Årlig procentuell förändring

Prognos upplåning FSR 2011:2
Fasta bruttoinvesteringar
Prognos bruttoinvesteringar PPR oktober 2011 

Företagens upplåning från kreditinstitut 

Prognos bruttoinvesteringar PPU oktober 2011 
Prognos upplåning FSR 2011:1
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Aktiviteten på den kommersiella fastighetsmarknaden har minskat 

något. Detta återspeglas i att transaktionsvolymen för kommersiella 
fastigheter var lägre under första halvåret 2011 än vad den var under 
motsvarande period 2010. De sämre tillväxtutsikterna både i Sverige 
och i omvärlden väntas medföra att denna utveckling fortsätter året ut 
(se diagram 2:11). Därtill verkar det ha blivit något svårare för fastig-
hetsbolagen att fi nansiera sig då bankerna kräver en lägre belånings-
grad för de fastighetsprojekt som de ska fi nansiera. Jämfört med förra 
året står utländska investerare för en större andel av transaktionsvoly-
men på den svenska fastighetsmarknaden. Även om de är mer aktiva 
än förra året säljer de dock fortfarande fl er fastigheter i Sverige än de 
köper. Detta kan bero på att investerarna upplever en relativt högre 
risk på den svenska fastighetsmarknaden. Ett tecken på det kan vara 
att direktavkastningen på fastigheter inte sjunkit i samma utsträckning 
som avkastningen på statsobligationer (se diagram 2:12). 

Fastighetsbolagen har dock utvecklats väl under året och kreditrisken 

bedöms vara fortsatt låg för sektorn som helhet. Fastighetsbolagens 
driftnetto46 bedöms överlag ha förbättrats under det första halvåret 
eftersom hyrorna stigit och andelen lediga lokaler sjunkit, samtidigt 
som räntorna har varit låga. Dessutom ökar fortfarande priserna på 
fastigheter i centrala affärsdistrikt om än i avtagande takt, vilket inne-
bär att bolagens balansräkning har stärkts genom att värdet på till-
gångarna har ökat. Trots att aktiviteten på fastighetsmarknaden däm-
pas framöver, väntas fastighetsbolagens rörelseresultat inte försämras. 
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige bedöms vara relativt god, trots 
att tillväxten växlar ner. Det medför att hyrorna förväntas fortsätta att 
utvecklas stabilt, samtidigt som vakanserna inte ökar.

46  Driftnettot är hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader.

Anm. Konkursgrad defi nieras som antalet konkurser 
dividerat med antalet företag.

Källa: Riksbanken

Diagram 2:10. Konkursgrad för svenska företag
Procent

Prognos FSR 2011:2
5-års glidande medelvärde

Konkursgrad 

Anm. Prognoser från Riksbanken.

Källor: Saville och Riksbanken

Diagram 2:11. Transaktionsvolymer för kommersiella 
fastigheter
Miljarder kronor

Svenska investerare
Prognos svenska investerare kv 3-4 2011
Utländska investerare
Prognos, utländska investerare kv 3-4 2011
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KAPITEL 2

De svenska bankkoncernernas låntagare i utlandet

FINLAND OCH NORGE

Hushållens och företagens upplåning har fortsatt att öka (se diagram 
2:13 och 2:14). En stark tillväxt, fortsatta investeringar och stigande 
bostadspriser har bidragit till denna utveckling. I båda länderna har 
bostadspriserna stigit under året, framför allt i Norge (se diagram 
2:15). Tillväxtutsikterna har dock försämrats även i dessa länder och 
tillsammans med ett sämre konsumentförtroende talar detta för att 
hushållen inte kommer att efterfråga lika mycket krediter framöver. 
Därtill förväntas en lägre exportefterfrågan framöver medföra att in-
vesteringarna, och därmed företagens efterfrågan på krediter, minskar 
i både Finland och Norge.

Hushållens betalningsförmåga förväntas vara fortsatt god. Att ar-
betslösheten minskat i Norge och Finland är en indikator på att be-
talningsförmågan överlag är god bland hushållen. Dessutom är styr-
räntan i båda länderna låg, vilket bidrar till att hålla nere hushållens 
räntekostnader. Hushållen är dock överlag högt skuldsatta, framför 
allt i Norge, och har en hög andel lån till rörlig ränta. Detta innebär att 
de är känsliga för ränteförändringar. 

Företagens kreditvärdighet förväntas däremot försämras. Visserligen 
har antalet konkurser varit i stort sett oförändrad i båda länderna (se 
diagram 2:16). Men den svagare ekonomiska utvecklingen i omvärl-
den talar för att företagens exportmöjligheter kommer att försämras. 
Den sämre kreditvärdigheten speglas också i att den förväntade kon-
kurssannolikheten har ökat något.

Källor: Newsec och Riksbanken

Diagram 2:12. Genomsnittligt direktavkastnings-
krav på moderna kontorslokaler i citylägen
Procent

Göteborg
Malmö
5-årig statsobligation

Stockholm 

Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

Diagram 2:13. Hushållens upplåning 
Årlig procentuell förändring

Danmark
Finland
Norge

Sverige 

Källor: Reuters EcoWin, ECB och Riksbanken

Diagram 2:14. Företagens upplåning 
Årlig procentuell förändring

Danmark
Finland
Norge

Sverige 



90

100

110

120

130

140

150

160

1110090807060504

0

50

100

150

200

250

300

350

111009080706050403020100

11090705030199979593

29

F
IN

A
N

S
IE

L
L

 S
T

A
B

IL
IT

E
T

 2
/

2
0

1
1

DE SVENSKA BANKKONCERNERNAS 
LÅNTAGARE

DANMARK

Problemen är fortsatt stora i den danska banksektorn. Danmark har 
drabbats hårt av de senaste årens internationella fi nanskris och prisfall 
på den inhemska bostadsmarknaden, och den ekonomiska utveck-
lingen är svagare än i de övriga nordiska länderna. Detta har medfört 
att de danska bankernas kreditförluster har ökat och att fl era små 
och medelstora banker har gått i konkurs. Det har också inneburit 
att det periodvis varit svårt för danska banker att fi nansiera sig på de 
fi nansiella marknaderna och staten har lanserat fl era räddningspaket. 
Exempelvis har den generella bankgaranti som infördes 2008 ersatts 
med bankspecifi ka garantier som löper ut under 2012 och 2013, 
och ett tredje räddningspaket (Bankpakke III) började gälla i oktober 
2010.47  Reglerna under detta räddningspaket medförde bland annat 
stora förluster för bankernas kreditgivare i samband med konkurser. 
De sämre förutsättningarna för kreditgivarna medförde att kreditvär-
deringsinstitutet Moody’s sänkte kreditbetyget för fl era danska banker 
och att utländska långivare blev än mer ovilliga att låna till danska 
banker. Under 2011 har tre mindre banker ansökt om konkurs och 
tagits över av det statliga bolaget Finansiel Stabilitet.48 

Danmark har utvidgat sitt skydd för att stötta landets banker och 

underlätta deras fi nansiering. I början av hösten slöt man på politisk 
nivå ett nytt avtal (Bankpakke IV) som bland annat innebär att det ska 
bli mer attraktivt för stabila banker att ta över krisdrabbade banker 
samt att statliga garantier kan förlängas om två banker går ihop.49 Det 
innebär också att bankernas kreditgivare inte drabbas lika hårt av en 
konkurs. Förhoppningarna är att de nya reglerna ska leda till att väl-
skötta banker tar över de svagare när dessa får problem, vilket skulle 
resultera i färre banker med bättre kvalitet på tillgångarna. Samtidigt 
är tanken att det ska underlätta fi nansieringen för bankerna. För att 
öka bankernas tillgång till likviditet erbjuder dessutom Danmarks Na-
tionalbank från oktober i år lån till bankerna på sex månaders löptid. 
Nationalbanken har också breddat sin bas för vilka säkerheter man 
godtar. Syftet med de utökade kreditfaciliteterna är att komplettera 
bankernas tillgång till fi nansiering och att underlätta för bankerna när 
de statliga garantierna löper ut.  

47 I och med fi nanskrisen har den danska staten ställt ut garantier till bankerna. Den generella garantin gäll-
de från oktober 2008 till och med oktober 2010. Denna har sedan tagits över av bankspecifi ka garantier 
som gällt specifi ka skulder. Dessa löper ut under 2012 och 2013. Den 30 juni 2011 var den utestående 
garantin 172 miljarder danska kronor.

48 Finansiel Stabilitet ägs av den danska staten och grundades i oktober 2008 som en överenskommelse 
mellan den danska staten och den fi nansiella sektorn. Bolagets syfte är att bidra till den fi nansiella stabili-
teten genom att ta över banker som går i konkurs. Finansiel Stabilitet har under 2011 övertagit bankerna 
Amagerbank, Fjordbank Mors och Max Bank.

49 Avtalet innebär även att banker som är systemviktiga ska identifi eras och att bankernas betalning till 
insättningsgarantin justeras till att en årlig avgift med syfte att minska påverkan på bankernas resultat om 
en bank går i konkurs.

Anm. Reala huspriser är defi nierade som nominella priser 
defl aterade med KPI.

Källor: Reuters EcoWin, Bank for International Settlements 
och Riksbanken

Diagram 2:15. Reala huspriser
Index, kvartal 1 2004 = 100

Danmark
Finland
Norge

Sverige 

Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

Diagram 2:16. Antal företagskonkurser
Tolv månaders glidande medelvärde, index, medelvärde 
år 2007 = 100

Danmark
Finland
Norge

Sverige 

Källa: Danmarks Nationalbank

Diagram 2:17. Kreditförluster i danska bank-
sektorn från utlåning till hushåll
Procent av total utlåning
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KAPITEL 2

I Danmark är hushållens och företagens efterfrågan på krediter 

svag (se diagram 2:13 och 2:14). Fallet i bostadspriserna har minskat 
värdet på hushållens reala tillgångar och bidragit till att hushållen 
konsumerat mindre. Fortsatt fallande bostadspriser riskerar att yt-
terligare försämra en redan svag inhemsk efterfrågan.50 Företagens 
svaga efterfrågan på krediter beror framför allt på att investeringarna 
har utvecklats svagt. Eftersom efterfrågan på företagens exportvaror 
förväntas sjunka framöver är det troligt att både investeringarna och 
efterfrågan på krediter minskar ytterligare.

De danska hushållens och företagens betalningsförmåga väntas 

försämras ytterligare. Andelen kreditförluster i de danska bankernas 
utlåning till hushåll har redan ökat och uppgick 2010 till drygt 0,4 
procent av den totala utlåningen (se diagram 2:17). Detta var en 
märkbar ökning från föregående år.51 Fortsatt fallande bostadspriser 
och en fortsatt hög arbetslöshet talar för att hushållens betalnings-
förmåga kommer att försvagas ytterligare. Även företagens kredit-
värdighet väntas försämras. Visserligen har antalet företagskonkurser 
minskat i år, men antalet konkurser är fortfarande högt (se diagram 
2:16). Framöver väntas den sämre ekonomiska tillväxten i omvärlden 
medföra att exporten dämpas och exportintäkterna minskar. Därtill 
förväntas den inhemska efterfrågan också vara svag bland annat till 
följd av de fallande bostadspriserna, vilket också påverkar företagens 
kreditvärdighet framöver.

DE BALTISKA LÄNDERNA

De baltiska länderna har återhämtat sig snabbt, men tillväxten vän-

tas gå in i en lugnare fas på grund av inbromsningen i omvärlden. 
Viktiga handelspartners såsom de nordiska länderna och Tyskland har 
haft en god tillväxt och detta har gynnat de exportberoende baltiska 
länderna. De senaste åren har de baltiska ländernas konkurrenskraft 
dessutom ökat eftersom de har lyckats sänka lönenivåerna, vilket 
har medfört att de reala växelkurserna har försvagats (se diagram 
2:18). Som små öppna ekonomier är dock dessa länder beroende av 
omvärlden både i termer av handel och av fi nansiering. När nu efter-
frågan från viktiga handelspartners väntas utvecklas svagare förväntas 
även de baltiska ländernas tillväxt bli lägre.

Företagens och hushållens upplåning minskar fortfarande och denna 

utveckling väntas fortsätta (se diagram 2:19). Trots att ekonomierna 
nu har börjat återhämta sig och sysselsättning och investeringar börjat 
öka, fi nns det alltjämt ett behov hos både hushåll och företag att sa-
nera sina balansräkningar, vilket påverkar deras möjligheter att ta upp 
nya lån. I Estland har exempelvis en fjärdedel av de skuldsatta hus-
hållen större skulder än tillgångar.52 Därtill har de svenska bankerna 

50 Se Monetary Review 2nd Quarter Part 1, augusti, 2011, Danmarks nationalbank.
51 Se Finansiell stabilitet 2010:2, Sveriges riksbank.
52 Se ”Preliminary Conclusions of the 2011 Article IV Mission to Estonia”, oktober, 2011, IMF.

Anm. Jämförelsegruppen avser Grekland, Italien, Portu-
gal och Spanien. Data för Baltikum och jämförelsegrup-
pen är ovägda medelvärden. Växelkursen är korrigerad 
med prisnivån (KPI). Skalan är inverterad så att ett lägre 
värde innebär en svagare real växelkurs.

Källa: Bank for International Settlements

Diagram 2:18. Reala växelkurser
Index, januari 2009 = 100

Jämförelsegrupp
Irland

De baltiska länderna 

Anm. Data för Estland inkluderar även leasing.

Källor: Nationella centralbanker, Latvijas Statistika och 
Reuters EcoWin

Diagram 2:19. Privat sektors skuld
Procent av BNP

Lettland
Litauen

Estland 
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DE SVENSKA BANKKONCERNERNAS 
LÅNTAGARE

uppgett att deras utlåning i de baltiska länderna framöver främst bör 
ske i samma takt som inlåningen, i stället för att öka det redan stora 
beroendet av fi nansiering från moderbolagen. Inte förrän återhämt-
ningen fått starkare fäste och förbättringen på arbetsmarknaden blivit 
mer utbredd väntas företagens och hushållens efterfrågan på krediter 
öka igen.53  

Betalningsförmågan hos de baltiska låntagarna är fortsatt svag (se 
diagram 2:20). Andelen försenade betalningar har visserligen börjat 
minska i alla tre länder, men av den hittills observerade nedgången 
kan en betydande del förklaras av nedskrivningar av lån. Den största 
delen av betalningsförseningarna härrör från bygg- och fastighets-
sektorn. De baltiska låntagarnas betalningsförmåga stöds emellertid 
ännu av de låga räntorna. Eftersom en betydande andel har tagit lån 
till rörlig ränta kommer betalningsförmågan att försämras om räntorna 
börjar stiga. I början av november sänkte dock ECB styrräntan och 
marknadens penningpolitiska förväntningar har skiftat ner. Detta på-
verkar även räntorna i Lettland och Litauen, eftersom länderna har en 
fast växelkurs mot euron. 

Även om det ekonomiska läget har förbättrats i de baltiska länderna 

kvarstår stora utmaningar. De åtgärder som hittills har vidtagits för 
att få ekonomierna på fötter har gett resultat. Såväl Lettland som 
Litauen har fi nansierat sig på marknaden under andra halvåret i år 
och Estlands kreditbetyg har höjts. Det tyder på att de fi nansiella 
marknaderna nu gör skillnad på de baltiska länderna och andra stats-
fi nansiellt svaga länder. En viktig skillnad är att de baltiska länderna 
har genomfört kraftiga nedskärningar i de offentliga fi nanserna och 
de har dessutom låga statsskulder (se diagram 2:21). Framöver är det 
viktigt för Lettland och Litauen att klara Maastrichtkriterierna.54 För 
att klara kriterierna har Lettland, inom ramen för stödprogrammet 
från IMF och EU, sedan årsskiftet 2008–2009 genomfört en omfat-
tande fi nanspolitisk konsolidering. Även Litauen har genomfört åt-
stramningar för att minska sitt budgetunderskott. För att länderna ska 
kunna uppfylla samtliga kriterier för att införa euron 2014 behöver de 
emellertid åstadkomma ytterligare åtstramningar. Men om ländernas 
tillväxt bromsar in kraftigt till följd av sämre utveckling i omvärlden blir 
det svårare för dem att uppnå kriterierna (se diagram 2:21 och 2:22). 
En annan försvårande faktor är att infl ationen har stigit och i både 
Lettland och Litauen har den uppgått till nästan fem procent sedan i 
våras. 

53 I Litauen har centralbanken dessutom infört regler för att främja ansvarsfull utlåning. Några exempel på 
dessa bestämmelser är att belåningsgrader på bostäder ska begränsas till maximalt 85 procent, de totala 
lånekostnaderna (räntor och amorteringar) i relation till inkomsterna bör maximalt uppgå till 40 procent 
samt en maximal amorteringstid på 40 år.

54 Maastrichtkriterierna, eller de så kallade konvergenskriterierna, är fem krav som EU:s medlemsländer 
måste uppfylla för att kunna införa euron. De ekonomiska kriterierna innebär att ett land ska ha låg och 
stabil infl ation, stabil växelkurs, sunda statsfi nanser (statsskulden får inte överstiga 60 procent av BNP och 
underskottet i de offentliga fi nanserna får inte vara större än tre procent av BNP) och låga räntor. Därtill 
ska ländernas lagstiftning vara förenlig med EU:s fördrag och stadgan i Europeiska centralbankssystemet.

Anm. Defi nitionen för betalningsförseningar skiljer sig åt 
mellan länderna.

Källor: Eesti Pank, Financial and Capital Market Commission 
och Lietuvos Bankas

Diagram 2:20. Betalningsförseningar
Procent av total utlåning

Lettland (mer än 90 dagar)
Litauen (mer än 60 dagar)

Estland (mer än 60 dagar)

Anm. Linjen vid 60 procent markerar Maastrichtkriteriet.

Källa: EU-kommissionen

Diagram 2:21. Statsskuld
Procent av BNP

Estland
Litauen
Lettland
Spanien

Portugal
Irland
Italien
Grekland

Anm. 2011, 2012 och 2013 är EU-kommissionens 
prognoser. Linjen vid -3 procent markerar  Maastricht-
kriteriet.

Källa: EU-kommissionen

Diagram 2:22. Budgetsaldo i relation till BNP
Procent

Lettland
Litauen

Estland 
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KAPITEL 2

Om Lettland och Litauen inför euron minskar valutarisken som lån-

tagarna, och i förlängningen även bankerna, är utsatta för. I dessa 
länder är i genomsnitt mer än 80 procent av den privata sektorns 
lån tagna i euro (se diagram 2:23). Låntagarna har däremot oftast 
inkomster i inhemsk valuta. Generellt innebär detta att om den in-
hemska valutan försvagas mot den valuta lånet har tagits i, ökar både 
låntagarens skuldbörda och dennes räntebetalningar. Dessa låntagare 
är därmed sårbara för ogynnsamma växelkursförändringar. Både Lett-
land och Litauen har fast växelkurs gentemot euron, vilket innebär 
att denna risk blir verklig endast om den fasta växelkursen inte kan 
upprätthållas. Men med tanke på att majoriteten av utlåningen i dessa 
länder är i euro skulle en övergång till fl ytande växelkurs med depre-
ciering som följd, resultera i stora kreditförluster. Utlåningen i utländsk 
valuta har även varit omfattande i andra länder som har fl ytande 
växelkurs. Mot denna bakgrund och som ett led i att öka motstånds-
kraften i det fi nansiella systemet, har Europeiska systemrisknämnden 
(ESRB) utfärdat en rekommendation om utlåning i utländsk valuta (se 
ruta ”Europeiska systemrisknämndens rekommendationer om utlå-
ning i utländsk valuta”).

Tillsynsmyndigheterna i Litauen och Lettland stängde bankerna Sno-

ras banka och Krajbanka i november. Det berodde på att bankerna 
hade för låg kapitaltäckning och gjort för låga reserveringar för osäkra 
fordringar. Sedermera har det, enligt myndigheterna, visat sig att det 
förekommit oegentligheter i de två bankerna. Ingripandena är att 
betrakta som enskilda tillsynsärenden och är således inte relaterade till 
den ekonomiska situationen i Lettland och Litauen. De svenska ban-
kerna har inga exponeringar mot dessa banker.

