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Tabell 1. Riksbankens åtgärder under coronapandemin 

Åtgärd Syften 

Program för lån till banker för vidareutlåning 
till företag 

Stödja kreditgivningen till icke-finansiella före-
tag 

Köp av statsobligationer, kommunobligationer, 
säkerställda obligationer, statsskuldväxlar, fö-
retagsobligationer och företagscertifikat 

Bidra till låga räntor i hela ekonomin och väl 
fungerande kreditgivning och på så sätt skapa 
gynnsamma förutsättningar för ekonomin att 
återhämta sig och inflationen att stiga mot må-
let 

Sänkt ränta i stående utlåningsfaciliteten 
(Förändringen var en del i en planerad förenk-
ling av styrsystemet och tidigarelades till följd 
av coronakrisen.) 

Säkerställa att dagslåneräntan på marknaden 
för svenska kronor hamnar nära reporäntan. 
Göra det billigare för bankerna att få tillgång 
till krediter över natten. 

Veckovisa marknadsoperationer där banker er-
bjuds låna mot säkerhet med tre respektive sex 
månaders löptid till reporäntan. 

Stärka bankernas tillgång till likviditet i svenska 
kronor för att underlätta deras finansiering och 
deras roll som kreditgivare för svenska företag. 

Lättade krav på säkerheter för att låna hos 
Riksbanken. 

Stärka bankernas tillgång till likviditet i svenska 
kronor. 

Lån i amerikanska dollar. Stärka tillgången till likviditet i amerikanska 
dollar i det svenska finansiella systemet. 

Anm. En detaljerad beskrivning av Riksbankens åtgärder under coronapandemin finns på Riksban-
kens hemsida, se https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/aktuellt-om-riksbanken-och-co-
ronapandemin/riksbankens-atgarder-i-samband-med-coronapandemin/ 

Källa: Riksbanken. 

Diagram 1. Börsutveckling i inhemsk valuta 

Index, 2020-01-03 = 100 

 
Anm. Streckade linjer markerar Riksbankens beslut den 12, 16, 19 och 26 mars. 

Källa: Macrobond. 

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/aktuellt-om-riksbanken-och-coronapandemin/riksbankens-atgarder-i-samband-med-coronapandemin/
https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/aktuellt-om-riksbanken-och-coronapandemin/riksbankens-atgarder-i-samband-med-coronapandemin/
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Diagram 2. Ränteskillnad mellan olika obligationsslag och statsobligationer i 
Sverige, 5 års löptid 

Procentenheter 

 
Anm. Säkerställda obligationer, företags- och statsobligationer är nollkupongräntor beräknade 
med Nelson-Siegel-metoden. Företagsobligationer inkluderar företag med kreditbetyg motsva-
rande BBB eller bättre. Kommunobligationer är benchmark-obligationer utgivna av Kommunin-
vest. Streckade linjer markerar Riksbankens beslut den 12, 16, 19 och 26 mars. 

Källor: Bloomberg, Macrobond, Refinitiv och Riksbanken. 

Diagram 3. Obligationsräntor, 5 års löptid 

Procent 

 
Anm. Säkerställda och företagsobligationer är nollkupongräntor beräknade med Nelson-Siegel-
metoden, obligationer för företag med kreditbetyg motsvarande BBB eller bättre. Kommunob-
ligationer är benchmark-obligationer utgivna av Kommuninvest. Streckade linjer markerar Riks-
bankens beslut den 12, 16, 19 och 26 mars. 

Källor: Bloomberg, Macrobond, Refinitiv och Riksbanken. 
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Diagram 4. Obligationsräntor, 5 års löptid 

Procent 

 
Anm. Säkerställda obligationer, företags- och statsobligationer är nollkupongräntor beräknade 
med Nelson-Siegel-metoden. Företagsobligationer inkluderar företag med kreditbetyg motsva-
rande BBB eller bättre. Kommunobligationer är benchmark-obligationer utgivna av Kommunin-
vest. Streckade linjer markerar Riksbankens beslut den 12, 16, 19 och 26 mars 2020. 

Källor: Bloomberg, Macrobond, Refinitiv och Riksbanken. 

Diagram 5. Skillnad mellan sälj- och köpräntor på obligationer 

Procentenheter 

 
Anm. Genomsnittliga kvoterade räntor, baserade på samtliga tillgängliga nominella statsobli-
gationer, samt drygt 50 företagsobligationer med varierande löptider och med kreditbetyg som 
motsvarar BBB eller bättre. Streckade linjer markerar Riksbankens beslut den 12, 16, 19 och 26 
mars. 

Källor: Refinitiv och Riksbanken. 
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Diagram 6. Skillnad mellan sälj- och köpräntor på obligationer 

Procentenheter 

 
Anm. Genomsnittliga kvoterade räntor, baserade på samtliga tillgängliga nominella statsobli-
gationer, samt drygt 50 företagsobligationer med varierande löptider och med kreditbetyg som 
motsvarar BBB eller bättre. Streckade linjer markerar Riksbankens beslut den 12, 16, 19 och 26 
mars 2020. 

Källor: Refinitiv och Riksbanken. 

Diagram 7. Bankernas utlåning med kort löptid till företag fördelad på 
företagsstorlek  

Index, februari 2020 = 100 

 
Anm. Korta och långa löptider avser upp till, respektive mer än, 1 års löptid på lånet (inte rän-
tan). Storleksindelning i enlighet med EU-kommissionens rekommendation (2003/361/EG), där 
kombinationen antal anställda, omsättning och tillgångar avgör storleksklassificeringen.  

Källa: SCB (KRITA). 
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Diagram 8. Bankernas utlåning med lång löptid till företag fördelad på 
företagsstorlek 

Index, februari 2020 = 100 

 
Anm. Korta och långa löptider avser upp till, respektive mer än, 1 års löptid på lånet (inte rän-
tan). Storleksindelning i enlighet med EU-kommissionens rekommendation (2003/361/EG), där 
kombinationen antal anställda, omsättning och tillgångar avgör storleksklassificeringen. 

Källa: SCB (KRITA). 
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