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bästa läsare,

vi börjar detta nummer av riksbankens tidskrift med tre artiklar som fokuserar på frågor av 

stor betydelse för att utveckla centralbankernas penningpolitiska arbete.

•	 Elmér,	Guibourg,	Kjellberg	och	Nessén	analyserar	Riksbankens	penningpolitiska	åtgärder	

under finanskrisen 2008–2009. då genomförde riksbanken inte bara så kallade kon-

ventionella åtgärder, det vill säga sänkte reporäntan kraftigt för att motverka bortfallet 

av efterfrågan på varor och tjänster, utan vidtog även ett antal extraordinära åtgärder. 

riksbanken lånade bland annat ut svenska kronor och amerikanska dollar på längre 

löptider till de svenska bankerna. syftet med dessa lån var att säkerställa likviditeten i 

det finansiella systemet, motverka uppbyggnaden av höga riskpremier och förbättra den 

penningpolitiska transmissionsmekanismen. dessa åtgärder bidrog till att både korta och 

långa räntor blev lägre under krisen, vilket exempelvis innebar att bankernas kostnader 

för att finansiera nya bolån till hushållen kunde hållas nere. erfarenheterna från finans-

krisen visar att det är viktigt för riksbanken att ha ständig beredskap för att snabbt 

kunna vidta lämpliga extraordinära åtgärder när behovet uppstår.

•	 Carlsson	analyserar	relationen	mellan	penningpolitik,	inflation	och	arbetslöshet.	Han	

visar att denna relation påverkas av vilken slags teoretisk modell som används. På lång 

sikt påverkas arbetslösheten av de regelverk och institutioner som styr arbetsmarknaden. 

enligt äldre vetenskaplig litteratur är det arbetslöshetens avvikelse från en konstant lång-

siktig	nivå	som	påverkar	inflationen.	I	en	modern	nykeynesiansk	modell	med	stela	löner	

och	priser	gäller	inte	detta.	Inflationen	påverkas	där	av	gapet	mellan	den	observerade	

arbetslösheten och den arbetslöshet som skulle råda om alla priser och löner anpassade 

sig friktionslöst. denna skillnad innebär att det är viktigt att klargöra vilken underlig-

gande tankeram som man utgår ifrån när man diskuterar penningpolitikens betydelse för 

inflation	och	arbetslöshet.

•	 Hokkanen,	Melin	och	Nilson	beskriver	metoden	för	och	resultaten	av	den	företagsunder-

sökning som riksbanken genomför tre gånger per år. syftet med undersökningen är att 

ge information om konjunkturläget innan det statistiska utfallet är tillgängligt. svaren på 

de frågor som ställs till företagen kompletterar alltså den ekonomiska statistiken och kan 

därför användas som tidigt underlag för penningpolitiska bedömningar. de hjälper också 

riksbanken att göra en kvalitativ analys, i syfte att upptäcka och förstå nya aspekter på 

den ekonomiska utvecklingen sedd ur företagens perspektiv. de intervjuade företagen 

utgör därmed ett viktigt nätverk som underlättar riksbankens analys av näringslivet. 

riksbanken bearbetar även företagens svar för att skapa en kvantitativ och snabb kon-

junkturindikator. det var denna som tillsammans med den kvalitativa analysen gjorde 

att företagsundersökningen tidigt fångade konjunkturens nedgång 2008 och vändning 

2009. 
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vi presenterar också två artiklar som uppmärksammar några samhällsekonomiska aspekter 

på risk respektive effektivitet i vissa delar av det finansiella systemet. 

•	 Juks	analyserar	hur	banker	i	Sverige	och	andra	länder	intecknar	tillgångar	för	att	sänka	

sina finansieringskostnader. en del av denna pantsättning kan vara motiverad i sam-

band med finansiell oro. investerarna vill då minska riskerna samtidigt som det råder 

brist på säkra värdepapper. Möjligheten att inteckna tillgångar eller ställa säkerheter gör  

finansieringen billigare. Men om det blir mycket vanligt med inteckning av tillgångar kan 

det också bidra till att skapa risker i det finansiella systemet. det beror på att inteckning 

av tillgångar, eller så kallad säkerställd finansiering, innebär att den icke-säkerställda 

finansieringen blir dyrare och mer riskfylld. Om bankerna räknar med att en del av dessa 

kostnader kan föras över till staten och därmed till skattebetalarna finns en risk att an-

delen intecknade tillgångar blir större än vad som är samhällsekonomiskt motiverat. för 

att motverka denna risk kan det vara lämpligt att myndigheterna stärker disciplinen på 

marknaderna. det kan bland annat ske genom att man gör insättningsgarantin beroende 

av bankernas inteckningsgrad och ökar transparensen kring hur mycket och vilka av 

bankernas tillgångar som är intecknade. 

•	 Segendorf	och	Jansson	undersöker	effektiviteten	i	det	svenska	betalningssystemet.	De	

visar att användningen av kontanter respektive bank- och kreditkort i sverige är förhål-

landevis effektiv. svenska konsumenter bedöms dock använda kontanter oftare än vad 

som vore samhällsekonomiskt optimalt. det kan därför vara motiverat att stimulera 

konsumenterna att i högre grad använda bankkort. ett sätt att åstadkomma detta är att 

införa transparenta och kostnadsbaserade avgifter för olika typer av betalningar. för att 

konsumenterna lättare ska kunna acceptera sådana avgifter kan de behöva kompenseras 

till exempel med bättre ränta på transaktionskonton eller lägre priser i handeln. dess-

utom kan sådana avgifter behöva kompletteras med enkel och riktad information.

 

trevlig läsning!

Claes berg och Joanna gerwin
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innehåll

n riksbankens penningpolitiska åtgärder under finanskrisen – 
utvärdering och lärdomar  8
Heidi Elmér, Gabriela Guibourg, David Kjellberg och Marianne Nessén

vilka penningpolitiska åtgärder – konventionella och extraordinära – vidtog 

riksbanken under den finansiella krisen 2008–2009 och vilka blev effekterna? 

i denna artikel beskriver vi ett händelseförlopp under vilket reporäntan inom 

loppet av ett drygt halvår sänktes med 4,5 procentenheter, och då riksbanken 

som mest lånade ut belopp till svenska banker motsvarande drygt 9 procent av 

bnP. vi förklarar också varför riksbanken vidtog dessa åtgärder och analyserar 

deras effekter. vår analys visar att dessa åtgärder hade önskad effekt. både 

penningmarknads- och obligationsräntor och rörliga bolåneräntor blev lägre och 

de penningpolitiska förväntningarna föll. en viktig erfarenhet av finanskrisen är 

hur viktigt det är att riksbanken har beredskap att snabbt kunna vidta lämpliga 

extraordinära åtgärder när behovet uppstår.

n Penningpolitik och arbetslöshet: en begreppsöversikt  31
Mikael Carlsson

Relationen	mellan	penningpolitik	och	arbetslöshet	är	ett	flitigt	diskuterat	ämne.	

i denna debatt används en mängd arbetslöshetsbegrepp som anses relevanta 

för penningpolitiken. det är dock inte alltid lätt att förstå vare sig exakt vad 

som avses med dessa begrepp eller vad deras relation är till penningpolitiken. i 

denna artikel diskuteras därför vilka begrepp som är relevanta utifrån modern 

teori och hur dessa skiljer sig från äldre litteratur. Med avstamp i huvudteorierna 

om arbetslöshet diskuteras först i artikeln begrepp som handlar om 

arbetslösheten på lång sikt. därefter riktar vi uppmärksamheten mot kortsiktiga 

begrepp, och då särskilt sambandet mellan kortsiktig variation i arbetslöshet 

och	inflation.	En	viktig	orsak	till	förvirring	i	debatten,	förutom	oklara	begrepp,	

är att den nya och den äldre tankeramen för det kortsiktiga sambandet mellan 

arbetslöshet	och	inflation	inte	är	förenliga	med	varandra.	Till	exempel	visas	i	

denna	artikel	att	vad	som	driver	inflation	i	den	ena	tankeramen	inte	gör	det	i	

den andra.   
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n Riksbankens företagsundersökning – en snabb 
konjunkturindikator  52
Jyry Hokkanen, Tore Melin och Alexander Nilson

I likhet med flera andra centralbanker genomför Sveriges riksbank en egen 

företags undersökning. Syftet med undersökningen är att få ett aktuellt 

underlag för en bedömning av konjunkturläget och ekonomins utveckling 

redan innan officiell statistik publicerats. Det svenska näringslivets struktur 

med få branschdominerande företag gör det möjligt för Riksbanken att täcka 

utvecklingen inom en stor del av ekonomin genom att främst vända sig till de 

större företagen. Företagens svar används också för att göra prognoser för 

utvecklingen av BNP. 

n Asset encumbrance and its relevance for financial stability  65
Reimo Juks

Increased asset encumbrance in a number of countries has raised questions 

about the underlying driving forces and consequences of such trends for 

financial stability. This article argues that some increase in asset encumbrance 

is natural in distressed market conditions where investors demand more safety 

and there is an overall lack of safe assets. Yet asset encumbrance may be 

also driven by banks’ strong private incentives to tilt their financing towards 

secured funding, with adverse effects on financial stability. The banks’ 

failure to internalise liquidity effects, rating arbitrage, risk-insensitive deposit 

pricing, upcoming regulatory reforms and implicit government guarantees 

are leading banks to ignore some of the social costs associated with secured 

funding. Regulatory interventions should aim to encourage the issuance of 

unsecured funding and eliminate or mitigate regulatory imperfections. Among 

the recommended policy actions are increasing the transparency of asset 

encumbrance and changing the deposit insurance system to reflect asset 

encumbrance, as these measures do not require the assessment of a socially-

optimal level of asset encumbrance that varies over time and across countries.
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n Kontanter eller kort. Hur bör vi betala?  88
Björn Segendorf och Thomas Jansson

Billiga och smidiga betaltjänster främjar handel och välstånd. Effektiviteten i 

betalningssystemet är därför en viktig samhällsfråga. I denna artikel redogör 

vi kortfattat för de samhällsekonomiska kostnaderna för kontant- och 

kortbetalningar och diskuterar hur betalningssystemet ska kunna användas 

mer effektivt. Vi finner att kort och kontanter används förhållandevis effektivt 

i det svenska betalningssystemet. Det finns dock en potential att ytterligare 

minska kostnaderna för betalningar genom att i högre utsträckning än i dag 

använda bankkort. Användningen av betalningssystemet skulle också kunna 

bli mer effektiv om man införde transparanta och kostnadsbaserade avgifter. 

För att kon sumenterna lättare ska kunna acceptera sådana avgifter kan 

man kompensera dem för avgifterna och komplettera med enkel och riktad 

information. 
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Riksbankens penningpolitiska åtgärder 
under finanskrisen – utvärdering och 
lärdomar
Heidi elmér, Gabriela GuibourG, david KjellberG ocH marianne nessén

Heidi Elmér var verksam vid Riksbankens avdelning för penningpolitik fram till september 2012 och är nu verksam vid Skandia.  
Övriga författarare är verksamma vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

Vilka penningpolitiska åtgärder – konventionella och extraordinära – vidtog Riksbanken 

under den finansiella krisen 2008–2009 och vilka blev effekterna? I denna artikel beskri-

ver vi ett händelseförlopp under vilket reporäntan inom loppet av ett drygt halvår sänktes 

med 4,5 procentenheter, och då Riksbanken som mest lånade ut belopp till svenska banker 

motsvarande drygt 9 procent av BNP. Vi förklarar också varför Riksbanken vidtog dessa 

åtgärder och analyserar deras effekter. Vår analys visar att dessa åtgärder hade önskad 

effekt. Både penningmarknads- och obligationsräntor och rörliga bolåneräntor blev lägre 

och de penningpolitiska förväntningarna föll. En viktig erfarenhet av finanskrisen är hur 

viktigt det är att Riksbanken har beredskap att snabbt kunna vidta lämpliga extraordinära 

åtgärder när behovet uppstår.

När den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs i september 2008 

övergick det som hade börjat som en kris på den amerikanska bolånemarknaden till en 

global finanskris – den allvarligaste som västvärlden sett sedan 1930-talets depression. 

Osäkerheten och misstron mot deras motparters kreditvärdighet gjorde de finansiella aktö-

rerna ovilliga att handla med och låna ut till varandra. Krisen medförde att tillgångspriserna 

världen över föll dramatiskt och de finansiella marknaderna fungerade mycket dåligt – vissa 

delmarknader upphörde till och med helt att fungera. Riskpremierna steg dessutom kraftigt 

– det blev både dyrare och svårare att få krediter.1

Den här situationen ställde penningpolitiken inför oväntade utmaningar. Penningpoliti-

ken påverkar ekonomin genom ett antal olika kanaler, som till exempel bank- och mark-

nadsräntorna, växelkursen och kreditgivningen. Under normala förhållanden påverkar för-

ändringar i styrräntan först räntebildningen och de finansiella förhållandena i ekonomin och 

sedan efterfrågan, produktionen och inflationen. Riksbanken publicerar även en reporänte-

bana, alltså en prognos över den framtida reporäntan, som är förenlig med inflationsmålet. 

På så sätt kan Riksbanken även försöka påverka förväntningarna om framtida reporäntor 

1 Riskpremier är den extra avkastning investerare kräver som kompensation för att de tar en högre risk. Risk-
premier kan delas upp i olika delar. Löptidspremien kompenserar för risken att räntorna kommer att utvecklas 
ogynnsamt under den tid en investerare äger instrumentet. Likviditetspremien kompenserar för risken att inte 
kunna omsätta en placering till likvida medel överhuvudtaget eller utan att förlora kraftigt i värde. Kreditrisk-
premien kompenserar för risken att motparten inte ska kunna fullfölja sina förpliktelser.
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och bidra till att styra räntebildningen i ekonomin på längre löptider. Det är denna kedja av 

effekter på hela ekonomin efter en förändring i reporäntan som brukar kallas den penning-

politiska transmissionsmekanismen.2 

Under den finansiella krisen 2008–2009 var dock störningarna på de finansiella markna-

derna så stora att penningpolitikens genomslagskraft försämrades. De ökade riskpremierna 

medförde att förändringarna av reporäntan hade mindre effekt än normalt på marknads-

räntorna – transmissionsmekanismen för penningpolitiken fungerade helt enkelt inte 

tillräckligt bra. De stora sänkningarna av reporäntan innebar dessutom att reporäntans nivå 

närmade sig noll, vilket begränsade Riksbankens möjligheter att vid behov använda sig av 

ytterligare räntesänkningar för att underlätta kreditgivningen och stimulera ekonomin. Men 

ytterligare penningpolitiska stimulanser behövdes eftersom BNP fortsatte att falla kraftigt i 

inledningen av 2009. 

Riksbanken, liksom många andra centralbanker, behövde därför vidta så kallade extraor-

dinära åtgärder, som även syftade till att främja den finansiella stabiliteten. Bland annat er-

bjöd Riksbanken sina motparter lån i kronor på längre löptider och lån i amerikanska dollar, 

godkände ett större antal värdepapper som säkerheter samt utökade kretsen av motparter.3 

De första lånen genomfördes i oktober 2008 och därefter erbjöds lån regelbundet ända 

fram till oktober 2010.

Dessa åtgärder hade flera syften. De var tänkta att säkerställa likviditeten i det svenska 

finansiella systemet, att få de finansiella marknaderna att fungera bättre samt att underlätta 

kreditgivningen och reducera olika riskpremier som begränsade penningpolitikens genom-

slag. Det är naturligtvis svårt i en kris av den omfattning som vi upplevde 2008–2009 att 

dra en klar gräns mellan de åtgärder som genomfördes i syfte att bevara den finansiella sta-

biliteten och de som genomfördes i penningpolitiskt syfte. Åtgärder som i huvudsak syftade 

till att främja de finansiella marknadernas funktionssätt har också påverkat och förbättrat 

den penningpolitiska transmissionsmekanismen från styrräntan till de räntor som hushåll 

och företag möter. Dock hade en av de extraordinära åtgärderna – utlåningen till låg och 

fast ränta med lång löptid – ett klart uttalat penningpolitiskt syfte. 

I denna artikel fokuserar vi på att analysera syftet med och effekterna av Riksbankens 

krisåtgärder från ett penningpolitiskt perspektiv. Vi börjar med att beskriva de penning-

politiska åtgärder, såväl konventionella som extraordinära, som Riksbanken vidtog under 

2008–2010. Därefter diskuterar vi vilka effekter som de krisåtgärder som genomfördes i 

penningpolitiskt syfte förväntades ha. I den tredje delen av artikeln utvärderar vi de fak-

tiska effekterna på olika marknadsräntor, de räntor som hushåll och företag möter samt på 

växelkursen av de tre stora lån som Riksbanken gav ut i juli, september respektive oktober 

2 Se Apel och Claussen (2012) för en närmare beskrivning av transmissionskanaler.
3 Penningpolitiska motparter är de institut som får utnyttja Riksbankens lånefaciliteter. En penningpolitisk motpart 

ska vara ett kreditinstitut med säte eller filial i Sverige som är deltagare i RIX, Riksbankens system för överföring 
av kontoförda pengar. Se Sellin och Åsberg Sommar (2012) för närmare beskrivning av de olika motpartskate-
gorier som hade tillgång till Riksbankens operationer och extraordinära åtgärder. En aktuell lista över vilka som 
är motparter finns på Riksbankens hemsida www.riksbank.se. 
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2009. Sedan övergår vi till att beskriva avvecklingen av den extraordinära utlåningen och 

effekterna av denna. I den avslutande delen av artikeln diskuterar vi kort de lärdomar som 

Riksbanken har dragit av sina erfarenheter av extraordinära åtgärder.

FINANSKRISEN DRABBADE MARKNADERNA HÅRt

Den första fasen av finanskrisen inleddes under sommaren 2007 när bostadspriserna i USA 

började falla. Detta hade en negativ inverkan på de finansiella institutioner som finansierat 

en stor mängd bostadslån. Det var svårt att bedöma hur stora kreditförluster som kunde 

uppstå från amerikanska bostadslån när bostadspriserna föll och detta skapade osäkerhet 

bland investerare och banker. 

I mitten av september 2008 drabbade den finansiella krisen både Sverige och omvärlden 

i full skala. När den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs blev 

marknadsaktörernas brist på förtroende för motparternas kreditvärdighet akut. De finan-

siella aktörer som drabbades fanns i många länder, inte bara i USA. Därmed minskade 

tillgången på krediter på de finansiella marknaderna världen över och vissa marknader 

upphörde mer eller mindre att fungera. Många finansiella institutioner som tidigare hade 

finansierat sig billigt med kortfristiga lån hade nu problem att förnya dessa lån och om 

de fick nya lån var de betydligt dyrare än tidigare. Basis-spreaden – skillnaden mellan en 

tremånaders interbankränta och den förväntade dagslåneräntan om tre månader – sköt i 

höjden (se diagram 1).4 Den redan pågående internationella konjunkturnedgången för-

djupades. Särskilt dramatisk var nedgången i världshandeln som inledningsvis var större än 

nedgången vid depressionen under 1930-talet.

Omfattande krisåtgärder 

Myndigheterna runt om i världen påbörjade kraftfulla åtgärder för att stoppa den negativa 

utvecklingen. I Sverige vidtog Riksbanken, regeringen och andra svenska myndigheter en 

rad åtgärder för att mildra effekterna av den internationella finansiella krisen och förbättra 

de finansiella marknadernas sätt att fungera i Sverige. Även aktörer på den svenska mark-

naden drabbades av den generella brist på finansiering i amerikanska dollar som uppstod 

efter Lehman Brothers konkurs. I slutet av september började Riksbanken därför låna ut 

amerikanska dollar till svenska banker, dels med hjälp av medel ur valutareserven, dels 

via den tillfälliga lånefacilitet som den amerikanska centralbanken Federal Reserve hade 

erbjudit Riksbanken och andra centralbanker.5 Kort därefter började Riksbanken också låna 

ut svenska kronor för att underlätta bankernas finansiering på lite längre sikt. till exempel 

erbjöds bankerna krediter i kronor med tre och sex månaders löptid. I förlängningen syftade 

4 Den ränteskillnad som anges av basis-spreaden mäter investerarnas preferenser att hålla likvida medel jämfört 
med att binda dem på tre månader. Stigande ränteskillnad betyder att riskpremien som avspeglar likviditets- och 
kreditrisker har ökat.

5 Eftersom lånemarknaden i dollar är en global marknad erbjöd Federal Reserve andra länders centralbanker att 
förmedla dollarlån till sina respektive motparter. Detta ledde till att likviditetsstödet i dollar kunde nå fler delar 
av det globala finansiella systemet och mer effektivt motverka den likviditetskris som pågick. Se s. 23 i Riks-
bankens årsredovisning 2009 för mer information om Riksbankens utlåning i utländsk valuta.
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Riksbankens åtgärder till att underlätta kreditförsörjningen i Sverige och reducera de olika 

riskpremier som begränsade penningpolitikens genomslag på de räntor som bankerna 

erbjuder företag och hushåll.
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Diagram 1. Skillnad mellan interbankräntor och förväntade styrräntor
(basis spread), räntepunkter

Storbritannien 

USA 

Euroområdet 

Sverige 

Anm. Differensen är beräknad som skillnaden mellan tre månaders interbankränta och tre 
månaders overnight index swap.    

Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken.

Styrräntan sänktes och fasträntelån introducerades 

Samtidigt skedde också en radikal omläggning av den traditionella penningpolitiken i 

många länder världen över (se diagram 2). Den 8 oktober 2008 sänkte centralbankerna 

i USA, Storbritannien, euroområdet, Kanada, Schweiz och Sverige styrräntorna med 0,5 

procentenheter i en gemensam aktion. Ytterligare sänkningar följde allteftersom den inter-

nationella konjunkturen fortsatte att försämras och utvecklingen i den svenska ekonomin 

påverkades starkt. Sverige drabbades hårt av den globala recessionen och den efterföljande 

kollapsen i världshandeln eftersom den svenska ekonomin är starkt exportberoende. Efter 

att ha fallit med nästan 4 procent sista kvartalet 2008, föll BNP i Sverige med ytterligare 

5 procent under 2009. 
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Diagram 2. Styrräntor, procent

Mellan oktober 2008 och juli 2009 sänktes reporäntan sammanlagt med 4,5 procent-

enheter till historiskt låga 0,25 procent. I juli 2009 annonserade Riksbanken sin avsikt 

att låta räntan ligga kvar på denna låga nivå i över ett år fram till hösten 2010. Samtidigt 

beslutade Riksbankens direktion om det första penningpolitiskt motiverade lånet: bankerna 

erbjöds 100 miljarder kronor i lån med fast och låg ränta med cirka 12 månaders löptid (vi 

benämner fortsättningsvis dessa lån fasträntelån). Bakom detta beslut låg bedömningen att 

den penningpolitiska verktygslådan behövde kompletteras med extraordinära åtgärder i ett 

läge då reporäntan närmade sig sin nedre gräns och behovet av penningpolitisk stimulans 

kvarstod. Med dessa åtgärder ville Riksbanken minska den stora skillnaden mellan repo-

räntan och de marknadsräntor som hushåll och företag under denna period mötte och på 

så sätt bidra till att penningpolitiken skulle få avsedd effekt.

totalt erbjöd Riksbanken tre stycken fasträntelån med cirka ett års löptid på 100 miljarde r 

kronor vardera från juli till november 2009. Lånen fördelades genom räntebudgivning, 

det vill säga Riksbankens motparter fick lägga bud på lånen genom att ange både önskad 

volym och ränta. tekniskt sett bestämde Riksbanken således inte den fasta räntan helt själv. 

Men Riksbanken stipulerade en miniminivå för räntan som var lika med reporäntan med 

ett påslag på 0,15 procentenheter, det vill säga 0,40 procent. trots att motparterna visade 

stort intresse för de erbjudna lånen – två av de tre auktionerna blev övertecknade – uppgick 

tilldelningsräntorna ändå som mest till några räntepunkter över den lägsta möjliga budrän-

tan.6 Riksbanken lånade ut sammanlagt 296,5 miljarder kronor i de tre auktionerna med 

fast räntelån. De totala utestående lånevolymerna i svenska kronor till både fast och rörlig 

ränta uppgick som mest till 9 procent av BNP.

6 tilldelningsräntorna blev 0,45, 0,43 respektive 0,40 procent.
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FAStRÄNtELÅNEN SKULLE StÖDjA PENNINgPOLItIKEN …

Finanskrisen medförde att transmissionskanalerna – framför allt räntekanalen – inte  

fungerade normalt. Fasträntelånen avsåg att motverka detta och bidra till att penning-

politiken skulle få avsedd effekt. Den förväntade effekten av fasträntelånen på olika 

marknadsräntor kan något förenklat delas upp i två komponenter: likviditetseffekter och 

signaleringseffekter. 7

… genom likviditetseffekter …

Riksbankens fasträntelån hade i praktiken två syften: att öka utbudet av finansiering till 

banksystemet och samtidigt sänka bankernas finansieringskostnader genom att göra det 

billigare för bankerna att låna av Riksbanken än via marknaden. 

Med fasträntelånen skapade Riksbanken alltså ett stort utbudsöverskott av kronor i 

banksystemet, vilket tänktes leda till en rad olika effekter på marknadsräntorna. Exempelvis 

förväntades den ökade tillgången till relativt långfristig och omfattande finansiering minska 

bankernas refinansieringsrisk, det vill säga risken att en bank som behöver finansiering inte 

får det via kapitalmarknaderna. Detta skulle kunna pressa ned likviditetspremierna och där-

med bidra till lägre marknadsräntor, inklusive lägre utlåningsräntor till hushåll och företag.

En annan effekt som väntades följa av fasträntelånen var att bankerna skulle kunna dra 

fördel av de arbitrageliknande möjligheter som dessa lån gav upphov till. genom att låna 

billigt i Riksbanken och placera pengarna i exempelvis räntebärande värdepapper med mot-

svarande löptid men med högre ränta (såsom bank- och företagscertifikat eller bostads-

obligationer med löptider upp till ett år) skulle en bank kunna få positiv avkastning. Den 

här typen av placeringar skulle kunna bidra till att pressa upp priset på dessa räntebärande 

värdepapper och följaktligen leda till att räntan skulle gå ned. Inför det första fasträntelånet 

förväntades denna typ av potentiella arbitrageeffekter uppstå i främst kortfristiga stats- 

och bostadsobligationer. 

… och signaleringseffekter

Fasträntelånen genomfördes som ett komplement till den traditionella penningpolitiken 

som gick ut på att sänka reporäntan och samtidigt signalera att reporäntan skulle hållas på 

en låg nivå det närmaste året. Fasträntelånen syftade alltså till att öka förtroendet för att 

Riksbanken verkligen avsåg att bedriva en expansiv penningpolitik fram till hösten 2010. 

Man kan säga att Riksbanken ”satsade pengar” på sin egen prognos för reporäntan genom 

att låna ut pengar till låg och fast ränta med en löptid på ett år. För att det ska bli lättare  

att förstå det resonemanget behöver vi först kort förklara hur Riksbankens styrsystem 

fungerar.8 

7 En liknande typ av indelning av effekterna finns även i andra studier av olika typer av kvantitativa lättnader.  
Se till exempel Bauer och Rudebusch (2011).

8 För en utförlig beskrivning av Riksbankens styrsystem se Nessén, Sellin och Åsberg Sommar (2011).
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Mängden kronor som finns i ekonomin kan endast regleras av Riksbanken eftersom 

betalningssystemet är ett slutet system. Om Riksbanken tillför likviditet i form av lån 

till bankerna uppstår ett överskott i betalningssystemet (givet att systemet är i balans i 

utgångsläget). Riksbanken avser att balansera betalningssystemet varje dag, vilket sker 

genom olika marknadsoperationer. Avsikten är att skapa goda förutsättningar att uppnå en 

stabil dagslåneränta nära Riksbankens reporänta. Ett överskott balanseras genom veckovisa 

emissioner av Riksbankscertifikat eller genom dagliga finjusterande transaktioner. Bankerna 

kan därmed välja att placera sitt överskott hos Riksbanken antingen i Riksbankscertifikat till 

reporäntan eller i de dagliga finjusteringarna till reporäntan minus 0,1 procentenheter. 

För Riksbanken kunde fasträntelånen ha inneburit en förlust om reporäntan höjdes 

eftersom överskottet som lånen orsakade behövde dräneras löpande med Riksbankens 

ordinära marknadsoperationer, där Riksbanken betalar en ränta kopplad till reporäntan. 

Intäkterna från fasträntelånen var däremot bundna till auktionernas tilldelningsräntor 

under lånens löptid. Så länge Riksbanken höll fast vid sin ränteprognos och höll reporäntan 

oförändrad på 0,25 procent bedömdes Riksbanken göra en liten vinst eftersom räntan på 

fasträntelånen var cirka 0,4 procent (det vill säga Riksbanken skulle ha ett positivt ränte-

netto). Om Riksbanken däremot skulle frångå sin prognos och höja reporäntan tidigare än 

signalerat skulle detta kunna leda till förluster för Riksbanken. På så sätt kunde fastränte-

lånen förstärka Riksbankens signalering att man menade allvar med att hålla reporäntan låg 

under en lång period. 

Under våren 2009 var de penningpolitiska förväntningarna, mätt med både termins-

räntor och enkätundersökningar, högre än den rådande reporäntebanan.9 genom beslutet 

att erbjuda fasträntelån förväntade sig Riksbanken att trovärdigheten för reporäntebanan 

skulle stärkas och att de penningpolitiska förväntningarna skulle bli lägre. Därmed kunde 

fasträntelånen bidra till att terminsräntor och andra marknadsräntor skulle förbli låga eller 

sjunka ytterligare och i slutänden underlätta de finansiella förhållandena för företag och 

hushåll.

FAStRÄNtELÅNEN gAV EFFEKtER PÅ RÄNtORNA

Vi har använt en metod som brukar kallas ”event study” för att mäta de kvantitativa effek-

terna av de tre fasträntelånen.10 Samma typ av utvärderingsmetod har även använts för att 

studera effekterna av andra centralbankers extraordinära åtgärder.11 Ett första steg i studien 

är att identifiera tillfällen när ny information om fasträntelånen blev tillgänglig. Sådan 

information har främst kommit från Riksbankens egna annonseringar av bland annat beslut, 

auktionsvillkor och auktionsresultat. Men även andra nyheter som kan påverka marknads-

9 Det finns olika sätt att mäta de penningpolitiska förväntningarna. Man kan genom enkätundersökningar få svar 
på marknadsaktörernas förväntningar direkt. Ett annat sätt är att utgå från terminsräntor som är marknadspris-
sättningen av de penningpolitiska förväntningarna.