POLEN

Även i Polen, där svenska banker har ökat sin verksamhet, sker ut-

låning i utländsk valuta.55 Många polska hushåll lånar schweiziska 
francs från svenska banker för att köpa sina bostäder, samtidigt som 
deras inkomster är i den polska valutan zloty.56 Detta innebär att dessa 
hushålls skuldbörda och räntekostnader i zloty ökar när valutan för-
svagas mot francen. Den valutarisk som denna utlåning medför kan 
få till följd att bankernas kreditförluster ökar, vilket har blivit påtag-
ligt under året då zlotyn har försvagats kraftigt mot den schweiziska 
francen. Således är den rekommendation som ESRB utfärdat också 
relevant för de svenska bankernas utlåning i Polen (se ruta ”Europe-
iska system risknämndens rekommendationer om utlåning i utländsk 
valuta”).

55 Nordeas utlåning till polsk allmänhet har ökat med närmare 30 procent under de senaste fyra kvartalen 
och uppgår nu till cirka två procent av bankkoncernens totala utlåning (se tabell 3:1). SEB har däremot 
minskat sin utlåning i Tyskland, varför Tyskland är av något mindre betydelse när det gäller stabiliteten 
i det svenska fi nansiella systemet. Men i termer av storleken på utlåningen är dock Tyskland av större 
betydelse än Polen. Å andra sidan är Polen av större intresse eftersom sannolikheten för kreditförluster i 
den polska utlåningen bedöms vara större.

56 Andelen bostadslån i utländsk valuta uppgår till omkring 60 procent i Polen. Se “Republic of Poland – 
Staff Report for the 2011 Article IV Consultation”, juli, 2011 IMF.

Diagram 2:23. Utlåning i utländsk valuta till hus-
håll och icke-fi nansiella företag
Procent av total utlåning

December 2007
Augusti 2011

Källa: Europeiska systemrisknämnden (ESRB)

Lettland Litauen Polen
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UTVECKLINGEN I  BANKKONCERNERNA 3. Utvecklingen i bankkoncernerna

De svenska storbankerna har hittills inte påverkats av 

den statsfi nansiella oron i euroområdet i någon större 

utsträckning. Jämfört med den fi nansiella turbulensen 

hösten 2008 är utgångsläget för de svenska bankerna 

bättre: kapitalrelationerna har förbättrats, likviditets-

situationen likaså och kreditrisken har minskat. Dess-

utom är de direkta exponeringarna mot de europeiska 

länderna med statsfi nansiella problem små. 

Även om de svenska bankerna aktivt minskat sina 

risker och stärkt sin motståndskraft är de känsliga för 

störningar på de fi nansiella marknaderna på grund av 

sitt stora beroende av marknadsfi nansiering. Detta 

gäller framför allt marknadsfi nansieringen i utländsk 

valuta. 

 Den svenska banksektorn domineras av de fyra storbankerna Han-
delsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Tillsammans står dessa fyra 
banker för tre fjärdedelar av utlåningen till den svenska allmänheten. 
Storbankernas andel av den svenska allmänhetens inlåning är ungefär 
lika stor. Därmed har dessa banker en avgörande betydelse för kre-
ditförsörjningen och andra viktiga funktioner i det svenska fi nansiella 
systemet. 

Sverige har en stor banksektor i förhållande till landets ekonomi. 
De fyra svenska storbankernas och de övriga svenska bankernas 
samlade tillgångar i Sverige och utomlands är drygt fyra gånger så 
stora som Sveriges BNP (se diagram 3:1). Den relativt höga andelen 
förklaras delvis av att en betydande del av storbankernas verksamhet 
fi nns utomlands (se diagram 3:2). Det innebär till exempel att Nordeas 
tillgångar utomlands är en stor del av Sveriges banktillgångar. På mot-
svarande sätt bidrar UBS och Credit Suisse till Schweiz stora banksek-
tor. Eftersom bankernas inhemska och utländska verksamhet är nära 
sammankopplade, kan problem i ett utländskt dotterbolag lätt sprida 
sig vidare till det svenska moderbolaget. Därför omfattar Riksbankens 
analys bankernas koncerner, där både de inhemska och de utländska 
verksamheterna ingår.57

Kapitlet inleds med en genomgång av storbankernas intjäning 
och lönsamhet, därefter följer en beskrivning av bankernas utlåning 
och kreditrisk. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om bankernas 
fi nansiering och likviditetsrisker.

57 Med svenska banker avses i fortsättningen Handelsbankens, Nordeas, SEB:s och Swedbanks bankkoncer-
ner, om inget annat anges.

Diagram 3:1. Banktillgångar i förhållande till BNP
December 2010, procent

Anm. Den skuggade delen av den blåa stapeln visar de fyra 
storbankernas tillgångar utomlands i förhållande till Sveriges 
BNP.  I banktillgångar inkluderas landets bankkoncerners 
samtliga tillgångar, det vill säga både tillgångar inom och 
utom landet. 

Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank och 
Riksbanken

Schweiz

Storbritannien

Nedeländerna

Sverige

Spanien

Danmark

Frankrike

Tyskland
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Irland
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Slovenien

Finland
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Bulgarien
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Slovakien
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KAPITEL 3

Intjäning och lönsamhet

Bankernas intjäning, det vill säga resultat före kreditförluster, ökade 

något under resultatperioden (se diagram 3:3).58 Det beror främst på 
att räntenettot har ökat (se diagram 3:4). Räntenettot är skillnaden 
mellan ränteintäkter och räntekostnader och påverkas av både volym- 
och marginalförändringar i inlåning och utlåning. Under resultatpe-
rioden har bankerna ökat volymerna på såväl inlåning som utlåning. 
Inlåningsmarginalerna har stigit till mer normala nivåer efter att ha 
pressats ner av ett lågt ränteläge under 2009 och 2010. Därtill har 
bankerna ökat utlåningsmarginalerna, bland annat på svenska bolån. 

Bankernas lönsamhet mätt som räntabilitet på eget kapital har ökat 

(se diagram 3:5). Måttet uppgick under resultatperioden till närmare 
12 procent. Det är dock lägre än genomsnittet mätt från 2004, som 
är cirka 15 procent. Räntabiliteten på eget kapital kan delas upp på 
följande sätt:59

 

Av ovanstående uppdelning och från tabell 3:1 framgår att avvikelsen 
från den genomsnittliga nivån främst beror på att bankerna nu har 
en lägre skuldsättningsgrad än före den fi nansiella krisen 2008. För-
klaringen till den lägre skuldsättningsgraden är att bankerna har ökat 
andelen eget kapital i förhållande till sina skulder, bland annat genom 
nyemissioner. Detta bland annat för att anpassa sig till Baselkommit-
téns kommande regler om högre kapitalkrav (Basel III). 

58 Resultatperioden omfattar de fyra senaste kvartalen fram till och med tredje kvartalet 2011. Jämförelser 
görs med föregående fyra kvartal om inget annat anges.

59 Räntabilitet på eget kapital benämns ofta som ”return on equity” eller ROE.

resultat efter skatt
eget kapital

räntabilitet på eget kapital =

   resultat före kreditförluster
skulder

× skulder
eget kapital

kreditförluster
eget kapital

–= × (1–skattesats)

vinstmarginal skuldsättningsgrad

=

Diagram 3:2. De svenska storbankernas totala 
tillgångar
December 2010, miljarder kronor

Utlandet
Sverige

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 3:3. Resultat före kreditförluster i de 
svenska storbankerna
Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta 
priser, september 2011

Kreditförluster
Resultat före kreditförluster 

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 3:4. De svenska storbankernas intäkter
Rullande fyra kvartal, miljarder kronor

Provisionsnetto
Nettoresultat av fi nansiella poster
Övriga intäkter

Räntenetto 

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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UTVECKLINGEN I  BANKKONCERNERNA

En större andel eget kapital medför, allt annat lika, att bankernas 

lönsamhet mätt som räntabilitet på eget kapital blir lägre. Enligt 
Riksbankens rekommendation i kapitel 5 bör de svenska storbankerna 
på sikt ha en kärnprimärkapitalrelation (CET 1 Basel III) på minst 12 
procent för att undvika restriktioner på till exempel utdelningar till 
aktieägarna och återköp av egna aktier. Till detta tillkommer sannolikt 
ett kontracykliskt påslag om maximalt 2,5 procentenheter. I tabell 
3:1 har bankernas räntabilitet på eget kapital därför uppskattats vid 
kärnprimärkapitalnivåerna 12 och 14,5 procent.60 Vidare har banker-
nas genomsnittliga avkastning på totala tillgångar antagits vara 0,6 
procent, vilket är den genomsnittliga nivån för den senaste tioårs-
perioden (se diagram 3:6). Kreditförlusterna har antagits till en nor-
maliserad nivå på 0,25 procent av utlåningen. Resultatet från denna 
förenklade räkneövning visar att bankernas räntabilitet på eget kapital 
skulle hamna på mellan 12 och 14 procent (se tabell 3:1). Det är en 
lägre avkastning än det historiska genomsnittet på 15 procent, men 
jämfört med avkastningen på många andra tillgångar är den fortfa-
rande relativt hög.

Tabell 3:1. De svenska storbankernas räntabilitet på eget kapital
Procent

Anm. Uppskattningen av räntabilitet på eget kapital vid kärnprimärkapitalrelationerna 12 respektive 14,5 
procent bygger på antagandena att räntabiliteten på totala tillgångar är densamma som de senaste tio 
årens genomsnitt på 0,6 procent, att den normaliserade kreditförlustnivån är 0,25 procent och att skattesat-
sen uppgår till 25 procent.

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

60  Bankernas nuvarande kärnprimärkapitalrelationer (CET1 Basel III) fi nns i tabell 3:5.

Diagram 3:5. De svenska storbankernas räntabilitet på 
eget kapital
Fyra kvartals glidande medelvärde, procent

Genomsnitt räntabilitet på eget kapital
Räntabilitet på eget kapital  

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 3:6. De svenska storbankernas räntabilitet på 
totala tillgångar
Fyra kvartals glidande medelvärde, procent

2006 2007 2008 2009 2010

2010 
kv 4
-2011 
kv 3

Ränta-
bilitet 
vid 12 % 
kärn-
primär-
kapital-
relation, 
Basel III

Ränta-
bilitet vid 
14,5 % 
kärn-
primär-
kapital-
relation, 
Basel III

A. Vinstmar-
ginal (resultat 
före kreditför-
luster/skulder)

1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0

B. Skuldsätt-
ningsgrad 
(skulder/
eget kapital)

Kvot

25 25 25 23 23 22 23 19

C. Räntabilitet 
på eget 
kapital 
före kredit-
förluster och 
skatt (A*B)

26 25 22 20 17 18 22 19

D. Kreditför-
luster/eget 
kapital

0,4 -0,3 -3,1 -11,6 -3,0 -0,9 -3,2 -2,8

E. Räntabilitet 
på eget kapi-
tal före skatt 
(C+D)

26 25 19 8 14 17 19 16

F. 1-skattesats 80 80 79 60 74 77 75 75

Räntabilitet på 
eget kapital 
(E*F)

21 20 15 5 11 13 14 12

Genomsnitt räntabilitet på totala tillgångar
Räntabilitet på totala tillgångar 

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,0

0,1
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KAPITEL 3

Skillnaden mellan reporäntan och utlåningsräntan för bolån med tre 

månaders räntebindning har ökat.61 Det beror främst på att banker-
nas upplåningskostnader har blivit högre (se diagram 3:7). En vanlig 
missuppfattning är att banker lånar pengar till en kostnad som mot-
svarar reporäntan (det röda fältet i diagram 3:7). Som diagrammet vi-
sar tillkommer det dock ytterligare kostnader då bankerna fi nansierar 
sig. Det gula fältet utgör tillsammans med reporäntan interbankräntan 
3-månaders Stibor, vilken är en referensränta som bankerna använder 
då de lånar pengar av varandra. 

För att fi nansiera bolån emitterar bankerna vanligtvis säkerställda 

obligationer med fast ränta och med löptider upp till fem år.62 Ban-
kerna omvandlar den fasta obligationsräntan till en ränta med tre 
månaders löptid för att räntebindningen ska vara densamma som på 
bankkundernas bolån. För att göra det används så kallade ränteswap-
par.63 I ränteswapparna betalar bankerna 3-månaders interbankränta 
och tar emot en fast ränta med samma löptid som obligationerna är 
utgivna på. Den fasta ränta som bankerna tar emot i ränteswapparna 
är vanligtvis lägre än den ränta de betalar på obligationerna. Denna 
skillnad illustreras av det gråa fältet i diagram 3:7 och uppstod först 
under 2008 då premierna för likviditetsrisker ökade. Det medförde att 
kostnaderna för att fi nansiera ett bostadslån på detta sätt steg i jäm-
förelse med interbankräntan. Det röda, gula och gråa fältet har alltså 
sammantaget bidragit till att bankernas totala fi nansieringskostnader 
har stigit. 

61 Avser bankernas offi ciella räntor för nyutlåning, så kallade listpriser. Vanligtvis fi nns det utrymme för 
låntagaren att förhandla till sig lägre ränta om man till exempel samlar sina banktjänster i en och samma 
bank. 

62 Bankerna använder även inlåning för att fi nansiera bolån, dock har det inte tagits hänsyn till det i illustre-
ringen av bankernas upplåningskostnader.

63 Ett avtal mellan två parter att utbyta en viss ränta mot en annan ränta under en i förväg bestämd tidspe-
riod och i enlighet med vissa villkor.

Diagram 3:7. Uppdelning av tre månaders bolåne-
ränta
Procent

Marginal

Övrig fi nansieringskostnad upp till interbankränta
Finansieringskostnad över interbankränta

Reporänta

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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UTVECKLINGEN I  BANKKONCERNERNA

Bankernas marginaler på bolån har också ökat (se det blåa fältet i 
diagram 3:7). För att gå med vinst måste bankerna ta betalt för en del 
andra kostnader, utöver upplåningskostnaderna. Dessa är till exempel 
administrationskostnader, fasta kostnader och kostnaden för att hålla 
likviditetsreserv. Därtill tillkommer skatt (se tabell 3:2). Det som blir 
kvar efter dessa kostnader är vinsten på bolånen. Åren före krisen 
ökade konkurrensen på bolånemarknaden, vilket pressade ner mar-
ginalerna. Därtill började bankerna anpassa prissättningen av bolån 
enligt regelverket Basel II, som då var under implementering. Basel II 
innebar att bankerna inte skulle behöva lika mycket eget kapital som 
tidigare för att ge ut bolån. Det innebar att bankerna kunde minska 
sina marginaler men ändå bibehålla samma lönsamhet. I och med den 
oro som uppkom på fi nansmarknaderna 2008 avtog konkurrensen 
och marginalerna ökade och har sedan dess stannat kvar på högre 
nivåer.

Det fi nns fl era anledningar till att marginalerna har ökat. En anled-
ning är att konkurrensen på bolånemarknaden har minskat. En annan 
anledning är att bankerna har börjat anpassa sig till det kommande re-
gelverket, Basel III, som bland annat innebär att bankerna måste hålla 
större likviditetsreserver och mer kapital än tidigare. De nya reglerna 
gör bankerna mer motståndskraftiga, men medför samtidigt högre 
kostnader. Dessa kostnader har bankerna hittills fört över på sina kun-
der (se det blåa fältet i diagram 3:7). 

Tabell 3:2. Uppskattning av bankernas vinstmarginal på bolån
Procent

Bolånemarginal (skillnad mellan boränta 
och bankens upplåningskostnad) 1,2

Omkostnader 0,2-0,5

Resultat före skatt 0,7-1,0

Resultat efter skatt 0,5-0,7

Anm. Skillnaden mellan boränta och upplåningskostnad utgår från det blåa fältet i diagram 3:7. 
Källa: Riksbanken
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KAPITEL 3

Utlåning och kreditrisk

Kreditrisken är den största risken på tillgångssidan för de svenska stor-
bankerna. Det beror på att utlåningen till allmänhet och kreditinstitut, 
tillsammans med räntebärande värdepapper, utgör tre fjärdedelar av 
bankernas totala tillgångar. Bankerna har även tillgångar som är ex-
ponerade mot marknadsrisk. Denna risk utgör dock en mindre del av 
den totala risken.

UTLÅNING

Den största delen av bankernas utlåning sker i de nordiska länderna. 
Den geografi ska fördelningen av utlåningen skiljer sig dock åt mellan 
bankerna. Nordea har jämförelsevis liten andel av sin totala utlåning 
i Sverige men är den bank som har störst andel av sin utlåning i de 
övriga nordiska länderna (se tabell 3:3). Swedbank och SEB är de två 
banker som har störst andel av sin utlåning i de baltiska länderna, 
men även Nordea har en del av sin utlåning där. För Swedbank och 
SEB utgör utlåningen i de baltiska länderna 11 respektive 10 procent 
av bankernas totala utlåning. De svenska bankernas exponeringar 
mot länder i euroområdet med statsfi nansiella problem är på en låg 
nivå och har minskat jämfört med december 2010 (se tabell 3:4).

Tabell 3:3. De svenska storbankernas utlåning, geografi skt fördelad, september 
2011
Procentuell andel av utlåning till allmänheten och miljarder kronor

 Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Total

Sverige 67 25 69 83 51

Norge 12 16 2 0 10

Danmark 4 28 1 0 13

Finland 6 17 1 0 9

De baltiska länderna 0 2 10 11 4

– Estland 0 <1 3 5 2

– Lettland 0 <1 3 3 1

– Litauen 0 <1 5 3 2

Polen 0 2 0 0 1

Tyskland <1 0 15 0 2

Storbritannien 6 0 0 0 1

Övriga länder 5 10 2 7 7

Utlåning till allmänheten, 
miljarder kronor 1 599 3 079 1 191 1 186 7 055

Anm. I utlåningen till övriga länder ingår även utlåning som inte kunnat hänföras till något specifi kt land.
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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UTVECKLINGEN I  BANKKONCERNERNA

Tabell 3:4. De svenska storbankernas statsexponering mot länder med 
statsfi nansiella problem, september 2011
Miljoner kronor

Grekland Irland Italien  Portugal Spanien

Totalt
sept
2011

Totalt
dec

 2010

SEB
Bankbok 593    –        296    268    –        1 305    2 500    

Handels-
lager

83    –       65    –  –    

Nordea
Bankbok –    – – – 157    731    1 452    

Handels-
lager

– – 574    –  –

Handels-
banken

Bankbok – –   –       –  –     –  –

Handels-
lager

–  – –      –   –   

Swedbank
Bankbok – –   –   –  –     – – 

Handels-
lager

–  – –       –  –    

 Summa  676    – 935    268    157    2 037    3 952    

Anm. ”–” anger att bankerna inte har något innehav. Innehaven är inte korrigerade för eventuella kreditskydd. 
Det innebär att bankernas nettoexponeringar troligen överskattas något i tabellen. Exponeringarna innefattar 
innehav och lån till stater. Exponeringarna avser respektive banks fi nansiella företagsgrupp.
Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

De svenska bankernas utlåning i de baltiska länderna har minskat 

sedan hösten 2008 (se diagram 3:8). I slutet av tredje kvartalet 2008 
uppgick de svenska bankernas totala utlåning i de baltiska länderna 
till ungefär 420 miljarder kronor. Sedan dess har utlåningen minskat 
med ungefär en fjärdedel och uppgår i slutet av tredje kvartalet 2011 
till 311 miljarder kronor. I Estland är utlåningen 116 miljarder kro-
nor, i Lettland 89 miljarder kronor och Litauen 107 miljarder kronor. 
Utlåningen har minskat delvis på grund av att vissa lån övergått till 
kreditförluster. Den främsta anledningen är dock att efterfrågan på lån 
minskat, till följd av det fortsatt svaga ekonomiska läget i dessa länder. 
Trots att de svenska bankerna minskat sin utlåning sedan hösten 2008 
har deras sammanlagda marknadsandel av utlåningen varit i stort sett 
oförändrad i Estland och Lettland, medan den har minskat något i Li-
tauen (se diagram 3:9). 

