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Riksgäldens uppdrag

Statens finansförvaltning

• Statens betalningar och kassa

• Hantera statsskulden

• Ge garantier och lån

• Finansiering av kärnavfall

Finansiell stabilitet

• Skydda insättare

• Hantera bankkris
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Lågt pris på risk globalt kan skapa finansiella obalanser

• Den finansiella stabiliteten i Sverige är god, men 

det finns risker och sårbarheter.

Risker

• Ihållande och högt risktagande på de globala 

finansiella marknaderna.

• Ökad sannolikhet för snabbt fallande tillgångspriser.

• Svenska banker är beroende av marknadsfinansiering. 

• Svenska hushålls skuldsättning.

• Kommersiella fastighetsbolag.

• Hög andel lånefinansiering m.m.

• Penningtvätt.

• Bankverksamhet handlar om förtroende.

• Cyberhot.

• Den finansiella sektorn är utsatt.



Finanskris är skuldkris! 

Vad behövs för att förhindra kris?

• Starka offentliga finanser

• Incitament för hushåll och företag att inte skuldsätta sig för mycket

• Incitament för institutens ledningar att inte ta för mycket risk ur ett samhällsperspektiv

• Välkapitaliserade banker

• Robusta regelverk

• Trovärdigt finanspolitiskt ramverk

• Incitamentsriktigt skattesystem

• Flexibel penningpolitik

• Kraftfull mikro- och makrotillsyn

• Incitamentsriktigt ramverk för krishantering 

• Resolutionsbarhet



Stora samhällsekonomiska kostnader av finansiella

kriser

Källa: Reinhart and Rogoff (2009)
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Stärkta regelverk de senaste tio åren



Sverige hanterade finanskrisen väl 
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Sverige är bättre rustat att hantera bankkriser
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• Aktie- och fordringsägare tar direkta kostnader

• Insättare och skattebetalare skyddas

• Banken håller öppet!

• Riksgälden tar över kontrollen

• Ny VD och styrelse utses

Vad innebär resolution i praktiken?



Övriga skulder

Tillgångar

Nedskrivnings-

bara skulder

Förluster Eget kapital

Skulder 

och eget kapital

Riksgälden

Finansinspektionen

Riksgälden ställer krav på att det finns tillräckligt 
med skulder att skriva ned

• Kravet ser till att systemviktiga 

institut kan bära förluster och 

återkapitaliseras

• Marknadens förväntningar om 

statligt stöd har minskat
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Riksgälden ställer krav på att det finns tillräckligt 
med skulder att skriva ned



Tre kategorier av institut

Stora institut: SEB, SHB, Swedbank

- Systemviktiga 

Mellanstora institut (15 st)

- Varav 6 är systemviktiga 

Små institut (143 st)

- Icke systemviktiga



Vad avgör om ett institut är systemviktigt?

Kritiska verksamheter 

• Metodik för bolån och insättningar

• Individuella bedömningar för övriga verksamheter

Finansiell stabilitet

• Förtroende

• Kreditexponeringar

• Infrastruktur



Systemviktighet – utfall 2018
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Rött: Resolution, Grönt: Konkurs/likvidation

Institut O-SII Typ av verksamhet Bedömning

Kommuninvest 168 Kommunutlåning Särskild bedömning

AB Svensk Exportkredit 166 Exportkredit, direktfinansiering Särskild bedömning

SBAB Bank 166 Bolån Enligt metodik

Länsförsäkringar Bank 133 Bolån, insättningar, småföretag Enligt metodik

Nordnet 39 Värdepappershandel, sparande

Avanza 34 Värdepappershandel, sparande

Landshypotek 34 Utlåning lant- och skogsbruk Särskild bedömning

Skandiabanken 30 Bolån, insättningar Enligt metodik

Sparbanken Skåne 26 Bolån, insättningar, småföretag Enligt metodik

Ikano Bank 23 Konsumentkrediter, finansieringstj.

Carnegie IB 18 Rådgivning, värdepappershandel

Volvofinans Bank 13 Fordonsfinansiering

Resurs Bank 13 Konsumentkrediter, sparande

De Lage Landen 11 Finansieringstjänster

Hoist 10 Förvärv, förvaltning fordringar

} Särskild bedömning

} Särskild bedömning



Fungerar resolution i praktiken?

• Skyddar skattebetalarna - en nödvändig ordning

• Komplement till andra verktyg i en systemkris

• Resolution har genomförts effektivt i Europa 

• Marknadens förväntningar om statligt stöd har minskat

• Reglerna har positiv effekt på den finansiella stabiliteten och den 

realekonomiska utvecklingen



Bankernas balansräkningar behöver anpassas

Centralbankernas roll i resolution måste tydliggöras

Ramverk för hantering av kris i centrala motparter ej på plats

Regelverket måste kunna tillämpas - arbetet 

fortsätter 



Summering 

• Riksgälden har ansvar för att hantera banker som hamnar i kris

• Bättre förutsättningar att hantera bankkriser idag, än innan förra 

finanskrisen

• Effekter av en finanskris kan vi inte eliminera – men skattebetalare kan skyddas

• En bredare verktygslåda – för olika typer av institut och situationer

• Insättningsgarantin gäller alltid