10 Se appendix för en mer detaljerad beskrivning av utvärderingsmetoden.
11 Se till exempel gagnon m. fl. (2010) samt Krishnamurthy och Vissing-jorgensen (2010) för skattningar av 

e ffekter på amerikanska tillgångspriser av Federal Reserves olika kvantitativa åtgärder. Se artikeln ”Central Bank 
Communication in Periods of Heightened Uncertainty” i ECB Monthly Bulletin November 2009 för skattningar 
av effekter på finansiella marknader av Europeiska centralbankens (ECB:s) fasträntelån.
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aktörernas förväntningar på Riksbankens åtgärder kan ha haft betydelse. När en lista med 

sådana tillfällen är upprättad analyseras i det andra steget hur olika marknadsräntor samt 

växelkursen utvecklats vid de olika tidpunkterna och på så sätt kan fasträntelånens likvidi-

tets- och signaleringseffekter på de finansiella marknaderna kvantifieras och sammanvägas.

Studien fokuserar på att mäta fasträntelånens genomslag på en rad olika marknads-

räntor, bland andra terminsräntor, interbankräntor och obligationsräntor. Även förändringar 

i ränteskillnader (även kallade spreadar), som exempelvis skillnaden mellan en tvåårig 

bostads- och statsobligation, har studerats.

Det går inte att helt isolera fasträntelånens effekter från andra faktorer. Lånen ingick 

som en del av den samlade penningpolitiska bedömningen där även det aktuella ränte-

beslutet och Riksbankens egen reporänteprognos (räntebanan) ingick. trots mätproblemen 

som detta innebär har vi ändå bedömt att Riksbankens studie ger en rimlig uppskattning av 

de ränteeffekter som de tre fasträntelånen gav upphov till.12

Sammantaget visar vår analys att fasträntelånen pressade ned de kortfristiga mark-

nadsräntorna med som mest cirka 20 räntepunkter. Exempelvis minskade interbankräntor 

samt räntor på bank- och företagscertifikat, vilket gjorde kortfristig finansiering billigare för 

både finansiella och icke-finansiella företag. En studie som kvantifierar effekterna av ECB:s 

fasträntelån 2009 visar på liknande effekter (ECB Monthly Bulletin November 2009).

Analysen visar också att räntorna på mer långfristiga ränteinstrument, såsom stats- och 

bostadsobligationer, sjönk när Riksbanken publicerade en räntebana med en prognos 

för låg reporänta under lång tid och samtidigt annonserade ett fasträntelån. De största 

effekterna kunde observeras för obligationer med löptider på upp till två år där räntorna 

sammantaget föll med som mest cirka 40 räntepunkter. Lägre styrränteförväntningar och 

lägre likviditetsriskpremier verkar ha varit några viktiga faktorer bakom de lägre obligations-

räntorna, men det är svårt att helt isolera den effekt som endast kan tillskrivas fastränte-

lånen eftersom andra händelser som inträffade samtidigt också kan ha påverkat de svenska 

räntemarknaderna. Däremot verkar annonseringen av fasträntelånen ha haft ganska liten 

effekt på växelkursen. 

Penningmarknadsräntorna sjönk

Penningmarknaden är marknaden för kortfristiga lån med löptid på upp till ett år. Vi har 

analyserat effekterna på interbankräntor genom att studera så kallade StIBOR-räntor på 

olika löptider.13 Dessa interbankräntor används i stor utsträckning som referensränta för 

många typer av finansiella kontrakt, exempelvis för många banklån och prissättning av 

företagscertifikatlån. Eventuella effekter av fasträntelånen på interbankräntor får därmed 

12 För ytterligare diskussion om mätproblem, se appendix. 
13 Det är svårt att hitta något annat tillförlitligt, precist och högfrekvent datamaterial för räntenoteringar på kort-

fristiga lånemarknader än StIBOR. StIBOR-räntorna är fem bankers (under den här perioden var de sex banker) 
dagliga bedömning av det aktuella ränteläget för icke-säkerställda lån för olika löptider på interbanklånemarkna-
den. Även om StIBOR-räntor inte är vanliga marknadsräntor, och har sina begränsningar när det gäller att exakt 
spegla faktiska räntor för lån utan säkerheter, så följer förändringarna i StIBOR-räntorna ändå förändringarna i 
de flesta räntorna på de relaterade marknaderna väl.
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även ett bredare genomslag som kan bidra till lägre räntor för både företag och hushåll 

(se nedan). 

Ränteförändringarna för interbankräntor med olika löptider redovisas i diagram 3. Vi 

redovisar två olika skattningar på den totala effekten, ett där vi inkluderar alla nio händel-

ser som förknippas med fasträntelånen (röd stapel) och ett där vi bara inkluderar de tre 

tillfällen där de respektive fasträntelånen annonseras för första gången (blå stapel). Det 

genomgående resultatet för hela studien är att huvuddelen av effekterna uppstod vid de tre 

annonseringarna av respektive fasträntelån. 

Den interbankränta som har löptid från i morgon till nästa dag kallas för tomorrow-to-

next (t/N) och har en mycket hög korrelation med Riksbankens reporänta. Sammanlagt 

minskade t/N-räntan med 0,33 procentenheter mellan juni och december 2009, alltså 

under den period som Riksbanken gav ut de tre fasträntelånen. 0,25 procentenheter av den 

totala nedgången i t/N-räntan kan härledas till reporäntesänkningen med 0,25 procent-

enheter i juli 2009. Det betyder att övriga 0,08 procentenheter sannolikt var kopplade till 

den kraftiga ökningen av banksystemets likviditet till följd av fasträntelånen. 

De mer långfristiga interbankräntorna på tre och sex månaders löptid minskade med 

sammanlagt 0,30 respektive 0,37 procentenheter i samband med de relevanta annon-

seringsdagarna. För att rensa för effekten av reporäntesänkningen den 2 juli och foku-

sera på likviditetseffekter av fasträntelånen behöver vi analysera de olika spreadmåtten, 

basis spread och FRA-RIBA-spread, som visas i diagram 3.14, 15 Dessa mått anger skillnaden 

mellan interbankräntan och den genomsnittligt förväntade dagslåneräntan under samma 

löptid. Denna skillnad representerar långivarens räntekompensation för att låna ut över-

skottslikviditet (kompensation för likviditetsrisk) samt för att låna ut till en låntagare som 

kan ställa in betalningarna (kompensation för kreditrisk). Spreadmåtten minskade med 

0,04–0,14 procentenheter vid de relevanta annonseringstillfällena för fasträntelånen. Mel-

lan juni och december 2009 minskade dessa spreadar med 0,19–0,36 procentenheter, men 

under en så lång tidsperiod kan naturligtvis andra faktorer än fasträntelånen ha spelat in. 

Exempelvis minskade motsvarande spreadar även i andra länder under den här perioden, 

vilket indikerar att den globala finansiella risken då minskade. Detta bidrog sannolikt till att 

risken i det svenska banksystemet också minskade efter att ha varit förhöjd under hela den 

globala finanskrisen. Icke desto mindre verkar annonseringen av fasträntelånen ha bidragit 

till att få ned de kortfristiga räntekostnaderna för banker och företag som använder sig av 

marknadsfinansiering. 

14 Basis spread är skillnaden mellan StIBOR interbankränta och StINA-ränta med samma löptid. Vi analyserar tre 
och sex månaders löptid. StINA är ett räntederivatkontrakt där två parter byter ett fast ränteflöde respektive ett 
rörligt ränteflöde med varandra. Det rörliga ränteflödet baseras på räntan för den korta löptiden tomorrow-to-
next som är nära relaterad till Riksbankens reporänta. Den marknadsnoterade fasta räntan i StINA-kontrakten 
reflekterar den genomsnittliga förväntade dagslåneräntan under kontraktets löptid.

15 FRA och RIBA är två olika typer av terminsräntekontrakt. I ett terminsräntekontrakt kommer två parter överens 
om en ränta vid en framtida tidpunkt. tidsintervallet samt priset (räntan) på kontraktet bestäms när kontrak-
tet ingås och kommer till stor del att bero på motparternas ränteförväntningar. FRA-kontrakt (Forward Rate 
Agreement) avser terminskontrakt för framtida tre månaders StIBOR medan RIBA-kontrakt avser framtida repo-
räntenivåer. Se anmärkningen till diagram 3 för en definition av FRA-RIBA-spreaden.
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Diagram 3. Den aggregerade effekten på kortfristiga räntor och spreadar vid 
information om fasträntelånen, procentenheter

Anm. Basis spread är skillnaden mellan STIBOR interbankränta och STINA-ränta. 
FRA-RIBA-spreaden är skillnaden mellan det kortaste terminskontraktet för STIBOR 3 månader 
(FRA-kontrakt) och motsvarande terminskontrakt för reporäntan (RIBA). Spreaden reflekterar 
förväntad interbankspread på 0 till 3 månaders sikt. Nyheter relaterade till fasträntelånen avser 
annonseringen av nya lån, villkor eller auktionsresultat, se Appendix tabell A1.

Källa: Riksbanken.

Även obligationsräntorna sjönk 

Fasträntelånen förväntades även ha en viss effekt på en del långfristiga räntebärande 

värdepapper som stats- och bostadsobligationer. Eftersom fasträntelånen hade en löptid på 

ett år är det rimligt att förvänta sig att deras eventuella effekter var störst på obligationer 

med löptider på ungefär två år eller kortare. Vi har därför analyserat förändringar i både 

obligationernas räntenivåer och olika mått på ränteskillnader (spreadar) som skulle kunna 

vara relaterade till likviditets- och kreditrisker.

Diagram 4 visar de sammanvägda ränteförändringarna för stats- och bostadsobligatio-

ner vid annonseringen av fasträntelånen. Statsobligationsräntorna med två och fem års 

löptid föll sammanlagt med 0,46 respektive 0,25 procentenheter. Reporäntesänkningen i 

juli 2009 förklarar såvitt vi kan bedöma som mest 0,10–0,20 procentenheter av den sam-

manlagda förändringen i dessa räntor. Förändringarna i obligationsräntorna kan sannolikt 

förklaras av både likviditets- och signaleringseffekter. Det är dock inte möjligt att helt 

renodla dessa effekter och ange hur mycket de respektive effekterna bidrog till den totala 

räntenedgången i obligationsräntorna.
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Diagram 4. Den aggregerade effekten på obligationsräntor vid information om 
fasträntelånen, procentenheter

Anm. Obligationsräntorna är nollkupongräntor med en konstant löptid, beräknade från 
interpolerade avkastningskurvor. Bostadsobligationsräntorna baseras på räntenoteringar 
för Stadshypoteks säkerställda bostadsobligationer. Nyheter i form av annonseringar kring 
nya lån, villkor eller auktionsresultat, se tabell A1.
 
Källa: Riksbanken.

Bostadsobligationsräntorna föll något mer än statsobligationsräntorna. För löptiderna ett, 

två och fem år var minskningen 0,45, 0,47 respektive 0,32 procentenheter. Fasträntelånets 

effekter på bostadsobligationsräntorna kan dock ha fått draghjälp från ECB:s köp av säker-

ställda bostadsobligationer som inleddes den 6 juli 2009 och pågick under hela det följande 

året. ECB:s köp berörde förvisso endast marknaderna för säkerställda obligationer emitterade 

i euro, men det kan på marginalen ha underlättat den totala finansieringssituationen för de 

svenska banker och bostadsinstitut som även finansierar sig genom emissioner i euro.16

I diagram 5 redovisas hur ränteskillnaden (spreaden) mellan bostadsobligationer och 

motsvarande ränteswappar förändrades i samband med fasträntelånen.17 Spreadarna för 

löptiderna ett, två och fem år minskade med 0,07, 0,21 respektive 0,14 procentenheter. Av 

den totala minskning i ränteskillnaden mellan bostadsobligationsräntor och swapräntor för 

löptider på ett och två år som kunde noteras mellan juni och december 2009 ägde merpar-

ten rum i samband med annonseringen av fasträntelånen (se blå stapel). Denna minskning 

bör även ha påverkat bolåneräntorna till hushållen. Denna ränteskillnad är nämligen ett vik-

16 Innehavaren av en säkerställd obligation har särskild förmånsrätt vid en eventuell konkurs. 
17 En ränteswap är en överenskommelse mellan två parter om att utbyta en viss ränta mot en annan ränta under 

en i förväg bestämd tidsperiod och i enlighet med vissa villkor. En stor del av bankernas och bolåneinstitutens 
bolån till hushåll har en kortfristig räntebindningstid på tre månader. Det innebär att bankerna har en stor 
del av sina intäkter från bolån baserad på en tremånaders ränta. Samtidigt sker bankernas egen upplåning 
på långa löptider via emissioner av bostadsobligationer. För att matcha sin finansieringskostnad så att den 
motsvarar r änteintäkterna kan en bank använda en ränteswap för att omvandla den fasta räntekostnaden till en 
tremånaders ränta. Bankens totala finansieringskostnad blir då tremånadersräntan plus ränteskillnaden mellan 
exempelvis en femårig bostadsobligationsränta och en swapränta med samma löptid.
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tigt mått på den merkostnad som banker eller bolåneinstitut får betala för att omvandla en 

långfristig finansieringskostnad till exempelvis en tremånaders ränta och därmed en viktig 

faktor som påverkar de bolåneräntor som hushållen möter.18 
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Effekter vid alla annonseringar relaterade till fasträntelånen 

Effekter vid annonseringarna av beslut om de tre fasträntelånen  

Diagram 5. Den aggregerade effekten på bostadsobligationsspreadar vid information 
om fasträntelånen, procentenheter

Anm. Obligationsräntorna är nollkupongräntor med en konstant löptid, beräknade från 
interpolerade avkastningskurvor. Bostadsobligationsräntorna baseras på räntenoteringar för 
Stadshypoteks säkerställda bostadsobligationer. Nyheter i form av annonseringar kring nya 
lån, villkor eller auktionsresultat, se tabell A1. 

Källa: Riksbanken.

Hushållens bolåneräntor föll när finansieringskostnaderna minskade

Ett syfte med Riksbankens fasträntelån var att försöka få ned det allmänna ränteläget i  

den svenska ekonomin genom att påverka de marknadsräntor som avgör bankernas finan-

sieringskostnader. De rörliga bolåneräntorna föll 0,42 procentenheter, från 2,26 i juni före 

första fasträntelånet till 1,84 procent i december efter det sista fasträntelånet, vilket är mer 

än de 0,25 procentenheter som reporäntan sänktes under perioden.19, 20 Som vår analys 

visar bidrog fasträntelånen till att hålla nere exempelvis interbank- och bostadsobligations-

räntor, vilket ledde till att bankernas och bolåneinstitutens kostnader för att finansiera 

nya bolån till hushållen blev lägre. Framför allt har fasträntelånen bidragit till att fördröja 

ö kningen av bankernas finansieringskostnader. Den högre finansieringskostnad som etable-

18 För en mer detaljerad förklaring, se fördjupningsrutan ”Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll 
och företag” i Penningpolitisk rapport februari 2012.

19 Se finansmarknadsstatistiken som Statistiska centralbyrån samlar in från finansiella institut på uppdrag av Riks-
banken. 

20 Bolåneräntor är inte en marknadsränta som reagerar omedelbart på ny information utan kan justeras med flera 
dagars fördröjning. Därmed är det inte meningsfullt att studera de omedelbara effekterna på bolåneräntorna vid 
annonseringarna om fasträntelånen.
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rats efter 2010 beror delvis på att priset på risk nu är högre än före den finansiella krisen. 

För en utförligare diskussion om detta hänvisar vi till fördjupningsrutan ”Den senaste 

utvecklingen på den korta interbankmarknaden” i Finansiell stabilitet 2011:1.21

De penningpolitiska förväntningarna föll

För att uppskatta signaleringseffekten av fasträntelånen studerar vi hur marknadens pris - 

sättning av de penningpolitiska förväntningarna utvecklades.22 Prissättningen definieras här 

som marknadsnoterade terminsräntor – eller mer specifikt så kallade FRA- och RIBA-kon-

trakt. I diagram 6 visas de summerade förändringarna i räntorna på några olika terminskon-

trakt för de tre dagar då nya fasträntelån annonserades (den 2 juli, 3 september och 

22 oktober 2009). Diagrammet visar fem olika terminskontrakt och anger förändringar i 

både RIBA- och FRA-kontrakt som mäter den förväntade reporäntan 1–2 år fram i tiden. 

FRA- och RIBA-räntorna kan även påverkas av andra faktorer (så kallade riskpremier) 

än penningpolitiska förväntningar, men för de dagsförändringar vi mäter antar vi att dessa 

faktorer är konstanta.23 Om vi alltså antar att riskpremierna i FRA- och RIBA-räntorna var 

oförändrade de aktuella dagarna kan de resultat som visas i diagram 6 tolkas som att de 

penningpolitiska förväntningarna på 1–1,5 års horisont föll med sammanlagt 0,25–0,45 

procentenheter (se de röda staplarna). Den sammanlagda effekten på terminsräntan med 

cirka två års horisont (FRA september 2011) var dock bara en minskning med 0,05 procent-

enheter. 

21 För en utförligare diskussion om prissättningen av boräntor hänvisar vi till fördjupningsrutan ”Förhållandet 
mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag” i Penningpolitisk rapport februari 2012.

22 Ett sätt att kontinuerligt mäta penningpolitiska förväntningar är att utgå från marknadsnoterade terminsräntor. 
terminsräntor är räntor som bestäms idag för placeringar eller lån som påbörjas först vid en framtida tidpunkt 
(likviddagen) och sträcker sig över en bestämd löptid. terminsräntan kan ses som summan av den förväntade 
genomsnittliga reporäntan från likviddagen till förfallodagen, en löptidspremie som kompenserar för ränterisk 
och andra riskpremier som beror på likviditets- och kreditrisker. Marknadens penningpolitiska förväntningar 
beräknas som terminsräntan justerad för dessa premier. Ett mindre kontinuerligt sätt att mäta penningpolitiska 
förväntningar är att ställa frågor om penningpolitiska förväntningar via enkäter.

23 För FRA-räntorna skulle detta antagande kunna vara missvisande eftersom de är terminskontrakt på framtida 
StIBOR med tre månaders löptid och eftersom även framtida StIBOR kan påverkas av fasträntelånen via likvidi-
tetseffekter. Därmed kan signaleringseffekten överskattas när man mäter den med FRA-räntor. Resultaten visar 
dock på det omvända eftersom förändringarna i FRA-räntorna är mindre än förändringarna i RIBA-räntorna.



– 21 –

penning- och valutapolitik 2012:3

-0,50 

-0,45 

-0,40 

-0,35 

-0,30 

-0,25 

-0,20 

-0,15 

-0,10 

-0,05 

0,00 

RIBA, sept 2010 RIBA, mars 2011 FRA, juni 2010 FRA, dec 2010 FRA, sept 2011 

Effekter vid annonseringarna av beslut om de tre fasträntelånen  

Effekter vid annonseringarna av beslut om andra och tredje fasträntelånet + spekulation 17/6 

Diagram 6. Den aggregerade effekten på terminsräntor vid information om fastränte-
lånen, procentenheter

Anm. FRA är ett terminskontrakt för STIBOR om tre månader och RIBA är terminskontrakt 
för ett tre månaders genomsnitt av reporäntan.
  
Källa: Riksbanken.

I samband med den första annonseringen av fasträntelån den 2 juli 2009 sänkte Riksbanken 

även reporäntan med 0,25 procentenheter. Räntesänkningen var nästan 0,20 procent-

enheter större än vad marknadsaktörerna hade räknat med i genomsnitt. En del av den 

förändring i de kortfristiga terminsräntorna som följde direkt efter berodde därför på detta 

överraskande beslut och hade alltså inte med fasträntelånet att göra. Sammantaget föll 

terminsräntorna med 0,15–0,18 procentenheter den 2 juli och det är sannolikt att en stor 

del av den förändringen kan hänvisas till den oväntade räntesänkningen. Som en isolerad 

händelse hade annonseringen av det första fasträntelånet därmed sannolikt en ganska liten 

effekt på de penningpolitiska förväntningarna. till detta bidrog det faktum att marknads-

aktörerna redan i mitten av juni hade börjat spekulera kring Riksbankens möjligheter att 

använda sig av fasträntelån för att stödja en låg räntebana efter att ECB i början av maj 

2009 annonserat lån till fast ränta med ett års löptid. Därmed kan signaleringseffekten 

från fasträntelånet ha varit inkluderad i terminsräntorna redan inför annonseringen den 

2 juli. Exempelvis föll terminsräntorna med 0,07–0,10 procentenheter redan den 17 juni då 

uppen bara spekulationer började.24

Om vi i stället lägger samman ränteförändringarna den 17 juni med effekterna i sam-

band med annonseringarna av de två sista fasträntelånen får vi ett potentiellt bättre mått 

på den totala signaleringseffekten. Detta beror på att vi exkluderar effekterna av repo-

räntesänkningen den 2 juli och tar hänsyn till att det första fasträntelånet helt eller delvis 

kan ha varit förväntat redan från den 17 juni. Den sammantagna effekten blir då 0,22–0,37 

24 Vi har identifierat detta datum utifrån spekulationer i marknadsbrev och ett uttalande från Konjunkturinstitutet 
om att Riksbanken sannolikt skulle genomföra någon form av kvantitativa åtgärder senare under 2009.
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procentenheter, vilket framgår av de blå staplarna i diagram 5. Oavsett vilken av dessa 

mätmetoder vi använder visar resultaten att fasträntelånen hade noterbara effekter på de 

penningpolitiska förväntningarna.

Små effekter på växelkursen

Utöver effekter på marknadsräntorna kan fasträntelånen ha haft signaleringseffekter på 

växelkursen. Men eftersom valutamarknaden reagerar på ett stort flöde av information  

under en dag är det svårt att bevisa att växelkursförändringen under den dag då Riksbanken 

annonserade ett fasträntelån enbart är kopplad till denna annonsering. 

Vår analys av förändringarna i tCW-index och i kronkursen gentemot euron respektive 

den amerikanska dollarn visar att fasträntelånens effekt på växelkursen överlag inte varit 

speciellt stor.25 Vi kan dock ändå notera att kronans växelkurs påverkades, framför allt vid 

annonseringen av beslutet om det första fasträntelånet i juli 2009. Den dagen försvagades 

kronan med 1,1 procent mot euron och med 3 procent mot dollarn. Vid annonseringen 

av de två övriga fasträntelånen var effekterna på växelkursen mindre, vilket gör att det 

sammanvägda måttet som visas i diagram 7 helt domineras av effekten i juli. Kronförsvag-

ningen den 2 juli 2009 kan också vara en effekt av att reporäntan vid samma tillfälle över-

raskande sänktes till 0,25 procent. Här kan vi därför inte fullständigt isolera och identifiera 

fasträntelånets effekter på kronan. tillgängliga data indikerar alltså att fasträntelånen inte 

hade någon tydlig effekt på kronan.
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Diagram 7. Den aggregerade effekten på växelkurser vid information om fastränte-
lånen, procentuell försvagning

Anm. Positiv (negativ) effekt innebär att svenska kronan försvagades (stärktes). SEK/TCW är ett 
valutakursindex för svenska kronan som väger samman växelkursen gentemot Sveriges viktigaste 
handelspartner.   

Källa: Riksbanken.

25 tCW-index är ett index som mäter den svenska kronans värde mot en korg av andra valutor.
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RIKSBANKEN AVVECKLADE DE EXtRAORDINÄRA ÅtgÄRDERNA 2010

Under 2010 fungerade de finansiella marknaderna allt bättre. Bland annat fick både de 

svenska bankerna och andra aktörer återigen allt bättre tillgång till finansiering via de pri-

vata marknaderna. Dessutom utvecklades den svenska ekonomin klart bättre än förväntat. 

BNP ökade med 6,1 procent 2010, en ökning som var större än nedgången året innan. 

Uppgången var bred och kunde noteras i samtliga delar av försörjningsbalansen. Även 

arbetsmarknaden utvecklades bättre än förväntat och arbetslösheten började minska.

Riksbanken började därför signalera sin exitstrategi, det vill säga sina planer för en 

gradvis avveckling av sin extraordinära utlåning. Redan vintern 2009 började Riksbanken 

successivt höja räntan på de lån med rörlig ränta som man fortsatte att erbjuda bankerna i 

stabilitetssyfte. Löptiderna på dessa lån blev också allt kortare under 2010. På så sätt kunde 

Riksbanken gradvis förbereda bankerna på att återgå till ett normalt läge utan extraordinär 

utlåning när de stora fasträntelånen skulle återbetalas under sommaren och hösten 2010. 

I takt med att bankerna fick bättre tillgång till marknadsfinansiering och Riksbankens ut-

låning blev mindre fördelaktig valde bankerna att inte förlänga sin upplåning hos Riksbanken. 

I oktober 2010 betalades det sista utestående fasträntelånet tillbaka och därmed hade 

Riksbanken avslutat sin extraordinära utlåning.26 Diagram 8 visar tydligt att Riksbankens 

extraordinära utlåning ledde till att Riksbankens balansomslutning först ökade väsentligt för 

att sedan snabbt minska under hösten 2010.
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Diagram 8. Centralbankers balansomslutning i procent av BNP

Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, Office for National Statistics, SCB samt 
respektive centralbank.

Parallellt med att den extraordinära utlåningen avvecklades började även penningpolitiken 

som helhet att återgå till ett mer normalt läge. Riksbanken hade lämnat reporäntan oför-

26 Efter detta återstod endast några mindre utestående lån till rörlig ränta. I januari 2011 betalades det sista ute-
stående lånet med rörlig ränta tillbaka.
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ändrad på 0,25 procent från och med juli 2009. I juli 2010 höjdes reporäntan för första 

gången till 0,5 procent och sedan följde ytterligare 3 höjningar om vardera 0,25 procent-

enheter. I slutet av 2010 låg reporäntan på 1,25 procent. 

Riksbanken kommunicerade sin exitstrategi långt i förväg. I praktiken avvecklades de 

e xtraordinära åtgärderna på ett förhållandesvis enkelt sätt: I och med att Riksbankens 

fasträntelån förföll till återbetalning under 2010 och utlåningen inte förnyades hade 

Riksbanken i stort sett avvecklat sina extraordinära åtgärder. tekniskt sett var Riksbankens 

exitstrategi därmed okomplicerad, även om de lån som förföll omfattade relativt stora 

belopp i förhållande till BNP. till skillnad från många andra centralbanker hade Riksbanken 

inte använt sig av köp av värdepapper som en krisåtgärd, vilket sannolikt också gjorde det 

lättare att planera och genomföra avvecklingen av de extraordinära åtgärderna.

OSÄKERHEt SKAPADE FRIKtIONER VID AVVECKLINgEN AV DE EXtRAORDINÄRA 

ÅtgÄRDERNA27

I samband med att Riksbanken avslutade den extraordinära utlåningen var det rimligt att 

förvänta sig att interbank- och obligationsmarknadsräntorna återigen skulle öka. Syftet 

med att erbjuda fasträntelånen hade ju varit att pressa ned dessa räntor genom att minska 

likviditetsriskpremierna. När det sista fasträntelånet förföll till betalning i oktober 2010 

steg mycket riktigt interbankräntor och bostadsobligationsräntor, men det uppstod även 

temporära friktioner som ledde till ökad volatilitet på framför allt de kortfristiga penning-

marknaderna. Den ökade oron på interbankmarknaderna påverkade under en kortare tid 

även andra delmarknader med högre marknadsräntor som följd. Varför uppstod dessa 

friktioner trots att Riksbanken tydligt hade kommunicerat sin exitstrategi i förväg samtidigt 

som bankerna hade god tillgång till alternativ finansiering?

När bankerna återbetalade fasträntelånen sjönk likviditeten i banksystemet snabbt, vilket 

främst påverkade den mest kortfristiga interbankmarknaden, det vill säga dagslånemarkna-

den. Att det kunde bli en effekt på interbankmarknaden var väntat, men omfattningen av 

denna effekt var svår att bedöma på förhand. 

Under den period som Riksbanken tillhandahöll stora mängder likviditet minskade han-

deln på dagslånemarknaden drastiskt eftersom bankerna inte längre behövde låna pengar 

av varandra över natten. När lånen sedan förföll och likviditeten minskade blev bankerna 

åter tvungna att hantera sin kortfristiga finansiering genom att jämna ut sina dagliga över- 

och underskott med varandra. Under denna övergång uppstod en osäkerhet om vilka 

belopp, och till vilken ränta, som bankerna var beredda att låna ut till varandra från en 

dag till en annan utan säkerheter. Från att ha varit mycket låg och stabil i förhållande till 

reporäntan sedan hösten 2008 steg därför dagslåneräntan. Osäkerheten på dagslånemark-

naden påverkade även andra delmarknader och pressade upp även de längre penningmark-

nadsräntorna. 

27 Se även fördjupningsrutorna ”Den tillfälliga marknadsoron efter avvecklingen av Riksbankens lånefaciliteter” i 
Finansiell stabilitet 2010:2 och ”Den senaste utvecklingen på den korta interbankmarknaden” i Finansiell  
stabilitet 2011:1.
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Den ökade osäkerheten bestod under några veckor efter att det sista stora fastränte-

lånet förfallit i oktober 2010. Därefter kom bankerna överens om vilka nya förhållanden 

som skulle gälla på dagslånemarknaden. Därmed minskade osäkerheten kring tillgången till 

och priset på dagslån. Detta ledde i sin tur till att läget på övriga penning- och obligations-

marknader också gradvis stabiliserades. 

Åtgärderna dolde ett ändrat riskbeteende hos finansiella aktörer 

Vid sidan av den ökade osäkerheten fanns det andra faktorer som kan förklara de friktio-

ner som uppstod. De stora likviditetsöverskott som rådde när fasträntelånen var på plats 

hade dolt ett nytt fenomen. Den finansiella krisen hade bidragit till ett ändrat riskbeteende 

hos de svenska bankerna. Det är tydligt att bankerna i samband med krisens utbrott blivit 

mer medvetna om riskerna i banksystemet samtidigt som deras behov av att hålla större 

reserver av likvida medel som en del av sin likviditetshantering hade ökat. Effekterna 

av detta nya beteende blev tydliga först när tillgången till överskottslikviditet minskade 

och bankerna i större utsträckning åter behövde låna och låna ut pengar sinsemellan på 

interbank- och dagslånemarknaden. Konsekvensen av ökad riskmedvetenhet och större 

likviditetsbuffertar blir ett högre pris på likviditet i form av högre likviditetsriskpremier. Före 

finanskrisen var dessa riskpremier mycket små. Att de genomsnittliga riskpremierna på 

svenska penning- och obligationsmarknaden skulle bli högre efter avvecklingen av Riks-

bankens extraordinära åtgärder var inte förvånande. Anpassningen till den nya situationen 

var dock förmodligen mer volatil än vad marknadsaktörerna hade förväntat sig. Förändrad 

likviditetshantering och ökad riskmedvetenhet är inte något unikt för svenska banker. Även 

utländska marknadsaktörer har uppvisat detta beteende och vill hålla mer likvida medel än 

före den finansiella krisens utbrott. 