KREDITRISK

Kreditförlusterna för de svenska bankerna har fortsatt att minska (se 
diagram 3:10). Det är stora återföringar av tidigare gjorda reserve-
ringar och återvinningar, som ligger bakom denna utveckling. Sam-
manlagt uppgick kreditförlusterna till knappt 3 miljarder kronor under 
de senaste fyra kvartalen, vilket motsvarar 0,04 procent av den totala 
utlåningen.  

Diagram 3:8. De svenska storbankernas utlåning 
till allmänheten i de baltiska länderna 
Miljarder euro och årlig procentuell förändring

Årlig procentuell förändring (höger skala)
Miljarder euro (vänster skala)

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 3:9. Utlåning i de baltiska länderna,
marknadsandelar
Procent

SEB
Nordea
Övriga

Swedbank 

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 3:10. De svenska storbankernas kredit-
förluster
Procent av utlåning vid respektive kvartals början

Individuella reserveringar
Konstaterade förluster
Återföringar

Gruppvisa reserveringar 

Återvinningar
Kreditförlustnivå

Anm. Annualiserade data.

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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KAPITEL 3

De svenska bankerna har fortsatt att göra återvinningar i de baltiska 

länderna (se diagram 3:11). Återföringarna och återvinningarna i de 
baltiska länderna har varit större än de nya reserveringarna för kre-
ditförluster och konstaterade kreditförluster, vilket har påverkat ban-
kernas resultat positivt. Kreditförlusterna i övriga Norden har däremot 
legat på en relativt stabil nivå de senaste fyra kvartalen.

Andelen osäkra fordringar har också fortsatt att minska (se diagram 
3:12). Totalt uppgick de osäkra fordringarna till 1,4 procent av stor-
bankernas bruttoutlåning. Närmare hälften av de osäkra fordring-
arna har uppkommit i de baltiska länderna där framför allt SEB och 
Swedbank har en del av sin utlåning. Betalningsförmågan i de baltiska 
länderna har dock förbättrats något den senaste tiden, främst inom 
företagssektorn och därmed har infl ödet av nya osäkra lån minskat. 
Dessutom kan allt fl er låntagare återigen betala ränta och amortera 
på sina lån. Därmed har en del av de osäkra lånen övergått till att bli 
lån där kunderna fullföljer sina åtaganden. Andelen osäkra fordringar 
ligger på en högre nivå i dag än under 2008 men trenden är nedåtgå-
ende, vilket gör att situationen ser betydligt bättre ut nu.

KAPITAL

Svenska banker är väl kapitaliserade i en internationell jämförelse (se 
diagram 3:13). Sedan hösten 2008 har de svenska bankerna vidtagit 
fl era åtgärder för att öka sina kapitalrelationer (se tabell 3:5 och dia-
gram 3:14). Kapitalet har ökat dels med hjälp av upparbetade vinster, 
dels till följd av att tre av bankerna gjorde nyemissioner under 2008 
och 2009.64 Bankerna har också minskat sina riskvägda tillgångar på 
fl era sätt. För det första har andelen företagslån, som har en relativt 
hög riskvikt, minskat till förmån för bolån som har en betydligt lägre 
riskvikt (se diagram 3:15). För det andra har utlåningen i länder med 
högre kreditrisk och därmed högre riskvikt, till exempel de baltiska 
länderna, minskat. Dessutom har bankerna klassifi cerat om delar av 

64 Nordea gjorde en nyemission motsvarande 2,5 miljarder euro, SEB:s nyemission uppgick till 15 miljarder 
kronor och Swedbank har gjort två nyemissioner på sammanlagt 27,5 miljarder kronor.

Diagram 3:11. De svenska storbankernas kredit-
förluster
Miljarder kronor

Övriga Norden
De baltiska länderna
Övriga länder

Sverige 

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 3:12. De svenska storbankernas osäkra 
fordringar
Procent av bruttoutlåning

Nordea
SEB
Swedbank

Handelsbanken 

Anm. Osäkra fordringar i förhållande till bruttoutlåning, 
det vill säga utlåning inklusive reserveringar.

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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UTVECKLINGEN I  BANKKONCERNERNA

sina låneportföljer så att en större andel av tillgångarna riskklassifi ce-
ras utifrån bankens egna interna modeller istället för förutbestämda 
schablonmetoder. Detta har medfört att riskvikterna har minskat trots 
att den faktiska kreditrisken är oförändrad. Även om ökningen av 
kärnprimärkapitalrelationerna både beror på att kapitalet har ökat och 
att de riskvägda tillgångarna har minskat, har andelen kapital i förhål-
lande till de totala tillgångarna ökat över tiden för alla fyra banker (se 
diagram 3:16). 

EU:s plan för att stärka den europeiska banksektorn innebär att två 

av de svenska storbankerna måste öka sina kapitalrelationer. De 
svenska bankerna tillhör de mest välkapitaliserade bankerna i Europa 
enligt både Basel II utan övergångsregler och Basel III. Europeiska 
bankmyndigheten (EBA) har dock valt att utgå från kärnprimärkapital-
relation enligt övergångsreglerna från Basel I. Detta har stor betydelse 
för de svenska bankerna eftersom tillgångar med relativt låg risk, som 
till exempel svenska bolån, får betydligt högre riskvikt enligt detta sätt 
att mäta jämfört med det kommande regelverket Basel III (se diagram 
3:15). Detta innebär att både Handelsbanken och Swedbank måste 
öka sina kärnprimärkapitalnivåer för att nå EBA:s mål på minst nio 
procent senast i slutet av juni 2012 (se den röda delen av staplarna i 
diagram 3:14). 

Diagram 3:13. Svenska och utländska bankers 
kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II
September 2011, procent

Anm. Siffrorna för Standard Chartered och Raiffeisen 
International avser december 2010.

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 3:14. Kärnprimärkapitalrelationer
Procent

Övergångsregler inklusive preferensaktier
Basel II
Basel III

Övergångsregler 

Anm. Den röda delen av staplarna motsvarar Europe-
iska bankmyndighetens (EBA) defi nition av kärnprimär-
kapitalrelation.

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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KAPITEL 3

De nya Basel III-reglerna börjar implementeras från och med 2013. 
Dessa regler innebär en skärpning av kapitalkraven jämfört med tidi-
gare regelverk. Utöver att miniminivån för kärnprimärkapitalet höjs, 
tillkommer ett påslag i form av både en kapitalkonserveringsbuffert 
och en kontracyklisk kapitalbuffert. För att undvika restriktioner på 
aktieutdelningen krävs en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 procent-
enheter utöver miniminivån. Dessutom tillkommer ett påslag för en 
kontracyklisk kapitalbuffert, vilken varierar mellan 0 och 2,5 procent-
enheter, beroende på hur den aggregerade kredittillväxten förhåller 
sig till tillväxten i BNP. Vid halvårsskiftet 2011 skulle detta påslag ha 
uppgått till mellan 1,5 och 2,2 procentenheter för de svenska storban-
kerna (se diagram 3:17). 

Tabell 3:5. Förändring i bankernas kärnprimärkapitalrelationer
Procent

 Handelsbanken Nordea SEB Swedbank

Kärnprimärkapitalrelation 
Basel II, september 2008 8,7 7,1 8,4 7,4

Summa förändring kärn-
primärkapitalrelation (Basel II)
2008 kv 3-2011 kv 3 6,0 3,9 5,5 7,7

varav nyemission aktiekapital 0,0 1,3 1,9 4,1

varav upparbetade vinster 
reducerat för återköp av 
egna aktier och aktieutdelning 2,4 2,0 1,7 -0,2

varav förändring riskvägda tillgångar 3,6 0,6 1,9 3,8

Kärnprimärkapitalrelation 
Basel II, september 2011 14,7 11,0 13,9 15,1

Kärnprimärkapitalrelation (enl. Basel III), 
september 2011 12,9 10,2 12,2 14,1

Kärnprimärkapital/tillgångar på
och utanför balansräkningen 
(enl. Basel III), september 2011 2,9 3,5 3,8 3,8

Kärnprimärkapitalrelation 
övergångsregler, september 2011 8,0 9,2 11,3 9,9

Anm. Europeiska bankmyndigheten defi nierar kapital enligt EU:s kapitalkravsdirektiv CRD 3, även kallat Basel 
2,5. I denna defi nition räknas inte Swedbanks preferensaktier in kärnprimärkapitalet. Exklusive preferenskak-
tier uppgår Swedbanks kärnprimärkapitalrelation enligt övergångsregler till 8,7 procent.
Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 3:15. Riskvikter på bolån enligt Basel II
Procent

Källor: Nationella centralbanker och Riksbanken
 

Diagram 3:16. Kärnprimärkapital i förhållande till 
totala tillgångar
Procent

Nordea
SEB
Swedbank

Handelsbanken 

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 3:17. Kontracykliska kapitalbuffertar för 
de svenska bankerna
Procent

Nordea
SEB
Swedbank

Handelsbanken 

Källor: Bankernas resultatrapporter, Reuters EcoWin och 
Riksbanken
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UTVECKLINGEN I  BANKKONCERNERNA

Finansiering

Sedan hösten 2008 har de svenska bankernas likviditetssituation 

förbättrats. Förbättringen syns till exempel i Riksbankens strukturella 
likviditetsmått som är snarlikt Basel III-måttet Net Stable Funding 
Ratio (NSFR) (se diagram 3:18). 65 Förbättringen förklaras av att 
bankerna aktivt har ökat andelen långfristig marknadsfi nansiering. 
Dessutom har de svenska bankerna stärkt sin motståndskraft mot 
tillfälliga störningar på de fi nansiella marknaderna genom att de suc-
cessivt har ökat sina likviditetsreserver. Under hösten 2008 och 2009 
ersattes en del av bankernas normala marknadsfi nansiering av kredi-
ter från Riksbanken och statlig garanterad upplåning via Riksgälden. 
I slutet av 2010 avvecklades det sista stora extraordinära lånet från 
Riksbanken. Även det svenska statliga garantiprogrammet är avveck-
lat men det fi nns fortfarande kvar utestående värdepapper emitterade 
med statlig garanti.

Hälften av de svenska bankernas fi nansiering består av marknads-

fi nansiering och hälften av inlåning (se diagram 3:19). Sammanlagt 
uppgår bankernas fi nansiering till 8 100 miljarder kronor. Marknads-
fi nansieringen består främst av emitterade värdepapper. Den lång-
fristiga marknadsfi nansieringen utgörs av obligationer, till största del 
säkerställda obligationer. Den kortfristiga marknadsfi nansieringen 
utgörs däremot till största del av certifi kat i utländsk valuta, främst i 
dollar. Upplåningen på interbankmarknaden, som i första hand är att 
betrakta som en likviditetsutjämning, är också en del av den kortfris-
tiga marknadsfi nansieringen. 

En stor del av marknadsfi nansieringen sker via bankernas svenska 

verksamheter (se diagram 3:20). Ungefär 80 procent av storbanker-
nas marknadsfi nansiering är centraliserad via bankernas svenska mo-
der- och dotterbolag. Den centraliserade marknadsfi nansieringen har 
ökat kraftigt över tiden. Det gäller främst den del som är i utländsk 
valuta. Denna utveckling förklaras av att de svenska bankernas ut-
ländska fi lialer och dotterbolag, som med tiden blivit en allt större del 
av bankernas verksamhet, fi nansieras på detta sätt. 

65  Se kapitel 4 för en beskrivning av Riksbankens strukturella likviditetsmått.

Diagram 3:18. Riksbankens strukturella likviditetsmått 
aggregerat för de svenska storbankerna
Stabil fi nansiering i förhållande till illikvida tillgångar, 
procent

Källor: Liquidatum och Riksbanken

Diagram 3:19. De svenska storbankernas fi nansiering, 
september 2011
Procent

Interbank, netto
Svenska säkerställda obligationer i SEK

Utländska säkerställda obligationer

Statsgaranterad upplåning via Riksgälden

Svenska säkerställda obligationer i utländsk valuta

Certifi kat
Icke säkerställda obligationer

Inlåning

Anm. Storbankernas fi nansiering uppgår till omkring 
8 100 miljarder kronor.

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 3:20. De svenska storbankernas marknads-
fi nansiering via svenska moder- och dotterbolag
Miljarder kronor

Utländsk valuta
SEK 

Källor: SCB och Riksbanken
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KAPITEL 3

Omkring två tredjedelar av bankernas marknadsfi nansiering är i 

utländsk valuta (se diagram 3:21). Bankerna använder majoriteten 
av den utländska marknadsfi nansieringen till att fi nansiera tillgångar 
i motsvarande valuta. En del av denna fi nansiering används också till 
att fi nansiera utlåning i andra valutor. Ungefär 600 miljarder kronor av 
utlåningen i svenska kronor fi nansieras på detta sätt. På motsvarande 
sätt fi nansieras omkring 400 miljarder kronor av de svenska bankernas 
utlåning i Danmark och Norge. För att undvika oönskade effekter av 
valutakursrörelser byter bankerna denna del av utländsk marknadsfi -
nansiering mot svenska kronor eller andra nordiska valutor. Omvänt 
byte görs när skulden i utländsk valuta ska betalas tillbaka. Bytet sker 
med hjälp av swappar.66 

Bankernas kortfristiga marknadsfi nansiering sker främst i dollar (se 
diagram 3:22). Omkring 500 miljarder kronor av fi nansieringen i dol-
lar kommer från amerikanska penningmarknadsfonder. Till följd av de 
statsfi nansiella problemen i euroområdet har dessa penningmarknads-
fonder minskat sin utlåning till europeiska banker. Detta har främst 
drabbat de banker som har stora exponeringar mot de skuldtyngda 
länderna i euroområdet (se kapitel 1). De svenska bankerna som har 
en mycket liten direkt exponering mot dessa länder har däremot haft 
en relativt god tillgång till fi nansiering från de amerikanska penning-
marknadsfonderna (se diagram R3:2). Dock har även svenska banker 
känt av att penningmarknadsfonderna blivit mer försiktiga. Det har 
yttrat sig i att dessa fonder investerar på kortare löptider jämfört med 
innan sommaren.

Svenska banker har gynnats av att swapkostnaden för att byta till sig 

dollar har ökat. Till följd av den minskade utlåningen från amerikan-
ska penningmarknadsfonder har fl era europeiska banker varit tvungna 
att vända sig till swapmarknaden för att få tag i dollar. Detta har gjort 
att priset för att swappa till sig dollar har ökat (se diagram 1:21). De 
svenska bankerna, som till viss del gör motsatt swapptransaktion för 
att omvandla dollar till exempelvis utlåning i svenska kronor, har däre-
mot gynnats och har kunnat fi nansiera sin utlåning billigt.

66  Bankerna använder både swappar med löptider under ett år (FX-swappar) och swappar med löptider 
över ett år (cross currency basis-swappar).

Diagram 3:21. De svenska storbankernas mark-
nadsfi nansiering, december 2010
Procent av total marknadsfi nansiering

EUR
USD
DKK

SEK 

NOK
Övriga valutor

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 3:22. De svenska bankernas kortfristiga 
marknadsfi nansiering via svenska moder- och 
dotterbolag
Miljarder kronor

Utländsk valuta
SEK

Källor: SCB och Riksbanken
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UTVECKLINGEN I  BANKKONCERNERNA

Marknaden för säkerställda obligationer är viktig för bankernas lång-

fristiga marknadsfi nansiering. Hälften av all marknadsfi nansiering 
utgörs av emitterade säkerställda obligationer, främst svenska. Men 
även i de andra nordiska länderna är säkerställda obligationer en viktig 
marknad för de svenska bankerna. Detta gäller framför allt i Danmark. 
I Sverige är den utestående stocken av säkerställda obligationer 1 850 
miljarder kronor. Av den totala stocken är 1 400 miljarder denomine-
rade i kronor, 350 miljarder i euro och resterande del i andra utländska 
valutor såsom dollar och schweiziska francs. Den svenska marknaden 
för säkerställda obligationer fungerade relativt väl under 2008 och 
2009, till skillnad mot exempelvis  den europeiska marknaden för sä-
kerställda obligationer. Dock minskade utländska investerare sitt inne-
hav av svenska säkerställda obligationer med omkring 120 miljarder 
kronor under den mest turbulenta delen av denna period. En stor del 
av denna fi nansiering ersattes då med extraordinära lån från Riksban-
ken till bankerna. 

En mindre del av bankernas långfristiga marknadsfi nansiering består 

av icke säkerställda obligationer (se diagram 3:19). Dessa obligatio-
ner är till största del utgivna i utländsk valuta och används först och 
främst till att fi nansiera utlåning till företag, både i Sverige och utom-
lands. I början av hösten var denna marknad i stort sett stängd (se 
kapitel 1). Men under de senaste månaderna har ett fåtal emissioner 
gjorts, bland annat av SEB och Handelsbanken.



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

46

F
IN

A
N

S
IE

L
L

 S
T

A
B

IL
IT

E
T

 2
/

2
0

1
1

I början av oktober utfärdade det nybildade makrotillsynsorganet 

Europeiska systemrisknämnden (ESRB) rekommendationer om utlå-

ning i utländsk valuta. Det är första gången ESRB utfärdar offentliga 

rekommendationer och de riktar sig i detta fall till EU-ländernas 

nationella tillsynsmyndigheter, Europeiska bankmyndigheten (EBA) 

och medlemsstaterna i EU. Syftet med rekommendationerna är att 

minska riskerna till följd av utlåning i utländsk valuta. Riksbanken 

välkomnar ESRB:s rekommendationer utifrån erfarenheten från de 

baltiska länderna 2008-2009, men även från den svenska krisen i 

början av 1990-talet. 

Utlåningen i utländsk valuta varierar mellan EU-länderna (se diagram 
R3:1). Det är framför allt i vissa central- och östeuropeiska länder som 
en betydande del av hushållen och företagen har stora lån i utländsk 
valuta, samtidigt som deras inkomster och intäkter är i nationell va-
luta. Det innebär att dessa låntagare är utsatta för en risk om den 
inhemska valutan skulle tappa i värde gentemot valutan som lånen 
är tagna i (växelkursrisk). I ett sådant läge ökar lånebördan samtidigt 
som inkomsterna är oförändrade, vilket ökar sannolikheten för att lån-
tagaren inte kan betala ränta och amorteringar på sina lån. Bankerna 
kan även påverkas negativt om lånen genom politiska beslut konver-
teras till inhemsk valuta.67 En hög andel utlåning i utländsk valuta kan 
därför utgöra ett hot mot den fi nansiella stabiliteten i berörda länder. 
Risker med utlåning i utländsk valuta kan även sprida sig till andra 
länder inom EU, till följd av att det europeiska banksystemet är nära 
sammankopplat. 

ESRB:s rekommendationer gäller i första hand nyutlåning i ut-
ländsk valuta. De innebär bland annat att berörda myndigheter ska 
se till att bankerna informerar låntagarna om riskerna med lån i ut-
ländsk valuta samt att dessa lån endast ges till kunder som klarar stora 
svängningar i växelkursen. Rekommendationerna innebär även att 
bankerna ska hålla tillräckligt med eget kapital för att kunna hantera 
de risker som utlåning i utländsk valuta medför och att bankerna på 
ett bra sätt hanterar de likviditets- och fi nansieringsrisker som denna 
utlåning ger upphov till. Berörda myndigheter ska under 2012 rappor-
tera till ESRB om vilka åtgärder de vidtagit för att följa rekommenda-
tionerna, alternativt förklara varför så inte skett. 