Men det var inte bara bankernas ändrade riskbeteende kring likviditetshanteringen som 

orsakade den ökade volatiliteten på marknaden. Bankerna själva var väl förberedda på att 

betala tillbaka sina lån till Riksbanken och hade tillgång till långfristig marknadsfinansiering. 

Men det var ett antal andra marknadsaktörer som dragit nytta av de låga och stabila inter-  

 bankräntorna som överskottslikviditeten bidragit till. Det hade alltså uppstått arbitrage-

liknande möjligheter där aktörerna med hjälp av billig finansiering med kort löptid kunde 

investera i längre tillgångar som exempelvis bostadobligationer. När de korta interbank-

räntorna sedan steg och den billiga finansieringen försvann blev denna typ av investering 

inte längre fördelaktig och aktörerna valde då att sälja sina innehav, vilket ledde till fallande 

priser och högre räntor. 

Det är förvisso naturligt att vissa friktioner uppstår då marknaden anpassar sig från en 

situation med stora likviditetsöverskott i banksystemet till en mer normal situation. Men 

den typen av friktioner som uppstod vid avvecklingen av Riksbankens åtgärder visar att 

det är uppenbart att alla marknadsaktörer inte var fullt förberedda på konsekvenserna av 

avvecklingen. Detta trots att avvecklingen tydligt kommunicerades i förväg och Riksbanke n 

förde en dialog med bankerna inför denna. En lärdom från Riksbankens exitstrategi är 

därför att man ska räkna med att det kan vara svårt att i förväg överblicka den kedja av 
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reaktioner som kan uppstå när man efter en lång period drar tillbaka ett stort likviditets-

överskott och återgår till ett mer normalt sätt att hantera likviditet.

EFFEKtIVA ÅtgÄRDER FÖRUtSÄttER FÖRBEREDELSER OCH SNABBt AgERANDE

Riksbankens penningpolitiska styrsystem har visat sig fungera väl under såväl normala 

förhållanden som under den senaste finansiella krisen. I normala fall använder Riksbanken 

ett fåtal instrument för att implementera penningpolitiken. Men under den finansiella krisen 

genomförde Riksbanken ett antal förändringar av styrsystemet och vidtog en rad extra-

ordinära åtgärder – främst utlåning i svenska kronor och amerikanska dollar till bankerna. 

Andra centralbanker genomförde liknande extraordinära åtgärder. Den största skillnaden 

jämfört med andra centralbanker är att Riksbanken inte köpte värdepapper som en kris-

åtgärd. Men alternativet att köpa räntebärande värdepapper som exempelvis stats- eller 

bostadsobligationer utreddes och diskuterades även på Riksbanken. Direktionen bedömde 

dock att fasträntelånen i kombination med övriga penningpolitiska åtgärder var tillräckliga 

för att hantera den aktuella situationen och att ytterligare åtgärder inte var nödvändiga.28 

Vår utvärdering av fasträntelånens effekter visar att lånen under 2009 ledde till gynn-

sammare finansiella förhållanden i Sverige. trots att reporäntan hade nått vad som upp-

fattades som reporäntans nedre gräns, kunde Riksbanken motverka en svag ekonomisk 

utveckling genom att göra penningpolitiken mer expansiv. Både penningmarknads- och 

obligationsräntor samt rörliga bolåneräntor blev lägre som en konsekvens av fastränte-

lånen. Vår slutsats är att den här typen av fasträntelån kan ha effekt på marknadsräntor, 

åtminstone i en situation då de finansiella marknaderna inte fungerar friktionsfritt. 

Erfarenheterna från den finansiella krisen visar hur viktigt det är att Riksbanken har 

beredskap att snabbt kunna vidta lämpliga extraordinära åtgärder när behovet uppstår. Det 

kan heller inte uteslutas att andra åtgärder, exempelvis köp av värdepapper, kan komma att 

behövas i framtiden. Ytterligare en viktig lärdom är att förändringar och nya åtgärder kräver 

en del förberedelser innan de kan implementeras i praktiken. Det kan exempelvis innebära 

att nya rutiner, avtal och system kan behöva utarbetas. Det är alltså en fördel om Riksban-

ken har infrastrukturen på plats under normala tider så att behovet av längre förberedelser 

blir mindre i ett läge då extraordinära åtgärder snabbt behöver genomföras. Riksbanken 

beslutade därför våren 2012 att komplettera den penningpolitiska verktygslådan genom 

att åter anskaffa en begränsad obligationsportfölj i svenska kronor. genom denna åtgärd 

säkerställs att Riksbanken har de system, rutiner och kunskaper som behövs för att i fram-

tiden stå rustad att genomföra extraordinära åtgärder med kort varsel.

Även avvecklingen av krisåtgärderna gav viktiga erfarenheter. Riksbanken kommunice-

rade sin exitstrategi i god tid, i förhoppning om att förbereda bankerna på en situation utan 

likviditetsstöd. I takt med att bankerna fick allt bättre tillgång till marknadsfinansiering igen 

och utlåningen från Riksbanken blev dyrare och erbjöds på allt kortare löptider uppmuntra-

des bankerna att låta lånen hos Riksbanken förfalla. Bankernas övergång från omfattande 

28 Se penningpolitiskt protokoll från direktionens sammanträde den 20 april 2009.



– 27 –

penning- och valutapolitik 2012:3

likviditetsstöd till full marknadsfinansiering skedde därmed gradvis och blev förhållandevis 

odramatisk.

Den volatilitet på penning- och obligationsmarknaderna som uppstod efter att Riks-

banken hösten 2010 avvecklade sina extraordinära åtgärder varade under några veckor 

innan läget stabiliserades. Den kortfristiga penningmarknaden fortsätter dock än i dag, 

under hösten 2012, att visa högre volatilitet och högre räntor än före finanskrisen. Detta 

är sannolikt delvis en följd av att bankerna blivit mer medvetna om riskerna i banksystemet 

samtidigt som deras behov av att hålla större reserver av likvida medel som en del av sin lik-

viditetshantering ökat. Dessutom har den pågående skuldkrisen i Europa bidragit till högre 

riskpremier och ökad marknadsoro, vilket även påverkar den svenska ränte- och valuta-

marknaden. Att riskpremierna fortfarande är högre än de var före den finansiella krisens 

utbrott har därmed flera orsaker. Det förefaller inte heller sannolikt att de återgår till de låga 

nivåer vi såg innan den finansiella krisen bröt ut.29

Det bör understrykas att Riksbanken valde att avveckla de extraordinära åtgärderna 

under en period då relativt gynnsamma villkor rådde. Läget på de finansiella marknaderna 

hade förbättrats, den svenska ekonomin återhämtade sig med god fart och övriga central-

banker fortsatte att förse marknaderna med stora likviditetsöverskott. En viktig erfarenhet 

av Riksbankens arbete med exitstrategi är därmed att det trots förberedelser kan vara svårt 

att i förväg överblicka de fulla konsekvenserna av en avveckling av extraordinära åtgärder. 

29 Även nya regleringar spelar en viktig roll för framtida riskpremier. Se exempelvis fördjupningsrutan ”Basel III  
– effekter på de svenska bankerna och Sverige” i Finansiell stabilitet 2010:2.
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Appendix: Beskrivning av metoden för att uppskatta effekterna av 
fasträntelånen

En metod av typen ”event study” studerar de omedelbara priseffekterna vid publiceringen 

av ny information. Metoden används i den här studien för att summera ränteförändring-

arna vid de specifika mättillfällen som kan kopplas till dagar då ny information relaterad till 

fasträntelånen har offentliggjorts. Summan av ränte- eller växelkursförändringarna under 

de dagarna antas reflektera den sammanlagda effekt som fasträntelånen haft på finansiella 

priser. Samma typ av utvärderingsmetod har använts för att studera effekterna av andra 

centralbankers extraordinära åtgärder (se exempelvis gagnon m.fl. 2010 samt Krishna-

murthy och Vissing-jorgensen 2010). Data för marknadsräntor och växelkurser har hämtats 

från Reuters EcoWin.

Vi har sammanställt en lista över nyheter som kan kopplas till Riksbankens fastränte-

lån. Sådan ny information har främst kommit från Riksbankens egna annonseringar och 

uttalanden kring fasträntelånen, som exempelvis annonsering av beslut, auktionsvillkor 

och auktionsresultat. Listan har även kompletterats med några nyheter om ECB:s åtgärder 

som också skulle ha kunnat påverka svenska marknadsräntor. Det visar sig dock att dessa 

nyheter inte sammanfaller med några av de mättillfällen som är kopplade till fasträntelånen. 

tabell A1 redovisar alla dessa datum och händelser. Sammanlagt identifieras nio dagar med 

nyheter som är direkt kopplade till Riksbankens fasträntelån och som består av annonse-

ringar från Riksbanken själv.30

Det finns några egenskaper hos och potentiella problem med den valda metoden 

som vi måste beakta. Eftersom beslut om de tre fasträntelånen annonserades i samband 

med de penningpolitiska mötena kan vi inte helt isolera fasträntelånets effekter eftersom 

lånen har presenterats som del i den penningpolitiska bedömningen där även det aktuella 

ränte beslutet och räntebanan ingår. De sammanvägda effekterna är dessutom beräknade 

genom att vi mätt förändringen av marknadsräntor under en hel dag.31 Det är tillräckligt 

lång period för att marknadsaktörerna ska hinna agera på den nya informationen och för 

att marknadsräntorna ska hinna anpassa sig. Men det leder samtidigt till att det finns en risk 

att icke- relevanta händelser under mätdagen kan påverka marknadsräntorna och därmed 

resultaten. Vid studier med betydligt fler mättillfällen (observationer) än i vårt fall antas 

störningarna från icke-relevanta händelser vara ömsom positiva och negativa, vilket leder 

till att de tar ut varandra och inte får någon avgörande påverkan på den summerade ränte-

effekten. Vi har dock kontrollerat de få mätdagarna för sådana exogena händelser och vår 

bedömning är att sådana händelser inte påverkat resultatet i någon avgörande utsträckning, 

trots att antalet mättillfällen är lågt. 

30 Här inkluderas inte likviddagarna för fasträntelånen, det vill säga dagarna då pengarna faktiskt betalades ut från 
Riksbanken. Signaleringsmässigt är dessa dagar ointressanta eftersom allting kring dessa transaktioner slutgiltigt 
bestämts och publicerats två dagar innan. 

31 Ett alternativ hade varit att använda intradagdata, men pålitliga och tillräckliga sådana data var inte tillgängliga 
för denna studie.
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tolkningen av de uppskattade effekterna bör även beakta att en del av effekterna från 

fasträntelånet kan ha slagit igenom gradvis under en längre tid och inte bara på själva mät-

dagarna. De uppskattade effekterna i den här studien kan därför vara mindre än den totala 

effekten av fasträntelånen.

Tabell A1. Nyheter och händelser relaterade till fasträntelånen

 
Relaterade nyheter och händelser

Nyheter om  
fasträntelånen

2009-05-07 ECB annonserar 'fixed rate loan' 12 m & köp av covered bonds

2009-06-17 Spekulationer om att Riksbanken kan komma att erbjuda fasträntelån 

2009-06-24 ECB annonserar resultat av auktion 12 m

2009-07-02 Riksbanken annonserar fasträntelån 12 m + sänker reporäntan till 0,25 % *
2009-07-06 ECB initierar program för köp av covered bonds

2009-07-09 Riksbanken annonserar villkor för auktion *
2009-07-13 Riksbanken annonserar resultat av auktion *
2009-07-15 Första lånet betalas ut

2009-09-03 Riksbanken annonserar nytt fasträntelån 12 m *
2009-09-10 Riksbanken annonserar villkor för auktion *
2009-09-14 Riksbanken annonserar resultat av auktion *
2009-09-16 Andra lånet betalas ut

2009-10-22 Riksbanken annonserar nytt fasträntelån 12 m *
2009-10-29 Riksbanken annonserar villkor för auktion *
2009-11-02 Riksbanken annonserar resultat av auktion *
2009-11-04 tredje lånet betalas ut

Anm. Datum märkta med stjärna används för att beräkna kumulerade effekter på räntor och spreadar i diagram 3, 4 och 5.
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Penningpolitik och arbetslöshet:  
En begreppsöversikt
Mikael Carlsson*
Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

Relationen mellan penningpolitik och arbetslöshet är ett flitigt diskuterat ämne. I denna 

debatt används en mängd arbetslöshetsbegrepp som anses relevanta för penningpolitiken. 

Det är dock inte alltid lätt att förstå vare sig exakt vad som avses med dessa begrepp eller 

vad deras relation är till penningpolitiken. I denna artikel diskuteras därför vilka begrepp 

som är relevanta utifrån modern teori och hur dessa skiljer sig från äldre litteratur. Med 

avstamp i huvudteorierna om arbetslöshet diskuteras först i artikeln begrepp som hand-

lar om arbetslösheten på lång sikt. Därefter riktar vi uppmärksamheten mot kortsiktiga 

begrepp, och då särskilt sambandet mellan kortsiktig variation i arbetslöshet och inflation. 

En viktig orsak till förvirring i debatten, förutom oklara begrepp, är att den nya och den 

äldre tankeramen för det kortsiktiga sambandet mellan arbetslöshet och inflation inte är 

förenliga med varandra. Till exempel visas i denna artikel att vad som driver inflation i den 

ena tankeramen inte gör det i den andra.   

I debatten om penningpolitik används många olika begrepp relaterade till arbetslöshet. 

Begrepp som ”jämviktsarbetslöshet”, ”non-accelerating inflation rate of unemployment” 

(förkortat NAIRU) och ”naturlig arbetslöshet” är bara några exempel. Vidare görs också 

ofta en distinktion mellan begreppen på olika tidshorisonter. Dessa begrepp anses ofta vara 

relevanta för penningpolitiken men det är sällan det ges någon mer precis definition av vad 

som avses med dem.1 Till följd av detta råder en omfattande begreppsförvirring i diskus-

sionen. 

På senare tid har en rad modeller konstruerats som kombinerar idéer från arbetsmarknads-

litteraturen med den grundläggande nykeynesianska modellen för penningpolitisk analys. 

Ett sådant exempel är Riksbankens modell RAMSES II.2 Introduktionen av dessa partiella 

arbetsmarknadsmodeller i modern makroekonomisk teori har dock lett till ytterligare 

begreppsförvirring. Denna förvirring kommer av att de arbetslöshetsbegrepp som används i 

debatten ofta har sitt ursprung i äldre teori. Det är till exempel inte uppenbart vilken roll ett 

begrepp som NAIRU har i den moderna tankeram som nykeynesianska modeller vilar på.

1 I de fall man försöker vara något mer precis så visar det än mer hur vaga begreppen är. Ett bra exempel ges av 
Rogerson (1997), som visar på tolv olika varianter av ”naturlig arbetslöshet” i litteraturen.

2 Se Christiano, Trabandt och Walentin (2011).

* Författaren vill tacka Claes Berg, Karin Carlsson, Joanna Gerwin, Lars E.O. Svensson, Ulf Söderström, Andreas 
Westermark och Karl Walentin samt deltagare på ett flertal presentationer för synpunkter och förslag. Åsikterna 
framförda i artikeln är författarens egna och ska inte nödvändigtvis ses som representativa för Riksbankens syn 
på dessa frågor.
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I denna artikel diskuteras vilka arbetslöshetsbegrepp som är relevanta utifrån moderna 

teorier och hur dessa skiljer sig från de begrepp som använts i tidigare litteratur. 

Vi utgår från de huvudsakliga teorierna om arbetslöshet och fokuserar först på arbets-

lösheten i det stabila tillståndet, det vill säga den arbetslöshet som råder då effekterna av 

alla de makroekonomiska störningar som kortsiktigt kan påverka arbetslösheten har klingat 

av (eller, med andra ord, steady state-arbetslösheten). Med hjälp av denna diskussion blir 

det också lättare att förstå den äldre tankeram för sambandet mellan arbetslöshet och 

inflation som presenteras i Layard, Nickell och Jackman (2005) (LNJ). 

I artikelns andra del fokuserar vi på hur den kortsiktiga variationen i arbetslösheten (runt 

nivån i det stabila tillståndet) är relaterad till inflation dels utifrån den äldre LNJ-modellen 

från 1991, dels utifrån en nykeynesiansk modell med en arbetsmarknadsmodul formule-

rad av Blanchard och Galí (2010). Vi diskuterar också vad som är – och inte är – relevanta 

arbetslöshetsbegrepp för penningpolitiken i den nykeynesianska modellen. 

Långsiktig jämvikt: Arbetslöshet i det stabila tillståndet 

Ett ofta använt begrepp i den teoretiska analysen av arbetsmarknaden och arbetslösheten 

på lång sikt är den ”naturliga arbetslösheten”. I sitt tal som ordförande för American Eco-

nomic Association definierade Milton Friedman (1968, sid. 8) den naturliga arbetslösheten 

på följande sätt: 
The ‘natural rate of unemployment,’ in other words, is the level which would be ground 

out by the Walrasian system of general equilibrium equations, provided there is imbed-

ded in them the actual structural characteristics of the labor and commodity markets, 

including market imperfections, stochastic variability in demands and supplies, the cost of 

gathering information about job vacancies and labor availabilities, the costs of mobility, 

and so on. 

Den allmänna tolkningen av den naturliga arbetslösheten är att det är en långsiktig jäm-

vikt som ekonomin strävar mot över tid. Denna idé har fått ett stort genomslag i litteratu-

ren. Men Friedmans ursprungliga definition är så omfattande att den blir oklar, och därför 

finns en mängd olika exempel på hur begreppet har definierats och använts i litteraturen 

(se till exempel Rogerson, 1997, för en diskussion). Detta har i sin tur lett till en förvirring 

om vad som egentligen avses när man säger naturlig eller långsiktig arbetslöshet. 

Eftersom de begrepp som finns i modern teori inte var tillgängliga för Friedman, kan 

man inte exakt veta vad han avsåg i relation till dessa. Men detta är egentligen inte särskilt 

viktigt. Den moderna dynamiska teorin visar att om vi låter de makroekonomiska störning-

arna i modellen ebba ut, så går arbetslösheten mot den nivå som råder i det stabila tillstån-

det. Denna arbetslöshetsnivå är således den relevanta långsiktiga arbetsmarknadsjämvikten 

i den tankeram som ligger till grund för modern dynamisk analys.3

3 Dock finns det oklara detaljer, till exempel huruvida det gäller en stokastisk eller icke-stokastisk jämvikt eller om 
distorsioner ska inkluderas eller ej i det långsiktiga jämviktsbegreppet.
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Teorier om arbetslöshet i det stabila tillståndet 

För att få en uppfattning om vad som bestämmer arbetslösheten i det stabila tillståndet och 

för att få en bakgrund till den äldre tankeram som LNJ-modellen bygger på, kan vi studera 

de teorier som finns för att förklara arbetslöshet. Som en referensram kan vi först använda 

den neoklassiska (eller Walrasianska) arbetsmarknaden med perfekt konkurrens. Eftersom 

arbetsutbudet inte kommer att spela en stor roll i den senare diskussionen, antar vi att 

individernas arbetsutbud är okänsligt med avseende på reallönen. Dessutom normaliseras 

arbetskraftens storlek till ett. Under konkurrens kommer företaget att anställa till dess real-

lönen är lika med marginalprodukten av arbete vilket ger en (implicit) efterfrågefunktion 

på arbetskraft. Med avtagande skalavkastning minskar marginalprodukten av arbete med 

antalet anställda och vi får en efterfrågefunktion där den efterfrågade kvantiteten (arbets-

kraft) faller om priset (reallönen) ökar. I detta fall kan jämvikten på en Walrasiansk arbets-

marknad illustreras så som i figur 1.

w

n = 1 – u1

Reallön

Arbetskraftsefterfrågan Arbetsutbud

Figur 1. Jämvikt på en Walrasiansk arbetsmarknad 

I denna modell ges jämviktslönen således av den punkt där arbetskraftsefterfrågan skär 

arbetsutbudskurvan. Eftersom arbetsmarknaden vid denna punkt klarerar, alltså att allt 

utbud finner efterfrågan till marknadspriset, råder full sysselsättning. Det innebär att om 

vi definierar en arbetslös individ som någon som kan och vill ta ett arbete till den rådande 

marknadslönen men ändå inte hittar något, så kan den neoklassiska teorin med klarerande 

marknader inte förklara arbetslöshet. I stället behöver en teori om arbetslöshet utgå ifrån 

friktioner och imperfektioner. 

De teorier vi har om arbetslösheten i det stabila tillståndet kan delas upp i två huvud-

spår. 

Det första spåret är att olika faktorer leder till en lönesättning som skiljer sig från den 

på en Walrasiansk arbetsmarknad (som i effektivitetslönemodeller och förhandlings-/fack-

föreningsmodeller). Då lönesättning i dessa modeller ger en högre lön än den som klarerar 

arbetsmarknaden under perfekt konkurrens, uppstår arbetslöshet i det stabila tillståndet. 
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Det andra spåret bygger på observationen att arbetsmarknaden kännetecknas av ett 

aldrig sinande flöde av individer mellan sysselsättning och arbetslöshet. Eftersom aktörerna 

på båda sidorna av arbetsmarknaden (arbetssökande och arbetsgivare med vakanser) skiljer 

sig åt både vad gäller de egenskaper man själv har och de egenskaper man söker hos mot-

parten, så krävs det tid och resurser för att tillsätta ett jobb (sökmodeller). Om en individ 

förlorar sitt jobb är det inte sannolikt att hon omedelbart finner ett nytt. På samma sätt 

kan inte en arbetsgivare förvänta sig att omedelbart fylla en vakans. Detta leder till att det 

alltid finns arbetslöshet, även när alla makroekonomiska störningar klingat av och långsiktig 

jämvikt råder. 

Alla dessa arbetsmarknadsmodeller (eller kombinationer av dem) mynnar ut i en utbuds-

kurva, den så kallade lönesättningskurvan, med en negativ relation mellan reallönen och 

arbetslösheten.4 Vi kommer att återkomma till frågan om vad som är anledningen till denna 

negativa relation, men om vi här tar detta samband för givet får vi ett lönesättningssam-

band som

w n – p = γ 0– γ 1u ,  γ1 > 0 ,      (1)

där w n är (logaritmen av) den nominella lönen och p är (logaritmen av) prisnivån vilket ger 

(logaritmen av) reallönen som w n – p =w. Vidare är u  arbetslöshet och γ 1 är en parameter 

som bestäms av hur känslig lönesättningen är i förhållande till förändringar i arbetslösheten. 

Slutligen sammanfattas alla faktorer som bestämmer lönesättningssambandets horisontella 

position av γ 0. Det innebär att faktorer som skiftar lönesättningssambandet horisontellt, 

och ger en högre eller lägre lön för alla arbetslöshetsnivåer, påverkar γ 0. Eftersom vi är 

intresserade av arbetslösheten i det stabila tillståndet (med pris- och lönestabilitet) antar vi 

här att nominallönen (w n ) sätts med vetskap om priset ( p) .

Efterfrågerelationen, den så kallade prissättningsrelationen, härleds vanligtvis utifrån 

företagens optimala prissättningsbeslut på en imperfekt konkurrensmarknad givet nominal-

lönen.5 Resultatet är en i regel positiv relation mellan reallönen och arbetslösheten. Mate-

matiskt kan vi uttrycka prissättningsrelationen som

p–w n =  β 0–β 1u ,  β 1 ≥  0 ,     (2)

där vi på samma sätt som för lönesättningsrelationen tänker oss att priset ( p)  sätts med 

vetskap om nominallönen (w n) . Här bestäms parametern β 1 av hur känsligt det prispåslag 

på nominallönen som företagen vill sätta, är i förhållande till arbetslösheten. Det är också 

värt att notera att arbetslösheten (u =1– n)  påverkar marginalprodukten av ytterligare 

en anställd och därmed företagens marginalkostnad och optimala pris.6 Slutligen sam-

4 Med reallön avses här produktreallönen, det vill säga kvoten mellan den nominella lönen och producentpriset.
5 Notera att ett prisbeslut på en imperfekt konkurrensmarknad också bestämmer företagets efterfrågan och 

produktion och således också dess efterfrågan på arbetskraft.
6 Tekniskt bestäms β1 av graden av skalavkastning (till faktorer som kan anpassas). Även förekomsten av sökfrik-

tioner påverkar β1 (se appendix B).
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manfattar β 0 alla faktorer som bestämmer prissättningssambandets horisontella position. 

Mer specifikt minskar β 0 (vilket sänker priset för alla nivåer på arbetslösheten) med ökad 

produktivitet eller produktmarknadskonkurrens och ökar med ökad kapitalkostnad.7 

Vi kan också skriva om prissättningskurvan i termer av reallönen som

w n – p = –β 0+β 1u .    (3)

Jämviktsarbetslösheten kommer således att ges vid den lön som gör pris- och lönesätt-

ningsbesluten konsistenta med varandra, vilket illustreras i figur 2 (där vi har bytt beteck-

ning på den horisontella axeln för att fokusera på arbetslöshet). 

Reallön

Lönesättning Prissättning

Figur 2. Jämviktsarbetslöshet i en generell arbetsmarknadsmodell  

u

w

Arbetslöshet

Vad bestämmer då lönesättningssambandet eller, med andra ord, varför klarerar inte 

arbetsmarknaden i det stabila tillståndet? För att svara på denna fråga övergår vi till att 

analysera de tre huvudmodellerna i tur och ordning.

EFFEKTIVITETSLöNEMODELLER

Den centrala tanken i effektivitetslönemodeller är att det för ett företag också finns fördelar 

med att betala en högre lön (än den som klarerar arbetsmarknaden). I till exempel Shapiro 

och Stiglitz (1984) är fördelen att en högre lön får de anställda att anstränga sig på jobbet 

även när det är svårt för arbetsgivaren att övervaka dem. På en arbetsmarknad med per-

fekt konkurrens finns det ingen anledning för en arbetstagare att vara rädd för att förlora 

jobbet om man upptäcks med att smita undan, eftersom arbetstagaren omedelbart kan 

finna ett annat likvärdigt arbete. Men om företaget betalar mer än den lön som klarerar 

arbetsmarknaden så blir anställningen värdefull för arbetstagaren. Om anställningen får 

7 Eftersom vi till exempel tar kapitalkostnaden för given så är det som diskuteras här en partiell analys av arbets-
marknaden. Det kan vara bra för att förstå vilka mekanismer som ger upphov till arbetslöshet i det stabila 
tillståndet – bara vi har i åtanke att viktiga bestämningsfaktorer, som här tas för givna, bestäms i samspel med 
andra delar av ekonomin.
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ett värde och om det samtidigt finns en risk att bli avslöjad med att smita undan och bli 

avskedad så kommer arbetstagaren att välja att anstränga sig på jobbet. Detta ger således 

incitament för företaget att sätta lönen högre än den som klarerar arbetsmarknaden, och 

eftersom värdet av ett jobb (givet lönen) stiger om det blir svårare att hitta ett nytt (ökad 

arbetslöshet), kommer lönesättningssambandet att slutta nedåt.8

FACKFöRENINGS- OCH FöRHANDLINGSMODELLER

I fackförenings- och förhandlingsmodeller är det inte längre företaget som sätter lönen 

ensidigt utan lönen sätts i en förhandling, eller i extremfallet med en monopolfackförening 

där facket sätter lönen ensidigt utan förhandling.9 

Om vi tänker oss en allmän modell med en förhandling så låter man vanligtvis parterna 

förhandla om det totala överskottet (se appendix A för en mer detaljerad genomgång av 

denna typ av modeller). Det totala överskottet kommer i sin tur från skillnaden mellan före-

tagets och arbetstagarens (fackföreningens) värde av en förhandlingslösning och värdet av 

respektive parts alternativ till en förhandlingslösning. I dessa modeller bestäms sedan lönen 

vanligtvis genom att det totala överskottet delas efter respektive parts förhandlingsstyrka. 

Om arbetstagarens alternativ till förhandlingslösning försvagas av en ökad arbetslös-

het så leder detta till ett lönesättningssamband som avtar i relation till arbetslösheten. Ett 

exempel är en modell där ökad arbetslöshet gör det svårare för arbetstagaren att finna ett 

nytt företag att förhandla med, vilket leder till en längre förväntad tid med arbetslöshets-

ersättning om man inte kan komma överens i förhandlingen. Ett sådant samband återfinns 

till exempel i den allmänna jämviktsmodell som Riksbanken använder i prognosarbetet och 

för alternativscenarier: RAMSES II.

Några saker att notera är att en högre förhandlingsstyrka för arbetstagaren pressar upp 

lönesättningskurvan och leder till högre lön och högre jämviktsarbetslöshet (jämför figur 2 

med en tänkt lönesättningskurva som ligger ovanför den i diagrammet). Vidare kommer ett 

bättre alternativ till förhandlingslösning för arbetstagaren, till exempel förbättrade villkor i 

ersättningssystemet vid arbetslöshet, också att pressa upp lönesättningskurvan. 

Huruvida skatter och avgifter påverkar den förhandlade lönen och arbetslösheten beror 

på hur de påverkar överskotten som parterna förhandlar om. Skatter och avgifter som på-

verkar överskotten proportionellt kommer inte att påverka bruttolönen och således inte hel-

ler arbetslösheten. I appendix A ges ett sådant exempel där en lika stor andel av både lönen 

och arbetslöshetsersättningen avgår i skatt. Sådana skatter och avgifter kommer bara att 

påverka nettolöner och nettovinster. Likaså kommer faktorer som påverkar kvoten m ellan 

produkt- och konsumentreallönen inte att påverka arbetslösheten (till exempel förändringar 

i relativpriset för importerade varor) om överskotten påverkas proportionellt. Notera dock 

8 Andra idéer på detta tema handlar om att en högre lön till exempel kan locka arbetssökande som är bättre i de 
hänseenden som företaget inte enkelt kan observera (Weiss, 1980), minska personalomsättningen (Eriksson och 
Gottfries, 2005), eller skapa en lojalitet mellan arbetsgivare och arbetstagare (Akerlof och Yellen, 1990). Se till 
exempel Romer (2006) för en längre diskussion av effektivitetslönemodeller.