Utlåning i utländsk valuta är ytterst begränsad i Sverige, men det 
förekommer i några länder där de svenska bankerna är verksamma. 
Det gäller främst Lettland, Litauen och Polen, där Nordea, SEB och 
Swedbank är verksamma (se kapitel 2 och 3). Sannolikt leder rekom-
mendationerna till att riskerna med utlåning i utländsk valuta i dessa 
länder refl ekteras bättre i både bankernas interna prissättning och i 
den ränta kunderna får betala.

67 Detta har exempelvis skett i Ungern i kölvattnet av den fi nansiella krisen 2008.

Europeiska systemrisknämndens 
rekommendationer om utlåning i utländsk valuta

Diagram R3:1. Utlåning i utländsk valuta
Procent av total utlåning

Icke-fi nansiella företag
Hushåll

Källa: Europeiska systemrisknämnden (ESRB)

Lettland

Litauen

Rumänien

Ungern

Bulgarien

Polen

Österrike

Slovenien

Danmark

Grekland

Cypern

Frankrike

Irland

Spanien

Tyskland

Luxemburg

Italien

Malta

Finland

Nederländerna

Storbritannien

Tjeckien

Portugal

Sverige

Slovakien

Belgien

Estland



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

+ 2

+ 37

+ 44

- 100

- 29

47

F
IN

A
N

S
IE

L
L

 S
T

A
B

IL
IT

E
T

 2
/

2
0

1
1

I den föregående stabilitetsrapporten gjorde Riksbanken en ge-

nomgång av storbankernas likviditetsrisk i amerikanska dollar. Där 

konstaterades att merparten av bankernas marknadsfi nansiering i 

dollar är kortfristig samtidigt som bankerna har illikvida långfristiga 

tillgångar i dollar i form av utlåning till allmänheten. Denna oba-

lans i löptid mellan tillgångar och skulder i dollar är en risk för det 

svenska fi nansiella systemet. Trots att bankerna har förbättrat sin 

likviditetssituation i dollar anser Riksbanken att risker fortfarande 

kvarstår. Den här rutan presenterar en uppföljning av analysen som 

utfördes i den föregående stabilitetsrapporten.

Baselkommittén har föreslagit två likviditetsmått, Liquidity Coverage 
Ratio (LCR) och Net Stable Funding Ratio (NSFR).68 Syftet med det 
första måttet är att banker ska hålla likviditetsreserver för att hantera 
kortfristiga utfl öden i stressade situationer medan det andra måttet 
ska säkerställa att skillnaden mellan löptider för tillgångar och skulder 
på bankernas balansräkning inte är för stor. Denna ruta tar ansats i 
dessa mått med fokus på det svenska banksystemets risker i dollar.69

Likviditetsrisken i utländsk valuta är särskilt problematisk

Under fi nanskrisen var det många banker, både i Sverige och i utlan-
det, som fi ck problem på grund av sitt beroende av att låna ameri-
kanska dollar. Likviditetsproblemen löstes men det skedde till priset 
av stora stödinsatser från världens centralbanker. I dagsläget fi nns det 
mycket som tyder på att möjligheten att få tag i dollar återigen har 
försämrats för många europeiska banker. Detta visar sig primärt i att 
amerikanska penningmarknadsfonder har minskat sin utlåning i dol-
lar till ett fl ertal europeiska banker (se diagram R3:2). Samtidigt har 
kostnaden för att erhålla dollar på swapmarknaden ökat kraftigt (se 
diagram 1:21).

Europeiska systemrisknämnden (ESRB) arbetar för närvarande 
med att analysera de risker som härrör från de europeiska bankernas 
beroende av kortfristig dollarfi nansiering och de likviditetsrisker som 
det medför. Syftet med detta arbete är att förhindra att beroendet av 
dollarfi nansiering återigen leder till en krissituation som liknar utveck-
lingen efter Lehman Brothers kollaps under 2008.

Svenska storbankers motståndskraft mot kortfristig stress 

Storbankernas fi nansiering i dollar är förknippad med risker. För det 
första beror det på att tillgången till fi nansiering i dollar under stressa-
de perioder ofta är mer osäker än tillgången till fi nansiering i svenska 

68 LCR mäter en banks likviditetsreserv mot ett stressat kassautfl öde under 30 dagar. NSFR mäter hur 
mycket stabil fi nansiering en bank har för att fi nansiera sina tillgångar. Se kapitel 4 ”Stresstest av likvidi-
tet i de svenska bankerna” för mer information.

69 Riksbankens har utvecklat ett strukturellt likviditetsmått som är likt Basels NSFR. Riksbankens mått har 
därför likställts med NSFR i denna ruta även om dessa mått inte är helt identiska.

Storbankernas likviditetsrisk i amerikanska dollar

Diagram R3:2. Fördelning och förändring av amerikan-
ska penningmarknadsfonders exponering mot banker
Procent och procentuell förändring

September 2011
December 2010

Anm. Data baseras på ett urval av amerikanska penning-
marknadsfonder. I september stod detta urval för 45 procent 
av de amerikanska penningmarknadsfondernas totala place-
ringar. Gruppen med statsfi nansiellt svaga länder innehåller 
Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien.

Källa: Fitch Ratings
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kronor under motsvarande perioder. För det andra är merparten av 
fi nansieringen i dollar kortfristig och bankerna är därmed utsatta för 
en mer frekvent refi nansieringsrisk. Dessutom är Riksbankens förmåga 
att ge banksystemet likviditet i dollar begränsad. De svenska bankerna 
har i sina kvartalsrapporter uppmärksammat Riksbankens oro och 
aktivt arbetat med att minska sina likviditetsrisker. Primärt har detta 
skett genom att bankerna har stärkt sina likviditetsreserver i dollar 
under våren och sommaren. Detta visar sig också i att bankernas LCR 
i dollar har ökat över tid och är i dag långt över 100 procent på en ag-
gregerad nivå (se diagram R3:3).70 

Bankernas LCR skiljer sig emellertid åt, delvis på grund av att 
storleken på deras likviditetsreserver är olika (se diagram R3:4). En 
bank med stor likviditetsreserv får, allt annat lika, en högre LCR.71

Svenska storbankers motståndskraft mot långsiktig stress 

Ett annat sätt att analysera likviditetsrisk är att mäta hur mycket stabil 
fi nansiering en bank har för att fi nansiera alla sina tillgångar. Risken 
för att en bank ska hamna i en likviditetskris beror nämligen dels på 
vilken typ av fi nansiering banken har, dels på hur likvida de tillgångar 
är som banken behöver fi nansiera. Majoriteten av bankernas mark-
nadsfi nansiering i dollar är kortfristig, vilket skiljer sig från fi nansie-
ringen i euro och svenska kronor (se diagram R3:5). Samtidigt består 
en stor del av de svenska storbankernas tillgångar i dollar av lån till 
icke-fi nansiella företag, vilka är relativt illikvida tillgångar. 

Vid halvårsskiftet hade de svenska storbankerna tillgångar i 
amerikanska dollar för nästan 850 miljarder kronor, vilket var cirka 8 
procent av deras totala tillgångar. Samtidigt hade de skulder i dollar 
för över 1 600 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 14 procent av 
de totala skulderna. Majoriteten av skulderna utgörs av marknadsfi -
nansiering och endast en mindre del av inlåning från allmänheten.72 
De svenska storbankerna har således ett överskott i dollar som de 
använder till att fi nansiera tillgångar i andra valutor. Den del av dollar-
fi nansieringen som används för att fi nansiera tillgångar i andra valutor 
innebär ingen likviditetsrisk i dollar eftersom refi nansieringen kan ske 
i tillgångsvalutan om det skulle uppstå en brist på dollar. Bankernas 
långfristiga tillgångar i dollar, vilket främst består av utlåning till all-
mänheten, är således det som ger upphov till en strukturell likviditets-
risk i dollar. Utlåningen till allmänheten i dollar skiljer sig dock mellan 
bankerna (se diagram R3:6).

70 100 procent LCR innebär något förenklat att en bank kan överleva stress i 30 dagar. 
71 LCR mäter likviditetsreservens storlek mot ett stressat kassautfl öde under 30 dagar. En bank som har lånat 

upp pengar med löptid över 30 dagar och placerat detta i likvida värdepapper kommer därmed att för-
bättra sin LCR. En bank med motsvarande strategi men där upplåningen är kortare än 30 dagar kommer 
inte att förbättra sin LCR eftersom banken trots en större likviditetsreserv också får ett större kassautfl öde 
inom 30 dagar. 

72 Inlåningen från allmänheten kommer främst från stora företag.

Diagram R3:3. Genomsnittligt LCR enligt Baselregel-
verket i USD för de svenska storbankerna
Procent

Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

Diagram R3:4. De svenska storbankernas redo-
visade likvida tillgångar i dollar
Miljarder kronor

Juni 2011
September 2011

Mars 2011

Anm. Handelsbanken redovisade inte sin likviditetsbuf-
fert per valuta i deras rapport för det första kvartalet.

Källa: Bankernas resultatrapporter

Diagram R3:5. Andel värdepappersfi nansiering 
med ursprunglig löptid kortare än ett år i det 
svenska banksystemet 
September 2011, procent

Anm. Bankernas utländska dotterbolag är inte inklude-
rade i statistiken.

Källa: Riksbanken

Juli 2011 September 2011Augusti 2011
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Under första halvåret 2011 ökade storbankerna sina tillgångar 
i dollar med över 250 miljarder kronor genom att främst öka sina 
likvida tillgångar (se diagram R3:7). Samtidigt ökade de även sin 
marknadsfi nansiering med motsvarande belopp. De mer illikvida till-
gångarna som utlåning till allmänheten har varit närmast konstant 
under perioden.

Löptidsstrukturen i dollarfi nansieringen har dock inte förändrats 
nämnvärt under första halvåret 2011, utan majoriteten av fi nansie-
ringen är kortfristig. Bankernas ökade likviditetsbuffertar är således i 
princip fi nansierade med löptider under ett år.

Två tredjedelar av utlåningen till allmänheten har däremot en 
kontraktuell löptid på över ett år. Även en stor del av utlåningen 
med kontraktuell löptid på under ett år får anses vara illikvid under 
stressade perioder eftersom även dessa kunder troligtvis har problem 
att skaffa dollar för att betala tillbaka sina lån. Bankernas utlåning i 
dollar till allmänheten utgörs främst av lån till shippingföretag och 
andra stora internationella företag samt till projektfi nansiering. Den 
strukturella skillnaden mellan löptiden i tillgångar och skulder består 
därmed även om bankerna har ökat sin motståndskraft mot kortfristig 
likviditetsstress.

Storbankerna har förbättrat Riksbankens strukturella likviditets-
mått i dollar under halvåret men risken är fortfarande större än vad 
den är i andra valutor.73 Bankerna hade i juni 2011 ett strukturellt 
mått på cirka 60 procent, vilket är en förbättring jämfört med decem-
ber 2010. Detta kan dock jämföras med cirka 85 procent om måttet 
beräknas på alla valutor sammanslaget (se diagram R3:8) eller 100 
procent, som Baselkommittén har föreslagit som minimikrav för det 
jämförbara måttet NSFR.74

Både den kortfristiga likviditetsrisken och den strukturella likviditets-
risken bör mätas och hanteras

Sammanfattningsvis har de svenska bankerna, mätt med LCR, för-
bättrat sin motståndskraft mot kortfristig stress på dollarmarknaden 
under 2011. Denna förbättring är främst ett resultat av att de har 
ökat sina likviditetsreserver i dollar.75 Det är dock viktigt att komma 
ihåg att LCR endast mäter motståndskraft mot kortfristig stress un-
der 30 dagar. LCR bör därför kompletteras med ett strukturellt mått. 
Även om storbankernas LCR har förbättrats kvarstår därför likvidi-
tetsrisker, vilket Riksbankens strukturella likviditetsmått också visar. 
Primärt bottnar dessa risker i att de svenska storbankernas tillgångar 

73 Utfallen i det strukturella måttet skiljer sig dock åt mellan storbankerna. Det som skiljer bankerna åt är 
främst vilka typer av tillgångar bankerna har medan löptiden i fi nansieringen inte skiljer sig lika mycket 
mellan bankerna. 

74 Baselkommittén har dock inte föreslagit att banker ska klara NSFR per valuta utan endast för alla valutor 
sammantaget. 

75 De utländska bankerna behöver i dagsläget inte betala någon avgift till Federal Deposit Insurance Cor-
poration (10 räntepunkter). De svenska storbankerna, liksom andra icke-amerikanska banker, har delvis 
på grund av detta kunnat placera sina pengar hos Federal Reserve till högre ränta än vad fi nansieringen 
kostar. Om denna möjlighet försvinner påverkar det bankernas incitament att hålla stora likviditetsbuf-
fertar i dollar. 

Diagram R3:7. Utvecklingen i de svenska storbankernas 
dollartillgångar
Miljarder kronor

Lån till icke fi nansiella företag < 1 år
Lån till kreditinstitut
Övriga värdepapper och omvända repor

Lån till icke fi nansiella företag > 1 år

Kassa och centralbanksplaceringar

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram R3:8. Riksbankens strukturella likviditetsmått 
Procent

Anm. Måttet är det genomsnittliga värdet för de fyra 
storbankerna. Det valutaaggregerade måttet är beräknat på 
data per september 2011 förutom för SEB där data är från 
december 2010. Måttet i dollar är beräknat per juni 2011 för 
alla bankerna.

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram R3:6. Storbankernas utlåning till allmänheten i 
amerikanska dollar
Miljarder kronor

Anm. Handelsbankens och SEBs utlåning är per december 2010, 
Nordeas och Swedbanks utlåning är per september 2011.

Källa: Bankernas resultatrapporter

USDValutaaggregerat

Juni 2011December 2010
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inte är fi nansierade med tillräckligt stabil och långfristig fi nansiering. 
Det innebär i sin tur att bankerna har en otillräcklig motståndskraft för 
att hantera långfristig stress eller en permanent förändring  i fi nansie-
ringsmarknaden i dollar.76

76 I dagsläget fi nns inga lagstadgade krav på att banker ska klara LCR eller NSFR i amerikanska dollar. Syftet 
med denna ruta är endast att visa att de är viktiga komplement till varandra och att banker bör följa dessa 
mått per enskilda valutor.
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FRAMÅTBLICK, RISKER 
OCH STRESSTESTER  4. Framåtblick, risker och stresstester

Riksbanken bedömer att de svenska bankerna 

utvecklas relativt väl de närmaste åren trots att den 

svenska ekonomin bromsar in. Men osäkerheten 

kring den statsfi nansiella krisen i euroområdet är 

stor och situationen kan snabbt förvärras. Det är i 

huvudsak i denna utveckling som riskerna för den 

fi nansiella stabiliteten i Sverige bottnar. 

Riksbankens stresstester visar att de svenska 

bankerna visserligen klarar högre kreditförluster än 

vad som förväntas i huvudscenariot. De tar dock 

fortfarande något större likviditetsrisker än många 

europeiska banker. 

I detta kapitel presenterar Riksbanken sin samlade bedömning av ut-
vecklingen för den fi nansiella stabiliteten i Sverige. Utifrån den förvän-
tade utvecklingen i realekonomin, på de fi nansiella marknaderna och 
hos bankernas låntagare gör Riksbanken en prognos för bankernas 
resultatutveckling 2011–2014. Därefter diskuteras de risker som kan 
hota denna utveckling. Med hjälp av stresstester bedömer Riksbanken 
sedan vilken motståndskraft de svenska bankerna har mot dessa stör-
ningar. 

Huvudscenario

Oron över den statsfi nansiella situationen har bidragit till att de glo-

bala tillväxtutsikterna har försämrats.77 Euroområdet står inför stora 
fi nanspolitiska åtstramningar, vilka väntas hämma den redan svaga 
inhemska efterfrågan. Dessa åtstramningar är ändå nödvändiga för 
att oron på de fi nansiella marknaderna ska dämpas och hushållens 
och investerarnas förtroende ska återvända. Också i de asiatiska till-
växtländerna, som de senaste åren har varit motorn i världsekonomin, 
mattas tillväxten. 

Tillväxten i Sverige bromsar också in och beräknas det kommande 

året bli lägre än normalt. Till stor del beror detta på att tillväxtutsik-
terna i omvärlden har försämrats och oron på de fi nansiella markna-
derna har ökat (se kapitel 1). Detta påverkar den svenska exporten 
som beräknas bli svagare än tidigare förväntat.78 Därtill har de svenska 
hushållen blivit mer försiktiga, bland annat som en följd av de stora 
börsfallen och den svagare bostadsmarknaden (se kapitel 2). Relativt 
goda statsfi nanser, tillsammans med en mer expansiv penningpolitik 
jämfört med tidigare, talar dock för att Sverige kommer att växa snab-
bare än många andra länder i Europa.79 

De fi nansiella marknaderna kommer troligen att präglas av oro under 

en längre period framöver. Detta beror dels på de sämre tillväxtutsik-
terna som gör att det blir svårare för regeringarna i de skuldtyngda 
länderna att genomföra de nödvändiga budgetnedskärningarna, 
dels på osäkerheten kring situationen i det europeiska banksyste-

77 Huvudscenariot för utvecklingen i den reala ekonomin följer Riksbankens prognos från oktober, se Pen-
ningpolitisk rapport oktober 2011, Sveriges riksbank.

78 Svensk ekonomi väntas växa med 1,5 procent under 2012 och 2,4 procent under 2013. Se Penningpoli-
tisk rapport oktober 2011, Sveriges riksbank.

79 Se Penningpolitisk rapport oktober 2011, Sveriges riksbank.
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KAPITEL 4

met. Många banker i euroområdet har i dag otillräckligt eget kapital 
samtidigt som staterna har små möjligheter att garantera bankernas 
åtaganden. Det har medfört att dessa banker i allt större utsträckning 
har tvingats förlita sig på ECB för sin fi nansiering (se kapitel 1). I och 
med att centralbanker tillför eller har beredskap att tillföra likviditet, 
bör marknaden inte hamna i samma typ av allvarlig likviditetskris som 
under hösten 2008. 

Trots de sämre makroekonomiska utsikterna väntas de svenska stor-

bankernas räntenetto öka de kommande åren. Räntenettot ökar dels 
till följd av att utlåningen till både hushåll och företag väntas fortsätta 
att växa, om än i dämpad takt (se kapitel 2), dels som följd av att 
bankernas inlåningsmarginal väntas öka till följd av ett högre ränte-
läge. Dessutom har bankernas utlåningsmarginaler på bolån ökat den 
senaste tiden. I Riksbankens prognos antas därför marginalerna ligga 
något högre framöver än vad som förutsågs i den förra stabilitetsrap-
porten.80 

Provisionsnettot väntas däremot inte öka i samma utsträckning som 

tidigare förväntat. Exempelvis har bankernas förvaltningsintäkter 
minskat i och med att handeln minskade när aktiekurserna började 
falla i somras. De sämre makroekonomiska utsikterna innebär också 
att intäkterna från provision och andra betalningsrelaterade tjänster 
ökar i lägre takt framöver. 

I Riksbankens huvudscenario ökar kreditförlusterna något de när-

maste åren (se diagram 4:1 och 4:2 samt tabell 4:1). Det är framför 
allt kreditförlusterna för icke-fi nansiella företag i de nordiska länderna 
som ökar. I de baltiska länderna kommer kreditförlusterna vara låga 
till följd av fortsatta återföringar och återvinningar av tidigare reserve-
ringar (se diagram 4:3 samt tabell 4:2).

Tabell 4:1. Kreditförluster i huvudscenariot
Miljarder kronor 
     Kreditförluster 
 2011 2012 2013 2014  2012–2014

Handelsbanken 0,7 1,4 1,3 1,2 4

Nordea 5,2 6,0 5,6 5,4 17

SEB -1,3 1,3 1,4 1,4 4

Swedbank -2,1 0,4 1,1 1,3 3

Totalt 2,5 9,1 9,4 9,4 28

Källa: Riksbanken

80 Räntenettot påverkas både av volymförändringen i inlåningen respektive utlåningen och av marginalerna 
på inlånings- och utlåningsvolymerna. Med inlåningsmarginalen avses skillnaden mellan den kortfristiga 
ränta bankerna kan placera till och den genomsnittliga räntan de betalar för inlåning. Med utlånings-
marginalen avses skillnaden mellan bankernas utlåningsränta på lån till hushåll och företag och deras 
fi nansieringskostnader för dessa.

Diagram 4:1. Resultat före kreditförluster och 
kreditförluster i de svenska storbankerna
Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta 
priser september 2011

Kreditförluster
Huvudscenario kreditförluster FSR 2011:1

Resultat före kreditförluster 

Anm. Streckade linjer avser Riksbankens huvudscenario 
enligt aktuell bedömning respektive bedömningar från 
föregående stabilitetsrapporter. 

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 4:2. Kreditförlustnivå i huvudscenariot 
Procent

2012
2013
2014

2011 

Anm. En negativ siffra innebär att återvinningar och 
återföringar av tidigare reserveringar är större än nya 
reserveringar för kreditförluster och konstaterade 
kreditförluster.

Källa: Riksbanken
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Tabell 4:2. Kreditförlustnivå och kreditförluster per år i huvudscenariot för de 
svenska storbankerna
Procent av utlåningen och miljarder kronor

   2011 2012 2013 2014

Sverige   0,01 0,08 0,07 0,07

  Icke fi nansiella företag  0,18 0,17 0,16

  Hushåll  0,02 0,02 0,02

Övriga Norden 0,21 0,21 0,19 0,18

De baltiska länderna -0,90 -0,04 0,19 0,34

Övriga länder -0,35 0,12 0,16 0,16

Totalt   0,03 0,12 0,12 0,12

Totala kreditförluster, miljarder kronor  2,5 9,1 9,4 9,4

Anm. Övriga länder inkluderar bland annat Polen, Ryssland, Storbritannien och Tyskland.
Källa: Riksbanken

Risker 

Osäkerheten på de fi nansiella marknaderna har ökat sedan sommaren 
och utvecklingen kan bli betydligt sämre än den i Riksbankens huvud-
scenario. Denna risk härrör från den statsfi nansiella krisen i euroom-
rådet. Detta avsnitt redogör för hur en sådan sämre utveckling skulle 
kunna påverka den fi nansiella stabiliteten i Sverige. 

Risken är stor att den statsfi nansiella krisen i Europa fördjupas. I 
dagsläget pågår det förhandlingar om hur den grekiska statsskul-
den ska skrivas ner. Om parterna inte kommer överens kan Grekland 
tvinga s ställa in betalningarna på sin statsskuld. Detta skulle sannolikt 
öka investerarnas förväntningar om att även andra statsfi nansiellt 
svag a länder tvingas omförhandla sina statsskulder, vilket i sin tur 
skull e k unna bidra till att oron på de fi nansiella marknaderna ökar 
kraftigt. Dessutom är det oklart om euroområdets krishanteringsfond 
(EFSF) skulle kunna hantera en situation då ett större land i euro-
området tvingas söka fi nansiellt stöd. Bankernas direkta exponeringar 
mot de statsfi nansiellt svaga länderna är kända men det saknas full-
ständig inblick i bankernas indirekta exponeringar. Osäkerheten kring 
var i banksystemet förlusterna fi nns kan därför medföra att oron på de 
fi nansiella marknaderna tilltar eller att delar av marknaderna upphör 
att fungera.

Euroområdet riskerar att hamna i en ny recession. Den fi nansiella 
oron har redan satt sina spår i den reala utvecklingen i euroområdet. 
En betydligt sämre ekonomisk utveckling skulle kunna drabba stater-
nas intäkter negativt och försämra skuldtyngda staters förmåga att 
garantera kapitalsvaga bankers åtaganden. Bankerna kan i ett sådant 
läge återställa sina kapitalrelationer genom att minska utlåningen till 
hushåll och företag (kreditåtstramning). Detta skulle kunna leda till att 
den ekonomiska aktiviteten dämpas ytterligare, vilket gör det p olitiskt 
ännu svårare att genomföra de fi nanspolitiska åtstramningarna. Detta 
skulle sannolikt spä på fi nansieringskostnaderna för både stater och 
banker ytterligare, samtidigt som bankernas kreditförluster skulle 

Diagram 4:3. Fördelning av kreditförluster under 
perioden 2012–2014 i huvudscenariot
Miljarder kronor

Källa: Riksbanken

Sverige Danmark Finland Norge Estland Lettland Litauen Övriga 
länder
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öka. Det kan således uppstå en negativ växelverkan där sämre för-
utsättningar för staterna medför sämre förutsättningar för bankerna 
och vice versa. Tillväxten och kreditgivningen i euroområdet riskerar 
således att bli svaga under en lång period framöver. Under sådana 
förhållanden blir det fi nansiella systemet extra sårbart för chocker. 
Centralbankerna kan vid behov förse systemet med likviditet, däremot 
har de begränsade möjligheter att hantera en situation där bankerna 
väljer att minska sin utlåning. 

Svenska banker har ett relativt gott utgångsläge men riskerar att 

påverkas om oron på fi nansmarknaderna ökar kraftigt. Givet att 
aktörerna på de fi nansiella marknaderna fortsätter att ha förtroende 
för det svenska banksystemet är det sannolikt att den fi nansiella sta-
biliteten i Sverige påverkas mindre än under 2008 och 2009, även om 
oron på de fi nansiella marknaderna skulle förvärras. Bankerna skulle 
i ett sådant läge sannolikt ha tillgång till marknadsfi nansiering men 
troligtvis till ett högre pris. Skulle däremot oron på de fi nansiella mark-
naderna tillta, till exempel som en följd av akuta problem i ett större 
europeiskt land, samtidigt som exempelvis de svenska bostadspriserna 
faller kraftigt, kan bankernas tillgång till marknadsfi nansiering försäm-
ras. Därtill fi nns det en risk att den statsfi nansiella krisen kan utlösa en 
misstroendekris, liknande den vi såg hösten 2008, där funktionen på 
viktiga delar av de fi nansiella marknaderna upphörde att fungera. I ett 
sådant läge skulle även de svenska bankerna drabbas, trots att de har 
små exponeringar mot de statsfi nansiellt svaga länderna. Skulle dess-
utom tillväxten bli svag under en lång period framöver kan bankernas 
kreditförluster komma att öka ytterligare. Under sådana förutsättning-
ar skulle det även i Sverige kunna uppstå en negativ växelverkan där 
sämre realekonomiska förutsättningar medför sämre förutsättningar 
för bankerna och vice versa. Om så skulle ske och även svenska ban-
ker påverkas har dock Riksbanken möjlighet att tillföra likviditet till 
bank systemet.

Stresstester av bankernas motståndskraft

Riksbanken genomför regelbundet stresstester för att bedöma banker-
nas motståndskraft mot oväntade allvarliga negativa händelser. Först 
behandlas ett test av spridningsrisker som är förknippade med stor-
bankernas exponeringar gentemot varandra och andra stora aktörer, 
så kallade motpartsexponeringar. Därefter redovisas resultatet av ett 
stresstest av bankernas kapital i ett scenario där kreditförlusterna ökar 
avsevärt. Slutligen presenterar Riksbanken två mått på hur bankernas 
likviditetssituation påverkas i stressade situationer.

MOTPARTSEXPONERINGAR – SPRIDNINGSRISKER

De svenska storbankernas centrala roll i det fi nansiella systemet med-
för att de har stora lån och åtaganden gentemot varandra, andra 
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banker och enskilda företag, så kallade motpartsexponeringar. Om 
en bank får problem och ställer in sina betalningar kan det leda till 
betydande förluster för bankens motparter. Motpartsexponeringar 
kan på så sätt ge upphov till spridningsrisker. Genom att begränsa 
sina motpartsexponeringar och begära säkerheter för sina lån kan 
bankerna dock begränsa spridningsriskerna. För att bedöma risken för 
spridningseffekter undersöker Riksbanken hur mycket respektive stor-
banks primärkapitalrelation förändras om banken förlorar någon eller 
ett fl ertal av sina större exponeringar. Testerna baseras på uppgifter 
om storbankernas 15 största motpartsexponeringar som Riksbanken 
samlar in kvartalsvis.81 

Riksbankens test visar att den direkta spridningsrisken via motparts-

exponeringar i det svenska banksystemet är liten (se diagram 4:4). 
Ingen bank har någon exponering som, givet antagandena i Riksban-
kens tester, skulle kunna leda till att primärkapitalrelationen sjunker 
under sju procent om en annan svensk bank ställde in sina betalning-
ar. Att de svenska bankerna kommer ut betydligt bättre i testet nu än 
före krisen beror dels på att de ökat sina primärkapitalrelationer, dels 
på att storleken på de största motpartsexponeringarna har minskat. 
Stresstestet är dock ett statiskt test som enbart tittar på konsekven-
serna av en isolerad händelse. Det tar således inte hänsyn till indirekta 
spridningsrisker som kan uppstå om en svensk bank skulle ställa in 
sina betalningar. 

STRESSTEST AV BANKERNAS MOTSTÅNDSKRAFT

MOT ÖKADE KREDITFÖRLUSTER

Stresstestet av bankernas motståndskraft mot ökade kreditförluster il-
lustrerar hur de svenska storbankernas kapitaltäckning skulle påverkas 
om kreditförlusterna ökade kraftigt jämfört med kreditförlusterna i 
huvudscenariot.82 

Stresstestet speglar ett scenario där den makroekonomiska utveck-

lingen blir väsentligt sämre. I Sverige och i de länder där de svenska 
bankerna är aktiva antas tillväxten bli negativ under fl era år, istället 
för positiv som i huvudscenariot (se tabell 4:3). En generellt lägre eko-
nomisk aktivitet innebär såväl lägre intäkter för företagen som lägre 
inkomster för hushållen. Därtill antas oron på de fi nansiella mark-
naderna öka och riskpremierna stiga. Detta betyder att bankernas 
låntagare kommer att möta högre räntor (se tabell 4:4). Det högre 

81 Se också ”Riksbankens motpartsdata”, Finansiell stabilitet 2008:2, Sveriges riksbank.
82 Det är viktigt att notera att det makroekonomiska scenariot i stresstestet är konstruerat på ett sätt som 

medför en ökad kreditrisk för bankerna. Detta står i konstrast till så kallade alternativscenarier som ofta 
tas fram inom ramen för den penningpolitiska analysen. I alternativscenarier spåras ofta de dynamiska 
effekterna av olika typer av ekonomiska händelser. Detta kan till exempel medföra att alternativscenarier 
innefattar en penningpolitisk stimulans då BNP faller kraftigt vilket i sin tur leder till att den ursprungliga 
händelsens slutliga effekt på BNP blir mindre än vad som hade varit fallet om penningpolitiken varit 
oförändrad. I stresstestet är det dynamiska förloppet för olika realekonomiska variabler inte lika viktigt. 
Fokus är istället att bedöma bankernas motståndskraft mot en sämre makroekonomisk utveckling. Denna 
makroekonomiska utveckling ska anses vara osannolik men ändå möjlig. I scenariot antas därför att 
utlåningsräntorna ökar samtidigt som BNP faller kraftigt.

Diagram 4:4. Den svenska storbank som har lägst 
primärkapitalrelation efter det att en annan svensk 
storbank ställt in sina betalningar
Procent

Anm. Den storbank med den lägsta primärkapitalre-
lationen är inte nödvändigtvis samma bank vid varje 
tillfälle. Primärkapitalrelationerna är beräknade enligt 
Basel II med övergångsregler. Vid beräkning med kärn-
primärkapitalrelation enligt Basel III uppgår den sista 
observationen till 8,2 procent.

Källa: Riksbanken
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ränteläget leder till att hushåll och företag får svårare att fullfölja sina 
ränte betalningar, vilket i sin tur leder till att bankernas kreditförluster 
ökar (se tabell 4:5). Ett scenario likt det som skissas i stresstestet skulle 
kunna bli verklighet om den statsfi nansiella krisen blir utdragen och 
leder till en period med stor fi nansiell oro samtidigt som den globala 
infl ationen blir hög trots att den ekonomiska återhämtningen i euro-
området dröjer. Diagram 4:5, 4:6 och tabeller 4:3, 4:4 och 4:5 beskri-
ver hur BNP, förväntad konkurssannolikhet, ränta och kreditförluster 
utvecklas i stresscenariot.

Tabell 4:3. BNP i stresstestet 
Årlig procentuell förändring

 2012 2013 2014

Sverige -2,0 -4,0 -2,0

Övriga Norden -4,7 -2,5 -1,0

De baltiska länderna -2,9 -8,6 -4,5

Anm. Övriga Norden avser Danmark, Finland och Norge. 
Källa: Riksbanken

Tabell 4:4. Tremånadersränta i stresstestet 
Procent
     Genomsnitt 
    2012 -2014 
 2012 2013 2014 i huvudscenariot

Sverige 3,4 4,5 4,6 2,5

Övriga Norden 1,8 2,7 3,4 1,9

Anm. Övriga Norden avser Danmark, Finland och Norge. Utlåningsräntorna uppskattas med hjälp av räntorna 
på 3-månaders statsskuldväxlar.
Källa: Riksbanken

För att bedöma hur det ekonomiska scenariot i stresstestet påverkar 
bankernas kreditförluster använder sig Riksbanken av ekonometriska 
modeller och bedömningar som kopplar utvecklingen i BNP och 
ränto r till förväntade konkurssannolikheter för olika låntagarkatego-
rier i olika länder. Dessa konkurssannolikheter kombineras sedan med 
storleken på bankernas utlåning och förväntade återvinningsgrader, 
vilket gör det möjligt att beräkna de förväntade kreditförlusterna i 
stresscenariot.

Stresscenariot utspelar sig från 2012 till och med 2014. För att be-
räkna dess effekt på bankernas kapitalrelationer gör Riksbanken dess-
utom följande antaganden:

• Bankernas intjäning före kreditförluster minskar till följd av en 
svagare ekonomisk utveckling och stigande fi nansieringskost-
nader. Resultatet före kreditförluster är 15 procent lägre än 
marknadsaktörernas prognos för respektive bank under samma 
period.

• Bankernas riskvägda tillgångar ökar med 5 procent per år efter-
som risken i kreditportföljen ökar. 

• Bankerna delar ut 40 procent av vinsten de år de gör ett positivt 
resultat. Bankerna gör inga återköp av egna aktier under scena-
riot. 

• Bankerna är passiva i den bemärkelsen att de inte försöker 

Diagram 4:5. Förväntad konkurssannolikhet (EDF) 
för svenska icke-fi nansiella företag i stresstest 
samt i huvudscenario
Procent

EDF, stresscenario 
EDF, huvudscenario 

Källor: Moody’s KMV och Riksbanken

Diagram 4:6. BNP för Sverige i stresstestet och i 
huvudscenariot
Miljarder kronor, fasta priser

Stresscenario
Huvudscenario 

Källor: SCB och Riksbanken
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minsk a sina riskvägda tillgångar och inte heller tar in nytt kapital 
eller förändrar sin verksamhet.

• En av respektive banks största motparter 83, mätt som utlånat 
belopp utan säkerhet, ställer in betalningen. 75 procent av lånet 
går förlorat och 25 procent kan återvinnas.

• Bankernas statsexponeringar mot Grekland, Irland, Italien, 
P ortugal och Spanien i bankboken har skrivits ned till marknads-
värde.

Trots höga kreditförluster i ett sådant stresscenario påverkas banker-

nas kapitalrelationer inte i någon större utsträckning. Totalt uppgår 
kreditförlusterna till 195 miljarder kronor, vilket är ungefär sju gånger 
mer än i huvudscenariot (se tabell 4:5). Av dessa kommer totalt cirka 
9 miljarder kronor, motsvarande cirka fem procent av de totala kredit-
förlusterna, från att motparten med störst lån utan säkerhet ställer in 
sin betalning. Sammantaget sjunker bankernas kärnprimärkapitalrela-
tion endast marginellt i stresstestet (se diagram 4:7 och tabell 4:6). En 
orsak till att effekten blir så pass begränsad är att bankernas intjäning 
överstiger kreditförlusterna. Dock försämras kärnprimärkapitalrelatio-
nerna genom att de riskvägda tillgångarna ökar (se diagram 4:8).

Tabell 4:5. Kreditförlustnivå och totala kreditförluster per år för de svenska 
storbankerna i stresstestet
Procent av total utlåning i respektive land eller bransch och miljarder kronor

 2012 2013 2014

Sverige 0,6 0,7 0,6

    Icke-fi nansiella företag 0,6 0,7 0,6

    Fastighetsföretag 1,0 1,2 0,9

    Finansiella företag 0,2 0,3 0,2

    Hushåll 0,2 0,2 0,2

Övriga Norden 0,9 1,1 1,0

De baltiska länderna 1,6 3,6 2,8

Övriga länder 1,1 1,3 1,2

Totalt 0,8 1,0 0,9

Totalt kreditförluster, miljarder kronor  59,2      74,1    61, 7 

Anm. Övriga länder inkluderar bland annat Polen, Ryssland, Storbritannien och Tyskland. Kreditförlusten till 
följd av att en stor motpart ställer in sin betalning har inte inkluderats i kreditförlustnivån men är med i totala 
kreditförluster.
Källa: Riksbanken

Även om de ökade kreditförlusterna inte påverkar bankernas kapital-

relationer nämnvärt, kan bankernas tillgång till marknadsfi nansiering 

försämras. När stora delar av bankernas intjäning går till att hantera 
kreditförlusterna i stresstestet minskar också deras vinster. Lägre 
vinste r innebär att bankerna får svårt att bygga upp sina kapitalbaser 
genom att återföra vinster från verksamheten. Detta leder i sin tur till 
en ökad risk att bankernas kreditbetyg sänks. 

De två stresstest som presenteras ovan fokuserar på enskilda institut 

snarare än på banksystemet som helhet. Detta innebär att inter-

83 Den största motpart mätt som lån utan säkerhet och som inte är deltagare i RIX-systemet. Snitt över de 
fyra senaste kvartalen.

Diagram 4:7. De svenska storbankernas kärn-
primärkapitalrelation enligt Basel II och Basel III 
initialt och i stresstestet
Procent

2012
2013
2014

2011, kvartal 3 

Anm. Fyllda staplar avser kärnprimärkapitalrelation en-
ligt Basel III. Streckade staplar avser kärnprimärkapital-
relationen enligt Basel II. Kärnprimärkapitalrelationerna 
enligt Basel II är beräknade enligt fullt ut implemen-
terat regelverk. Kärnprimärkapitalrelationerna enligt 
Basel III är baserade på Riksbankens uppskattningar.

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Diagram 4:8. Faktorer som bidrar till förändringen i 
bankernas kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III i 
stresstestet
Procent

Kärnprim
ärkapital-

relation kv 3 2011 Intjäning

Kreditfö
rluste

r

Förändring ris
kvägda till

gångar

Kärnprim
är-

kapitalrelation 2014

Anm. Genomsnitt för de fyra storbankerna. Relationerna är 
baserade på Riksbankens uppskattning.

Källa: Riksbanken
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aktioner och korrelationer mellan banker inte nödvändigtvis fångas 
upp i dessa tester och att riskerna i banksystemet som helhet kan vara 
större än vad som framgår av resultaten för de enskilda bankerna. 
Exempelvis är det troligt att om en bank i ett nära sammankopplat 
banksystem drabbas av stora kreditförluster påverkar det förtroen-
det för alla banker i systemet (se ruta ”En systemriskindikator för 
det svenska banksystemet”). En annan aspekt är att testerna bara 
ser till hur högre kreditförluster slår mot bankernas kapital, det vill 
säga kredit risken. Men bankerna är också naturlig exponerade mot 
likviditetsrisk eftersom en viktig del av bankernas verksamhet är att 
omvandla kortfristiga lån till långfristig utlåning. Det innebär i sin tur 
att likviditetsstresstester blir en viktig del i bedömningen av den fi nan-
siella stabiliteten.   