9 I det senare fallet kommer fackföreningen att sträva efter en hög lön men måste också beakta att en högre lön 
kommer att resultera i högre arbetslöshet bland medlemmarna.



– 37 –

penning- och valutapolitik 2012:3

att en skatteförändring som ökar det relativa värdet av att komma överens och arbeta för 

arbetstagaren (vid en given bruttolön), till exempel via ett så kallat jobbskatteavdrag, kom-

mer att pressa ned lönesättningskurvan. Vilket i sin tur sänker arbetslösheten.

Graden av koordinering i förhandlingarna kommer också att påverka arbetsmarknads-

utfallet; se Calmfors (1993). Dels kommer mer centraliserade förhandlingar att innebära att 

externa effekter av löneökningar på till exempel arbetslöshet och inflation bättre kan inter-

naliseras i förhandlingen. Dels kommer graden av centralisering att påverka möjligheterna 

att vältra över lönekostnader på produktpriset då till exempel konkurrensen är hårdare 

mellan företag inom samma bransch än vad den är mellan branscher. 

Slutligen är det också värt att notera att det sätt på vilket man i dessa modeller formu-

lerar arbetstagarens alternativ till förhandlingslösning i stor grad kommer att påverka det 

totala överskottets, och därmed lönens, känslighet i förhållande till arbetslösheten. Det 

gör till exempel stor skillnad för denna känslighet om alternativet till förhandlingslösning 

är strejk (men arbetstagarna stannar i företaget), eller om alternativet är att söka en ny 

förhandlingspart i det rådande konjunkturläget; se Hall och Milgrom (2008).  

SöK- OCH MATCHNINGSMODELLER

Utgångspunkten i sök- och matchningsmodeller är att det går åt resurser innan arbetsgi-

vare och arbetssökande kan finna varandra och företaget kan börja producera varor och 

tjänster.10, 11 På grund av dessa sökfriktioner påverkas företagens incitament att skapa 

lediga tjänster av antalet arbetslösa som letar efter arbete. Det beror på att det är kost-

samt att hålla en ledig tjänst och söka efter någon att anställa (till exempel kostnader för 

annonsering och rekryteringstjänster) samt att arbetslösheten påverkar den tid det väntas 

ta att fylla en vakans. Detta leder till en slags prissättningsrelation som liksom ovan är en 

uppåtsluttande funktion av arbetslöshet (se appendix B för en mer noggrann genomgång 

av sök- och matchningsmodellen).

Då sökfriktionerna innebär att en anställd, eller anställning, inte kan bytas ut mot en 

likvärdig anställd, eller anställning, utan en period av kostsamt sökande så skapas ett värde 

då en arbetare och ett företag möts och förhandlar. I likhet med den förhandlingsmodell 

som vi beskrivit, sätts lönen vid sökfriktioner genom att det totala överskottet delas utifrån 

respektive parts förhandlingsstyrka. Lönesättningskurvan kommer återigen att vara en 

nedåtlutande funktion av arbetslöshet, då en högre arbetslöshet försämrar arbetstagarens 

alternativ till förhandlingslösning.  

Eftersom lönesättningskurvan i sök- och matchningsmodeller bygger på en förhand-

ling så är många av slutsatserna från förhandlingsmodellen aktuella även här. Till exempel 

pressas lönesättningskurvan uppåt vid förbättringar i ersättningssystemet vid arbetslöshet, 

vilket leder till både en högre lön och en högre arbetslöshet. 

10 Se Pissarides (2000) för en grundlig genomgång av sök- och matchningsmodellen.
11 I RAMSES II finns också sökfriktioner men vid estimering av modellen har dessa friktioner visat sig vara av 

mindre betydelse; se Christiano, Trabandt och Walentin (2011). Detta resultat är konsistent med vad Carlsson, 
Eriksson och Gottfries (2012) finner i svenska mikrodata och Yashiv (2000) i israeliska makrodata. 
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Notera dock att då företagets intäkt från att ha någon anställd i den grundläggande sök-

modellen hanteras som en exogen variabel (eller, med andra ord, som en variabel bestämd 

utanför modellen), så är även denna modell att se som en partiell jämviktsanalys.

Kortsiktig jämvikt: Arbetslöshet och inflation 

I förra avsnittet diskuterade vi de huvudsakliga teorierna om arbetslösheten i det stabila 

tillståndet. Nästa steg är att gå från en teori om långsiktig arbetslöshet till en teori om kort-

siktig variation i arbetslöshet och inflation. För detta behöver vi infoga den partiella arbets-

marknadsanalysen i en allmän jämviktsmodell, vilket till exempel görs i RAMSES II. Detta 

innebär att exempelvis företagets intäkt från att ha någon anställd i modellen inte längre är 

exogent givet utan endogent bestämt utifrån det allmänna jämviktssystemet. Det betyde r 

att RAMSES II är en del av ett nytt forskningsprogram där man inkluderat de partiella 

arbetsmarknadsmodellerna i den nykeynesianska modellen, för att på så sätt kunna studera 

arbetsmarknads- och inflationsutfall i allmän jämvikt på ett sätt som stämmer överens med 

modern dynamisk makroteori.12 

Teorier om kortsiktig arbetslöshetsvariation och inflation

LAYARD, NICKELL OCH JACKMAN-MODELLEN

I den äldre litteraturen finns också en ambition att binda ihop de partiella arbetsmarknads-

modellerna med allmän jämvikt, och på så sätt bygga en teori om kortsiktig arbetslöshets-

variation och inflation. Ett viktigt exempel på detta är Layard, Nickell och Jackman (2005) 

(LNJ). Deras tankeram för arbetsmarknaden och makroekonomin beskrivs i boken Unem-

ployment: Macroeconomic Performance and the Labor Market, som först publicerades 

1991. Boken har haft en mycket stor påverkan på hur ekonomer tänker på arbetslöshet i 

allmän jämvikt och på relationen mellan arbetslöshet och inflation både i arbetsmarknads-

litteraturen och i policydiskussionen. LNJ-modellen utgår från ett pris- och lönesättnings-

samband (som visas i figur 2) men håller det öppet vilken (eller vilka) av de ovan diskute-

rade mekanismerna som gett upphov till den nedåtlutande lönesättningskurvan.

Låt oss skriva ned prissättningsrelationen där företag sätter priset givet den förväntade 

lönen som 

p – E –1(w n)  = β 0–β 1u ,  β 1 ≥  0 ,       (4)

och lönesättningsrelationen där lönen sätts givet det förväntade priset som

w n– E –1( p)  = γ 0– γ 1u ,  γ 1 > 0 ,       (5)

12 Andra exempel är Danthine och Kurmann (2004) och de la Croix, de Walque och Wouters (2009) som introdu-
cerar effektivitetslöner, Erceg, Henderson och Levin (2000) och Carlsson och Westermark (2011) som inkluderar 
en monopolfackförenings-/förhandlingsmodell för lönesättningen, och Gertler, Sala och Trigari (2008) som 
introducerar en sökarbetsmarknad i ett nykeynesianskt ramverk.
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där E är en förväntningsoperator och index –1 indikerar att förväntningar bildats tidigar e. 

Således är E –1( p)  gårdagens förväntan om priset i dag. Vi kan då återigen beskriva jäm-

viktsarbetslösheten i ett pris- och lönesättningsdiagram som i figur 2. I figur 3a visas åter 

dessa relationer med den skillnaden att vi är tydliga med att relationerna bygger på att priser 

och löner realiseras enligt förväntan. Arbetslösheten i det stabila tillståndet ges således som 

den arbetslöshet som gör pris- och lönesättningsbesluten förenliga, samtidigt som priser 

och löner realiseras enligt förväntan (det vill säga pris- och lönestabilitet). 

Om förväntan av någon anledning inte realiseras kan det på kort sikt uppstå en situa-

tion där arbetslösheten avviker från arbetslösheten i det stabila tillståndet. För att härleda 

en kortsiktig utbudskurva antar LNJ vidare att ”överraskningarna” i priser och löner är lika, 

vilket ger följande samband: 

u – u* = –  ( p –E –1( p)) ,      (6)

där u*  (= ( β 0+ γ 0 ) /( β 1+ γ 1))  är arbetslösheten i det stabila tillståndet och 

ϑ  (= ( β 1+ γ 1) /2)  är ett mått på löne- och prisflexibilitet, det vill säga hur mycket priser och 

löner anpassar sig till förändringar i arbetsmarknadsläget (se appendix C för en härledning 

av ekvation (6)). Således hänger låg arbetslöshet ihop med positiva pris- och löneöver-

raskningar. Vi kan sedan skriva om (6) genom att lägga till och dra ifrån förra periodens 

prisnivå, p–1, som 

π=E –1(π) – ϑ (u – u*) ,       (7)

där π  (=p – p –1)  är inflationstakten. Vi ser då att LNJ-modellen leder till en traditionell  

Phillipskurva med en förväntningsterm. Skillnaden är dock att LNJ-modellen kan ge en 

uppfattning om vad som bestämmer arbetslösheten i det stabila tillståndet. 
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Figur 3. Jämvikt i Layard, Nickell och Jackman-modellen   

För att komma vidare behövs en teori för hur förväntningarna om inflation bildas. I stället 

för att försöka härleda modellkonsistenta förväntningar, det vill säga sådana förväntningar 

som rationella aktörer i modellen skulle bilda om de kände modellens egenskaper, så 

antar LNJ att aktörerna i modellen felaktigt tror att inflationstakten är en så kallad slump-

vandring.13 Givet detta antagande är den rationella, och också den adaptiva, prognosen 

E –1(π)=π –1. Om vi flyttar tillbaka inflationsprognosen till vänster led får vi då följande 

samband:

Δπ= – ϑ (u – u*) ,       (8)

vilket illustreras i figur 3b.14, 15 Inflationstakten stiger alltså när arbetslösheten är lägre än 

arbetslösheten i det stabila tillståndet i LNJ-modellen. Vidare är inflationstakten konstant 

13 Det vill säga en process där en störning i dag påverkar dagens inflation och dagens förväntan om inflationen i 
alla framtida perioder på samma sätt.

14 Notera att antagandet om att inflationen uppfattas som en slumpvandring är något udda sett utifrån en 
inflations målspolitik samt att det innebär att aktörerna också tror att avvikelser mellan den observerade arbets-
lösheten och arbetslösheten i det stabila tillståndet är vitt brus (det vill säga en process där dagens utfall inte 
hjälper till att prognostisera morgondagens utfall). En anledning till att antagandet var vanligt i den empiriska 
litteraturen var att man då inte behövde sätta ned foten i 1970-talsdebatten om adaptiva eller rationella för-
väntningar. 

15 Ekvation (8), utökad med en felterm, har ofta använts för att skatta jämviktsarbetslösheten (som en funktion 
av skattade parametrar i regressionen); se till exempel Blanchard och Katz (1997). Med en felterm får man 
tänka på jämviktsarbetslösheten som den nivå på arbetslöshet som systematiskt ger en konstant inflationstakt. 
Det uppen bara ekonometriska problemet är dock endogenitetsbias. Detta då både inflation och arbetslöshet 
bestäms i allmän jämvikt, och man kan således inte säga att arbetslöshet orsakar inflation men inte tvärtom.  
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när arbetslösheten sammanfaller med arbetslösheten i det stabila tillståndet; u* är således 

vad som brukar kallas ”the non-accelerating inflation rate of unemployment” (NAIRU).16 

Vad som är viktigt att notera inför den fortsatta diskussionen är att ekvation (8) innebär 

att det finns en, och endast en, arbetslöshetsnivå som är förenlig med en konstant infla-

tionstakt, det vill säga arbetslösheten i det stabila tillståndet u*. 

Från ett policyperspektiv är det intressant att notera att Phillipskurvan i ekvation (8) 

innebär att endast överraskningar i inflationsutfallet leder till variation i arbetslöshet. Notera 

också att LNJ-modellen antar att systematisk, eller förutsägbar, penningpolitik inte har 

någon effekt på dagens realekonomiska utfall via dess påverkan på förväntningsbildningen. 

Detta antagande står i stark kontrast till den nykeynesianska modell som vi kommer att 

diskutera i nästa avsnitt, där den systematiska penningpolitikens effekter på förväntnings-

bildningen är en viktig del i den penningpolitiska transmissionsmekanismen.17

För att sedan lösa den allmänna jämviktsmodellen förutsätter LNJ en efterfrågerelation 

där aggregerad efterfrågan, mätt som arbetslöshet, ges av

u= – (m– p) ,        (9)

där m är nominell BNP (rensad för real trendmässig tillväxt). Exogena störningar till m leder 

således till kortsiktiga avvikelser mellan observerad och långsiktig arbetslöshet samt rörelser 

i pris- och löneinflation. På sikt rör sig ekonomin dock tillbaka mot arbetslösheten i det 

stabila tillståndet.18

EN NYKEYNESIANSK MODELL MED EN ARBETSMARKNAD 

Den avgörande skillnaden mellan LNJ-modellen och nykeynesianska modeller med en 

arbetsmarknadsmodul är graden av formalisering och de ytterligare insikter som detta ger. 

Nykeynesianska modeller är uppbyggda från grunden med antaganden om aktörernas 

preferenser och restriktioner (mikrofundament) och baserar lösningar på modellkonsistenta 

förväntningar i stället för att ad hoc-mässigt förutsätta aggregerade samband och förvänt-

ningsbildning. Vidare kan man också tala om optimal penningpolitik i denna modellklass, 

det vill säga den penningpolitik som maximerar välfärden för aktörerna i modellen, då 

modellerna är härledda utifrån aktörernas preferenser och restriktioner. Denna ansatsskill-

nad kan dock ge upphov till begreppsförvirring. Vad som är relevanta begrepp i modern 

dynamisk teori behöver inte vara det i en äldre modell utan tydliga mikroantaganden (och 

omvänt). 

16 En mer korrekt benämning är ”the non-increasing inflation rate of unemployment” men det är så här termen 
används i litteraturen.

17 För empirisk evidens som stödjer att förväntad penningpolitik påverkar realekonomiska utfall, se Mishkin 
(1982a, 1982b).

18 Genom att ta tidsdifferensen av (9) och kombinera med (8) får vi att u = (ϑu*+λu –1– (Δ m –π –1)) . Som 
diskuteras av LNJ, så kommer u att återgå till u* och π –1 går mot Δm om Δm är konstant tillräckligt länge. 
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I en nykeynesiansk modell finns flera begrepp som är av intresse för penningpolitiken. 

Det handlar om dels dynamiska begrepp, dels långsiktiga begrepp som gäller när alla 

makro ekonomiska störningar klingat av:

i. Först gäller det den observerade jämvikten som framgår av data eller den kortsiktiga 

jämvikten givet alla friktioner och imperfektioner i modellen. 

ii. Det andra begreppet är den jämvikt som skulle gälla om priser och löner kunde 

justeras friktionslöst, den så kallade flexprisjämvikten. Skillnaden mellan den 

observerade jämvikten och flexprisjämvikten, som brukar kallas flexprisgapet, är 

ett mått på den obalans som uppstått på grund av att anpassningen av priser och 

nominallöner till nya förhållanden inte är omedelbar (så kallade nominella friktioner). 

Således är flexprisgapet det gap som är relevant för att avgöra det underliggande 

inflationstrycket och för att prognostisera inflation.  

iii. Det tredje begreppet har att göra med effektivitet – det vill säga den allokering (eller 

de produktions- och konsumtionsbeslut) som en planerare skulle välja om hennes 

uppgift var att maximera individernas välfärd givet resursrestriktionen och den 

produktionsteknologi som finns tillgänglig. Detta kallas den effektiva allokeringen. 

Avvikelsen mellan den observerade jämvikten och den effektiva allokeringen är det 

välfärdsrelevanta gapet, alltså det gap som är relevant vid utformningen av optimal 

penningpolitik och som ingår i centralbankens målfunktion i denna modell. 

iv. När alla makroekonomiska störningar klingat av återgår ekonomin till sitt stabila 

tillstånd, det fjärde begreppet, vilket är den långsiktiga jämvikten.19  

I en uppsats av Blanchard och Galí (2007) visas att i den nykeynesianska grundmodellen 

rör sig flexprisjämvikten och den effektiva allokeringen tillsammans i ett ”ett-till-ett”-

förhållande vid störningar till ekonomin. Med andra ord finns det ingen klassisk målkonflikt 

mellan att stabilisera inflationen och att stabilisera det välfärdsrelevanta gapet, en egen-

skap som Blanchard och Galí (2007) kallar ”det lyckliga sammanträffandet” (the divine 

coincidence).20 

Detta sammanträffande gäller dock inte längre om reala imperfektioner, som till exem-

pel reallönestelheter, eller ineffektiva makroekonomiska störningar, som till exempel pris-

påslagsstörningar, driver in en kil mellan flexprisjämvikten och den effektiva allokeringen i 

modellen. Ett exempel på en modell där detta sammanträffande inte sker är Blanchard och 

Galí (2010) (BG). Denna modell är en nykeynesiansk modell med en enkel implementering 

av en arbetsmarknad med sökfriktioner. BG visar att den effektiva allokeringen i denna 

modell har en konstant arbetslöshet i alla tidsperioder. Då man introducerar en lönesätt-

19 Om vi antar, vilket är vanligt i penningpolitisk analys, att finanspolitiken ser till att neutralisera alla kvarvarande 
ineffektiviteter i det stabila tillståndet så kommer den långsiktiga jämvikten att vara densamma oavsett om eko-
nomin styrs av en planerare eller om vi har en decentraliserad lösning där enskilda aktörer tar beslut i ekonomin. 
Dessa kvarvarande ineffektiviteter kan till exempel handla om att företag har marknadsmakt vid prissättnings-
beslut. Via subventioner kan man då förmå företagen att ta det effektiva produktionsbeslutet.

20 Notera att då den nykeynesianska grundmodellen inkluderar nominella prisstelheter kommer också inflationens 
avvikelse från inflationen i det stabila tillståndet (målet) att ingå i centralbankens målfunktion.



– 43 –

penning- och valutapolitik 2012:3

ning där lönen inte fullt ut anpassar sig till variationen i produktiviteten (reallönestelhet) 

så får vi en kil mellan flexprisgapet och det välfärdsrelevanta gapet för arbetslöshet, vilket 

upphäver ”det lyckliga sammanträffandet”. Ett nyckelresultat från BG är att stabilisering av 

inflationen, som i sin tur innebär att arbetslösheten stabiliseras vid flexprisjämvikten, inte 

ger upphov till en konstant arbetslöshet. 

Vad innebär detta för ett begrepp som NAIRU? Här är det viktigt att komma ihåg att 

LNJ-relationen mellan förändringar i inflation och differensen mellan den observerade 

arbetslösheten och arbetslösheten i det stabila tillståndet ges av 

Δπ= – ϑ (u – u*).       (10)

Det innebär att LNJ tänker sig en värld där stabilisering av arbetslösheten vid den nivå 

som gäller i det stabila tillståndet ger en konstant inflationstakt. I det stabila tillståndet i 

en nykeynesiansk modell kommer arbetslösheten förvisso att vara lika med arbetslösheten 

i det stabila tillståndet och inflationen kommer att vara konstant. Men utanför det stabila 

tillståndet – när ekonomin är utsatt för störningar – kommer detta inte längre att gälla. BG 

visar att en penningpolitik som helt stabiliserar arbetslösheten vid u* skapar variation i in-

flationen, och en penningpolitik som helt stabiliserar inflationen skapar variation i arbetslös-

het. NAIRU-idén där arbetslöshetens avvikelse från en konstant långsiktig arbetslöshetsnivå 

driver inflationsförändringar är således inte relevant i den nykeynesianska modellvärlden, då 

det är flexprisgapet som är relaterat till inflation. Att stabilisera arbetslösheten vid flexpris-

jämvikten innebär inte en konstant arbetslöshet. Tvärtom innebär detta att arbetslösheten 

måste variera med makroekonomiska störningar.21 

Det är värt att notera att man skulle kunna beräkna den arbetslöshetsnivå som är konsis-

tent med konstant inflation utifrån en lösning av den nykeynesianska allmänna jämviktsmo-

dellen. Men återigen, denna nivå kommer inte att vara konstant när ekonomin är utsatt för 

störningar.

Vad innebär detta för Riksbankens modell RAMSES II? Eftersom RAMSES II är en ny-

keynesiansk modell så gäller de övergripande slutsatserna även för denna modell, även om 

de exakta uttrycken för de olika gapen varierar med olika modelleringsval av till exempel 

arbetsmarknaden. Liksom i BG kommer inte heller det lyckliga sammanträffandet att gälla 

i RAMSES II, då det finns ineffektiva makroekonomiska störningar som driver en kil mellan 

flexprisjämvikten och den effektiva allokeringen i modellen. En annan egenskap som är 

modellberoende är huruvida den effektiva allokeringen definieras av en konstant arbets-

löshet. I BG följer detta resultat av specifika antaganden om preferenser, avsaknaden av 

kapitalbildning i modellen och en särskild formulering av anställningskostnadsfunktionen, 

och det är osannolikt att RAMSES II också skulle ha denna egenskap. Hur mycket arbetslös-

heten varierar i den effektiva allokeringen i RAMSES II är dock komplicerat att avgöra och i 

nuläget inte känt.

21 Gapet i ekvation (10), det vill säga (u- u* ) , är i stället relaterad till avvikelsen från den effektiva eller väl-
färdsmaximerande allokeringen i BG-modellen.
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Avslutande kommentar 

I debatten om penningpolitik och arbetsmarknad har det inte alltid varit lätt för olika 

deltagare att förstå varandra. Den begreppsförvirring som råder beror på att debattörerna 

sällan explicit formulerar den bakomliggande modell de har i åtanke. I denna artikel har 

vi därför diskuterat två olika tankeramar (LNJ-modellen och den nykeynesianska model-

len) för sambandet mellan inflation och arbetslöshet och visat att dessa inte är kompatibla 

med varandra. Vad som driver inflation i den ena tankeramen är inte ett relevant mått på 

inflationstryck i den andra. Sådana skillnader leder till förvirring i diskussionen. Debatten 

om ekonomisk politik får liv av att olika parter har olika syn på hur ekonomin fungerar, men 

för att budskapet ska nå fram och åsikter ska kunna bemötas konstruktivt är det viktigt att 

debattörerna är tydliga med vad de har för tankeram som stöd för sina argument. 
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Appendix A: Fackförenings- och förhandlingsmodeller

I detta appendix diskuteras fackförenings- och förhandlingsmodeller mer ingående. Vi 

börjar med en monopolfackförening som ensidigt sätter lönen. I detta fall kommer fackför-

eningen att sträva mot en hög lön men måste också beakta att en högre lön kommer att 

resultera i högre arbetslöshet bland medlemmarna (det vill säga medlemmar som kan och 

vill jobba till den givna lönen men där efterfrågan vid den givna lönen inte räcker för att 

anställa alla). För att lättare illustrera poängerna i denna modell tänker vi oss att vi har en 

stor fackförening som omfattar hela ekonomin. Vidare tänker vi oss att företaget i ekono-

min har rätt att bestämma sysselsättningen givet lönen, så kallad right-to-manage, vilket är 

det empiriskt rimliga fallet.22 Eftersom prissättningskurvan visar på optimala kombinationer 

mellan lön och arbetslöshet för företaget kommer lösningen således alltid att befinna sig 

på denna kurva. Monopolfackföreningens problem är då att välja en optimal punkt på 

prissättningskurvan givet dess preferenser.

Grafiskt kan vi illustrera monopolfackets lönesättningsproblem som i figur 4 där facket 

väljer den kombination av reallön (wM F ) och arbetslöshet (u M F ) där deras (högsta nåbara) 

indifferenskurva (mellan medlemmarnas lön och arbetslöshetsrisk) tangerar prissättnings-

kurvan. 

Om vi i stället tänker oss att lönen förhandlas mellan företaget och fackföreningen 

(under right-to-manage) är standardmodelleringen att lönen ges av Nash-förhandlings-

lösningen23, 24 

max w[Λ(w) –Λ 0]
ρ[π(w) –π 0]

1– ρ,     (A1)

där ρ∈[0,1]  är fackföreningens relativa förhandlingsstyrka, Λ(w)  är fackföreningens 

målfunktion som beror av den förhandlade lönen och π(w)  är företagets vinst. Vidare är 

Λ 0 (π 0)  fackföreningens (företagets) alternativ till förhandlingslösning. Fackföreningens 

överskott vid en förhandlingslösning ges av Λ(w) –Λ 0 och på samma sätt ges företagets 

överskott av π(w) –π 0. 

Om vi låter ρ gå mot 1 når vi den ovan diskuterade monopol-fackföreningslösningen 

som ett specialfall. Om vi i stället låter ρ gå mot 0 kommer företaget att sätta löne n 

lika med reservationslönen wR som ges av bivillkoret att arbetstagarnas överskott 

Λ(w) –Λ 0 ≥  0 .25 Det vill säga att företaget måste betala minst en sådan lön att arbets-

22 Se Layard, Nickell och Jackman (2005) för en diskussion. Vidare visar Basu och Carlsson (2012) på evidens för 
att right-to-manage-antagandet är rimligt i svenska mikrodata.

23 För teoretiskt stöd för denna formulering utifrån axiomatisk teori, se Nash (1950), och utifrån icke-kooperativ 
förhandlingsteori, se Rubinstein (1982).

24 Huvudalternativet till en right-to-manage-formulering är att facket och företaget förhandlar om både lön och 
sysselsättning (så kallad efficient bargaining). I praktiken kan man tänka på en sådan förhandling som att man 
i ett första steg väljer sysselsättningsnivån för att maximera överskotten i (A1) och att lönen sedan bestäms 
utifrån den relativa förhandlingsstyrkan mellan parterna. Eftersom lönen i detta fall inte bestämmer sysselsätt-
ningen så är lönen inte längre allokativ under denna förhandlingsformulering.

25 Notera att i det andra specialfallet med monopolfackförening ( ρ  =  1)  så kommer bivillkoret π(w) –π 0 ≥  0 
alltid att vara uppfyllt så länge fackföreningen väljer en punkt på företagets prissättningskurva.
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tagarna är villiga att arbeta. Notera att det senare villkoret beskriver ett hopp i arbetsut-

budet. Detta då ingen är villig att arbeta till en lägre lön än reservationslönen, wR (vilken i 

sin tur bestäms av arbetslöshetsersättningen eller värdet av fritid), medan alla är villiga att 

arbeta till en lön som är högre än wR . Således kommer arbetslösheten att hoppa ned till 0 

för lönenivåer under wR . 

Reallön

Fackföreningens 
indifferenskurva

Prissättning

Figur 4. Jämviktsarbetslöshet i en monopolfackföreningsmodell     

uMFuR

wMF

wR

Arbetslöshet

I en förhandling kommer lönen att hamna någonstans i intervallet w∈ [wR,  wM F]. Vid 

vilken nivå lönen (och arbetslösheten) kommer att hamna bestäms i sin tur av den relativa 

förhandlingsstyrkan, ρ.
I huvudtexten görs också poängen att skatter och avgifter som påverkar överskotten 

proportionellt inte kommer att ha någon påverkan på lönen, och således inte heller på 

arbetslösheten, utan bara påverkar nettolöner och nettovinster. För att ge ett exempel på 

detta, låt oss formulera Λ(w) –Λ 0 i ekvation (A1) som

p(w) ,      (A2) 

där p ( w ) = N ( w ) / M  är sannolikheten för en fackmedlem att vara i arbete (där med-

lemskapet, M,  är exogent givet) och vi antar att fackföreningens alternativ till förhand-

lingslösning Λ 0 ges av arbetslöshetsersättning i reala termer (B). Om vi nu introducerar en 

löneskatt så får vi att

p(w)  = (1– τ)1– σ(Λ(w) –Λ 0) .   (A3)

Det vill säga löneskatten påverkar överskottet proportionellt och påverkar inte första ord-

ningens villkor för (bruttolönen) w.



– 49 –

penning- och valutapolitik 2012:3

Appendix B: Sök- och matchningsmodeller

I detta appendix ges en mer noggrann översikt av den grundläggande sök- och match-

ningsmodellen. För att göra det enkelt tittar vi här på en modell med konstant och exogen 

sökintensitet. Således antar vi att man alltid söker arbete som arbetslös. Vidare specificerar 

vi en matchningsfunktion som H=x (uL- ,vL-) , där H är antalet nyanställda (under en pe-

riod), L-  är den exogent givna arbetskraften och u och v är arbetslöshetsgraden respektive 

vakansgraden.26  

I sökmodeller är den relevanta arbetsmarknadsvariabeln inte arbetslöshet utan efter-

frågetrycket på arbetskraft (relativt utbudet), ofta kallad ”tightness”, vilket definieras som 

kvoten mellan antalet vakanser och antalet arbetslösa som söker arbete, θ (=v /u) . Vidare 

är sannolikheten för att ett företag fyller en vakans inom en tidsperiod qθ=  där vi antar 

att q' (θ )<0 . Sannolikheten för en arbetslös att finna ett jobb under en tidsperiod ges av 

p (θ )= =θq (θ ) ,  där vi antar att p' (θ )>0 . Företag med vakanser hittar således arbetare 

lättare när det finns fler arbetssökande relativt antalet lediga jobb och arbetssökande finner 

lättare ett jobb när det finns fler lediga jobb relativt antalet arbetssökande. 

Arbetsmarknaden är i flödesjämvikt när inflödet i arbetslöshet är lika stort som utflödet. 

Då vi antar att sannolikheten för att en arbetare slutar sitt jobb under en period, s, är kon-

stant, så har vi i flödesjämvikt att s (1– u)=p (θ )u  eller att inflödet in i arbetslöshet är lika 

stort som utflödet ut ur arbetslöshet. Denna likhet kan vi skriva om som

u= .         (B1)

Ekvation (B1) ger oss ett uttryck för jämviktsarbetslöshet för ett givet efterfrågetryck på 

arbetskraft (θ). Givet vad vi antagit om matchningsfunktionens egenskaper kan vi repre-

sentera ekvation (B1) i vakans-/arbetslöshetsrummet som en nedåtsluttande kurva som 

är konvex mot origo (se figur 5 längst ned till vänster). En sådan kurva brukar kallas för 

en Beveridgekurva vilken också observeras som ett empiriskt samband i data. Notera att 

förändringar i matchnings-processen påverkar p(θ)-uttrycket, och förskjuter Beveridgekur-

van närmare eller längre ifrån origo. Det vill säga att när matchningseffektiviteten ändras 

behövs fler eller färre vakanser för att upprätthålla samma arbetslöshetsnivå. 