STRESSTEST AV LIKVIDITET I DE SVENSKA BANKERNA

För att bedöma bankernas motståndskraft mot likviditetsrisker an-
vänder Riksbanken ett kortfristigt och ett strukturellt mått. Det struk-
turella måttet är snarlikt Baselkommitténs likviditetskvot Net Stable 

Tabell 4:6. Resultat och kapitalrelationer i stresstestet för de fyra storbankerna 
Miljarder kronor och procent

Handelsbanken Nordea SEB Swedbank

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Resultat före kreditförluster 14,9 15,7 15,7 38,3 41,4 41,4 12,5 13,4 13,4 13,1 14,1 14,1

Kreditförluster -11,7 -14,9 -11,9 -25,3 -32,1 -27,7 -10,8 -14,8 -11,3 -11,3 -12,3 -10,8

Resultat efter kreditförluster 3,2 0,8 3,8 13,0 9,3 13,7 1,4 -1,4 2,1 1,8 1,7 3,3

Skatt -0,8 -0,2 -1,0 -3,4 -2,4 -3,6 -0,4 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,9

Resultat efter skatt 
och utdelning 1,4 0,4 1,7 5,8 4,1 6,1 0,6 -1,4 0,9 0,8 0,8 1,5

Kärnprimärkapital i början på 
året (enl. Basel II) 79 80 80 187 189 193 93 87 85 66 74 74

Kärnprimärkapital i slutet på 
året (enl. Basel II) 80 80 82 193 193 199 94 85 86 67 74 76

Riskvägda tillgångar i slutet av 
året (enl. Basel II) 556 574 597 1 792 1 855 1 934 733 758 788 522 539 559

Kärnprimärkapitalrelation i 
slutet av året (enl. Basel II) 14,4 % 14,0 % 13,7 % 10,7 % 10,4 % 10,3 % 12,8 % 11,3 % 11,0 % 12,9 % 13,8 % 13,6 %

Primärkapitalrelation i slutet 
av året (enl. Basel II) 17,0 % 16,5 % 16,1 % 11,8 % 11,4 % 11,2 % 14,7 % 13,2 % 12,8 % 14,2 % 15,1 % 14,8 %

Kärnprimärkapitalrelation (enl. 
Basel III) 12,7 % 12,3 % 12,1 % 10,1 % 9,8 % 9,7 % 11,9 % 10,5 % 10,2 % 12,1 % 13,0 % 12,8 %

Kärnprimärkapital/tillgångar 
på och utanför balans-
räkningen (enl. Basel III) 2,9 % 2,9% 2,9 % 3,6 % 3,6 % 3,7 % 3,8 % 3,5 % 3,5 % 3,4 % 3,7 % 3,7 %

Anm 1. Ingående värden för bankernas kapital och riskvägda tillgångar baseras på bankernas rapporterade positioner i kvartal 3 2011. Resultat före kreditförluster baseras på 
SME Direkt Konsensusestimat från september 2011.

Anm 2. Det har under 2012 gjorts nedskrivningar till marknadsvärdet av bankernas statsexponering mot länder med statsfi nansiella problem i bankboken (se tabell 3:4).

Anm 3. Respektive banks kreditförlust som uppstår då en stor motpart antas ställa in sin betalning har delats upp mellan 2012 och 2013.

Anm 4. Eget kapital har justerats 2013 för planerade förändringar i IAS 19, ersättningar till anställda. Eventuella underskott i bankernas pensionsåtaganden påverkar bankernas 
kapital negativt. Värdena är hämtade från bankernas årsredovisningar 2010.

Anm 5. Swedbanks utestående preferensaktier har dragits bort från kapitalet från 2012 då de inte kvalifi cerar sig enligt kommande kapitaltäckningsdirektiv CRD 3. När prefe-
rensaktierna konverteras till stamaktier 2013 räknas de återigen med i kapitalet.

Anm 6. Riskvägda tillgångar enligt Basel 2 har från 2012 beräknats enligt CRD 3 (Basel 2,5).

Anm 7. Bruttosoliditet defi nieras som primärkapital/tillgångar inklusive poster utanför balansräkningen enligt Basel III-regelverket. I Riksbankens beräkningar i tabellen ovan har 
kärnprimärkapitalet satts i relation till totala tillgångar inklusive poster utanför balansräkningen. Bankerna har därmed inte fått tillgodoräkna sig de hybridinstrument som i dag 
ingår i deras primärkapital.

Källor: Bankernas resultatrapporter, SME Direkt och Riksbanken
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Funding Ratio (NSFR)84 och måttet kan därför ses som en god upp-
skattning av hur väl de svenska bankerna uppfyller kommande krav 
på stabil fi nansiering. Riksbankens kortfristiga mått skiljer sig däremot 
från Baselkommitténs kortfristiga mått, Liquidity Coverage Ratio 
(LCR), på fl era sätt. Bland annat innebär LCR att bankerna utsätts för 
en stress under en månad medan Riksbankens mått innebär att stres-
sen pågår under tre månader. I LCR ingår dessutom infl öden från till-
gångar som förfaller under den stressade perioden, vilket Riksbankens 
mått inte tar hänsyn till. Därtill baseras Riksbankens båda mått endast 
på offentliga data, vilket medför att de inte är lika detaljerade som 
Baselkommitténs mått.85   

Riksbankens strukturella likviditetsmått 

– stabil fi nansiering i förhållande till illikvida tillgångar

I Riksbankens strukturella likviditetsmått undersöks bankernas för-
måga att hantera en stressad situation som löper under ett år. I måttet 
sätts bankernas stabila fi nansiering i relation till deras illikvida tillgång-
ar. Enligt de antaganden som gäller i testet har en bank med ett struk-
turellt likviditetsmått på minst 100 procent tillräckligt med fi nansiering 
för de tillgångar som är kvar på balansräkningen efter ett år.86  

De svenska bankernas strukturella likviditetsmått har förbättrats 

u nder årets första nio månader (se diagram 4:9). Det beror på att 
bankerna har ökat sin stabila fi nansiering i större utsträckning än vad 
de har ökat sina illikvida tillgångar, vilka framför allt består av utlå-
ning till allmänheten. De svenska bankerna rapporterar även NSFR till 
Finans inspektionen en gång i månaden. Också dessa rapporter indi-
kerar att de fyra storbankerna fram till september 2011 sammantaget 
har reducerat den strukturella likviditetsrisken (se diagram 4:10).

De svenska bankerna har bland annat ökat sin stabila fi nansiering 

genom att öka andelen långfristig fi nansiering. En indikation på detta 
är att alla banker fram till och med oktober hade emitterat obligatio-
ner till ett högre värde än vad som totalt förfaller under hela året (se 
diagram 4:11). Dessutom har de svenska bankerna förlängt löptiden 
på sina säkerställda obligationer. Enligt ASCB87 hade de säkerställda 
obligationer, som de svenska bankerna emitterade under det tredje 
kvartalet 2011, en genomsnittlig löptid på 4,1 år. Det kan jämföras 
med löptiden på den utestående stocken av säkerställda obligationer 
som i december 2010 var 2,9 år.

84 Mått på en banks stabila fi nansiering i förhållande till dess illikvida tillgångar. Det fi nns fortfarande 
oklarheter om måttets slutgiltiga utformning. Här avses det förslag som presenterades i Baselkommitténs 
dokument från december 2010.

85 Riksbanken samlar in mer detaljerade data från bankerna, de är dock inte offentliga.
86 För mer information om metod och data, se ”Metod för stresstester av bankernas likviditetsrisker”, Finan-

siell stabilitet 2010:2, Sveriges riksbank.
87 The Association of Swedish Covered Bond issuers.

Diagram 4:9. Riksbankens strukturella likviditetsmått 
för de svenska storbankerna
Stabil fi nansiering i förhållande till illikvida tillgångar, 
procent

December 2010
September 2011

December 2009 

Anm. Swedbank har som första svenska bank redovisat NSFR i 
sin offentliga rapportering. Den 30 september 2011 rapporterade 
de NSFR om 92 procent. Eftersom SEB inte publicerar fullständig 
löptidsinformation om tillgångar och skulder mer än en gång per 
år har det inte varit möjligt att uppdatera deras mått sedan den 
förra stabilitetsrapporten som publicerades i maj.

Källor: Liquidatum och Riksbanken

Diagram 4:10. Aggregerad NSFR för de svenska 
storbankerna
Procent

Källa: Finansinspektionen

Diagram 4:11. Emissioner och förfall av långfristiga 
värdepapper
Miljarder kronor

Förfall långfristiga värdepapper under hela 2011
Emitterade långfristiga värdepapper t.o.m. oktober 2011 

Källor: Bankernas resultatrapporter, Bloomberg och 
Riksbanken

Januari 2011 September 2011
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Trots förbättringar tar de svenska storbankerna fortfarande en större 

strukturell likviditetsrisk än många andra europeiska banker (se 
diagram 4:12). Den viktigaste förklaringen till detta är att de svenska 
bankerna använder sig av en större andel kortfristig marknads-
fi nansiering än vad många av de andra europeiska bankerna gör. Det 
innebär att de fi nansierar en relativt stor del av sina tillgångar med 
värdepapper som har en återstående löptid som är kortare än ett år. 
Anledningen till det stora behovet av marknadsfi nansiering är att de 
svenska bankerna har en förhållandevis låg andel inlåning från all-
mänheten. Det beror bland annat på att det privata fondsparandet 
är mer utbrett i Sverige än i många andra europeiska länder vilket 
leder till att hushållens sparpengar i mindre utsträckning kommer in 
i banker na direkt som inlåning. Trots att de svenska bankerna under 
senare tid har ökat andelen långfristig marknadsfi nansiering är skillna-
den i löptid mellan deras tillgångar och skulder fortfarande stor.

Bankernas olika affärsmodeller kan också påverka utfallet i likvidi-

tetsmåttet. De svenska bankerna har ungefär lika stor andel utlåning i 
förhållande till totala tillgångar som de europeiska bankerna i urvalet. 
Därmed bör de svenska bankernas stora andel kortfristiga marknads-
fi nansiering vara den viktigaste förklaringen till att de har ett lägre 
strukturellt likviditetsmått. Dock är det viktigt att komma ihåg att 
många europeiska banker värdepapperiserar sin utlåning i betydligt 
större utsträckning än vad de svenska bankerna gör. Lånen lyfts då 
ur bankernas balansräkningar och därmed minskar andelen illikvida 
tillgångar. Sådan värdepapperisering kan medföra likviditetsrisker som 
inte fångas upp av det strukturella likviditetsmåttet. 

Riksbankens kortfristiga likviditetsmått – stressad likviditetsreserv 

I Riksbankens kortfristiga likviditetsmått testas bankernas förmåga att 
hantera likviditetsproblem som kan uppstå på kort sikt. I måttet ställs 
bankernas likviditetsreserver i relation till ett beräknat stressat kassa-
fl öde.88 Stressen antas vara i tre månader och under det förenklade 
antagandet att det stressade utfl ödet är konstant visar måttet hur 
länge bankerna förväntas överleva.

De svenska bankerna har minskat sin likviditetsrisk mätt med Riks-

bankens kortfristiga likviditetsmått (se diagram 4:13). Förbättringen 
beror framför allt på att bankerna har ökat sina likviditetsreserver. Den 
lägre kortfristiga likviditetsrisken syns även i det aggregerade LCR-mått 
som bankerna rapporterar till Finansinspektionen (se diagram 4:14). Två 
svenska banker har nu ett kortfristigt mått som överstiger medelvärdet 
i den europeiska jämförelsegruppen (se diagram 4:15). Det bör dock 
påpekas att måttet är volatilt och kan variera under året. Bland annat 
påverkas måttet av när i tiden stora obligationsförfall sker.89

88 För mer information om metod och data, se ”Metod för stresstester av bankernas likviditetsrisker”, 
Finansiell stabilitet 2010:2, Sveriges riksbank.

89 Dessutom är interbankupplåning inte medtagen i det stressade utfl ödet. Det gynnar banker som netto-
fi nansierar sig på interbankmarknaden.

Diagram 4:12. Riksbankens strukturella likviditets-
mått för de svenska storbankerna och för bankerna 
i det europeiska urvalet
Stabil fi nansiering i förhållande till illikvida till-
gångar, procent

Anm. De 43 banker som ingår i urvalet har olika affärs-
modeller. För de svenska b ankerna, utom SEB, är måttet 
beräknat per september 2011. För SEB och de europeiska 
bankerna är måttet beräknat per december 2010. Detta 
beror på bankernas rapportering. 

Källor: Liquidatum och Riksbanken

Diagram 4:13. Riksbankens kortfristiga likviditets-
mått för de svenska storbankerna
Överlevnadsperiod, antal dagar

December 2010
September 2011

December 2009 

Källor: Liquidatum och Riksbanken

Diagram 4:14. Aggregerad LCR enligt Basel-
reglerna för de svenska storbankerna
Överlevnadsperiod, antal dagar

Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

Januari 2011 September 2011

Medelvärde
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FRAMÅTBLICK, RISKER 
OCH STRESSTESTER 

Bankernas överlevnadsperiod förkortas om tillgången till mark-

nadsfi nansiering försvinner helt. I det ursprungliga måttet antas att 
bankerna kan refi nansiera hälften av den marknadsfi nansiering som 
förfaller under den stressade tremånadersperioden. Om kapitalmark-
naderna inte alls fungerar medför det dock att ingen marknadsfi nan-
siering som förfaller går att refi nansiera. Enligt Riksbankens kortfristiga 
likviditetsmått skulle de svenska storbankernas överlevnadsperiod 
under sådana förutsättningar i genomsnitt sjunka från 68 till 48 dagar 
(se diagram 4:15).

Sedan årsskiftet publicerar de svenska bankerna mer detaljerad 

information om sina likviditetsreserver än tidigare (se tabell 4:7). 
Som t abellen visar, har de svenska bankerna olika andel höglikvida 
till gångar (level 1-tillgångar) i sina likviditetsreserver.90 Riksbankens 
kortfristiga likviditetsmått tar i dagsläget ingen hänsyn till detta utan 
justerar i stället alla bankers likviditetsreserver med en schablon på 50 
procent. Detta görs både för att kunna jämföra de svenska bankerna 
med det europeiska urvalet och för att kunna jämföra likviditetsmåt-
tets utveckling över tid. Den schablonmässiga justeringen innebär 
dock att banker med stor andel höglikvida tillgångar missgynnas i 
Riksbankens kortfristiga likviditetsmått. 

Tabell 4:7. Storbankernas likviditetsreserver
Procent

  Handelsbanken Swedbank SEB Nordea

Höglikvida tillgångar (level 1) 81 75 58* 39*

Övriga likvida tillgångar 19 25 42 61

*Bankerna redovisar statligt garanterade värdepapper tillsammans med övriga level 1-tillgångar. En del statligt 
garanterade värdepapper klassas som level 1-tillgångar enligt LCR medan andra inte gör det.
Källor: Bankernas rapporter och Riksbanken

90 Level 1 tillgångar är enligt Baselkommitténs mått LCR höglikvida tillgångar som i princip består av värde-
papper emitterade av stater och tillgodohavanden i centralbank.

Diagram 4:15. Riksbankens kortfristiga likviditetsmått 
för de svenska storbankerna och för bankerna i det 
europeiska urvalet
Överlevnadsperiod, antal dagar

Riksbankens kortfristiga mått med antagande att 
ingen marknadsfi nansiering går att refi nansiera 
under den stressade tremånadersperioden

Medelvärde

Anm. De 43 banker som ingår i urvalet har olika affärs-
modeller. Måttet är beräknat per december 2010 för de 
europeiska bankerna och per september 2011 för de 
svenska bankerna.

Källor: Liquidatum och Riksbanken
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är en central del i Riksbankens verksamhet. I denna fördjup-

ning presenterar vi en skattning av systemrisken enligt en 

systemriskindikator som kan fånga olika risker, exempelvis likvi-

ditets- och solvensrisker, i det svenska banksystemet.91 Indikatorn 

visar att risken i banksystemet steg kraftigt under den fi nansiella 

krisen 2008. Indikatorn föll därefter tillbaka något för att återigen 

stiga under andra halvåret 2010 i takt med att oron på de fi nansiella 

marknaderna ökade igen som en följd av de statsfi nansiella proble-

men i euroområdet.

Riksbanken breddar underlaget för sin analys av stabiliteten i det fi nansiella 
systemet

I sin bedömning av det fi nansiella systemets stabilitet använder Riks-
banken bland annat olika typer av kvantitativa metoder. Utvecklingen 
av sådana metoder har sedan den senaste fi nansiella krisen kommit i 
fokus både internationellt och i Sverige. För att bredda underlaget för 
stabilitetsanalysen följer Riksbanken därför noga det internationella 
arbetet med att utveckla verktyg, mått och indikatorer på området 
och gör dessutom egna utvecklingsinsatser. Riksbanken presenterar 
löpande i stabilitetsrapporten både metoder som Riksbanken själv har 
tagit fram och befi ntliga metoder som anpassas till svenska förhållan-
den. I denna stabilitetsrapport beskriver vi en systemriskindikator för 
det svenska banksystemet.

Systemrisken i banksystemet är en viktig del i bedömningen av fi nansiell 
stabilitet

En av Riksbankens uppgifter är att främja ett säkert och effektivt 
betalningsväsende. Detta innebär att Riksbanken ska verka för att 
det fi nansiella systemet ska kunna upprätthålla sina grundläggande 
funktioner såsom förmedling av betalningar, omvandling av sparande 
till fi nansiering och hantering av risker. Om det fi nansiella systemet 
inte kan uppfylla sina grundläggande funktioner kan avsevärda sam-
hällsekonomiska kostnader uppkomma. Att noga följa och analysera 
system risken, det vill säga risken för kostsamma funktionsstörningar i 
det fi nansiella systemet som helhet, är därför en viktig del av Riks-
bankens arbete med fi nansiell stabilitet.92 Eftersom bankerna är en 
viktig del av det fi nansiella systemet är den systemrisk som fi nns i 
banksektorn en viktig del i bedömningen av den fi nansiella stabilite-
ten.

91  En mer detaljerad genomgång av metoderna som ligger till grund för systemriskindikatorn fi nns i ”En 
systemriskindikator för det svenska banksystemet”, Ekonomisk kommentar nr 7, 2011, Sveriges riksbank.

92 Se Riksbanken och fi nansiell stabilitet, 2010, Sveriges riksbank, för en mer omfattande diskussion om av 
systemrisker och Riksbankens arbete med fi nansiell stabilitet.

En systemriskindikator för det svenska banksystemet
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Systemrisken i banksektorn kan inte fångas i ett enda mått

För att bedöma systemrisken i banksektorn kan olika typer av verk-
tyg, mått och indikatorer användas. Ett verktyg som i dag används 
av Riksbanken är stresstester. Stresstesterna genomförs både på 
bankernas kapitalrelationer och på deras likviditetsbuffertar. Därmed 
kan bankernas, och till viss del banksystemets, motståndskraft mot 
såväl kreditförluster som likviditetspåfrestningar åskådliggöras. Det 
fi nns emellertid fl era anledningar till att stresstester inte nödvändigtvis 
ger en fullständig bild av de systemrisker som fi nns i banksektorn. En 
första anledning är att stresstester ofta förlitar sig på historiska sam-
band och tidigare erfarenheter. Detta medför en risk att stresstesterna 
inte är tillräckligt framåtblickande, vilket i sin tur kan få till följd att 
förändrade omständigheter i banksektorn inte fångas i stresstesterna. 
En andra anledning till att stresstesterna inte alltid ger en fullstän-
dig bild av systemriskerna är att viktiga systemaspekter riskerar att 
förbises genom att enskilda institut, snarare än hela banksystemet, 
är i fokus.93 En tredje anledning är att de inte nödvändigtvis fångar 
upp viktiga institutionella faktorer, såsom implicita statliga åtaganden. 
Sammantaget medför dessa anledningar att kompletterande metoder 
kan vara till stor nytta för att nyansera bilden av systemrisken i bank-
sektorn vid stabilitetsbedömningar.