För att bestämma efterfrågetrycket på arbetskraft (θ) vänder vi oss sedan till efter-

frågesidan/lönebildningen i modellen. Den första relationen är lönesättningskurvan. Då 

sökfriktionerna innebär att man inte kostnadsfritt kan finna en ny förhandlingspart skapas 

ett värde när arbetsgivare och arbetstagare möts. I modellen sätts en lön genom att det 

totala överskottet delas i en förhandling i likhet med ekvation (A1) ovan. Lönesättningskur-

van kommer att vara en uppåtsluttande funktion av θ, då fler vakanser per arbetssökande 

innebär att konkurrensen om arbetare ökar, vilket stärker arbetarnas alternativ till förhand-

lingslösning. 

26 I enlighet med empiriska resultat antar vi att H är homogen av grad 1 och konkav (H11<0, H21<0) .
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Den andra relationen som används för att bestämma efterfrågetrycket på arbetskraft 

(θ), jobbskapandekurvan, kommer av företagens incitament att skapa vakanser. En vakans 

har ett värde då man kan förvänta sig att rekrytera en arbetare och generera intäkter i 

framtiden. Om värdet av vakanserna (netto från kostnaden att hålla en vakans) är positivt 

kan företagen skapa vinster genom att utlysa fler vakanser, men om nettovärdet är nega-

tivt så kommer företagen att avbryta utlysningen. Således kan antalet vakanser i jämvikt 

bestämmas av ett nollvinstvillkor för dessa. Detta nollvinstvillkor ger en negativ relation 

mellan lönen och θ, då ett högre efterfrågetryck på arbetskraft innebär att företaget 

förväntar sig att det tar längre tid att fylla en vakans (q' (θ )<0) , vilket minskar vakansens 

värde. För att återställa jämviktsvärdet av en vakans till noll måste således lönen falla. En av 

nyckelimplikationerna från sökmodellen är således att inte bara lönesättningen utan också 

incitamenten för jobbskapande påverkas direkt av arbetsmarknadsläget (θ) via den förvän-

tade kostnaden för att fylla en vakans.

Kombinerar vi dessa samband så kan jämvikten i en sökmodell illustreras som i figur 5. 

Alternativt kan man representera jämvikten som en pris- och lönesättningsjämvikt 

som i figur 2 i huvudtexten genom att kombinera både jobbskapandekurvan och löne-

sättningskurvan med flödesjämvikten. 

Reallön Lönesättning

Jobbskapande

Flödesjämvikt

Arbetslöshet

Beveridgekurvan

w

u

v θ

Figur 5. Jämviktsarbetslösheten i en sökmodell 
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Appendix C: Härledning av den kortsiktiga utbudskurvan i LNJ

Genom att skriva ekvationerna (4) och (5) som avvikelser från förväntan får vi att pris- och 

lönesättningssambanden ges som 

p –w n=β0–β 1u – (w n –E –1(w n)) ,      (C1)

och 

w n – p = γ 0– γ 1u – ( p –E –1( p)).     (C2)

Det vill säga att en situation med en överraskande hög pris- och löneinflation förskjuter 

dessa kurvor och ger en kortsiktig jämvikt med lägre arbetslöshet. Detta kan också visas 

genom att kombinera (C1) och (C2), och lösa för arbetslösheten, vilket ger

u=u*– ,      (C3)

där u* är definierad som ( β 0+ γ 0 ) /( β 1+ γ 1) ,  det vill säga jämviktsarbetslösheten under 

pris- och lönestabilitet eller, med andra ord, arbetslösheten i det stabila tillståndet. Denna 

nivå kan beräknas genom att sätta pris- och löneöverraskningarna till noll i ekvation (C1) 

och (C2) och sedan substituera för reallönen i (C2) och lösa för arbetslösheten.

För att härleda en kortsiktig utbudskurva antar vi sedan (som LNJ) att 

(p –E –1( p))= (w n –E –1(w n)) , vilket ger att 

u – u*= –
 
( p –E –1( p)) ,      (C4) 

som motsvarar ekvation (6) i huvudtexten.
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Riksbankens företagsundersökning  
– en snabb konjunkturindikator
Jyry Hokkanen, Tore Melin ocH alexander nilson

Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för penningpolitik.

I likhet med flera andra centralbanker genomför Sveriges riksbank en egen företags

undersökning. Syftet med undersökningen är att få ett aktuellt underlag för en bedömning 

av konjunkturläget och ekonomins utveckling redan innan officiell statistik publicerats. 

Det svenska näringslivets struktur med få branschdominerande företag gör det möjligt 

för Riksbanken att täcka utvecklingen inom en stor del av ekonomin genom att främst 

vända sig till de större företagen. Företagens svar används också för att göra prognoser för 

utvecklingen av BNP. 

Olika typer av ekonomisk statistik ligger till grund för Riksbankens bedömningar av till-

ståndet i den svenska ekonomin liksom för de prognoser som de penningpolitiska besluten 

bland annat baseras på. Statistikens fördröjning gör dock att den ibland kan uppfattas som 

inaktuell vid publiceringstidpunkten. Det gäller till exempel uppgifterna från de kvartalsvisa 

nationalräkenskaperna som vanligtvis inte finns tillgängliga förrän två månader efter ett 

kvartals slut. Detta medför att Riksbanken, liksom andra beslutsfattare, behöver komplet-

terande uppgifter som ger en mer aktuell bild av läget. I Riksbankens prognosmodeller 

används därför bland annat snabbstatistik som visar ekonomiska tendenser men som oftast 

inte är lika detaljerad eller fullständig som den sammanvägda officiella statistiken. Kon-

junkturinstitutets barometerundersökning är ett exempel på sådan snabbstatistik som tidigt 

ger en bild av stämningsläget i ekonomin.1 Olika studier har också visat att barometerupp-

gifter i hög grad överensstämmer med den sammanvägda ekonomiska statistiken och att 

företagens framtidsbedömningar i barometerundersökningarna därmed utgör ett värdefullt 

underlag för bedömningar av den ekonomiska utvecklingen. 

Sedan 2007 genomför Riksbanken en egen undersökning bland företagen i näringslivet 

för att komplettera den allmänna ekonomiska statistiken. Syftet med undersökningen är att 

skaffa tillförlitlig information om konjunkturläget men också att få tillfälle att föra diskussio-

ner med företagen om aktuella ekonomiska frågor som är av intresse för vår analys.

Många centRalbanKeR göR egna unDeRSöKnIngaR av eKOnOMIn 

Många centralbanker hämtar själva in uppgifter om ekonomins tillstånd och utveckling 

genom egna kontakter med näringslivet. Den kanske mest kända företagsundersökningen, 

den så kallade beige book, genomförs av de regionala kontoren inom uSa:s centralbanks-

1 Konjunkturinstitutets företagsbarometer baseras på frågor som ställs till drygt 6 000 företag varje månad. 
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system Federal Reserve System.2 Den här typen av uppgiftsinsamling är värdefull därför att 

självständiga centralbanker ofta kan få god information från sitt lands näringsliv genom att 

de i regel är fristående från politiska beslut av regeringar och inte heller har något intresse 

i enskilda företags affärsutveckling. Dessutom är de frågor om pris- och konjunkturutveck-

lingen som vanligen ställs i centralbankernas undersökningar viktiga för företagens förut-

sättningar och utsikter. Detta gör att det är intressant också för företagen både att delta i 

undersökningarna och att ta del av deras resultat. 

Hur centralbankernas uppgiftsinsamlingar genomförs varierar. I en del fall görs omfat-

tande insamlingar som kan komplettera annan nationell statistik, antingen för att denna är 

bristfällig eller för att den helt saknas, i andra fall är undersökningarna mindre formaliserade 

till sin karaktär. Det senare kan till exempel gälla vid särskilda tillfällen när en centralbank 

anser att nära kontakter med näringslivet är viktiga för att snabbt inhämta och även för-

medla information om det ekonomiska läget.

Så genOMFöRS RIKSbanKenS FöRetagSunDeRSöKnIng

uppgiftsinsamlingen i Riksbankens företagsundersökningar sker genom djupintervjuer. Det 

är en av många kvalitativa metoder för uppgiftsinsamling som används inom skilda ämnes-

områden. både kvalitativa och kvantitativa undersökningar mäter på ett eller annat sätt 

egenskaper hos det som undersöks. Kvalitativa undersökningar inriktas ofta på samband 

mellan olika förhållanden och på att hitta nya aspekter på dem genom att ha ett friare 

förhållningssätt till de frågeställningar som ska undersökas. till skillnad från kvantitativa 

metoder, som används för att samla uppgifter om hur ofta vissa egenskaper förekommer3, 

använder man kvalitativa metoder för att samla in uppgifter om särskilda aspekter på olika 

egenskaper. Det kan exempelvis handla om orsakssamband eller tänkbara reaktioner på 

vissa yttre omständigheter, men också om att upptäcka olika uppfattningar som man inte 

visste fanns eller som inte antogs vara relevanta innan uppgiftsinsamlingen kom igång.4  

andra kvalitativa metoder utöver djupintervjuer är fokusgrupper, textanalys, deltagande 

observation med flera. gemensamt för dessa metoder är att de söker efter förhållanden 

eller egenskaper som inte på förhand kunnat beskrivas och avgränsas för att sedan mätas 

kvantitativt. exempelvis är ställningstaganden om framtiden ofta svåra att fånga kvan-

titativt när man vill klarlägga de sammanhang som de ingår i. Fokusgrupper är en vanlig 

metod i marknadsundersökningar när man vill förstå hur konsumenter ser på en kommande 

produkt eller på ett nytt varumärke i förhållande till andra produkter och varumärken som 

redan finns.5 I textanalys söker man efter uttalade men också latenta/underliggande bud-

skap som finns ”dolda” i texten. Sådana textanalyser görs bland annat regelmässigt efter 

2 bland andra centralbanker som genomför företagsundersökningar kan nämnas bank of england, bank of  
canada, norges bank, Swiss national bank och Reserve bank of australia.

3 Resultaten av kvantitativa undersökningar, exempelvis mätningar av partisympatier, redovisas sedan som 
andelar i form av frekvenser och spridningar som kan beräknas med viss precision för hela den population som 
urvalet har dragits ifrån.

4 Se Starrin m.fl. (1991).
5 Se Seymour (1992).
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allmänna val i Sverige. Deltagande observation har ofta använts i studier av boendemiljöer 

och liknande.

KvalItatIva ReSultat I RIKSbanKenS unDeRSöKnIng Kan gälla FöR alla FöRetag

Resultat från kvalitativa undersökningar kan till skillnad från resultaten från kvantitativa 

undersökningar inte överföras från dem som undersökts till att gälla en hel population med 

beräkningar i form av statistisk inferens. Detta är dock inte detsamma som att resultaten 

saknar giltighet för hela populationen. Om så var fallet skulle till exempel inte ett fåtal 

fokusgrupper med något tiotal deltagare vardera kunna användas för att förstå målgrupper 

som består av tusentals tilltänkta köpare.

Den kvalitativa undersökningens styrka är att den kan hjälpa oss att upptäcka och förstå 

olika nya aspekter på en situation eller förstå bedömningar som de tillfrågade gör. Detta 

skiljer den kvalitativa undersökningen från den kvantitativa där frågorna är fastställda från 

början och begränsade till på förhand givna aspekter. Med kvalitativa metoder kan man få 

större spännvidd i den information som man inhämtar. en företagsledare kan till exempel 

resonera på ett stort antal olika sätt kring hur det är lämpligt att agera givet vissa omstän-

digheter. Dessa olika sätt att resonera kan i en kvalitativ undersökning diskuteras på plats 

med företagsledningen. 

I företagsundersökningen frågar Riksbanken bland annat om konjunktur- och prisut-

vecklingen och försöker då fånga hur företagen ser på och agerar i dessa avseenden. även 

om det teoretiskt kan finnas många olika sätt att resonera på, så är mängden sätt i prak-

tiken begränsat. efter ett antal intervjuer tenderar därför tillförseln av nya aspekter på de 

undersökta variablerna att avta för varje tillkommande observation. Den uppsättning be-

dömningar och ståndpunkter som hör ihop med en viss tidpunkt eller situation i ekonomin 

brukar på det sättet bli ganska stabil redan efter ett förhållandevis litet antal observationer 

så som är fallet i Riksbanken företagsundersökning.6 

FöRetagSunDeRSöKnIngenS uRval äR KOncentReRat tIll De StöRRe FöRetagen 

Riksbankens företagsundersökning görs bland företag som kan antas ge mångsidiga 

bedömningar av främst pris- och konjunkturutvecklingen. Det innebär att branscher där 

konjunkturvariationerna är tydliga är särskilt intressanta att följa. Företag inom handeln och 

tillverkningsindustrin är därför överrepresenterade i urvalet i förhållande till sina andelar av 

näringslivet, medan urvalet är begränsat bland företag inom övriga tjänster. 

Då det svenska näringslivet i hög grad är dominerat av ett fåtal aktörer, täcker ett 

begränsat antal intervjuer en stor del av näringslivet i termer av omsättning och antal 

anställda. De tio största koncernerna står för cirka 35 procent av antalet anställda inom 

tillverkningsindustrin, och inom dagligvaruhandeln är koncentrationen än större där de  

6 Se glaser & Strauss (1967). I metodtermer brukar man tala om ’teoretisk mättnad’ när ytterligare observationer 
snarare bekräftar än ändrar den bild som dittills har framkommit.
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tre största företagen svarar för cirka 45 procent av antalet anställda. även flera andra  

branscher såsom byggsektorn och landtransporter domineras av ett fåtal stora aktörer.  

Från och med september 2007 har Riksbanken tre gånger per år intervjuat 25–60 

företag som är viktiga för svensk ekonomi. Intervjuerna har genomförts inför de penning-

politiska beslut som åtföljs av en penningpolitisk rapport. urvalet har delvis varit detsamma 

varje gång, men eftersom skiftande frågeställningar har varit aktuella har det varit lämpligt 

att intervjua företag som varit särskilt berörda av olika skeenden i ekonomin vid olika tillfäl-

len. Stommen i urvalet har dock hela tiden utgjorts av de största företagen vilka i detta fall 

definierats som företagen med flest antal anställda i Sverige inom respektive bransch. totalt 

har cirka 300 företag intervjuats under fem år. 

numera intervjuas normalt 45 företag i maj respektive i september samt 25 företag i  

januari. antalet anställda som de intervjuade företagen har i Sverige varierar mellan 

200 000 och 300 000 per undersökningstillfälle och utgör därmed 6–8 procent av antalet 

sysselsatta i näringslivet i Sverige.

FRågORna FångaR eKOnOMInS RöRelSeRIKtnIng 

Intervjuerna genomförs med stöd av intervjuguider som innehåller frågor om företagens 

syn på konjunkturläget, produktionen, sysselsättningen, prisutvecklingen och annat som 

den aktuella undersökningsomgången söker svar på.7 För internationellt verksamma före-

tag eftersöks primärt information om de svenska delarna. I guiden är frågeställningarna 

utskrivna som ”vanliga” frågor, men de behöver inte ställas ordagrant. Det viktiga är att 

intervjuarna i samtalet får svar på frågorna och att frågeställningarna belyses allsidigt i 

intervjun eftersom huvudsyftet med undersökningen är att få en fördjupad information om 

hur företagen uppfattar den aktuella situationen och planerar utifrån denna. Intervjuarna 

kodar svaren i enlighet med den skala som varje fråga har, vanligen i termer av rörelserikt-

ningar såsom ”bättre”, ”sämre” och ”oförändrat”. Dessa ”kvantitativa” frågor åtföljs av 

mer kvalitativt inriktade följdfrågor av det enkla slaget ”varför?”. lika viktig som kodningen 

av frågorna är därför den analys av intervjuerna som intervjuarna sammanställer i en sam-

manfattning av varje intervju.

RIKSbanKenS egen peRSOnal genOMFöR InteRvjueRna 

Det är naturligt att Riksbankens egna anställda genomför undersökningen eftersom de 

frågeställningar som ska belysas kan förändras snabbt mellan undersökningstillfällena. 

Dessutom behöver svaren analyseras och jämföras med andra interna bedömningar som 

görs i Riksbanken. De frågeställningar som undersökningen belyser är också sådana att 

intervjuaren behöver ha god insikt både i makroekonomi och i hur företag fungerar för att 

exempelvis kunna ställa relevanta följdfrågor. 

7 Intervjuguiden är intervjuarens redskap under intervjun och innehåller de frågeställningar som intervjun ska 
behandla samt råd och anvisningar till intervjuaren, se vidare ett exempel på intervjuguide i appendix.
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när undersökningen startade 2007 saknade Riksbanken dock metodmässig erfarenhet 

av att göra undersökningar av det här slaget; det fanns ingen kår av intervjuare eller någon 

liknande grupp som övat upp särskild förmåga att genomföra undersökningar. För att 

få grepp om den egna förmågan att göra undersökningen genomfördes därför en pilot-

undersökning som visade att Riksbanken mycket väl kan göra undersökningen med egen 

personal. erfarenheterna från pilotundersökningen används i den introduktion som nya 

intervjuare får inför den första undersökning de ska delta i och vartefter undersökningen 

löpande ger nya erfarenheter används även dessa vid introduktionen. under de fem år som 

undersökningen genomförts har nu mer än 50 ekonomer vid Riksbanken varit med och 

gjort intervjuer. 

ReSultatet RappORteRaS Snabbt

av intervjuguiderna framgår vilka frågor som ska ställas och hur själva intervjun ska genom-

föras. Intervjun spelas in om inte den intervjuade motsätter sig detta, vilket är mycket 

ovanligt. Inspelningen är ett viktigt stöd för intervjuaren som inom två dagar ska skriva en 

sammanfattning av intervjun. Sammanfattningarna läses inom två dagar av den redaktions-

grupp som skriver rapporten från undersökningen, och frågor som då uppstår reds ut 

mella n gruppen och intervjuaren och i vissa fall också genom en ny kontakt med företaget. 

Redaktionsgruppen möts fyra till fem gånger under undersökningsperioden och i deras 

arbete växer det samlade resultatet av undersökningen fram och sammanfattas i den rap-

port som sedan publiceras. varje undersökning inleds med ett möte där nya frågor och 

särskilt viktiga aspekter i undersökningen diskuteras med intervjuarna, och efter det att 

intervjuerna är klara samlas intervjuarna till en ”debriefing” där man diskuterar erfarenheter 

från undersökningen.

I denna process vägs de individuella svaren från vart och ett av företagen samman till en 

samlad bild av hur företagen ser på det ekonomiska läget och hur de agerar utifrån detta.

StORt IntReSSe FöR att Delta I FöRetagSunDeRSöKnIngen

Riksbankens företagsundersökning har bidragit med snabb och värdefull information trots 

att den baseras på ett jämförelsevis litet underlag. Detta kan delvis bero på att det svenska 

näringslivet, som tidigare nämnts, internationellt sett är ovanligt koncentrerat, med flera 

branscher som domineras av stora företag. 

generellt är de svenska företagen också intresserande av att delta i undersökningen. De 

är tillmötesgående och öppna med information, och mycket få avböjer att delta. Kvaliteten 

på den information de lämnar är också genomgående hög och intervjuerna genomförs i 

regel direkt med personer i företagens ledningsgrupper. värdet av den information som vi 

får från intervjuerna är därför högt redan under normala förhållanden, men informationen 

är särskilt värdefull vid snabba förändringar i ekonomin.
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RIKSbanKenS FöRetagSunDeRSöKnIng äR tIllFöRlItlIg

Resultaten från Riksbankens företagsundersökning kan jämföras med Konjunkturinstitutets 

Konjunkturbarometer. Det beror på att det delvis är samma företag som besvarar frågorna. 

Dessutom kan svarsfördelningen för likartade frågor i dessa två undersökningar beräknas 

på samma sätt tack vare den kvantitativa kodning som görs vid sidan av den kvalitativa 

analysen.8 en jämförelse med Konjunkturbarometern kan därför ge en indikation på hur 

tillförlitliga resultaten i Riksbankens företagsundersökning är.9 

I diagram 1 visas hur företagen uppfattar konjunkturläget både enligt Riksbankens 

f öretagsundersökning och enligt Konjunkturbarometerns konfidensindikator. De två 

serierna stämmer väl överens och når sin respektive lägsta punkt i december 2008 och sin 

högsta punkt i januari 2011. en skillnad är att Riksbankens tidsserie varierar mer än mot-

svarande tidsserie från Konjunkturbarometern. en möjlig orsak till detta är att Riksbankens 

företagsundersökning vänder sig till tydligt konjunkturkänsliga företag och är baserad på 

färre företag, vilket gör att varje enskilt svar kan slå igenom på resultatet. 
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Diagram 1. Konjunkturläget enligt Riksbankens företagsundersökning jämfört med 
Konjunkturinstitutets konfidensindikator   
Nettotal

Konjunkturinstitutet Riksbanken 

Riksbankens analys av företagens svar och bedömning av konjunkturläget sammanfattas 

efter varje undersökning i en publicerad rapport. Rubriken på varje rapport kondenserar 

de viktigaste resultaten. ett annat sätt att bedöma tillförlitligheten hos den information 

som kommer från Riksbankens företagsundersökning är därför att jämföra rubrikerna från 

rapporterna med utvecklingen av Sveriges bnp. Diagram 2 visar bnp-utvecklingen och 

8 eftersom storleken på de medverkande företagen varierar betydligt i varje undersökning viktas företagens svar 
med deras antal anställda i Sverige. 

9 Frågorna är inte  identiska i de två undersökningarna.  Konjunkturbarometerns konfidensindikator baseras på 
svar från tre olika frågor  men i båda fallen avser undersökningar att mäta ”läget” eller ”tillståndet” i närings-
livet. Konjunkturinstitutet tolkar konfidensindikatorn som ett ”mått på situationen” och Riksbankens företags-
undersökning sina svar som ett ”mått på konjunkturläget” vilket därmed bör göra svaren jämförbara. 
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r apportrubriceringarna vid varje publiceringstillfälle. jämförelsen mellan den bedömning som 

fångats i rapporternas rubriker och bnp-utvecklingen visar att undersökningen har bidragit 

med information som tidigt och väl fångat den kommande utvecklingen i ekonomin.  
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Diagram 2. Rapportrubriker från Riksbankens företagsundersökning och 
utvecklingen av Sveriges BNP
BNP-nivå, säsongsrensade uppgifter, index 2007 kvartal 4=100          

Särskilt intressant är att analysen i företagsundersökningen tidigt fångade konjunktur-

fallet hösten 2008, och därefter också vändningen 2009. undersökningarna i september 

och d ecember 2008 rubricerades ”Snabb avmattning och utbredd pessimism” respektive 

”Fortsatt fall i konjunkturen och ökade finansieringssvårigheter för företagen”. Detta för-

medlades i början av oktober 2008 respektive i mitten av januari 2009, medan det dröjde 

till slutet av februari 2009 innan det kraftiga fallet i bnp under fjärde kvartalet 2008 fullt ut 

bekräftades av officiell statistik. 

Samtidigt kan man notera att rapportrubrikerna även inkluderar skeenden i ekonomin 

som inte självklart fångas av bnp-utvecklingen. under den studerade perioden var till 

exempel finansiell oro och tillgång till finansiering mycket viktiga faktorer som påverkade 

företagens verksamhet och som präglade företagens svar. lönsamhet, priser och tillgången 

på arbetskraft är andra företagsfaktorer som kanske inte direkt fångas av bnp:s utveckling. 

en KOnjunKtuRInDIKatOR FöRutSpåR bnp-utFallet

De frågor i företagsundersökningen som kodas kvantitativt används dels som stöd i den 

kvalitativa analysen, dels för att beräkna en kvantitativ konjunkturindikator. Flertalet 

frågor i undersökningen hänger på ett eller annat sätt samman med konjunkturutveck-

lingen. g enom att väga samman de åtta frågor som ställts i undersökningen sedan den 

började göras, tar vi fram en konjunkturindikator som speglar den förväntade konjunktur-
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utvecklingen bättre än vad en enskild fråga gör. De frågor som används för att ta fram 

indikatorn avser produktionsvolym och sysselsättning (föregående tre månader respektive 

nästkommande tre månader), investeringsplaner på ett halvårs sikt, aktuell lönsamhet, 

produktivitets utveckling fram till undersökningstillfället samt förväntad prisutveckling det 

närmaste året. Deras vikt i indikatorn baseras på respektive frågas förmåga att förutsäga 

bnp:s förändring från kvartal till kvartal. Indikatorns samvariation med kvartalsförändringen 

i bnp framgår av diagram 3.
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Diagram 3. Konjunkturindikator baserad på Riksbankens företagsundersökning 
(FU-indikator) i jämförelse med kvartalsförändringar i Sveriges BNP 
Konjunkturindikatorns indextal på vänster y-axel och BNP:s procentuella kvartals-
förändring på höger y-axel 
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Samvariationen mellan indikatorn och bnp-utvecklingen är stark, vilket uttrycks av korre-

lationskoefficienten som uppgår till 0,84, och illustreras i diagrammet av att kurvorna följer 

varandra väl. Det som inte framgår av diagrammet är tidsskillnaden mellan beräkningen 

av indikatorn och publiceringen av bnp-utfallet. under de kvartal då undersökningen görs 

beräknas indikatorn upp till två månader innan utfallet publiceras. Detta innebär att man 

utifrån Riksbankens företagsundersökning kan teckna en tidig bild av konjunkturutveck-

lingen.

KOnjunKtuRInDIKatORn använDS FöR att beRäKna KvaRtalSpROgnOSeR FöR bnp 

ett tredje sätt att bedöma tillförlitligheten hos företagsundersökningen är att jämföra de 

prognoser för bnp som tas fram med hjälp av konjunkturindikatorn med de resultat som 

Riksbankens prognosmodeller ger. prognoser för bnp:s förändring från kvartal till kvartal 

utifrån indikatorn har gjorts sedan tredje kvartalet 2008. 

prognosmodeller kan värderas genom att man rangordnar de prognosfel som model-

lerna haft i form av medelabsolutfel (MaF) och roten ur det kvadrerade medelabsolutfelet 
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(RMSe). en jämförelse av kvartalsprognoserna från företagsundersökningen med en sam-

manvägd medelprognos från de olika prognosmodellerna visar att undersökningens pro-

gnoser står sig väl. både MaF och RMSe är i företagsundersökningens prognoser mindre än 

motsvarande fel  i medelprognosen och de är även mindre än de enskilda modellernas fel 

från och med tredje kvartalet 2008 till och med andra kvartalet 2012. vidare är skillnaden 

mellan MaF och RMSe liten i företagsundersökningens prognoser, vilket innebär att dessa 

innehåller få stora prognosfel. tillförlitligheten hos prognoser baserade på konjunktur-

indikatorn är alltså förhållandevis hög. 

FöRetagSunDeRSöKnIngen äR ett vIKtIgt InSlag I RIKSbanKenS pOlIcyaRbete

Företagsundersökningen är numera en etablerad del av den penningpolitiska analysen på 

Riksbanken. Dess resultat har en hög tillförlitlighet och rapporteras regelbundet i medierna. 

Resultaten uppmärksammas också av analytiker som följer Riksbankens arbete.  

ett viktigt resultat av arbetet med företagsundersökningen är att Riksbanken fått en 

fördjupad förståelse för företagens sätt att agera i olika konjunkturfaser. Information om 

komplexiteten på olika marknader och ändrade företagsstrategier har också bidragit till att 

öka vår analysförmåga. Det kan till exempel handla om att förstå hur växelkurssäkring sker, 

eller hur finansieringen av verksamheten förändrats till följd av den finansiella krisen. erfa-

renheterna understryker att det är viktigt att ha direkta kontakter med näringslivet för att 

bättre förstå förändringar i ekonomins sätt att fungera och i aktörernas beteende. under-

sökningens flexibilitet gör att den också kan ge underlag för Riksbankens övriga uppdrag 

vid sidan av penningpolitiken. ett exempel är de fördjupade frågor om företagens finansie-

ringssituation som ställdes under den finansiella krisen och som syftade till att ge oss bättre 

förståelse för de finansiella marknadernas sätt att fungera i en krissituation.

Riksbankens företagsundersökning utvecklas löpande och lärdomarna efter fem års 

arbete med undersökningen är flera: en väl fungerande intern organisation för under-

sökningen har skapats där intervju- och analysförmågan blir allt bättre. antalet företag 

som intervjuats växer och tillkommande företag bidrar till en allt större informationsbank. 

tyngdpunkten i de återkommande frågorna i intervjuerna skiftar med den aktuella ekono-

miska situationen, och särskilda frågor ställs när det är påkallat. ett omfattande och detalje-

rat material från undersökningen har samlats in under årens lopp och det finns många olika 

typer av analyser som kan göras utöver den avrapportering som sker idag. De intervjuade 

företagen kan också ses som ett nätverk som kan användas för ömsesidigt informations-

utbyte mellan Riksbanken och näringslivet i mer eller mindre formella former.
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appendix

InteRvjuguIDeRna – ett exeMpel

Intervjuguiderna innehåller de frågeställningar som intervjuerna ska ge svar på. Svaren 

följer av det samtal som en djupintervju är, vilket innebär att svar ofta kommer fram utan 

att frågorna ställs direkt. centrala delar av frågeställningarna är dock formulerade som 

direkta frågor i guiderna så att de enkelt kan ställas på det angivna sättet om svaren i det 

löpande samtalet inte blivit tydliga. Svaren på dessa kärnfrågor kodas av intervjuaren längs 

en vanligen tregradig skala av typen ökat – oförändrat – minskat. 

I guiderna finns också anvisningar till intervjuarna. Det kan vara lämpliga uppföljande 

frågor, vilka aspekter som intervjuaren bör vara särskilt uppmärksam på med mera. 

guiderna skiljer sig lite åt beroende på vilken av de fyra sektorerna industri, bygg, handel 

och övriga tjänster som Riksbankens företagsundersökning vänder sig till. De generella 

frågeställningarna om konjunktur, produktion/försäljning, försäljningspriser och så vidare är 

desamma för alla, medan till exempel lagerfrågan inte ställs till tjänsteföretag.

Den intervjuguide som presenteras i detta appendix användes för industrin vid intervju-

erna i maj 2012. anvisningarna till intervjuarna har av utrymmesskäl tagits bort här.

1 a) Hur bedömer du att konjunkturläget är för närvarande för ert företag?10

bra…   tillfredsställande… Dåligt…

b) Hur bedömer du att konjunkturläget kommer att vara om sex månader för ert företag?

bättre…  Oförändrat…  Sämre…

c) Vilka risker är förknippade med konjunkturutvecklingen för företaget?

d) Hur stora är riskerna från konjunkturutvecklingen nu? 

Större än normalt normala   Mindre än normalt

2 a) Hur har produktionsvolymen utvecklats de senaste tre månaderna jämfört med  

 föregående tre månader (säsongsrensat)? 

ökat…   Oförändrat…  Minskat…

 b) Hur bedöms produktionsvolymen komma att utvecklas de närmaste tre månaderna  

 jämfört med föregående tre månader (säsongsrensat)? 

öka…   Oförändrad…  Minska…

 c) Vilken är din bedömning av företagets färdigvarulager för närvarande? 

För stora   lagom   För små

10 Frågorna om konjunkturläget ingår i företagsundersökningen från och med intervjuomgången i maj 2008. 
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3 a) Hur har orderingången utvecklats de senaste tre månaderna jämfört med   

 föregående tre månader (säsongsrensat)? 

ökat…   Oförändrad…  Minskat…

b) Hur bedöms orderingången komma att utvecklas de närmaste tre månaderna  

 jämfört med föregående tre månader (säsongsrensat)? 

öka…   Oförändrad…  Minska…

4 a) Hur har sysselsättningen utvecklats de senaste tre månaderna jämfört med   

 föregående tre månader (säsongsrensat)? 

ökat…   Oförändrad…  Minskat…

 b) Hur bedöms sysselsättningen att utvecklas de närmaste tre månaderna jämfört med  

 föregående tre månader (säsongsrensat)? 

öka…  Oförändrad…  Minska…

 c) Hur förhåller sig Er personalstyrka till efterfrågan/produktion?

För liten  lagom   För stor

5) Hur ser företaget för närvarande på möjligheterna att hantera en (oväntad/väntad)  

 ökning av efterfrågan?

Inga svårigheter…  vissa problem…   Stora svårigheter…

6 a) Hur mycket bedömer ni lönekostnaderna (per timme och inkl. arbetsgivaravgifter)  

 kommer att öka nästa 12 månader? 11

öka mer än tidigare… lika mycket som tidigare… öka mindre…

 b) Vad är er bedömning om löneglidningen (dvs. löneökningar utöver avtal) för nästa  

 kalenderår? 

ökar…    Oförändrad…   Minskar…

7) Hur ser företagets investeringsplaner ut för de kommande sex månaderna (jämfört  

 med föregående halvår)? 

ökade…   Oförändrade…  Minskade…

8) Hur har företagets tillgång till extern finansiering förändrats det senaste kvartalet?12 

Förbättrats…  Oförändrat…  Försämrats…

9) Hur är omdömet om lönsamheten för närvarande? 

god…   tillfredsställande… Dålig…

11 Frågorna om lönekostnadernas och löneglidningens utveckling ingår från och med intervjuomgången i 
maj 2008.

12 Frågan om tillgång på extern finansiering ingår från och med intervjuomgången i september 2008.
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10 a) Hur avser ni att förändra försäljningspriserna? 

Innevarande kvartal (rel. föreg. kv); Sänka  Hålla oförändrade  Höja 

Kommande kvartal (rel. innev. kv); Sänka  Hålla oförändrade  Höja

Kommande 12 mån (rel. idag); Sänka  Hålla oförändrade  Höja

  b) Vilka av följande faktorer driver prisutvecklingen uppåt respektive nedåt kommande  

 12 månader? (efterfrågan, ledig kapacitet13, materialkostnader,  arbetskraftskostnader,  

 produktivitetsutvecklingen, marginalförändringar14 eller annat.)

11) Hur har produktiviteten (i nivå) utvecklats i ert företag under det  senaste halvåret  

 jämfört med halvåret innan? 

Fallit… Oförändrad…  Stigit…

12) Hur snabbt får en växelkursförändring genomslag på era försäljningspriser?15 

0–3 mån… 3–6 mån…  6–12 mån eller längre…

13 ledig kapacitet är inte relevant för alla företag.
14 Handelsmarginal eller motsvarande.
15 Frågan om växelkursförändringars genomslag infördes i intervjuomgången i december 2008.
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Asset encumbrance and its  
relevance for financial stability
Reimo Juks*
The author holds a PhD from the Stockholm School of Economics and works at the Financial Stability Department of the Riksbank. 

Increased asset encumbrance in a number of countries has raised questions about the 

underlying driving forces and consequences of such trends for financial stability. This 

article argues that some increase in asset encumbrance is natural in distressed market 

conditions where investors demand more safety and there is an overall lack of safe assets. 

Yet asset encumbrance may be also driven by banks’ strong private incentives to tilt their 

financing towards secured funding, with adverse effects on financial stability. The banks’ 

failure to internalise liquidity effects, rating arbitrage, risk-insensitive deposit pricing, 

upcoming regulatory reforms and implicit government guarantees are leading banks to 

ignore some of the social costs associated with secured funding. Regulatory interventions 

should aim to encourage the issuance of unsecured funding and eliminate or mitigate 

regulatory imperfections. Among the recommended policy actions are increasing the 

transparency of asset encumbrance and changing the deposit insurance system to reflect 

asset encumbrance, as these measures do not require the assessment of a socially-optimal 

level of asset encumbrance that varies over time and across countries.

Introduction

The existing evidence shows that asset encumbrance, or using assets to secure claims, has 

increased markedly in a number of countries since 2005. This raises a host of questions 

that need to be answered. Why do banks prefer secured as opposed to unsecured funding? 

What are the consequences of asset encumbrance for investors, taxpayers and financial 

stability? Is there a case for regulatory interventions? And, if so, what regulatory tools 

should be used?

To answer these questions, the article first explains asset encumbrance and its most 

common sources. It then reviews the existing evidence on asset encumbrance, both in 

Sweden and abroad. The effects of asset encumbrance on the riskiness of different types 

of debts are then considered, together with potential reasons for why banks have increased 

asset encumbrance. Finally, the article discusses whether regulatory intervention is needed 

and what tools should be used.

* Contact email: reimo.juks@riksbank.se. The author would like to thank David Forsman, Anders Rydén, 
Olof Sandstedt, Staffan Viotti, Göran Robertsson, Claes Berg and Joanna Gerwin for useful comments and 
discussions. The views expressed here are those of the author and do not necessarily reflect those of the 
Executive Board of Sveriges Riksbank.
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What is asset encumbrance? 

To understand asset encumbrance, it is useful to start with a brief description of bank 

funding. Bank funding sources, such as deposits, market funding and capital, can be 

characterised by maturity, seniority and collateralisation. Maturity refers to the time period 

after which the security must be redeemed by the issuer. Seniority refers to the ranking of 

claims to the residual assets in the event of an issuer’s insolvency. Collateralisation refers to 

the existence or non-existence of assets that secure the claims in the event that an issuer 

fails to meet the claims.

It is the collateralisation feature of bank funding sources that gives rise to asset 

encumbrance. To secure or collateralise a claim, a bank must specify assets that creditors can 

possess in situations where the bank fails to honour its commitments. This process is typically 

called asset encumbrance, but can be also referred to as pledging or earmarking assets.

Asset encumbrance can be illustrated with a simple example of two banks (see Figure 1). 

In Bank A, all investors are uncollateralised or unsecured. Bank A is therefore said to have 

no asset encumbrance. In Bank B, the claims of investor 1 are safeguarded by the assets 

marked in green. The claims of investor 2 are left unsecured. Bank B is therefore said to have 

some asset encumbrance.

ASSETS
BANK A BANK B

All assets

Investor 1

Assets pledged to
investor 1

Other assets

Investor 2

Investor 1

Investor 2

LIABILITIES ASSETS LIABILITIES

Figure 1. Unencumbered and encumbered bank

Sources of asset encumbrance

Asset encumbrance may originate from market funding, derivatives and insurance claims. 

It cannot originate from deposits or capital as these claims are of an uncollateralised nature 

(see Figure 2).

Two types of market funding can lead to asset encumbrance: short term secured funding, 

such as repos1, and long-term secured funding, such as covered bonds. Types of market 

funding that do not lead to asset encumbrance include, for instance, commercial papers and 

senior unsecured bonds. 

1 Security borrowing is very similar to repos and can also lead to asset encumbrance. For simplicity, we consider 
security borrowing to be one class of repo. We also ignore the off-balance sheet encumbrance that arises with 
re-hypothecations associated with reverse repos.
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Derivatives and insurance claims can also lead to asset encumbrance. Both derivatives 

and insurance claims can be thought of as debt instruments similar to those in market 

funding, but with some contingent features.

When derivatives are initiated, contracts are typically designed so that counterparties 

have no claims against each other at origination. But, as time passes, one of the 

counterparties typically accumulates claims against the other. To safeguard these claims, 

the debtor typically must post collateral, leading to asset encumbrance.

Figure 2. Sources of bank funding and asset encumbrance

DEPOSITS

CAPITAL

DERIVATIVES

INSURANCE

MARKET
FUNDING

Insured

Non-insured

Short-term

Tier 2

Long-term

Non-core Tier 1

Core Tier 1

Retail deposits

Interbank funds

Repos

Commercial papers

Covered bonds

Senior unsecured

Interest rate swap

Life insurance

Subordinated

Junior subordinated

Common equity

Note. Sources of bank funding that can lead to asset encumbrance 
are marked in green.

Insurance contracts can be also collateralised and can thus lead to asset encumbrance. In 

a typical insurance contract, an insurance holder pays an insurance premium to an insurer 

for the period of the insurance coverage. These funds are then invested in assets which are 

usually earmarked to the benefit of insurance holders. Depending on the type of insurance, 

the insurer may increase asset encumbrance, either because the market value of insurance 

assets decreases while the corresponding insurance obligations are pre-determined or 

because the insurance obligations increase while the market value of assets does not.

Deposits and capital cannot lead to asset encumbrance. For deposits, this is despite 

the fact that some deposits have state guarantees. These guarantees mean that the 

owners of deposits are compensated in the event that a bank fails to meet its obligations. 

However, following this compensation, the state has a claim against the bank in the form of 

unsecured debt.

Even though bank capital may include some debt instruments in addition to equity, 

this does not lead to asset encumbrance. This is because the debt under capital is always 
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unsecured. The difference between unsecured market debt and debt classified as capital 

stems from their different levels of seniority.2

Needless to say, asset encumbrance can change over time. A bank’s deliberate funding 

choices can provide one reason for this. A completely unencumbered bank can decide to 

issue secured funding, which means that its asset encumbrance increases suddenly. Asset 

encumbrance also changes over time due to factors beyond the bank’s immediate control. 

For instance, a margin call from the derivatives’ counterparty due to an unfavourable 

change in the underlying asset can lead to a sudden increase in encumbrance.

Data on asset encumbrance 

Data on asset encumbrance is not readily available at either the bank or the country 

level. The evidence provided below is thus restricted to a limited number of countries and 

banks in Europe and excludes some sources of asset encumbrance such as insurance and 

derivatives.3

Both the level and growth of asset encumbrance have varied considerably in the 

European countries (see Figure 3). In 2005, the level of asset encumbrance was highest in 

countries with strong covered bond traditions, such as Spain and Germany. 

Between 2005 and 2011, asset encumbrance increased significantly in all sample 

countries except Germany.4 Even though the importance of covered bonds increased in 

Europe during this period, by 2011 the level of asset encumbrance was no longer highest 

in the traditional covered bond countries. Instead, asset encumbrance levels reached new 

heights in countries with problematic public finances, such as Greece, Spain, Ireland, 

Portugal and Italy. For these countries, the main source of asset encumbrance was repo 

funding associated with the liquidity assistance provided by the European Central Bank 

(ECB).

2 Seniority of a debt instrument determines the order of repayment in case of bankruptcy. In this example, all 
unsecured market debt gets paid before the debt that is classified as capital. 

3 This data limitation should be kept in mind when comparisons across countries and banks are made. As 
illustrated by Dexia, derivatives represent an important source of encumbrance (see also Alloway 2011).

4 Asset encumbrance decreased in Germany between 2005 and 2011 due to the removal of state guarantees for 
German public banks in 2005.
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Figure 3. Encumbrance trends in Europe
Proportion of banking system balance sheet encumbered, per cent

Note. LTRO and ELA stand for long-term refinancing operations and emergence liquidity assistance, 
respectively.

Source: Barclays Capital 2012. 
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In Sweden, system-wide encumbrance from covered bonds increased from 16 per cent in 

2005 to 23 per cent in 2011 (see Figure 4). A clear upward trend started in 2009. Between 

2009 and 2010, banks and mortgage institutions experienced zero growth in total assets. 

Nevertheless, the annual growth rate of covered bonds was around 15 per cent.
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Figure 4. Encumbrance trend in Sweden
Per cent

Note. Encumbrance ratio is a ratio of outstanding covered bonds to total assets adjusted for 30 per cent 
of over-collateralisation. This data includes the Swedish banks and mortgage institutions.

Sources: Statistics Sweden and the Riksbank.

Asset encumbrance tends to vary widely, not only across European countries, but also 

across European banks (see Figure 5). Consistent with the country-level evidence, banks 

headquartered in countries either with strong covered bond traditions (for example Danske 

Bank from Denmark) or problematic public finances (for example Sabadell and Bankia from 

Spain and Popular from Cyprus) tend to be at the top of the encumbrance list. 
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Figure 5. Asset encumbrance in European banks
Encumbered assets to total assets, 2010, ranked by encumbrance, per cent

Note. This data refers to the end of 2010. Total assets exclude derivatives and encumbered 
assets exclude LTROs.

Source: Barclays Capital 2012. 

It is also noteworthy that asset encumbrance also varies considerably across banks within 

a country. For instance, in Sweden, asset encumbrance varies between 30 and 50 per cent 

across the four largest banks.

Understanding asset encumbrance

The evidence in the previous section shows that asset encumbrance tends to vary 

systematically across banks and countries, and over time. In order to understand where 

such a systematic variation comes from and whether it poses a problem to financial 

stability, it is necessary to understand the effects of asset encumbrance. 

EFFECTS OF ASSET ENCUMBRANCE: STRUCTURAl SUBORDINATION

One of the effects of asset encumbrance is that it tends to shift risks to unsecured creditors, 

a process called structural subordination. Rational investors, however, do not need to be 

adversely affected since they can price in such increases in risk. Both of these statements 

are illustrated in the following section.

Figure 6 presents a graphical illustration of risk-shifting. Two balance sheets are shown, 

before and after the issuance of secured funding. The issuance of secured debt is somewhat 
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simplified here. It is assumed that the funds raised from secured funding are used to invest 

in assets which, in turn, are used as collateral for secured debt.

In this example, structural subordination of unsecured claimants takes place via two 

channels. Firstly, the issuance of secured funding is usually over-collateralised.5 This means 

that unsecured claimants finance some part of pledged assets or collateral. Secondly, even 

if the issuance of secured funding has no over-collateralisation, structural subordination 

usually takes place. As the value of collateral is usually risky, it may not be enough to satisfy 

the claims of secured investors. It is thus possible that some of the other assets could be 

used to satisfy the claims of secured creditors in the event of default. For both of these 

reasons, unsecured claimholders tend to be worse off after asset encumbrance increases. 

As will be illustrated below, structural subordination depends both on the degree of 

collateralisation as well as the relative share of secured and unsecured debt.

ASSETS

BEFORE AFTER

All assets

Collateral

OC

Other assets
Unsecured

Secured

Unsecured

LIABILITIES ASSETS LIABILITIES

Figure 6. An issuance of secured funding

To understand the exact magnitude of risk-shifting, it is also useful to carry out a more 

rigorous analysis. In the following, we illustrate the effect of structural subordination for 

a hypothetical bank. We assume that secured and senior unsecured debts are the only 

funding sources available, and there is no equity. Asset encumbrance is captured by varying 

the ratio of secured debt to total assets and the degree of over-collateralisation. The bank 

is assumed to face a stress scenario in which its assets fall 20 per cent and it is forced to 

liquidate these assets.6

Recovery rates for unsecured and secured debt at different levels of asset encumbrance 

are presented in Figure 7. The average recovery rate is assumed to be 80 per cent, 

corresponding to a 20 per cent fall in assets.7 With no secured debt funding, the recovery 

rate for unsecured debt is equal to the average recovery rate. 

As the share of secured debt in funding increases, the recovery value for unsecured 

debt falls below the average recovery rate, indicating that an additional risk is shifted to 

5 Over-collateralisation is just another way to refer to haircut.
6 This fall in assets does not necessarily have to come from credit risk. It can also stem from the fact that the fire-

sale values of these assets might deviate from the assets’ fundamental values.
7 In professional terms, 20 per cent loss is called loss given default (lGD) and recovery rate is defined as one minus 

loss given default.
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unsecured debt-holders. The recovery rate for secured debt also decreases, but it stays 

above the average recovery rate until secured debt is the only source of funding. Note also 

that the relation between recovery values for unsecured debt and the share of secured debt 

is non-linear. This means that the risk for structural subordination is larger for a bank with a 

high initial share of secured debt, as compared to a bank with a low initial share of secured 

debt to total funding.
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Figure 7. Recovery rates and the share of secured debt to total funding in banks with 
no over-collateralisation
Per cent
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Figure 8 shows the effects of asset encumbrance on spreads for unsecured and secured 

debt.8 The calculation uses recovery rates from Figure 7. We can see that falling recovery 

rates from increased asset encumbrance lead to increased spreads for unsecured debt. Put 

another way, to compensate for the increases in risk stemming from asset encumbrance, a 

higher spread must be offered to investors holding unsecured debt.

8 This is done simply by multiplying loss given default by the risk-neutral probability of default, which we have 
assumed to be 6 per cent. Note also that an implicit assumption is that investors have all the information that is 
required to assess the riskiness of their claims.
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Figure 8. Fair spreads and the share of secured debt to total funding in banks with 
no over-collateralisation
Basis points, spread over swap, per cent
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To summarise, we have seen that asset encumbrance leads to structural subordination of 

unsecured claimants: their claims become riskier as asset encumbrance increases. We have 

also seen that rational investors can price in increased riskiness by requiring higher spreads. 

The analysis above can be recalculated for different levels of over-collateralisation, but the 

main implications remain unchanged (see Appendix).

As our analysis in this section is based on somewhat arbitrary parameter values, it is also 

worth mentioning how the analysis changes as parameter values change. Two parameters, 

the average recovery value for assets and probability of default, have direct implications for 

our results. 

As assets are made riskier in terms of decreased average recovery value, structural 

subordination clearly increases: the gap between the average recovery value and the 

recovery value for unsecured creditors increases for any given level of asset encumbrance.

Increases in the probability of default do not affect the magnitude of structural 

subordination as defined above, but make the effects of asset encumbrance more relevant. 

In a situation where no bankruptcy ever takes place, recovery values clearly play no role. 

But as the probability of default increases, the effects of asset encumbrance become 

relevant for investors and are thus increasingly factored into spreads. 

In conclusion, the effects of asset encumbrance on unsecured claimants are stronger at 

high levels of asset encumbrance (non-linearity) and at times of financial instability, when 

asset quality is low and the probability of default is high.

EFFECTS OF ASSET ENCUMBRANCE: lIqUIDITy RISkS 

Secured funding and the resulting asset encumbrance can change also banks’ liquidity risk, 

thereby affecting the banks’ probability of default (see Figure 9). We focus here on two 
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specific aspects of liquidity risks that relate to asset encumbrance and secured funding: the 

ability to obtain extra liquidity and the potential for increased outflows. 

In the following, we ignore liquidity risks that relate to the stability of different funding 

sources (for example roll-over risks). The reason for this is that there is no a priori reason 

for why some funding sources are more stable than others. Indeed, certain imperfections, 

such as market segmentation, are necessary, and these imperfections are studied in the 

subsequent sections.

Unencumbered balance sheets allow banks to use eligible assets to obtain extra liquidity 

in the future, if needed (see Figure 9).9 In other words, low encumbrance of eligible assets 

acts as an unused liquidity buffer for banks which can be used for unexpected liquidity 

needs such as those from committed credit lines or margin calls related to derivatives. 

It is important to note that the act of encumbering assets itself does not increase the 

probability of default. Indeed, the encumbrance of eligible assets tends to increase banks’ 

cash holdings and thus helps decrease banks’ immediate probability of default. But after a 

bank has made use of this extra cash holding, it will have a smaller liquidity buffer left to 

cover the remaining liquidity risks.

Figure 9. Liquidity risks and asset encumbrance
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In addition to the banks’ decreased ability to obtain extra liquidity, reliance on secured 

funding makes the banks’ liquidity position more sensitive to changes in the underlying 

collateral. Whenever the value of collateral is decreased, the banks usually have to find 

additional collateral to offset this initial fall in the value of collateral. This contributes to the 

banks’ liquidity risks during times of distress.

We conclude this section by highlighting the interaction between structural 

subordination and liquidity risks stemming from secured funding and asset encumbrance. 

Different funding sources usually have different maturity profiles. Consequently, 

encumbering assets and raising cash clearly benefits those investors in unsecured debt 

whose claims are maturing. Encumbering assets and raising cash may also benefit the 

remaining unsecured investors if the ultimate default is avoided by such encumbrance. 

In the event that the ultimate default cannot be avoided, the remaining unsecured debt 

holders are worse off as a result of such transactions, as the recovery value for their claims 

has decreased.

9 Traditionally, secured funding was meant to be used when funding could not be obtained in any other way  
(see Euromoney 2011).
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Potential driving forces of asset encumbrance 

The previous sections show that asset encumbrance leads to the structural subordination 

of unsecured creditors and can increase liquidity risks. This section takes these two effects 

as given and tries to understand the systemic variation of asset encumbrance across banks, 

countries and over time.

Dynamic aspects of asset encumbrance

As explained previously, low encumbrance of eligible assets can be viewed as an unused 

liquidity buffer. Given that banks act prudently in normal times, this extra liquidity buffer 

can and should be used in times of distress leading to counter-cyclical asset encumbrance.

Three main mechanisms lead to increased asset encumbrance in times of distress. Firstly, 

as the value or quality of existing collateral decreases, banks must post additional collateral 

to offset such a tendency. Secondly, confidence in banks usually falls in times of distress. 

This means that banks’ counterparties may require a higher level of collateralisation in times 

of distress than in normal times. Thirdly, for some banks, unsecured markets may be closed 

entirely. In such circumstances, the only option for a bank may be recourse to secured markets.

Another potential driver of asset encumbrance over time may be changes in the demand 

for and supply of safe assets. Since the outbreak of the global financial crisis in 2008, 

investors’ low risk appetite, together with a number of regulatory changes for banks, 

insurance companies and central counterparty clearing houses, has clearly contributed 

to increased demand for safe assets (see IMF 2012). At the same time, the collapse of 

high quality securitisation instruments, the sovereign debt crisis and the reduced re-

hypothecation of collateral have decreased the supply of safe assets (see IMF 2012). In the 

light of these changes, the banks’ issuance of secured assets represents the banks’ response 

to the excessive demand for safe assets.

The recent changes in regulatory environment may also have contributed to asset 

encumbrance via their treatment of covered bonds. Many investors of bank debt enjoy 

extra benefits if they choose to invest in covered bonds instead of unsecured bank debt. 

The Basel III Accord partly allows the inclusion of covered bonds into the liquidity buffer in 

lCR. The Solvency II Directive requires insurance companies to hold less capital if they hold 

covered bonds as compared to unsecured debt. Central banks have typically lower haircuts 

for covered bonds than for unsecured debt (see, for example, ECB). Covered bonds are 

usually excluded from write-downs in many resolution frameworks, while unsecured debt is 

not (see, for example, the Danish system and the EU Commission’s proposal on bail-in).

The dynamic aspects of asset encumbrance described above can account for some of 

the systematic variation in asset encumbrance observed in the data. For instance, the global 

financial crisis that started in 2008, together with the sovereign debt crisis, clearly seems 

to have contributed to the overall increase in encumbrance. Furthermore, the asymmetric 

allocation of the sovereign debt crisis in European countries also fits the observed increases 

in asset encumbrance across countries (for example Greece vs. Finland).
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Structural aspects of asset encumbrance

This section focuses on asset encumbrance deriving from banks’ structural preferences for 

secured funding. Before starting, it may be useful to recall that any risk-shifting that results 

from secured funding cannot, per se, be a driver of bank funding choice. Whenever a bank 

issues low-cost secured funding, this cost-saving should be exactly offset by higher spreads 

on unsecured debt, unless some imperfections exist that hinder such a mechanism.

Due to their safe nature, secured funding allows banks to cater to the needs of investors 

seeking safety. In the absence of secured funding, these investors would be forced to invest 

in riskier instruments than they would prefer. Thus secured funding lowers banks’ funding 

costs, since banks escape offering the premium that would otherwise be required to attract 

these investors. In addition, when risks are allocated to the investors that are best suited to 

bear them, the roll-over risk for banks tends to decrease. 

Another market imperfection that influences the banks’ optimal balance of secured 

and unsecured funding is the possible uncertainty regarding the future encumbrance 

of the banks. Given that banks cannot commit to a certain level of asset encumbrance, 

unsecured creditors would price in such an uncertainty. As the riskiness of unsecured debt 

is more sensitive to changes in asset encumbrance than secured debt (see the section on 

structural subordination), banks can lower their funding costs by using secured as opposed 

to unsecured funding.

The possibility of catering to safe investors, the potentially lower roll-over risk and the 

relatively low sensitivity to future encumbrance all imply that the issuance of some secured 

funding can be optimal for banks. To identify their optimal funding structure, banks should 

balance these benefits of secured funding against the cost of secured funding, which 

mainly comes from increased liquidity risks from asset encumbrance (see the section on 

increased liquidity risks).

In reality, the optimal balance between secured and unsecured funding described 

above does not usually prevail due to implicit liquidity guarantees from central banks, the 

existence of risk-insensitive deposit insurance and potential rating arbitrage.

Implicit liquidity guarantees from central banks tilt banks’ funding structures towards 

secured funding. In a systemic liquidity crisis, central banks usually provide extra liquidity to 

the system. This leads banks to ignore some of the liquidity risks from asset encumbrance, 

tilting bank funding toward secured funding.

Risk-insensitive deposit insurance is a clear driver of secured funding in banks with a 

large deposit base. The holders of senior debt and depositors face structural subordination 

in equal magnitudes in jurisdictions where deposits and senior unsecured debt have the 

same priority. But while the holders of senior unsecured debt can get compensated for 

this extra risk, the pricing of deposit insurance usually does not incorporate the effects of 

structural subordination. This means that banks with a large deposit base find it privately 

optimal to issue secured funding and shift risks to depositors.

The way rating agencies assign credit ratings can also tilt banks’ preference toward 

secured funding such as covered bonds. To rate senior unsecured debt, rating agencies 
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focus primarily on the probability of default rather than recovery values (see Deutsche Bank 

2011). This leads to rating arbitrage for banks since the increased share of secured funding 

does not lead to the downgrading of senior unsecured debt, even if it reduces the recovery 

value for unsecured creditors.

The drivers of asset encumbrance explained above are structural, that is they can explain 

the level of asset encumbrance but not necessarily trends. For instance, deposit insurance 

schemes already existed in 2005, so the presence of deposit insurance schemes to explain 

trends of asset encumbrance between 2005 and 2011 is limited. 

yet, when these structural drivers are combined with changes in the probability of 

default, they can also explain the trends. In stable times, the difference between the cost 

of secured and unsecured funding is minimal since default is distance. It can thus be argued 

that, before the outbreak of the global financial crisis in 2008, banks had relatively little to 

gain when they substituted unsecured funding with secured funding. But, as the probability 

of default increased in the post-crisis period, the gains became material and the banks had 

a stronger impetus for undertaking these transactions.

Additional aspects of asset encumbrance across countries and banks

Despite a number of factors mentioned previously, some aspects of asset encumbrance 

still remain unclear. For instance, it is unclear why there was such a large difference in asset 

encumbrance across countries in 2005 before the outbreak of the global financial crisis. 

Moreover, it is unclear why there is a systematic variation in asset encumbrance across 

banks within a given country. This section reviews two factors that can explain these 

puzzles: differences in countries’ financial structures and banks’ business models.

Differences in countries’ financial systems form important driving forces of asset 

encumbrance across countries. For instance, one can make a distinction between countries 

with and without securitisation markets. In countries without securitisation markets (for 

example Sweden), banks follow an ‘originate and hold to maturity’ model, in which almost 

all loans are kept on the banks’ balance sheets (see Figure 10). In such countries, asset 

encumbrance tends to be high, since credit intermediation takes place mainly within the 

banking sector and some of this credit intermediation (for example mortgages) is naturally 

funded with secured funding. 
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Figure 10. Asset encumbrance in bank-oriented and securitisation-oriented 
financial systems  

In contrast, in countries with securitisation markets (for example the United kingdom), 

banks usually engage in limited credit intermediation. A large part of credit intermediation 

takes place via securitisation. In this model, banks usually originate loans, but then sell 

some of these loans, such as mortgages, to other non-bank institutions which, in turn, 

fund these transactions with secured debt instruments. Clearly, in such a system, the 

importance of secured funding within the banking sector is reduced and the observed asset 

encumbrance in the banking sector tends to be low.

Another important explanatory factor behind the high variation in asset encumbrance 

across banks is the banks’ business model. Due to regulatory restrictions, only certain 

lending can be financed with secured funding. For instance, a common type of lending 

that is allowed in most covered-bond legislations is mortgage lending. A mortgage-focused 

bank thus tends to have more asset encumbrance than a bank with a non-mortgage focus.

Are regulatory actions motivated?

In the previous sections, we discussed various driving forces behind asset encumbrance. 

Factors such as the level of financial stress, existing and forthcoming regulatory 

frameworks, the balance between the demand for and supply of safe assets, banks’ 

business models, differences in countries’ financial markets and frictions in financial markets 

all tend to influence asset encumbrance. Importantly, some of these factors determine the 

socially-optimal level of asset encumbrance, while others tend to push asset encumbrance 

above the level that is socially optimal.

The socially-optimal level of asset encumbrance is an abstract concept, but has a clear 

definition: the point at which social benefits and costs are maximised (see Figure 11). 

Factors that determine the social optimum include excessive demand for safe assets, 

differences in countries’ financial markets, frictions in financial markets and the liquidity risk 

that stems from asset encumbrance. 
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The social optimum has a clear country and time dimension, as factors mentioned above 

can vary across countries and over time. For instance, the excess demand for safe assets 

clearly varies over time, depending on the underlying demand and supply dynamics in each 

country. In addition, countries with more traditional banking sectors clearly have a higher 

level of socially-optimal asset encumbrance than countries with less traditional banking 

sectors, simply because more credit intermediation takes place within such a banking sector.