Systemriskindikatorn är ett brett mått på systemrisk som räknas fram från 
enskilda problemsannolikheter

Den systemriskindikator som presenteras i denna fördjupning kan 
komplettera kapital- och likviditetsstresstesterna genom att ge en bild 
av hur sannolikt det är att alla banker i det svenska banksystemet 
hamnar i problem framöver. Med problem avses ett läge där värdet 
på bankernas tillgångar blir för lågt jämfört med deras skulder. Att 
samtidigt ta hänsyn till värdet på tillgångarna och skulderna bety-
der att systemriskindikatorn kan fånga upp olika typer av problem. 
System riskindikatorn kan därför ge en mer komplett bild av system-
risken i banksektorn genom att fånga upp risker oavsett om de härrör 
från solvensproblem, likviditetsproblem eller någon annan typ av 
problem. Systemriskindikatorn är dessutom i viss mån framåtblick-
ande, vilket gör att den inte styrs av historiska samband i samma 
utsträckning som stresstesterna.

Det datamaterial som ligger till grund för den systemriskindika-
tor som presenteras i denna fördjupning är en sammanvägning av 
information om nivån på och volatiliteten för de undersökta banker-
nas tillgångsvärden samt information om nivån och strukturen på 
de undersökta bankernas skulder. Denna information vägs samman 
till sannolikheter för att de enskilda bankerna ska hamna i problem. 

93 Interaktioner och korrelationer mellan enskilda institut kan göra att den totala risken i ett system som 
består av fl era institut är större än den risk som erhålls genom att endast lägga samman riskerna för de 
enskilda instituten.
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Sammanvägningen sker genom att först ta fram ett approximativt 
marknadsvärde för de undersökta bankernas tillgångar samt en 
volatilitet för detta värde.94 Tanken är sedan att jämföra tillgångarnas 
värde med en kritisk gräns som utgörs av de kortfristiga skulderna 
samt hälften av de långfristiga skulderna för respektive bank. Om 
värdet på en banks tillgångar faller under denna kritiska gräns så har 
banken problem. Genom att mäta avståndet mellan tillgångsvärdet 
och den kritiska gränsen kan en sannolikhet för problem erhållas.95 

Metoden, som i denna fördjupning används för att ta fram pro-
blemsannolikheter för enskilda banker, medför att alla faktorer som 
påverkar nivån på och volatiliteten för marknadsvärdet av banker-
nas tillgångar respektive nivån och strukturen på bankernas skulder 
kommer att återspeglas i de enskilda bankernas problemsannolikhet. 
Detta innebär i sin tur att de enskilda bankernas problemsannolik-
heter kan ge en bild av såväl bankers solvensläge som deras likvidi-
tetssituation. 

För att kunna räkna fram en systemriskindikator som fångar 
risken i banksystemet som helhet räcker det inte att studera de en-
skilda bankernas problemsannolikheter. I stället behövs en gemensam 
problemsannolikhet för hela banksystemet. Denna gemensamma 
sanno likhet är nödvändig för att fånga information om hur interak-
tion och korrelation mellan banker bidrar till risken i hela systemet. 
Om samvariationen inte tas i beaktande fi nns risken att systemaspek-
ten på riskindikatorn tappas bort. Anledningen till detta är att mycket 
av systemriskerna i banksektorn troligen uppkommer som en följd av 
att fl era banker, under vissa förutsättningar, påverkas på ett liknande 
sätt av ofördelaktiga störningar. Därmed blir samvariation troligen en 
viktig del av alla systemriskindikatorer. Det är därför viktigt att sam-
manföra de enskilda bankernas sannolikheter för att hamna i problem 
så att en systemriskindikator kan konstrueras. 

Det fi nns fl era olika sätt att beräkna en gemensam problemsan-
nolikhet utifrån information om de enskilda bankerna. I denna ruta 
används den så kallade CIMDO-metoden.96 Denna metod kan utifrån 
de enskilda bankernas problemsannolikheter ta fram sannolikheten 
för att alla banker ska få problem samtidigt.97 

94 I beräkningarna approximeras tillgångsvärdet med summan av marknadsvärdet av bankernas utestående 
aktier och bankernas skulder. Se H. Byström, “Merton Unraveled: A Flexible Way of Modeling Default 
Risk”, The Journal of Alternative Investments, 8(4)39-47, 2006. Bankernas skulder samt volatiliteten 
i tillgångarnas marknadsvärde erhålls från databasen Creditedge som tillhandahålls av Moody’s KMV 
medan marknadsvärdet för bankernas utestående aktier erhålls från Bloomberg. Värdet av bankernas 
skulder respektive volatiliteten på tillgångarnas värde interpoleras från månadsfrekvens till dagsfrekvens. 
För att eliminera de hopp i dessa serier som förekommer i samband med rapporttillfällen HP-fi ltreras 
serierna.

95 Denna sannolikhet kan räknas fram genom att göra ett fördelningsantagande för avståndet till den 
kritiska gränsen.

96 Se M.A. Segoviano och C. Goodhart, “Banking Stability Measures”, Working Paper WP/09/4 Interna-
tional Monetary Fund, 2009 samt M.A. Segoviano, “Consistent Information Multivariate Density Opti-
mization Methodology”, Discussion Paper 557, Financial Markets Group, London School of Economics, 
2006.

97 Sannolikheten för att alla banker ska hamna i problem samtidigt betecknas som joint probability of 
default eller JPoD i Segoviano och Goodhart, 2009.
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Sannolikheten att alla banker hamnar i problem är det som utgör 
systemriskindikatorn som presenteras i denna fördjupning. I diagram 
R4:1 visas den skattade systemriskindikatorn för perioden februari 
2006–oktober 2011. De fyra svenska storbankerna – Handelsbanken, 
Nordea, SEB och Swedbank – inkluderas i beräkningarna.

Systemriskindikatorns utveckling mellan 2006 och 2011

Av diagram R4:1 framgår det att systemriskindikatorn antar ett jäm-
förelsevis lågt värde under 2006 och 2007. I samband med att den 
fi nansiella oron tilltar under första halvåret 2008 stiger indikatorn nå-
got. Under andra halvåret 2008, då den akuta delen av fi nanskrisen 
bryter ut, stiger systemriskindikatorn kraftigt. Uppgången i system-
riskindikatorn under 2008 och 2009 fångar såväl den försämrade 
likviditetssituationen i det fi nansiella systemet som riskerna förknip-
pade med stora kreditförluster på några svenska bankers utlåning i 
de baltiska länderna. Från början av 2010 sjunker indikatorn tillbaka 
som en följd av att problemen i banksektorn ter sig hanterbara. Även 
det faktum att många ekonomier runt om i världen verkar gå in i 
en period av återhämtning inger förtroende, vilket sannolikt också 
återspeglas i systemriskindikatorn. Mot slutet av 2010 blir det emel-
lertid uppenbart att problemen i fi nanssektorn, och de fi nanspolitiska 
åtgärder som genomförts i fi nanskrisens efterdyningar, medfört en 
ohållbar statsfi nansiell situation i fl era länder. Detta leder bland annat 
till att Grekland, Irland och Portugal behöver söka internationellt stöd 
för att klara av sina statsfi nansiella åtaganden. Under sensommaren 
2011 kommer dessutom signaler om att den ekonomiska återhämt-
ningen inte är så stark som tidigare förutspåtts. Sammantaget leder 
detta till att oron på fi nansmarknaderna återigen tilltar. Detta åter-
speglas i systemriskindikatorns uppgång från slutet av 2010 fram till 
oktober 2011.

Avslutningsvis kan det noteras att tidsserien i diagram R4:1 in-
dikerar att sannolikheten att alla de undersökta bankerna ska hamna 
i problem samtidigt är liten. Det fi nns fl era anledningar till detta. 
Bland annat är sannolikheten för att en enskild bank ska hamna i 
problem generellt sett liten. Detta leder i sin tur till att sannolikheten 
för att alla banker ska hamna i problem samtidigt blir ännu mindre. 
Men även om systemriskindikatorn ger vid handen att det är en liten 
sanno likhet att alla svenska storbanker ska hamna i problem samti-
digt, indikerar den också att systemrisken i det svenska banksystemet 
i dagsläget är förhöjd och ligger på en nivå som är jämförbar med 
den nivå som indikerades under hösten 2008.

Diagram R4:1. Systemriskindikatorn, 
mars 2006–oktober 2011
Sannolikhet, procent

Anm. Vertikala linjer i diagrammet indikerar följande 
viktiga datum. 15/9 2008: Lehman Brothers ansöker 
om konkursskydd. 27/10 2008 respektive 17/8 2009: 
information om nyemission av Swedbank. 10/2 2009 
respektive 4/3 2009: information om nyemission av 
Nordea respektive SEB. 4/5 2010 respektive 21/7 
2011: Grekland erhåller räddningspaket. 22/11 2010 
respektive 6/4 2011: Irland respektive Portugal ansöker 
om räddningspaket. Systemriskindikatorn utgörs av 
sannolikheten att alla de fyra storbankerna hamnar 
i problem. Denna sannolikhet betecknas som JPoD i 
Segoviano och Goodhart (2009).

Källor: Bloomberg, Moody’s KMV och Riksbanken
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ÖVERVÄGANDEN OCH 
REKOMMENDATIONER 5. Överväganden och rekommendationer

Riksbanken rekommenderar att bankerna bibehåller 

eller ökar sina kapitalrelationer. Riksbanken anser i 

likhet med Finansinspektionen och Finansdeparte-

mentet dessutom att de svenska storbankerna bör 

åläggas ett kapitaltäckningskrav för kärnprimärkapital 

(enligt Basel III) som uppgår till minst 10 procent den 

1 januari 2013 och minst 12 procent den 1 januari 

2015. Riksbanken anser också att de svenska storban-

kerna bör fortsätta att minska sina fi nansierings- och 

likviditetsrisker. 

De bör redan i dag uppfylla minimikravet för Basel-

kommitténs kortfristiga likviditetsmått (Liquidity 

C overage Ratio, LCR). Minimikravet bör även uppfyl-

las separat för valutorna euro och amerikanska dollar. 

De svenska storbankerna bör även fortsätta att minsk a 

sin strukturella likviditetsrisk, det vill säga skillnade n 

i löptid mellan tillgångar och skulder, och närma 

sig miniminivån på 100 procent i Baselkommitténs 

strukturella likviditetsmått (Net Stable Funding Ratio, 

NSFR). Avslutningsvis bör bankerna fortsätta att för-

bättra sin offentliga likviditetsrapportering. 

Riksbanken lämnar rekommendationer till aktörerna i det fi nansiella 
systemet i syfte att minska risker och sårbarheter som kan påverka 
den fi nansiella stabiliteten. Rekommendationerna kan avse risker som 
har sin grund i den aktuella ekonomiska utvecklingen. Men de kan 
också avse mer strukturella omständigheter och ha sin bakgrund i 
a ktuella regleringsfrågor. 

I den förra stabilitetsrapporten som publicerades i slutet av maj 
2011 rekommenderade Riksbanken att de stora svenska bankkoncer-
nerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank skulle bibehålla 
e ller öka sina kapitalrelationer. Riksbanken rekommenderade dess-
utom att bankerna skulle minska sina fi nansierings- och likviditetsris-
ker och förbättra tydligheten i sin offentliga likviditetsrapportering.

Bankerna har agerat i linje med Riksbankens rekommendationer. 
Exempelvis har kapitalrelationerna ökat för samtliga banker och de 
är fortfarande välkapitaliserade i förhållande till andra internationellt 
aktiva banker (se diagram 5:1 och 5:2). Bankerna har också förbättrat 
sin likviditet under året (se diagram 5:3 och diagram 5:4). Det fi nns 
dock fortfarande en betydande skillnad i löptid mellan tillgångar och 
skulder i det svenska banksystemet (se diagram 5:5 och diagram 5:6) 
och bankernas offentliga likviditetsrapportering har inte förbättrats i 
den utsträckning som Riksbanken önskat. 

Riksbankens rekommendationer 
angående bankernas kapital

Riksbanken ger två rekommendationer om bankernas kapital. Den 
första syftar till att öka bankernas motståndskraft på kort sikt för den 
händelse att den pågående krisen i Europa skulle förvärras. Den andra 
syftar till att öka de svenska bankernas motståndskraft på längre sikt 
och relaterar till det nya regelverket (Basel III). Denna rekommenda-
tion har sin grund i att det svenska banksystemet har egenskaper som 
gör att de samhällsekonomiska kostnaderna vid en kris kan bli höga.

Diagram 5:1. Banktillgångar i förhållande till BNP
December 2010, procent

Anm. Den skuggade delen av den blåa stapeln visar de fyra 
storbankernas tillgångar utomlands i förhållande till Sveriges 
BNP. I banktillgångar inkluderas landets bankkoncerners 
samtliga tillgångar, det vill säga både tillgångar inom och 
utom landet. 

Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank och 
Riksbanken
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KAPITEL 5

De svenska storbankerna bör bibehålla eller fortsätta att öka sina 

kärnprimärkapitalrelationer 

Riksbanken upprepar sin rekommendation från föregående rapport 
att storbankerna bör bibehålla eller fortsätta att öka sina kärnprimär-
kapitalrelationer (kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar) 
för att ta höjd för en svagare ekonomisk utveckling framöver. Rekom-
mendationen utgår från de senast offentliggjorda kärnprimärkapital-
relationerna (det vill säga de som avser sista september 2011). 

De ekonomiska utsikterna i omvärlden har försämrats ytterligare 
sedan den förra stabilitetsrapporten publicerades. Flera banker i euro-
området har problem med kapitaltäckningen och tvingas att förlita sig 
på ECB för fi nansiering. Riksbanken har inte behövt vidta några extra-
ordinära åtgärder för att tillföra likviditet till det svenska fi nansiella 
systemet. Riksbanken bedömer att de svenska bankernas motstånds-
kraft är god och att det svenska fi nansiella systemet är stabilt. 

Men bedömningen är baserad på de kapitalrelationer som 
de svenska storbankerna har i dag. För att det svenska fi nansiella 
s ystemet ska förbli stabilt, trots krisen i euroområdet, är det viktigt att 
bankerna bibehåller eller ökar sina kärnprimärkapitalrelationer så att 
motståndskraften inte försämras. Sämre motståndskraft ökar risken 
för att den svenska staten och de svenska skattebetalarna drabbas 
av betydande kostnader om den statsfi nansiella krisen skulle få mer 
långtgående effekter på den reala ekonomin och på de fi nansiella 
marknaderna. 

För att öka motståndskraften i det europeiska banksystemet 
har Europeiska rådet på förslag från Europeiska bankmyndigheten 
(EBA) enats om att stärka kapitalet för europeiska banker (se kapi-
tel 3). Även om en del tekniskt arbete kvarstår kring EBA:s förslag 
d elar Riksbanken EBA:s analys att motståndskraften i det europeiska 
bankväsendet behöver öka. Riksbanken förväntar sig att de svenska 
banker na uppfyller EBA:s förslag om en kärnprimärkapitalrelation på 
nio procent beräknat enligt Basel II-regelverket med så kallade över-
gångsregler senast den 30 juni 2012.

De svenska storbankerna bör åläggas ett kapitaltäckningskrav för 

kärnprimärkapital som uppgår till minst 10 procent den första j anuari 

2013 och minst 12 procent den första januari 2015

Riksbanken anser att de svenska storbankerna Handelsbanken, Nord-
ea, SEB och Swedbank bör åläggas högre kapitaltäckningskrav än 
minimikraven i Basel III-överenskommelsen. Dessa krav bör dessutom 
införas tidigare än vad Baselkommittén föreslår. Denna uppfattning 
delas också av Finansinspektionen och Finansdepartementet.98 Riks-
banken anser att kraven bör fastställas i lag om det kommande kapi-

98 Se respektive pressmeddelanden ”Nya kapitalkrav på svenska banker”, Finansinspektionen, (2011-11-25) 
och ”Regeringen föreslår högre kapitalkrav för svenska banker”, Finansdepartementet (2011-11-25)”.

Diagram 5:3. Riksbankens kortfristiga likviditets-
mått för de svenska storbankerna
Överlevnadsperiod, antal dagar

December 2010
September 2011

December 2009 

Källor: Liquidatum och Riksbanken

Diagram 5:4. Aggregerad LCR enligt Basel reglerna 
för de svenska storbankerna
Överlevnadsperiod, antal dagar

Anm. 30-dagars överlevnadsperiod innebär en LCR på 
100 procent.

Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

Januari 2011 September 2011

Diagram 5:2. Kärnprimärkapitalrelationer
Procent

Övergångsregler inklusive preferensaktier
Basel II
Basel III

Övergångsregler 

Anm. Den röda delen av staplarna motsvarar Europe-
iska bankmyndighetens (EBA) defi nition av kärnprimär-
kapitalrelation.

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken
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taltäckningsregelverket inom EU tillåter detta. Skulle EU:s regelverk 
inte tillåta att Sverige lagstiftar om högre kapitaltäckningskrav bör 
Finansinspektionen ställa sådana högre krav på ifrågavarande institut 
(se fördjupningen nedan om beslutsprocessen kring de nya kapital-
täckningskraven). 

Kapitaltäckningskraven bör vara utformade så att bankerna måste 
uppnå den enligt kraven lägsta nivån för att de utan restriktioner ska 
kunna göra utdelningar eller återköpa aktier. Detta skulle ge bankerna 
incitament att endast i undantagsfall understiga den föreskrivna nivå n. 
Tabell 5:1 (vänster kolumn) och fi gur 5:1 illustrerar Riksbankens för-
slag på hur kraven på kärnprimärkapitalrelationer bör utformas och 
införas i jämförelse med kapitaltäckningskraven i Basel III-regelverket. 

I enlighet med Basel III-överenskommelsen om kontracykliska 
kapital buffertar, bör bankerna även periodvis kunna åläggas ytterli-
gare kapitaltäckningskrav. Dessa buffertar har två syften. Det första 
syftet är att skydda banksektorn mot framtida förluster som kan följa 
efter en period av alltför kraftig kredittillväxt. Det andra syftet är att 
minska procyklikaliteten i kreditutvecklingen genom att bidra till att 
dämpa kraftiga svängningar i kreditcykeln. 

Även om de svenska bankernas organisationsform och struktur 
i många avseenden är en styrka som gör det möjligt att diversifi era 
tillgångar och fi nansieringskällor fi nns det också omständigheter som 
kan innebära oproportionerligt stora samhällsekonomiska kostnader 
i händelse av en kris.99 Det motiverar enligt Riksbanken att man stäl-
ler mer långtgående krav på de stora svenska bankkoncernerna än 
Basel III-överenskommelsen och att det nya regelverket införs tidigare 
i S verige än enligt Baselkommitténs plan.100 Följande omständigheter i 
det svenska bankväsendet föranleder Riksbankens ställningstagande:

 
• En omständighet är att det svenska banksystemet är koncentre-

rat. Det innebär att de svenska storbankerna har stora expone-
ringar mot varandra, främst genom interbanklån och innehav av 
varandras säkerställda obligationer. Risker som uppstår i den en-
skilda bankens verksamhet kan därmed lätt spridas till de andra 
storbankerna.

• En annan omständighet handlar om att de svenska storbankerna 
har en stor andel marknadsfi nansiering i utländsk valuta. Ovän-
tade negativa händelser eller störningar på de internationella 
fi nansiella marknaderna kan därmed orsaka stora problem för 
storbankerna och i förlängningen för den svenska samhällseko-
nomin.

• En tredje omständighet är att marknaden räknar med att stor-
bankerna har en implicit garanti från staten (även känd som 
”too-big-to-fail”), vilket gör att de kan få billigare fi nansiering 
än vad som annars skulle ha varit fallet. Den implicita stats-

99 Se även kommande rapport ”Kapitalnivåer i svenska banker – en samhällsekonomisk avvägning”, decem-
ber 2011, Sveriges riksbank.

100 Även andra länder som Schweiz, Storbritannien och Österrike argumenterar för högre kapitaltäcknings-
krav än Basel III-reglerna.