Regulatory actions are necessary when there is more asset encumbrance in the banking 

sector than is socially optimal. Excessive asset encumbrance can result from the following 

imperfections and market failures:

•	 the failure of individual banks to internalise the effects on the system, also known as 

coordination failure;

•	 regulatory imperfections;

•	 self-fulfilling expectations, especially in times of distress.

Coordination failure relies on the idea that a decentralised banking sector may lead 

to a suboptimal outcome (see korinek 2012). In the context of asset encumbrance, 

coordination failure can be applied to liquidity risks. The argument is that, in the absence 

of counterbalancing measures, individual banks choose a level of asset encumbrance that is 

consistent with their own liquidity profile, but which is suboptimal at the system level. The 

resulting decentralised outcome has too much liquidity risk at the system level, as banks 

fail to incorporate possible fire-sale externalities when they choose their optimal liquidity 

profile (see Figure 11).

Costs 

Benefits

Social costs
and benefits

Social
optimum

Coordination
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Coordination and 
regulatory failures

Asset
encumbrance

Figure 11. The optimal level of asset encumbrance

In addition to coordination failure, there are various regulatory imperfections that distort 

banks’ funding choices, with an end result of excessive asset encumbrance (see Figure 11). 

Banks can derive pure private gains from the issuance of secured funding, leading to 

excessive encumbrance due to the following reasons: 
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•	 Secured funding tends to shift risks to tax-payers via risk-insensitive deposit pricing. 

Unlike other unsecured investors, depositors do not price in the increased risk at 

default (that is, decreasing recovery values) that may result from the issuance of 

secured funding.

•	 Secured funding shifts risks to tax-payers via implicit liquidity guarantees. Due to 

implicit liquidity guarantees from central banks, banks rationally tend to ignore some 

of their liquidity risks. To the extent that the liquidity provision is costly, these costs 

are shifted to tax-payers.

•	 Secured funding shifts risk to unsecured debt-holders, which, considering the 

presence of implicit state guarantees, may fail to factor in such increases in risks. 

•	 The upcoming regulatory reforms such as the Basel III Accord, the Solvency II 

Directive and bail-in regulations favour secured, as opposed to unsecured, funding.

Another market failure that may lead to excessive asset encumbrance is the possibility of 

self-fulfilling expectations (see also Haldane 2012). Whenever investors of unsecured debt 

expect a high level of asset encumbrance, the rational response from banks is indeed to 

rely on secured funding, leading encumbrance to increase in a self-fulfilling manner. Such 

expectations may ultimately lead to a financial system with a maximum degree of secured 

funding. In such a system, the benefits of having secured funding are minimal (since almost 

everybody would be secured), but all the negative side-effects of secured funding, such as 

increased liquidity risks, would be present.

What separates the possibility of self-fulfilling expectations from coordination failure 

and regulatory imperfections is the underlying time dimension. Both coordination and 

regulatory imperfections push banks to take excessive levels of asset encumbrance 

in normal unstressed situations. However, self-fulfilling expectations tend to become 

important in times of distress, when the optimal level of asset encumbrance increases 

temporarily to accommodate the stress. It is after the realisation of the stress that self-

fulfilling expectations may start hindering a return to the lower socially-optimal level of 

asset encumbrance. 

Potential policy remedies

As a result of market failures and regulatory imperfections, asset encumbrance can become 

excessive. Various regulatory measures can be undertaken to constrain these excesses. 

Below, we review a gross list of regulatory measures that can be undertaken and highlight 

the pros and cons of each such measure. 

Perhaps the most important difference between these various regulatory measures is 

their reliance on the measurement of the socially-optimal level of asset encumbrance. We 

therefore make a distinction between two groups of measures: those that increase market 

discipline and those that rely explicitly or implicitly on knowing the socially-optimal level of 

asset encumbrance.
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Regulatory tools that increase market discipline

A straightforward way to increase market discipline is to increase the transparency of asset 

encumbrance. The current disclosure of asset encumbrance is, in general, poor and varies 

considerably across banks and different sources of asset encumbrance. Asset encumbrance 

from covered bonds is probably the best-documented form of encumbrance. yet, even 

for covered bonds, there are no widely-accepted disclosure standards. Asset encumbrance 

from repos and derivatives has limited or no disclosure at all. For instance, repos that banks 

have undertaken with the ECB represent a good example in this category, as neither banks 

nor the ECB routinely disclose such information.

The existing low disclosure of asset encumbrance is puzzling. After all, any uncertainty 

around the existing level of asset encumbrance should be factored in by unsecured 

investors which, in turn, would give banks clear incentives to disclose this information.10 

yet, as explained previously, the presence of government guarantees can make investors 

somewhat reluctant to demand such information. In addition, banks may choose not to 

disclose such information, even if investors would strongly require it. Arguably, the market 

for senior unsecured debt is currently closed for a number of European banks, partly 

because of limited disclosure on encumbrance.

In this light, a mandatory disclosure of encumbrance would increase investors’ awareness 

of asset encumbrance risks and contribute to a better pricing of these risks. As the effects 

of encumbrance are factored into the spreads, banks would have better incentives to keep 

a proper balance between secured and unsecured debt, lowering potentially excessive 

encumbrance.

Another way to increase market discipline is to reduce banks’ incentives to shift risks to 

tax-payers via deposits. Recall that deposits are a form of unsecured funding for banks and 

thus are affected by asset encumbrance and structural subordination. There are three ways 

to limit the deposit arbitrage.

The first option is to make the deposit insurance premium sensitive to asset 

encumbrance. Since depositors are a form of senior unsecured creditors, the fair risk-

adjusted deposit insurance premium is observable from the market.

The second option is to increase seniority of deposits above that of senior unsecured 

debt. This clearly reduces banks’ deposit arbitrage. It also discourages other senior 

unsecured debt holders somewhat, at least temporarily. yet this should not be seen as 

problematic as these investors can and should request compensation for it.

The third option is to separate mortgage taking from deposit taking. In countries like 

Sweden, this would imply that mortgage institutions would act as separate entities with no 

ties with their mother institutions. A downside to this solution is a changed financial system, 

10 Whenever a bank does not disclose, investors would price in the expected or average encumbrance. Given 
this, banks with below average encumbrance would disclose since the cost of debt would decrease in this case. 
Investors would update their expectations of encumbrance for the remaining banks, leading to a new wave of 
disclosure. 
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which, in turn, could have unexpected consequences, such as the creation of securitisation 

markets.

Some of these solutions have been implemented internationally. The seniority of 

deposits over other senior unsecured debt has been proposed in some jurisdictions such as 

the United kingdom, while, for instance, in the United States such seniority already exists 

(see Barclays Capital 2012). The separation of deposit taking from mortgage lending is 

essentially taking place in Denmark, where mortgage institutions are specialised lenders 

with no deposit funding or implicit funding ties from their mother companies (see ECBC 

2011).

Regulatory tools with a concrete knowledge of the social optimum

A clear way to limit excessive encumbrance is to set explicit limits on asset encumbrance. 

Such limits would control the level of encumbrance mechanically, preventing it from 

increasing above the socially-optimal level. yet such limits might also discourage unsecured 

creditors. In normal times, such limits control the level of encumbrance. However, in 

stressed situations, when unsecured markets would be closed, such limits would not 

allow banks to tap secured funding markets, increasing the probability of default. In 

essence, these limits would incentivise banks to be prudent in normal times but would also 

undesirably restrict banks’ actions in times of distress.11

In addition, such limits have a number of operational drawbacks. Firstly, it is unclear 

how the socially-optimal level of asset encumbrance could be determined. Clearly, financial 

systems in different countries tend to call for different limits. But, even within a country, 

such limits give rise to discriminatory effects across banks with different business models. 

Secondly, it is unclear which measures of asset encumbrance should be used. A large part 

of encumbrance, such as that from derivatives, is hard to measure. This may lead to a 

measure of encumbrance that focuses on the visible part of encumbrance, such as that 

from covered bonds.

Many of the limitations of setting explicit limits on asset encumbrance could be avoided 

via the usage of soft limits instead. One way of doing this could be by linking capital 

requirements under Pillar II12 to the level of encumbrance. Whenever encumbrance starts 

to increase above the social optimum, banks would be required to hold more capital. The 

increased capital requirements would motivate banks to reduce encumbrance. It would 

also reduce the structural subordination of unsecured investors either via decreasing the 

probability of default or lowering the loss that must be borne by debt holders.

Importantly, such soft limits could vary over time and be based on different measures 

of encumbrance. The flexibility coming of the soft limits may prove to be useful as we 

learn how the financial system responds to such limits. These soft limits may also be used 

to constrain the self-fulfilling expectations that are likely to follow after the period of high 

11 In essence, the optimal regulation would call for the counter-cyclical limits: in good times, low limits will be 
desirable, while in bad times, high limits will be preferred.

12 Pillar II refers to the supervisory review process under the Basel II Accord.
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encumbrance and distress. The Pillar II treatment also has drawbacks, mainly in the form of 

low transparency and the banks’ incentives to resist and manipulate these soft limits.

Some of the policy options outlined previously have been already considered 

internationally. Countries like Australia, Canada, Greece, Italy, New Zealand, Spain and the 

United States have placed explicit limits on the issuance of covered bonds (see ECBC 2011). 

In the United kingdom and the Netherlands, the regulation of asset encumbrance follows 

soft limits in the sense that the limits are determined on a case-by-case basis (see Bank of 

America Merrill lynch 2011).

Concluding remarks

Asset encumbrance varies over time and across banks and countries. Some of this variation 

can clearly be justified by the level of financial stress, the demand and supply dynamics 

of safe assets, and differences in countries’ financial systems and banks’ business models. 

yet there are also good reasons to believe that asset encumbrance can become excessive 

when left unregulated. The failure of individual banks to internalise their liquidity effects 

on other banks, together with existing and upcoming regulatory imperfections, could lead 

to situations in which asset encumbrance is higher than is socially optimal. Regulators have 

a wide range of tools available to counterbalance potential excesses in asset encumbrance. 

Some of these tools rely on knowledge of the socially-optimal level of asset encumbrance, 

which may be hard to measure. Consequently, tools that rely less on this knowledge have  

a clear comparative advantage.
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Appendix: The effects of over-collateralisation on recovery rates 
and spreads

The analysis in the section on structural subordination can also be carried out for different 

levels of over-collateralisation (see Figure A1). Increasing asset encumbrance via increased 

over-collateralisation leads to a higher degree of structural subordination for a given 

share of secured debt to total funding. An interesting aspect to note, however, is that an 

increased asset encumbrance via over-collateralisation leads to increased recovery rates 

for secured debt. This can be contrasted with asset encumbrance via an increased share 

of secured debt in total funding, which leads to decreasing recovery rates both for secured 

and unsecured bondholders.
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Figure A1. Recovery rates and the share of secured debt to total funding for different 
levels of over-collateralisation
Per cent

Figure A2 shows the effects of asset encumbrance on spreads for unsecured and 

secured debt. The calculation uses recovery values from Figure A1. We can see that 

falling recovery values from increased asset encumbrance lead to increased spreads for 

unsecured claimants. The effect of asset encumbrance on spreads for secured debt depends 

on the type of asset encumbrance. A new issuance of secured debt with unchanged 

over-collateralisation leads to increasing spreads for secured debt, while increased over-

collateralisation for a given fraction of secured debt in total funding leads to decreased 

spreads.
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Kontanter eller kort. Hur bör vi betala?
Björn Segendorf och ThomaS janSSon

Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet respektive avdelning för penningpolitik.

Billiga och smidiga betaltjänster främjar handel och välstånd. Effektiviteten i betalnings-

systemet är därför en viktig samhällsfråga. I denna artikel redogör vi kortfattat för de 

samhällsekonomiska kostnaderna för kontant- och kortbetalningar och diskuterar hur 

betalningssystemet ska kunna användas mer effektivt. Vi finner att kort och kontanter 

används förhållandevis effektivt i det svenska betalningssystemet. Det finns dock en 

potential att ytterligare minska kostnaderna för betalningar genom att i högre utsträckning 

än i dag använda bankkort. Användningen av betalningssystemet skulle också kunna bli 

mer effektiv om man införde transparanta och kostnadsbaserade avgifter. För att kon-

sumenterna lättare ska kunna acceptera sådana avgifter kan man kompensera dem för 

avgifterna och komplettera med enkel och riktad information. 

En betalning är en överföring av ett monetärt värde från en part till en annan, ofta som en 

kompensation för en vara eller en tjänst.1 När köparen värderar varan eller tjänsten högre 

än vad säljaren gör kan handel komma till stånd och de båda parterna få det bättre än om 

ingen handel hade skett. När varan eller tjänsten byts ut mot betalning uppstår dock 

kostnader för att genomföra betalningen. Dessa kostnader bärs alltid på ett eller annat sätt 

av säljaren eller köparen.2 I praktiken innebär det att köparens värdering av varan måste 

överskrida säljarens med minst lika mycket som det kostar att genomföra betalningen för 

att transaktionen ska kunna genomföras. Ju större denna kostnad är desto färre av de 

poten tiellt ömsesidigt fördelaktiga transaktionerna kommer att genomföras. På motsvarande 

sätt bidrar lägre kostnader för betalningar till ökad handel, och i förlängningen också till 

ökad välfärd. Det är därför av samhällsintresse att det finns tillgång till ändamålsenliga och 

billiga betalningssätt. 

Syftet med denna artikel är att diskutera hur användningen av kort och kontanter på

verkar effektiviteten i det svenska betalningssystemet. Vi börjar med att beskriva olika 

typer av betalningar, deras grundläggande egenskaper och skillnaden mellan privata och 

samhällsekonomiska kostnader. Därefter går vi in mer i detalj på kostnaderna för betal

ningar med kontanter och kort i Sverige och gör även internationella jämförelser. Slutligen 

1 Betalningar har tre olika uppgifter i ekonomin: de gör det möjligt att handla med varor och tjänster, att om
vandla sparande till investeringar och att omfördela finansiella risker. I denna artikel avser vi med betalning en 
kompensation för en vara eller tjänst, men de principiella resonemangen är giltiga även för betalningar i andra 
sammanhang.

2 Det finns ofta också en kostnad för att leverera varan, antingen direkt i monetära termer eller, mer indirekt, i 
t ermer av tid och ansträngning. Tillsammans med kostnaden för att genomföra betalningen utgör dessa kostnader 
vad som brukar kallas en transaktionskostnad. Denna artikel fokuserar på den del av transaktionskostnaden som 
härrör från betalningen.
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diskuterar vi om kort och kontanter utnyttjas effektivt och vilka åtgärder som är möjliga för 

att öka effektiviteten. 

BETalNINgSSySTEmETS uPPByggNaD ocH KoSTNaDSSTRuKTuR

I Sverige finns det, på ett övergripande plan, två sorters betalningar: kontanta betalningar 

och kontobaserade betalningar. Den kontanta betalningen genomförs på inköpsstället 

genom att den ena parten i transaktionen överlämnar det monetära värdet direkt till den 

andra parten. Vid en kontobaserad betalning sker transaktionen genom att det monetära 

värdet på elektronisk väg flyttas mellan konton i speciella kontoförande institut som oftast 

är kommersiella banker. Bankerna agerar här som intermediärer för betalningen genom 

att de tar emot instruktioner om att föra ett visst belopp från ett konto till ett annat och 

genom för betalningen utan vidare inblandning från den betalande eller mottagande parten. 

Kontanta betalningar kräver en omfattande manuell hantering av kontanterna, både 

hos den betalande och den mottagande parten, men också hos banker, värdetransportörer 

och andra parter. Kontobaserade betalningar å andra sidan kräver en finansiell infrastruktur 

inom vilken man behandlar betalningsinformationen. Denna infrastruktur består främst av 

olika typer av ITsystem såsom internetbanker, kortterminaler, växlar som dirigerar informa

tion och clearingplattformar.3 Till skillnad från kontantbetalningar kräver kontobaserade 

betalningar oftast lite manuellt arbete.

gemensamt för bägge typerna av betalningar är att de är förenade med betydande 

stordriftsfördelar. att sätta upp en logistisk infrastruktur för att hantera kontantflödet i 

ekonomin är kostsamt liksom det är kostsamt att bygga upp den finansiella infrastruktur 

som behövs för kontobaserade betalningar. När väl infrastrukturen finns på plats är dock 

marginalkostnaderna för att hantera marginellt mer kontanter eller en ytterligare konto

baserad betalning låga. Det gör att genomsnittskostnaden för en betalning av en viss typ 

tenderar att falla när antalet betalningar ökar. För kontobaserade betalningar finns det 

också möjliga synergieffekter som ytterligare förstärker stordriftsfördelarna genom att olika 

typer av kontobaserade betalningar helt eller delvis kan behandlas inom samma infrastruk

tur. Det här resonemanget är generellt och stämmer för alla sorters monetära betalningar 

i Sverige. Fortsättningsvis kommer vi dock att uteslutande fokusera på betalningar med 

kontanter och kort. Dessa två betalningssätt är substitut till varandra och används främst 

för betalningar på inköpsstället.

Både kontantbetalningar och kortbetalningar har sina för och nackdelar. Kontantbe

talningarna överför det monetära värdet direkt när kontanter överlämnas och kan vara ett 

snabbt och smidigt alternativ vid exempelvis mindre betalningar på inköpsstället eller för 

betalningar mellan privatpersoner. Det krävs dessutom ingen speciell infrastruktur för att 

ta emot kontantbetalningar. En nackdel ur användarens perspektiv är att innehavaren av 

kontanter avstår från ränta. Den ränta som kontantinnehavaren avstår från ger upphov 

3 clearing är ett samlingsnamn för bearbetning av betalningsinformation som sedan ligger till grund för en utväxling 
av betalningar mellan intermediärerna.
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till en motsvarande ränteintäkt hos Riksbanken. Denna ekonomiska vinst från sedel och 

myntutgivningen brukar kallas för seignorage. andra potentiella nackdelar är att innehava

rens köpkraft är begränsad till kontantinnehavet och att det finns en risk för förfalskningar. 

Betalningarna med bank eller kreditkort däremot ger köparen tillgång till mer köpkraft och 

kan vara mindre tidskrävande när något större belopp betalas.4 Deras potentiella nackdelar 

är att kort inte accepteras överallt (infrastruktur saknas), att betalningen inte kan genom

föras vid tekniska problem och att det finns risk för bedrägeri såsom skimning. 

olika betalningar är alltså olika lämpade för olika situationer, och vad användaren 

föredrar beror också på tycke och smak. Samtidigt styr valet av betalningsmetod kostnaden 

för betalningen och i förlängningen den totala kostnaden för betalningar i Sverige. Ju lägre 

transaktionskostnaden är desto effektivare handel och högre välfärd. I det följande kart  

lägger vi därför kostnaden för betalningar med kontanter och med bank och kreditkort 

samt diskuterar huruvida det svenska betalningssystemet utnyttjas effektivt.

PRIVaTa ocH SamHällSEKoNomISKa KoSTNaDER

En viktig distinktion i detta sammanhang är skillnaden mellan privata kostnader och sam-

hällsekonomiska kostnader. De förra är de kostnader en aktör eller en sektor, till exempel 

banksektorn, upplever. Det handlar om kostnader för de resurser aktören eller sektorn för

brukar i samband med betalningen och avgifter den betalar till andra aktörer eller sektorer. 

Exempelvis betalar banksektorn avgifter till värdetransportbolagen för transport av kon

tanter, och banken förbrukar också egna resurser såsom arbetskraft och lokaler i samband 

med hanteringen av kontanter. Från dessa privata kostnader kan man dra bort bankens 

intäkter för sålda betalningstjänster för att erhålla den privata nettokostnad som motsvarar 

bankens företagsekonomiska vinst eller förlust. Banken kan också få intäkter från handeln 

genom att ta emot dagskassor och lämna ut växel. 

De samhällsekonomiska kostnaderna, å andra sidan, återspeglar värdet av de resurser 

som sammanlagt går åt vid en betalning, eller totalt för en viss typ av betalningar, och ut

gör därmed en måttstock på värdet av andra varor och tjänster som annars skulle ha kunnat 

produceras med dessa resurser. De samhällsekonomiska kostnaderna kan dock inte beräk

nas genom att man lägger ihop de privata kostnaderna för alla inblandade aktörer e ftersom 

det då uppstår vissa dubbelräkningar. Figur 1 ger ett exempel på detta vid kontant hantering. 

4 Bankkort är kort där betalningen direkt dras från köparens bankkonto. Betalkort är kort där banken periodvis 
fakturerar kortinnehavaren det totala värdet på betalningarna. om kortinnehavaren har möjlighet att vänta med 
att betala hela eller delar av det fakturerade beloppet handlar det om ett kreditkort. I denna artikel använder vi 
benämningen kreditkort som ett samlingsnamn för både kredit och betalkort.
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Figur 1. Ett exempel på skillnaden mellan privatekonomiska och samhällsekonomiska 
kostnader
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I exemplet i figur 1 förbrukar en bank 100 kronor i personalkostnader (förbrukade resurser) 

för att sortera kontanter som ska betalas tillbaka till Riksbanken. Banken låter sedan ett 

värdetransportbolag köra pengarna till Riksbanken för en kostnad på 100 kronor (betald 

avgift). Värdetransportörens kostnad för att producera transporttjänsten är 100 kronor för 

personal, bränsle och värdeminskning på bilen (förbrukade resurser). Samtidigt har värde

transportören en intäkt på 100 kronor (mottagna avgifter). När vi ber banken och värde

transportören rapportera sina kostnader kommer banken att rapportera 200 kronor och 

värdetransportören 100 kronor. Summan av de privata kostnaderna blir alltså 300 kronor 

medan summan av de förbrukade resurserna är 200 kronor, och det är det senare beloppet 

som är den samhällsekonomiska kostnaden i exemplet. 

Skillnaden mellan de privata kostnaderna och den samhällsekonomiska kostnaden är 

alltså 100 kronor och motsvaras av den avgift som banken betalat till värdetransportören. 

För att omvandla privata kostnader till samhällsekonomiska kostnader måste man alltså 

räkna bort de avgifter olika parter betalar till varandra. Det kan göras på två sätt: antingen 

hos den betalande parten (banken) eller hos den mottagande parten (värdetransportören). 

Räknar vi bort avgiften från den betalande parten får vi värdet på de förbrukade resurserna 

hos denne. om vi i stället väljer att inkludera avgiften som en negativ kostnad hos mot

tagaren erhåller vi mottagarens nettokostnad som motsvarar en företagsekonomisk förlust, 

eller alternativt en negativ nettokostnad som motsvarar en företagsekonomisk vinst. Notera 

att både summan av förbrukade resurser och summan av nettokostnaden summerar till 200 

kronor. Bägge sätten ger alltså den samhällsekonomiska kostnaden men fördelningen av 

kostnaden mellan parterna blir olika beroende på hur man väljer att beräkna den.5 I termer 

av förbrukade resurser bär båda parterna en kostnad på 100 kronor men i termer av netto

kostnad bär banken hela den samhällsekonomiska kostnaden på 200 kronor.

antalet parter som är inblandade i kontant och kortbetalningar i hela samhället är 

n aturligtvis fler än två men principen är här densamma som i exemplet i figur 1. man måste 

ta hänsyn till alla betalningar mellan de olika aktörerna som hör samman med köp av tjänster 

dem emellan för att få fram de samhällsekonomiska kostnaderna. också Riksbankens 

s eignorage behöver då räknas bort. De kostnader som vi redovisar i denna artikel inkluderar, 

5 Externaliteter är konsekvenser som drabbar någon annan än den som förorsakar händelsen. Ett vanligt exempel 
är miljöförstöring. För att summan i tabellen verkligen ska återspegla den samhällsekonomiska kostnaden behöver 
man anta att det inte förekommer några externaliteter eller att de priser aktörerna betalar på marknaden fullt ut 
beaktar alla eventuella externaliteter.
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för alla sektorer utom konsumenterna, kostnader för olika säkerhetsåtgärder såsom 

kreditkontroller och förluster från bedrägerier när det gäller kortbetalningar samt säkerhets

detaljer, kontroll och förluster från förfalskade sedlar och mynt. 

Den ekonomiska vinningen av ett bedrägeri som en part gör, och den ekonomiska 

förlusten för en annan, betraktas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv som en överföring 

från en part till en annan. Däremot är kostnaden för de reala resurser som motåtgärderna 

förbrukar en samhällsekonomisk kostnad. Våra beräkningar tar inte hänsyn till integritets

aspekter och den möjliga upplevda kostnaden som exempelvis konsumenter kan känna av 

att de vet att deras kortbetalningar registreras hos banken och ibland även hos handeln.6 

KoSTNaDERNa FöR BETalNINgaR mED KoNTaNTER ocH KoRT

under 2010 och 2011 samlade vi för Riksbankens räkning in uppgifter om kostnader för 

betalningar med kontanter, bankkort och kreditkort under 2009. uppgifterna samlades från 

Riksbanken, värdetransportörer, banker, företag och konsumenter. Endast betalningar från 

konsumenter till företag ingick.7 Tabell 1 återger det beräknade antalet betalningar och det 

sammanlagda värdet för olika betalningssätt.8, 9

Tabell 1. Antalet av och värdet på kontant- och kortbetalningar från konsumenter till företag i Sverige 2009

KorT

KonTAnTer BaNK KREDIT ToTalT

Transaktionsvärde (miljarder kr) 261 550 123 673
antal transaktioner (miljoner) 1 034 1 337 240 1 577

Genomsnittligt transaktionsvärde (kr) 252 411 513 427

Källa: Segendorf och Jansson (2012).

BETalNINgaR På INKöPSSTällET

Kontanter, bankkort och kreditkort är de betalningsinstrument som i dag används för att 

göra betalningar på inköpsstället. De aktörer som har kostnader i samband med kontant

betalningar är Riksbanken, värdetransportbolag, banker, företag och konsumenter. Vid 

kortbetalningar uppstår kostnader bara hos de tre sistnämnda kategorierna av aktörer. 

Tabell 2 redogör för privata kostnader, avgifter och samhällsekonomiska kostnader för 

kontantbetalningarna i form av förbrukade resurser och nettokostnad, precis som i exemplet 

i figur 1. De privata kostnaderna finns i tabellens mittkolumn. Till vänster om mittkolumnen 

drar vi av intäkter en aktör haft i form av mottagna avgifter och seignorage och får då netto 

kostnaden som återspeglar den företagsekonomiska lönsamheten av kontantverksamheten. 

6 Vår analys skiljer sig från en traditionell samhällsekonomisk kostnads och intäktsanalys genom att vi fokuserar 
på utgiftssidan och inte tar hänsyn till eventuella samhällsekonomiska intäkter. Således ingår inte värdet av 
exempelvis den glädje eller trygghet som konsumenterna känner av att betala kontant eller med kort.

7 Denna studie använde en metod som utarbetats och tillämpats i samarbete mellan 13 europeiska centralbanker 
under samordning av Europeiska centralbanken (EcB). Det innebär att kostnadsberäkningar från olika länder för 
första gången kan jämföras med varandra. 

8 För en beskrivning av metod, kostnadsdata och resultat, se Segendorf och Jansson (2012).
9 För en definition av bank och kreditkort, se fotnot 4.
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Till höger om mittkolumnen drar vi av betalda avgifter från varje aktörs privata kostnader 

och får de egna resurser varje aktör förbrukat. Såväl summan av nettokostnad som 

summan av förbrukade resurser visar den samhällsekonomiska kostnaden för kontanter och 

vi ser också att summan i den vänstra och den högra kolumnen är densamma. Skillnaden 

mellan kolumnerna är endast att de respektive kostnaderna är fördelade på olika sätt 

mellan parterna. Den högra kolumnen visar var resurserna har förbrukats och den vänstra 

vilken nettokostnad en viss sektor har haft. En negativ nettokostnad för exempelvis 

Riksbanken innebär en företagsekonomisk vinst.

Tabell 2. Kostnad för kontantbetalningar i Sverige 2009, miljoner kronor

NETTo 
KoSTNaD

moTTagNa 
aVgIFTER

moTTagET 
SEIgNoRagE

PRIVaTa 
KoSTNaDER

BETalT 
SEIgNoRagE

BETalDa 
aVgIFTER

FöRBRuKaDE 
RESuRSER 

Riksbanken 5 566 6 5 800 240 30 210
Värdetransportörer 20 1 650 1 630 6 1 624
Banksektor 2 090 1 270 3 360 540 350 2 470
Företag 6 720 6 720 620 1 820 4 280
Konsumenter 5 380 50 5 430 4 640 770 20

Summa 8 604 2 976 5 800 17 380 5 800 2 976 8 604

anm. Båda kolumnerna nettokostnad och förbrukade resurser summerar till den samhällsekonomiska kostnaden. De två kolumnerna 
representerar därför olika sätt att illustrera vem som bär kostnaden.

Källa: Segendorf och Jansson (2012).

I Riksbankens fall uppgick de privata kostnaderna till 240 miljoner kronor och de största 

kostnaderna utgjordes av inköp av nya sedlar och mynt samt förvaring. Seignoraget upp

gick till 5,8 miljarder kronor varav konsumenterna stod för 4,6 miljarder medan de åter

stående 1,2 miljarder kronorna i stort sett var jämt fördelade mellan banker och företag. 

merparten av värdetransportörernas privata kostnader på 1,6 miljarder kronor uppstod i 

samband med transport och hantering av kontanter i depåerna. Deras intäkter uppgick 

till drygt 1,6 miljarder kronor av vilka bankerna betalade cirka 350 miljoner kronor och 

företagssektorn cirka 1,3 miljarder kronor. Bankernas största privata kostnader på nära 

3,4 miljarder kronor härrörde från uttag och insättningar. En del av detta var avgifter till 

värdetransportörerna och seignorage. Bankernas mottagna avgifter utgjordes av avgifter 

från företagssektorn på nästan 500 miljoner kronor och av fasta kortavgifter från konsu

menterna på 770 miljoner kronor. Här har vi fördelat konsumenternas fasta avgifter för kort 

mellan kontantuttag och kortbetalningar i proportion till antalet transaktioner. Företagen 

hade å sin sida stora kostnader i form av avgifter samt personalkostnader för att ta emot 

betalningar i kassaledet och för att stämma av kassorna efter arbetspassen. I dessa ingår 

lönekostnaden inklusive sociala avgifter på nästan 1,8 miljarder kronor, beräknad på drygt 

en miljard kontantbetalningar som 2009 i genomsnitt tog cirka 26 sekunder var. Kostnaden 

för avstämning av kassor och övriga backofficeaktiviteter uppgick till cirka 2,1 miljarder 
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kronor. Den stora kostnaden för konsumenterna var seignorage, avgifter till bankerna och 

tid för att genomföra kontantbetalningarna.10 

Den totala samhällsekonomiska kostnaden för kontantbetalningar uppgick alltså till 8,6 

miljarder kronor, vilket ger en genomsnittlig kostnad per kontantbetalning på 8,30 kro

nor. Reala resurser förbrukas främst inom företagssektorn men även banker och, i mindre 

utsträckning, värdetransportbolag förbrukar resurser för att hantera kontantbetalningar. 

Riksbanken och konsumenterna förbrukar å sin sida mycket lite reala resurser. Nettokost

naden fördelar sig däremot annorlunda. Här gör Riksbanken en betydande vinst (negativ 

nettokostnad) på grund av seignorageintäkterna medan företagssektorn och konsumen

terna bär lejonparten av kostnaden. även bankerna gör en företagsekonomisk förlust på 

kontantverksamheten.11

Tabellerna 3 och 4 redogör på motsvarande sätt för kostnaderna för betalningar med 

bank och kreditkort. När det gäller betalningarna med bankkort var hanteringen av betal

ningen visàvis företagen, inklusive kostnader för IT och kommunikation, bankernas största 

kostnad. andra stora kostnadsposter var kundtjänst, auktorisation av betalningar samt 

annan kontroll. För kreditkort tillkom kostnader för marknadsföring, kreditprövning och mer 

omfattande kundtjänst inklusive bonusprogram. Intäkterna bestod av fasta avgifter från 

före tag och konsumenter samt transaktionsavgifter från företag. Den genomsnittliga avgif

ten uppgick till nästan 0,80 kronor för betalningar med bankkort och 7,30 för betalningar 

med kreditkort. Notera den stora skillnaden i bankernas lönsamhet (negativ nettokostnad) 

för bank och kreditkort i tabellerna.12 

Företagens stora kostnader omfattade avgifter till bankerna och tid för att ta emot 

betalningar i kassaledet. En kortbetalning beräknades ta 25 sekunder. För bankkort var 

tidskostnaden högst, cirka 2,3 miljarder kronor, medan avgifterna uppgick till nästan 1,4 

miljarder kronor. Situationen var omvänd för kreditkorten där avgifterna var betydligt högre 

(drygt 2 miljarder kronor) än tidskostnaden (drygt 400 miljoner kronor). Konsumenternas 

stora ekonomiska kostnad var fasta avgifter till bankerna men deras tidskostnad var, liksom 

för kontanter, försumbar. 

De samhällsekonomiska kostnaderna för betalningar med bank och kreditkort uppgick 

till nästan 6 miljarder kronor respektive 2,8 miljarder kronor. Den samhällsekonomiska ge

nomsnittliga kostnaden för en bankkortsbetalning var därmed knappt 4,50 kronor och för 

en kreditkortsbetalning 11,70 kronor. Den stora skillnaden förklaras delvis av de stordrifts

fördelar som det större antalet bankkortsbetalningar innebär jämfört med de relativt få 

kreditkortsbetalningarna. 

10 Konsumenternas tidskostnad har beräknats med hjälp av en modell där tidskostnaden blir en funktion av ränta, 
antal betalningar och uttag. Den ovanligt låga räntan under 2009 bidrar till att konsumenternas tidskostnad 
detta år var låg. Se Segendorf och Jansson (2012) för en diskussion kring detta.

11 Vi vill understryka att huruvida bankerna gör en förlust eller inte beror mycket på om man väljer att inkludera 
räntenettot på de transaktionskonton allmänheten har hos bankerna. Inkluderas dessa gör bankerna en sub
stantiell vinst. För vidare diskussion, se Segendorf och Jansson (2012).

12 liksom för kontanter har vi här inte räknat med räntenettot från transaktionskonton. Inkluderas räntenettot ökar 
lönsamheten för bankkort betydligt, se Segendorf och Jansson (2012).
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Tabell 3. Kostnaden för bankkortsbetalningar i Sverige 2009, miljoner kronor

NETTo 
KoSTNaD

moTTagNa 
aVgIFTER

PRIVaTa 
KoSTNaDER

BETalDa 
aVgIFTER

FöRBRuKaDE 
RESuRSER

Riksbanken
Värdetransportörer
Banksektor 230 3 240 3 470 40 3 430
Företag 3 890 3 890 1 380 2 510
Konsumenter 1 840 70 1 910 1 890 20

Summa 5 960 3 310 9 270 3 310 5 960

Källa: Segendorf och Jansson (2012).

Tabell 4. Kostnaden för kreditkortsbetalningar i Sverige 2009, miljoner kronor

NETTo 
KoSTNaD

moTTagNa 
aVgIFTER

PRIVaTa 
KoSTNaDER

BETalDa 
aVgIFTER

FöRBRuKaDE 
RESuRSER

Riksbanken
Värdetransportörer
Banksektor 650 3 490 2 840 490 2 350
Företag 2 470 2 470 2 010 460
Konsumenter 990 490 1 480 1 480 0

Summa 2 810 3 980 6 790 3 980 2 810

Källa: Segendorf och Jansson (2012).

Den samhällsekonomiska kostnaden för kontantbetalningar är alltså i stort sett densamma 

som motsvarande kostnad för betalningar med bank och kreditkort sammantagna. 

Samtidigt är den genomsnittliga kostnaden märkbart högre för en kontantbetalning (8,30 

kronor) än för den vägda genomsnittliga kostnaden för en bank eller kreditkortsbetalning 

(5,50 kronor). Skillnaden beror på att stordriftsfördelarna är större för kortbetalningarna än 

för kontantbetalningarna. 

I det följande ställer vi oss frågan om det svenska betalningssystemet är effektivt. Vi 

börjar med att undersöka om den svenska kostnadsbilden är rimlig i ett internationellt 

perspektiv.

DET SVENSKa BETalNINgSSySTEmET äR EFFEKTIVT I ETT INTERNaTIoNEllT PERSPEKTIV

Kostnaderna för betalningar och effektiviteten i betalningssystemet har studerats i flera 

länder. I denna artikel fokuserar vi på jämförelser med länder som liknar Sverige och med 

länder som har tillämpat samma beräkningsmetod som använts för att beräkna de svenska 

kostnaderna. Den svenska studien är en del av en koordinerad insats av 13 nationella 

centralbanker inom Eu samt EcB. Hittills har bara Danmark och ungern publicerat natio

nella rapporter efter denna insats. Därför är det naturligt att jämföra Sverige med dessa två 

länder eftersom deras resultat är direkt jämförbara. 

Det finns även andra studier där man har använt en något annorlunda metod för att 

beräkna kostnaderna för betalningar. Skillnaden mellan dessa studier och de som sam

ordnats via EcB är främst vilka kostnader man har valt att inkludera. Resultaten mellan de 

olika grupperna av studier är därför inte direkt jämförbara men kan ändå användas för att 
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få fram en indikation på skillnader mellan länder. Två sådana studier som lämpar sig för 

jämförelse är den som gresvik och Haare (2009) genomförde i Norge 2007 och den som 

Bergman m. fl. (2007) gjorde för Sverige 2002. Tabell 5 sammanfattar de olika resultaten 

för betalningar med kontanter och kort där vi har valt att lägga samman kostnaderna för 

betalningar med bank och kreditkort. 

Tabell 5. Kostnaderna för kort- och kontantbetalningar, jämförelse mellan fyra länder, svenska kronor enligt 2009 
års värde och växelkurs 

2002 2009 2007

SVERIgE SVERIgE DaNmaRK uNgERN NoRgE

Kontanter Samhällsekonomisk kostnad (mnkr) 7 206 8 604 8 260 7 911 4 248
andel av BNP (%) 0,27 0,28 0,38 0,8 0,15
Samhällsekonomisk styckkostnad (kr) 5,16 8,32 10,5 2,79 8,59

Kort, totalt* Samhällsekonomisk kostnad (mnkr) 2 098 8 770 5 166 1 886 6 513
andel av BNP (%) 0,09 0,28 0,24 0,19 0,23
Samhällsekonomisk styckkostnad (kr) 3,52 5,55 5,89 10,78 7,21

*Inkluderar kortbetalningar vid inköpsstället och på distans med bank och kreditkort.

Källor: Danmarks Nationalbank (2012), Turján m. fl. (2011), gresvik och Haare (2009), Bergman m. fl. (2007), Segendorf och Jansson 
(2012), Statistics Norway (nationalräkenskaper), Norges Bank och EcB Statistical Warehouse.

Jämförelsen visar att det är fullt rimligt att Sverige har en samhällsekonomisk kostnad för 

kontanter på mellan 8 och 9 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av BNP. 

Denna slutsats ligger också i linje med andra studier.13 likaså tycks det vara normalt med en 

samhällsekonomisk styckkostnad för en kontantbetalning på mellan 8 och 10 kronor. 

ungern avviker i detta sammanhang med högre kostnader mätt som andel av BNP och 

med lägre genomsnittlig kostnad per betalning. anledningen är att kontantanvändningen 

är betydligt större i ungern än i de övriga länderna. Norge har däremot lägre kostnader 

i termer av både absolut kostnad och som andel av BNP. Den troliga orsaken till detta är 

att kontanter används i lägre utsträckning i Norge än i de övriga länderna, vilket reducerar 

dessa kostnader. Den genomsnittliga kostnaden för en kontantbetalning i Norge är dock 

i linje med motsvarande kostnad i Sverige respektive Danmark för 2009. Det ska också 

tilläggas att Norge under lång tid har arbetat metodiskt för att effektivisera sitt betalnings

system. 

Den genomsnittliga kostnaden i Sverige ökade mellan 2002 och 2009, vilket beror på 

att antalet kontanta betalningar minskade under denna period. Detta speglar det faktum 

att användningen av kort i det svenska samhället ökar men beror även på att det finns 

skillnader i metodologi mellan studierna. I studien från 2002 inkluderades även betalningar 

mellan privatpersoner, medan beräkningarna för 2009 grundar sig endast på antalet betal

ningar från konsumenter till företag och myndigheter. 

Det tycks också vara rimligt att kostnaden för kortbetalningar i relation till BNP ligger 

på mellan 0,25 och 0,30 procent. Sverige verkar dock ligga något högt jämfört med de 

13 I allmänhet anses det vara normalt att hamna i intervallet 0,3–0,4 procent av BNP men ibland högre. I Neder
länderna uppskattades kostnaden för kontanter till cirka 0,48 procent av BNP under 2002, se Brits och Winder 
(2005).
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andra länderna men denna bild behöver nyanseras. Det beror på att motsvarande kostnad 

i ungern är låg eftersom användningen av kort i landet är begränsad. I Danmark används 

däremot i hög utsträckning ett nationellt bankkort (Dankort), vilket gör att kostnaderna 

blir lägre. Dankort kan dock inte användas utomlands, till skillnad från de flesta svenska 

kort som vanligtvis är anslutna till globala kortsystem såsom VISa eller master card. även 

Norge har ett nationellt kortsystem (Bankaxept) och har dessutom en högre BNP per capita 

än Sverige. Därmed är det inte anmärkningsvärt att de svenska kostnaderna motsvarar 0,28 

procent av BNP. Den samhällsekonomiska styckkostnaden för en kortbetalning är däremot 

förhållandevis låg i Sverige. Den ligger i linje med motsvarande kostnad i Danmark och är 

lite lägre än i Norge.

De samhällsekonomiska kostnaderna för kort var högre 2009 än 2002 men, liksom för 

kontanter, beror skillnaden till stor del på skillnader i metodologi i och med att färre kost

nadsslag inkluderades i studien från 2002 än i studien från 2009. 

Sammantaget visar jämförelsen mellan länderna att det inte finns något som tyder på att 

Sveriges betalningssystem är mindre effektivt än systemen i de andra länderna i jämförelsen 

ovan. I takt med att fler länder som deltagit i den samordnade studien publicerar nationella 

rapporter och EcB presenterar en jämförande studie kommer möjligheterna att jämföra 

Sverige med andra länder att öka.

KoNTaNTER aNVäNDS I FöR Hög uTSTRäcKNINg

I början av denna artikel diskuterade vi de olika typerna av infrastruktur som behövs för 

kontant och kortbetalningar och vilka stordriftsfördelar som finns. Infrastrukturen för kon

tantbetalningar är i huvudsak logistisk medan den för kortbetalningar består av ITsystem. 

Kostnaden för att ”producera” en ytterligare betalning skiljer sig rimligtvis åt mellan dessa. 

Ett exempel är tidskostnaden. Vi finner i våra data från 2009 att en genomsnittlig kort

betalning tar 25 sekunder och att detta gäller oavsett vilket belopp betalningen avser. Den 

genomsnittliga kontantbetalningen tar 26 sekunder men för mindre belopp, till exempel 

10 eller 20 kronor, går det sannolikt snabbare, speciellt om jämna pengar kan lämnas över. 

För betalningar av större belopp, exempelvis 1 367 kronor där ett antal olika valörer måste 

användas, antingen vid överlämnandet till betalningsmottagaren eller som växel tillbaka till 

den betalande parten, kan det å andra sidan ta längre tid att betala med kontanter än med 

kort. Kontanter kräver också mer arbete vid avstämning av kassan och eventuell kötid vid 

uttagsautomaten. 

För kontantbetalningar ökar alltså den genomsnittliga tiden med betalningens storlek 

medan tiden för en kortbetalning är densamma oavsett belopp. Då tid i de båda fallen 

har ett värde för samtliga inblandade parter kommer den samhällsekonomiska kostnaden 

för att genomföra en kortbetalning därmed i princip att vara densamma oavsett transak

tionsbelopp medan den samhällsekonomiska kostnaden för en kontantbetalning ökar med 

transaktionsbeloppet. Det bör därför finnas ett tröskelvärde för transaktionsbeloppet där 

kostnaden för en kontantbetalning är densamma som för en kortbetalning. För transak

tionsbelopp under tröskelvärdet är det ur en samhällsekonomisk synvinkel billigare att be
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tala med kontanter och för dem över tröskelvärdet är det billigare att betala med kort. I det 

följande beräknar vi dessa brytpunkter mellan kort och kontantbetalningar och kontraste

rar dessa mot hur konsumenterna faktiskt betalar.

Eftersom kostnaderna för en bank eller kreditkortsbetalning inte beror på transaktions

beloppet sätter vi dem lika med den samhälleliga genomsnittskostnaden, det vill säga 4,50 

kronor för betalning med bankkort och 11,70 kronor för betalning med kreditkort. För 

kontantbetalningar delar vi upp de samhällsekonomiska kostnaderna (8,6 miljarder kronor) 

i fasta kostnader och rörliga kostnader där de rörliga kostnaderna är sådana som förändras 

när det totala värdet på kontantbetalningarna i ekonomin förändras, till exempel tidskost

naden. De fasta kostnader som alltså inte beror på kontantanvändningen är exempelvis 

kostnader för att designa sedlar, vissa kostnader för säkerhet och förvaring etc.14 De fasta 

kostnaderna delar vi upp på antalet kontantbetalningar och de rörliga utifrån det totala 

värdet på alla kontantbetalningar. Vi får då en enkel ekvation som uttrycker kostnaden för 

en kontantbetalning som en linjär funktion av kontantbetalningens värde, se ekvation (1) 

där v är värdet på betalningen. 

f (v)  = 
fasta kostnader 

antal betalningar  + v ×
rörliga kostnader 

totalt värde   (1)

De fasta kostnaderna vid kontantbetalningar 2009 uppgick till 4,25 miljarder kronor och de 

rörliga till 4,35 miljarder kronor. antalet kontantbetalningar och deras värde anges i tabell 1.

Den beräknade samhällsekonomiska kostnaden för kortbetalningar och kontanta be

talningar illustreras i diagram 1. Som vi beskrivit tidigare är kostnaden för en kortbetalning 

konstant oberoende av transaktionsbeloppet och därför löper kostnadsfunktionerna för 

bank och kreditkortsbetalningar parallellt med diagrammets xaxel som uttrycker betal

ningens värde. Kostnaden för kontantbetalningar ökar däremot med betalningens värde. 

lutningen på kostnadsfunktionen för kontantbetalningar anges därför av det andra bråk

uttrycket i högerledet till ekvation (1). Interceptet på yaxeln anges av det första bråkut

trycket. Tröskelvärdet för kontant och bankkortsbetalningar anges av skärningspunkten 

mellan kostnadsfunktionen för kontantbetalningar och kostnadsfunktionen för betalningar 

med bankkort. Vi ser då att kontantbetalningarna är billigare ur ett samhälleligt perspektiv 

vid betalningar under 20 kronor. På motsvarande sätt är tröskelvärdet för kontant och 

kreditkortsbetalningar 450 kronor, det vill säga under detta värde är kontantbetalningar 

samhällsekonomiskt billigare än kreditkortsbetalningar.15 

14 Se Segendorf och Jansson (2012) för en närmare beskrivning.
15 I Danmark 2009 fann Jacobsen and Pedersen (2012) att den samhällsekonomiska brytpunkten mellan kontant

betalningar och betalningar med det inhemska bankkortet (Dankort) låg vid 29 danska kronor, vilket motsvarar 
41 svenska kronor. Brytpunkten mellan betalningar med kontanter och bankkort i Sverige 2002 var 72 svenska 
kronor, se Bergman m. fl. (2007). En anledning till att denna brytpunkt förskjutits nedåt över tiden är att stor
driftsfördelarna i ökad utsträckning utnyttjats inom kortsystemen. Kortanvändningen i Sverige har ökat från 66 
kortbetalningar per capita till 182 mellan 2002 och 2009. mycket tyder på att kontantanvändningen samtidigt 
minskat.
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Diagram 1. Den samhällsekonomiska kostnaden för olika betalningar som en 
funktion av transaktionsbeloppet

Kostnad (kr)

Belopp (kr)

av tabell 1 framgår att det genomsnittliga värdet på en kontantbetalning är 252 kronor. 

med tanke på tröskelvärdena i diagram 1 och det faktum att kreditkort används i liten 

omfattning av konsumenterna tyder detta på att svenska konsumenter använder kontanter 

i för hög utsträckning eftersom kontantbetalningarnas genomsnittliga värde ligger så pass 

högt över ett vägt genomsnitt av tröskelvärdena.16 alternativt kan man säga att konsumen

terna använder bankkort i för liten utsträckning. Vidare kan vi konstatera att den genom

snittliga kostnaden för en kreditkortsbetalning alltid överstiger kostnaden för en bankkorts

betalning oavsett transaktionsbelopp, vilket innebär att kreditkortsbetalningar utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv bör undvikas helt och hållet.

Kan vi förklara konsumenternas val av betalningssätt genom att studera vilka ekono

miska incitament de har att välja det ena sättet framför det andra? Konsumenten möter 

nästan aldrig några transaktionsavgifter eller avgifter för uttag ur automat. Vi antar därför 

att varken användningen av kontanter eller användningen av kort är behäftad med någon 

avgift för konsumenten på inköpsstället. Konsumentens kostnad avgörs därför av den tid 

betalningen tar att genomföra. För kontantbetalningar är tiden värd 20 miljoner kronor per 

år (se posten Förbrukade resurser i tabell 2). Dividerat med totalt värde för alla kontantbe

talningar ger detta lutningen på kostnadsfunktionen för kontantbetalningar. För kortbetal

ningar delar vi motsvarande värde på antalet kortbetalningar eftersom tidsåtgången inte 

beror på betalningens storlek. För kreditkortsbetalningar finns även en intäkt i termer av ett 

räntefritt lån. Ett inköp betalas i genomsnitt efter 45 dagar och under tiden betalar konsu

menten ingen ränta – för 2009 var den genomsnittliga korta utlåningsräntan 2,35 procent. 

Detta gör att kostnadsfunktionen för kreditkort har en negativ lutning, det blir alltså alltmer 

ekonomiskt fördelaktigt att betala med kreditkort ju större betalningen är. av diagram 2 

16 av tabell 1 framgår att 15,4 procent av kortbetalningarna görs med kreditkort. Väger vi samman tröskelvärdena 
för bankkort och kreditkort med dessas respektive andelar av volymen kortbetalningar får vi 86 kronor.
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framgår att det privatekonomiska tröskelvärdet mellan bankkort och kontantbetalningar är 

172 kronor och mellan kontant och kreditkortsbetalningar endast 4 kronor. 
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Diagram 2. Den privatekonomiska kostnaden för olika betalningar som en funktion 
av transaktionsbeloppet
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De samhällsekonomiska brytpunkterna i diagram 1 anger hur konsumenterna ska bete 

sig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv medan de privatekonomiska brytpunkterna i 

diagram 2 visar hur konsumenterna bör bete sig givet de ekonomiska incitament de möter. 

av diagrammen framgår att de samhällsekonomiska brytpunkterna ligger långt från de 

privatekonomiska. Konsumenterna har alltså inga ekonomiska incitament som främjar ett 

effektivt användande av betalningssystemet. Brytpunkterna mellan kontantbetalningar och 

betalningar med bankkort indikerar att vi bör förvänta oss att kontanterna används i en 

betydligt högre utsträckning än vad som är samhällsekonomiskt önskvärt. 

KaN ETT EFFEKTIVaRE BETalNINgSSySTEm uPPNåS mED TRaNSaKTIoNSaVgIFTER?

I denna artikel har vi visat att den samhällsekonomiska kostnaden för betalningar med 

kort och kontanter på inköpsställen i Sverige under 2009 uppgick till 17,3 miljarder kronor 

(se tabell 5). Detta motsvarade 0,56 procent av Sveriges BNP samma år, vilket ligger väl i 

linje med situationen i andra jämförbara länder. För att minimera den samhällsekonomiska 

kostnaden borde bankkort ha använts i stället för kontanter vid betalningar överstigande 

20 kronor. Den genomsnittliga kontantbetalningen uppgick emellertid till 252 kronor. 

Svenska konsumenter använder med andra ord kontanter i för hög utsträckning jämfört 

med vad som skulle minimera samhällets kostnader för de typerna av betalningar. 

utifrån dessa resultat kan vi dra slutsatsen att användningen av kort och kontanter i det 

svenska betalningssystemet fungerar förhållandevis effektivt men att det finns en potential 

att ytterligare spara samhällets resurser genom att få konsumenterna att oftare använda 

bankkort. Hur detta ska kunna ske är dock en mer öppen fråga. Det handlar i hög grad 
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om att öka konsumenternas privatekonomiska incitament att agera på ett sätt som är mer 

samhällsekonomiskt effektivt. En metod att uppnå detta är att införa kostnadsbaserade 

transaktionsavgifter. Tanken är att, så som det redan sker på de flesta marknader, låta priset 

ge information om vad det kostar att producera en tjänst eller vara. 

På den svenska marknaden för kort och kontantbetalningar finns det dock i dag inga 

eller få sådana prissignaler. ändå tyder erfarenheter från Sverige och Norge på att konsu

menterna är känsliga för sådana prissignaler. I Sverige prissattes betalningarna med checkar 

i början av 1990talet och checkanvändningen minskade då snabbt.17 Betalningarna över 

disk på bankkontor är också sedan länge avgiftsbelagda och få bankkunder väljer i dag att 

betala på det sättet. I stället betalar man via internetbanken eller ”kuvertgiro”. En ytterligare 

indikation på att svenska konsumenter är känsliga för ekonomiska incitament är en studie 

av Bergman m. fl. (2007) som finner att konsumenternas användning av kort och kontanter 

sammanfaller väl med deras privatekonomiska incitament. 

liknande erfarenheter kommer från Norge där ett system som i högre grad använder 

sig av kostnadsbaserade transaktionsavgifter infördes för drygt 20 år sedan. Den norska 

statistiken visar att direkta transaktionspriser täckte ungefär 20 procent av de rörliga kost

naderna 1988. I slutet av 1990talet hade den siffran stigit till runt 60 procent. En studie 

av Humphrey m. fl. (2001) använder norska data från denna period och visar att valet av 

betalningssätt i stor utsträckning styrs av priset. Det finns alltså god anledning att tro att 

kostnadsbaserade transaktionsavgifter hos banker och handel skulle kunna öka effektiviteten i 

betalningssystemet. 

Det finns emellertid ett antal potentiella problem med att införa transaktionsavgifter. För 

det första är det svårt att utforma dessa avgifter så att det blir rationellt för den enskilda 

banken och handlaren att individuellt införa sådana. att vara först med att införa transak

tionsavgifter medför sannolikt en betydande kostnad i termer av missnöje hos kunderna och 

sämre konkurrenssituation. Sannolikt är banker och handel i detta avseende fångade i en 

situation med ett så kallat fångarnas dilemma där ingen vill vara först med att införa avgifter 

trots att det skulle vara bäst för alla.18, 19 En möjlig utväg finns genom att skifta dolda avgifter 

till synliga och detta är möjligt eftersom konsumenterna i dag till stor del bidrar till att 

finansiera betaltjänster på ett indirekt sätt såsom låg ränta på transaktionskontot. Bankerna 

17 år 1990 gjordes var sjunde transaktion med check. checkbetalningarna svarade för drygt en tiondel av värdet 
av ickekontanta betalningar. En bank införde en avgift på 15 kronor och andra banker följde efter. På bara 
något år försvann större delen av checkanvändningen. I dag svarar checkbetalningarna bara för någon tiondels 
procent av såväl värdet på betalningarna som antalet transaktioner. Se Nyberg (2008).

18 Fångarnas dilemma är en benämning på ett klassiskt spelteoretiskt beslutsproblem. Problemet beskrivs med 
hjälp av en situation där två personer har begått ett brott och sitter anhållna i var sin cell utan möjligheter till 
kommunikation. Varje fånge har möjligheten att ange sin kompanjon eller att inte göra det. Ett angivande 
m inskar det egna straffet men om bägge väljer att inte ange den andra får de ett betydligt kortare straff eller 
frias till och med i brist på bevis. Här är det kollektivt bästa att inte ange varandra medan det är individuellt 
rationellt att ange sin kumpan. om båda parter är osäkra på vad den andra väljer ser de endast till sitt eget 
intresse och gör vad som är individuellt rationellt, vilket leder till att de får ta längre straff än om de valt att inte 
ange varandra.

19 Bankerna i Norge införde kostnadsbaserade transaktionsavgifter individuellt med stöd från Norges bank. Det 
faktum att de stora bankerna var först med att introducera denna typ av avgifter underlättade troligen för de 
mindre bankerna att följa efter.
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skulle alltså inte behöva öka sina intäkter utan bara omfördela dem från dolda till synliga 

avgifter. Det är möjligt att konsumenternas misstro i ett sådant fall kan övervinnas om de 

samtidigt kan övertygas om att de totalt sett inte kommer att betala mer utan de kommer 

att kompenseras på annat sätt, exempelvis genom bättre ränta på transaktionskonton och 

lägre priser i handeln. Hur detta kan göras trovärdigt är dock inte lätt att se. lösningen 

försvåras av att det dessutom finns en kostnad förknippad med att ta ut en transaktions

avgift och att det därmed inte alltid är ekonomiskt motiverat att införa en transaktionsavgift 

i de fall tjänsten är billig att producera och avgiften därför mycket låg. Detta problem kan 

dock lösas med hjälp av en så kallad paketering av betaltjänsterna, ofta kallat bundling, där 

kunden under en period får tillgång till en eller flera betaltjänster till ett fast pris.20 Det 

räntenetto bankerna tjänar på transaktionskontona kan också betraktas som en indirekt 

avgift. men vi är ganska säkra på att denna indirekta avgift inte är tillräckligt transparent 

eller tydligt kopplad till utnyttjandet av betaltjänsterna för att ge konsumenterna incitament 

att använda betaltjänsterna på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt.21 Detta innebär att 

man bör ersätta indirekt finansiering via räntenettot med direkt avgiftsfinansiering antingen 

via periodavgifter eller via transaktionsavgifter, beroende på omständigheterna.

Riksbankens undersökning visar också att konsumenternas val av betalningssätt till viss 

del är vanemässigt betingat, se Segendorf och Jansson (2012). användandet av kontanter 

ökar med åldern och är vanligare bland män, medan kortanvändningen ökar med inkomst, 

utbildning, bostadsortens respektive hushållets storlek och är vanligare bland kvinnor. 

Transaktionsavgifter måste därför sannolikt kompletteras med andra åtgärder som riktas 

mot olika grupper av konsumenter. Det kan till exempel handla om en diskret beteende

påverkan, så kallad nudging, som i andra sammanhang visat sig vara effektiv i försök att 

påverka attityder och beteenden genom att på olika sätt presentera olika alternativ. När 

det gäller kort och kontanter skulle man exempelvis kunna påverka konsumenternas val av 

betalsätt med hjälp av lämpligt utformad information hos handeln om de avgifter handeln 

betalar till bankerna för olika betaltjänster. En annan möjlighet är att införa en avgift på ett 

betalsätt som en rabatt på ett annat betalsätt.22 Erfarenheter från uSa, England och Dan

mark tyder på att nudging kan ha betydande effekt i vissa situationer såsom energisparan

de, nedskräpning och pensionssparande.23 Detta är dock ett förhållandevis nytt angrepps

sätt i problematiken kring optimala val av betalsätt och behöver därför studeras närmare. 

under tiden bör nudging ses som ett komplement till kostnadsbaserade transaktionsavgifter 

och ett sätt att göra dessa möjliga att införa.

20 Detta är en vanlig prissättningsmetod gentemot privatkunder bland de svenska bankerna. ofta kombineras 
internetbank och bankkort. 

21 Bankerna tar vanligtvis ut merparten av avgifterna från företag, bland annat i form av transaktionsavgifter.  
I allmänhet genererar kortbetalningar ett överskott hos bankerna medan kontanter ger upphov till ett under
skott. Se guibourg och Segendorf (2007) för en djupare analys av de svenska bankernas prissättning.

22 Ett möjligt exempel på svensk nudging finns i lagen (2010:751) om betaltjänster, 5 kap. 1 §, som förbjuder 
svensk handel att ta ut avgifter för ickekontanta betalningar, exempelvis för kreditkort, men tillåter rabatter. 
Rabatter och avgifter är i det här sammanhanget ekvivalenta eftersom samma prisstruktur kan uppnås med 
både rabatter och avgifter. möjligtvis har konstruktionen med rabatter valts framför avgifter eftersom ordet 
avgift har en negativ association som ordet rabatt inte har.

23 The Economist (2012) ger en lättöverskådlig introduktion till begreppet nudging och presenterar ett antal  
intressanta exempel på detta.
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