Diagram 5:5. Riksbankens strukturella likviditetsmått 
för de svenska storbankerna
Stabil fi nansiering i förhållande till illikvida tillgångar, 
procent

December 2010
September 2011

December 2009 

Anm. Swedbank har som första svenska bank redovisat 
NSFR i sin offentliga rapportering. Den 30 september 2011 
rapporterade de NSFR om 92 procent. Eftersom SEB inte 
publicerar fullständig löptidsinformation om tillgångar och 
skulder mer än en gång per år har det inte varit möjligt att 
uppdatera deras mått sedan den förra stabilitetsrapporten 
som publicerades i maj.

Källor: Liquidatum och Riksbanken

Diagram 5:6. Aggregerad NSFR för de svenska stor-
bankerna
Procent

Källa: Finansinspektionen

Januari 2011 September 2011



70

F
IN

A
N

S
IE

L
L

 S
T

A
B

IL
IT

E
T

 2
/

2
0

1
1

KAPITEL 5

Restriktion om kapitaltäckningskraven inte uppfylls

Kapitalnivå
januari 2013 
(CET1/RWA)

Kapitalnivå 
januari 2015 
(CET1/RWA)

Maximal 
utdelning 

(procent av vinst)

> 10% > 12 % Ingen restriktion

> 9,375 -10% > 11,375 -12% 60 %

> 8,75 – 9,375% > 10,75 – 11,375% 40 %

> 8,125 -8,75% > 10,125 -10,75% 20 %

7,5 - 8,125% 9,5 - 10,125% 0 %

Riksbankens 
rekommendation 

januari 2013

Riksbankens 
rekommendation 

januari 2015
Kapitaltäcknings-
kraven i Basel III

12,5 %
Kontracyklisk 

buffert 0–2,5 %

Konserverings-
buffert 2,5 %

Minimikrav för 
storbanker 7,5 %

10 %

14,5 %
Kontracyklisk 

buffert 0–2,5 %

Konserverings-
buffert 2,5 %

Minimikrav för 
storbanker 9,5 %

12 %

9,5 %
Kontracyklisk 

buffert 0–2,5 %

Konserverings-
buffert 2,5 %

Minimikrav 4,5 %

7 %

Figur 5:1. Framtida krav på kärnprimärkapital för de svenska storbankerna enligt Riksbankens rekommendationer 
i jämförelse med kraven i Basel III

Anm. Notera att en kontracyklisk buffert under särskilda omständigheter kan uppgå till nivåer över motsvarande 
2,5 procent av riskvägda tillgångar.

Källa: Riksbanken

garantin riskerar därmed att leda till felaktig prissättning av kre-
diter. Detta kan i sin tur medföra att kredittillväxten blir för hög 
och att obalanser byggs upp i det fi nansiella systemet.

• En fjärde omständighet är att de svenska bankerna är stora i för-
hållande till den svenska ekonomin. En anledning till detta är att 
bankerna bedriver en omfattande utlandsverksamhet. Samtidigt 
saknas det fungerande internationella överenskommelser för hur 
man ska hantera stora gränsöverskridande bankkoncerner i en 
krissituation. Det gör att ett fallissemang i en svensk storbank 
riskerar att bli svårt att hantera och kan skapa osäkerhet om hur 
kostnaderna ska fördelas mellan de inblandade länderna.

Internationellt pågår det ett arbete inom både Baselkommittén och 
Financial Stability Board (FSB) som syftar till att ålägga banker som är 
systemviktiga på global, regional och nationell nivå högre kapitaltäck-
ningskrav. De högre kapitaltäckningskrav som Riksbanken föreslår för 
de svenska storbankerna inkluderar ett sådant påslag för systemviktig-
het. 

Tabell 5:1. Jämförelse mellan implementeringstidpunkterna för Baselkommit-
téns förslag och Riksbankens rekommendationer

 Kärnprimärkapitalkrav LCR LCR i EUR och USD

Baselkommittén Jan 2013–Jan 2019 Jan 2015 Ej bindande

Riksbanken Jan 2013–Jan 2015 Jan 2013 Jan 2013

Anm. Avser i lag bindande kvantitativa miniminivåer på kärnprimärkapital och LCR.
Källa: Riksbanken

Kapitalrelationer bestäms av kapitalets storlek, tillgångarnas storlek 
och de riskvikter som används för att bestämma de riskvägda tillgång-
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arna. De riskvikter som de svenska bankerna använder på bostadsut-
låning till hushåll är bland de lägsta i Europa (se diagram 5:7). Dessa 
riskvikter är emellertid baserade på historiska data över kreditförluster 
och behöver inte vara representativa för framtida utfall. Finansinspek-
tionen har nu påbörjat ett arbete med att se över riskvikterna.101 Om 
Finansinspektionen skulle komma fram till att riskvikterna för bostads-
lån ska sättas högre än de vikter bankerna i dag tillämpar skulle det 
innebära att bankerna måste hålla mer kapital i absoluta tal mätt, för-
utsatt oförändrade tillgångar. 

Riksbankens rekommendationer angående banker-
nas fi nansierings- och likviditetsrisker

En viktig komponent i Basel III-regelverket är att ålägga banker 
bindande kvantitativa krav på likviditet. Dessa krav fastställs i ett 
kortfristigt likviditetsmått, Liquidity Coverage Ratio (LCR), och i ett 
långsiktigt mått Net Stable Funding Ratio (NSFR). Baselkommittén har 
fastställt måtten på global basis även om det kvarstår visst tekniskt 
arbete kring detaljer innan måttens slutgiltiga form kan fastställas. In-
förandet av LCR ligger närmare i tiden än införandet av NSFR och har 
därför kalibrerats i större utsträckning än NSFR. Riksbankens rekom-
mendationer utgår dock från hur måtten i nuläget är utformade och 
kan därmed komma att ändras om måttens defi nitioner ändras.

De svenska storbankerna bör redan i dag uppfylla Baselkommitténs 

kortfristiga likviditetsmått (LCR) till minst 100 procent

Eftersom de fi nansiella marknaderna präglas av stor osäkerhet sam-
tidigt som de svenska bankerna i stor omfattning använder sig av 
marknadsfi nansiering anser Riksbanken att de svenska storbankerna 
bör uppfylla Baselkommitténs kortfristiga likviditetsmått LCR tidigare 
än vad Baselkommittén har föreslagit. Det innebär att måttet för varje 
bank bör vara uppfyllt till minst 100 procent. Riksbanken kan sam-
tidigt konstatera att svenska banker i dag har god tillgång till fi nansie-
ring och på aggregerad nivå uppfyller banksystemet redan likviditets-
måttet LCR (se diagram 5:4). 

De svenska storbankerna bör redan i dag uppfylla Baselkommitténs 

kortfristiga likviditetsmått (LCR) även separat i euro respektive i 

amerikanska dollar till minst 100 procent

Riksbanken anser även att bankerna på sikt bör klara LCR-kraven i 
varje betydande valuta. Ett första steg mot detta mål är att uppfylla 
kravet i de stora internationella valutorna, det vill säga i både euro och 
amerikanska dollar. Riksbankens analys av storbankernas likviditets risk 

101 Se Risker i det fi nansiella systemet, 2011, Finansinspektionen.
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KAPITEL 5

i utländsk valuta tyder på att denna risk är högre än den totala likvidi-
tetsrisken om alla valutor aggregeras. Det beror på att fi nansiering i 
utländsk valuta är mer kortfristig än vad fi nansiering i svenska kronor 
är, samtidigt som den även tenderar att vara mer fl yktig under perio-
der av fi nansiell påfrestning (se också rutan ”Storbankernas likvidi-
tetsrisk i amerikanska dollar”). Amerikanska dollar var dessutom den 
valuta som Riksbanken först behövde tillföra det svenska banksyste-
met efter kollapsen av Lehman Brothers 2008. Därtill borde det inte 
vara svårt för de svenska bankerna att uppfylla detta krav eftersom 
banker na på aggregerad nivå redan i dag uppfyller likviditetmåttet 
LCR i både dollar och euro (se diagram 5:8).102 

I det här sammanhanget är det angeläget att Finansinspektionen 
inför LCR som ett bindande krav för de svenska storbankerna från och 
med januari 2013. Även Finansinspektionen har uttryckt att det är av 
största vikt att denna reglering kommer på plats i ett så tidigt skede 
som möjligt.103 Riksbankens uppfattning är också att kravet bör in-
föras för alla valutor sammantaget och separat i euro och amerikansk a 
dollar. Tabell 5:1 (mellersta och högra kolumnen) visar hur Riks-
bankens föreslagna införande av LCR förhåller sig till den implemen-
tering som Baselkommittén föreslår.

De svenska storbankerna bör fortsätta att minska sin strukturella lik-

viditetsrisk och närma sig miniminivån på 100 procent i Baselkom-

mitténs strukturella likviditetsmått (NSFR)

Bankernas NSFR är i dagsläget i genomsnitt lägre än miniminivån 100 
procent (se diagram 5:6). Skillnaden i löptid mellan tillgångar och 
skulder är också större i de svenska storbankerna än i många andra 
europeiska banker (se diagram 5:9). Riksbanken anser att de svenska 
storbankerna bör minska denna skillnad bland annat genom att fort-
sätta att förlänga löptiden i sin marknadsfi nansiering. Jämfört med 
den fi nansieringsstruktur som bankerna har i dag, innebär Basel III:s 
minimikrav, när de väl börjar gälla, en stor omställning. Det är därför 
viktigt att bankerna har en god framförhållning och inte avvaktar med 
att ytterligare förlänga sin fi nansiering.

Riksbankens rekommendation avseende 
transparensen i bankernas offentliga 
likviditetsrapportering

I de två senaste stabilitetsrapporterna rekommenderade Riksbanken 
de svenska bankerna att förbättra den offentliga informationen kring 
likviditetsriskerna. De svenska storbankerna har visserligen förbättrat 
sin publika likviditetsrapportering, men den innehåller fortfarande stora 
brister. Riksbanken anser därför att tydligheten i de svenska storbanker-
nas offentliga likviditetsrapportering behöver förbättras y tterligare. 

102  Se Risker i det fi nansiella systemet, 2011, Finansinspektionen (sid 13).
103  Se Risker i det fi nansiella systemet, 2011, Finansinspektionen (sid 12).

Diagram 5:8. Genomsnittligt LCR enligt Baselregel-
verket i USD för de svenska storbankerna
Procent

Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

Juli 2011 September 2011Augusti 2011

Diagram 5:9. Riksbankens strukturella likviditets-
mått för de svenska storbankerna och för bankerna 
i det europeiska urvalet
Stabil fi nansiering i förhållande till illikvida till-
gångar, procent

Anm. De 43 banker som ingår i urvalet har olika affärs-
modeller. För de svenska b ankerna, utom SEB, är måttet 
beräknat per september 2011. För SEB och de europeiska 
bankerna är måttet beräknat per december 2010. Detta 
beror på bankernas rapportering. 

Källor: Liquidatum och Riksbanken

Medelvärde

Diagram 5:7. Riskvikter på bolån enligt Basel II
Procent

Källor: Nationella centralbanker och Riksbanken
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De svenska storbankerna bör minst en gång per kvartal med start 

s enast i delårsrapporter publicerade efter den 1 juli 2012 redogöra 

för sin likviditetsrisk genom att ge information om:

• storleken på sin fritt tillgängliga likviditetsreserv uppdelad på typ 
av likvid tillgång och valuta. Bankerna bör dessutom redovisa 
detta i en matrisform så att valutafördelningen per tillgångsslag 
framgår.

• löptidsinformation uppdelad per tillgångs- och skuldtyp samt per 
valuta.

Riksbanken anser dessutom att bankerna bör redovisa sina kort-

fristiga likviditetsmått (LCR) minst en gång per kvartal med start 

senast i delårsrapporter publicerade efter den 1 juli 2012

Riksbanken anser också att bankerna, exempelvis genom Bank-

föreningen, bör enas om ytterligare relevanta och jämförbara nyckel-

tal och likviditetsriskmått för offentlig redovisning

Riksbanken anser att större transparens genom bättre publik rappor-
tering ökar genomlysningen av banksystemet och minskar eventuella 
risker i det fi nansiella systemet. En ökad transparens i banksystemet 
ger investerarna bättre förutsättningar att korrekt analysera riskerna 
i bankerna. Den ger också bankerna själva en möjlighet att analysera 
sina likviditetsrisker i förhållande till konkurrenternas. Dessutom får de 
banker som tar större likviditetsrisker incitament att minska dessa.

Riksbanken noterar i sammanhanget att Finansinspektionens 
före skrifter om hantering av likviditetsrisker började gälla i januari 
2011. Föreskrifterna anger bland annat att en bank ska tillhandahålla 
information så att marknadens aktörer på ett välgrundat sätt ska 
kunn a bedöma bankens förmåga att hantera likviditetsrisk. Emellertid 
beskriver inte föreskrifterna i detalj vad bankerna ska redovisa. Under 
de tre första kvartalen 2011 har bankerna tagit steg mot en bättre 
transparens och jämförbarhet i enlighet med Riksbankens rekommen-
dation och Finansinspektionens föreskrifter. Riksbanken bedömer dock 
att rekommendationen inte kan anses vara uppfylld (se fi gur 5:2). 
Bland annat går det inte att avgöra hur likviditetsreserverna är fi nan-
sierade eller hur stor den strukturella likviditetsrisken är i alla banker. 
Det går dessutom inte att se hur stor likviditetsrisken är i olika valutor 
i någon av bankerna. Swedbank redovisade likviditetsmåtten LCR och 
NSFR i delårsrapporten för tredje kvartalet 2011. Ingen av de andra 
bankerna redovisade standardiserade nyckeltal eller jämförelsemått 
avseende likviditetsrisken. Därför kvarstår Riksbankens rekommenda-
tion om ökad tydlighet i bankernas offentliga likviditetsrapportering.
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KAPITEL 5

Figur 5:2. Information avseende likviditetsrisker i samband med de svenska storbankernas 
delårsrapportering för tredje kvartalet 2011

Information till-
gängligt per kvartal

Likviditetsbuffert
Löptidsfördelning 
tillgångar och 
skulder

Jämförbara nyckeltal 
och likviditetsmått

Nordea

SHB

Swedbank

SEB

Anm. Tabellen baseras endast på informationen i bankernas delårsrapporter. De kan således ge 
y tterligare information i sina årsredovisningar.

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Uppfyller miniminivån enligt Riksbankens rekommendation

Redovisas men uppfyller inte miniminivån

Saknas eller redovisas endast marginellt
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Beslutsprocessen kring de nya 
kapitaltäckningskraven

De regler för bankernas kapitaltäckning som gäller i Sverige 
baseras ytterst på en global överenskommelse i Baselkommit-
tén. Baselkommittén, som består av tillsynsmyndigheter och 
centralbanker från 27 länder,104 har ingen lagstiftande makt men 
alla medlemmar har förklarat sig villiga att verka för en imple-
mentering av regelverket. Den senaste större överenskommelsen 
i Baselkommittén slöts i december 2010 och brukar benämnas 
Basel III-överenskommelsen. 

Nästa steg är att göra dessa regler till en del av EU-rätten. 
Denna process börjar med att EU-kommissionen tar fram ett 
konkret förslag till regelverkstext för hela EU. Detta regelverk kan 
antingen ta formen av ett EU-direktiv eller en EU-förordning. 

En EU-förordning blir, när den antas, direkt tillämplig i samt-
liga medlemsstater. Det betyder att den blir en del av svensk rätt 
utan att riksdagen behöver fatta något lagstiftningsbeslut. Ett 
EU-direktiv måste dock göras om till en svensk författning innan 
det blir en del av den svenska rätten. Det svenska regelverket 
ska normalt vara på plats inom 18 månader. 

I Sverige genomförs EU-direktiv på fi nansmarknadsom-
rådet vanligen genom att antingen en statlig utredning, eller 
Finansdepartementet internt, tar fram konkreta förslag på hur 
olika nationella lagar och regler behöver ändras. Detta arbete 
ligger, efter ett remissförfarande, sedan till grund för en proposi-
tion från regeringen som därefter beslutas av riksdagen innan 
lagen kan träda ikraft. Efter bemyndigande från regeringen får 
slutligen Finansinspektionen ge ut kompletterande regler genom 
bindande föreskrifter. Ett EU-direktiv kan alltså implementeras 
genom lagar beslutade av riksdagen, förordningar beslutade av 
regeringen eller av föreskrifter beslutade av Finansinspektionen.

EU-kommissionen presenterade i juli 2011 sitt förslag till hur 
Basel III-överenskommelsen ska genomföras inom EU. Lagförsla-
get innebär att vissa delar av överenskommelsen ska implemen-
teras i ett EU-direktiv och andra delar som en EU-förordning. 
Bland annat föreslås de regler som rör tillsynsmyndigheternas 
agerande hamna i ett EU-direktiv. Däremot föreslår EU-kommis-
sionen att nästan alla regler som behandlar kreditinstitutens och 
värdepappersbolagens verksamhet implementeras i form av en 
EU-förordning. 

Eftersom förordningar, till skillnad från direktiv, är direktver-
kande inom hela EU fi nns det normalt inga möjligheter för en-

104  Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Frankrike, Hong Kong, Indien, Indonesien, Italien, 
Japan, Kanada, Kina, Korea, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Ryssland, Saudi Arabien, 
Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Turkiet, Tyskland och USA.
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skilda länder att avvika från reglerna.105 Om EU-kommissionens 
nuvarande förslag accepteras begränsas möjligheterna att i 
svensk lagstiftning ålägga svenska banker kapitaltäckningskrav 
som överstiger kapitaltäckningskraven i EU-förordningen. Där-
emot kan Finansinspektionen fortfarande ålägga bankerna 
högre kapitaltäckningskrav inom ramen för Finansinspektionens 
riskbedömningar (så kallade pelare 2-krav).

När EU-kommissionen har lagt fram sitt förslag granskas 
och förhandlas regelverken både i ministerrådet och i EU-parla-
mentet. Både rådet och parlamentet måste godkänna regelver-
ket för att det ska bli antaget. För Basel III-överenskommelsen 
började dessa förhandlingar under september 2011 och de för-
väntas vara avslutade under första halvåret 2012. 

Enligt vad som nämnts ovan har EU-kommissionen före-
slagit kapitaltäckningsregler som den enskilda medlemsstaten 
inte får göra strängare i den nationella rättsordningen, bortsett 
från vad som kan vara möjligt inom ramen för pelare-2 kraven.

D enna inskränkning av de enskilda medlemsstaternas hand-
lingsfrihet att reglera är föremål för en så kallad subsidiaritets-
prövning. Subsidiaritetsprincipen fi nns inskriven i EU-fördraget 
och innebär att föreskrifter på EU-nivå får antas endast om de 
inte kan beslutas bättre och effektivare på nationell nivå. Genom 
subsidiaritetsprövningen får de nationella parlamenten möjlig-
het att yttra sig om huruvida ett förslag till en EU-rättsakt är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen. Dessa yttranden kan leda 
till att EU-organen måste ompröva sina förslag. Beträffande 
regel förslaget om kapitaltäckningskrav för banker har riks dagen 
i ett yttrande till EU-parlamentet, EU:s ministerråd och EU-
kommissionen tillkännagett att den inte anser att förslaget i sitt 
nuvarande skick är förenligt med subsidiaritetsprincipen och att 
det alltså inte borde antas på EU-nivå.106 

105  Ett direktiv kan antingen vara ett minimidirektiv varvid enskilda länder kan införa strängare – 
men inte lindrigare – regler i det egna landet, eller ett fullharmoniserat direktiv som innebär att 
alla länder måste genomföra direktivet så att de nationella reglerna får samma effekt. I vissa 
direktiv är bara en del av bestämmelserna fullharmoniserande medan andra är minimibestäm-
melser och ibland kan det fi nans undantag som medlemsländer får – men inte behöver – införa.

106  Finansutskottets utlåtande 2011/12:FiU17.
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