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      Köping den 3 augusti 2022 

Pressmeddelande 
 

Sveriges mest solida banker per 2021-12-31 
 

Forex Bank AB, OK-Q8 Bank AB och Sparbanken Lidköping AB är Sveriges tre mest 

solida banker, enligt Westnova Management AB:s årliga mätning av soliditeten i 

svenska banker. 
 
I Sverige finns 88 aktiva svenska banker (bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker) med tillstånd av 

Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. Årets mätning av bankernas soliditet visar en sammanlagd 

soliditet på 6,27 %, vilket är en förbättring från 2020 (6,06 %). Bankerna har ett sammanlagt eget kapital på c:a 

761 (671) miljarder svenska kronor. Balansomslutningen är c:a 12 215 (11 143) miljarder svenska kronor, cirka 

2,2 gånger Sveriges BNP för 2021. De tre svenska storbankerna (Swedbank AB, Skandinaviska Enskilda Banken 

AB och Svenska Handelsbanken AB) som står för 77,0 % (78,7 %) av bankernas sammanlagda 

balansomslutning. Forex Bank AB, OK-Q8 Bank AB och Sparbanken Lidköping AB är de mest solida bankerna 

i Sverige per 2021-12-31. 

 

De tre storbankerna har tillsammans en soliditet på 5,71 % (5,69 %), vilket är en marginell ökning från 

föregående år. Detta beror på att storbankernas egna kapital har ökat något mer (+7,6 %) än balansomslutning 

(+7,2%). Swedbank har den högsta soliditeten av storbankerna (5,88 %). I de tre storbankernas tillgångar ingår 

immateriella tillgångar på c:a 35,3 (c:a 37,5) miljarder svenska kronor, som motsvarar c:a 7 % av de tre 

storbankernas egna kapital. Sparbankerna (sparbanker och sparbanker som bankaktiebolag) har tillsammans en 

soliditet på 13,71 % (13,25 %). Det egna kapitalet i sparbankerna uppgick per 2021-12-31 till c:a 74,5 (65,5) 

miljarder svenska kronor. Av de 20 mest solida bankerna i Sverige är 16 sparbanker. Sparbankernas totala 

innehav av aktier i Swedbank uppgick per 2021-12-31 till c:a 19,5 (14,8) miljarder svenska kronor, vilket 

motsvarar c:a 26 % (23 %) av det egna kapitalet.    

 

Forex Bank AB är Sveriges mest solida bank per 2021-12-31, och beror främst på att ICA Banken förvärvade 

Forex Banks inlånings- och utlåningsportföljer under 2021. Forex har under 2022 ombildats från bank till 

betalningsinstitut. Bland övriga banker, utöver Sveriges mest solida banker Forex Bank AB (71,02 %) och OK-

Q8 Bank AB (30,09 %), har även Ikano Bank AB en hög soliditet (femte högsta på 23,38 %). Övriga banker har 

också tillförts betydande nytt eget kapital under 2021, t.ex. Nordax Bank AB, Klarna Bank AB och Ikano Bank 

AB. Totalt har eget kapital för de övriga bankerna ökat med 43 miljarder under 2021. Lägst soliditet har Avanza 

Bank AB och Nordnet Bank AB, främst beroende på att försäkringsrörelsen ingår i balansräkningen. Justeras för 

försäkringsrörelsen är soliditeten 7,8 % (Avanza Bank) respektive 7,5 % (Nordnet Bank).  

 

Definitionen på soliditet är eget kapital plus 79,4 % (78,6 %) av obeskattade reserver genom balansomslutningen 

per 2021-12-31. Alla bankkoncerner redovisas med soliditet på koncernnivå i svenska kronor. Se tabell i bilaga. 

Sveriges Riksbank har en soliditet på c:a 9,9 % (11,4 %), och har en balansomslutning på c:a 1 564 (1 294) 

miljarder svenska kronor. De svenska bankernas tillgångar är c:a 7,8 (8,6) gånger större än Riksbankens 

tillgångar.  

 

"Soliditeten är stabil runt sex procent och är fortsatt viktigt, för det är primärt riktigt eget kapital som kan hantera 

större förluster i banker. Detta är särskilt viktigt när det är osäkerhet om den globala ekonomin, efter mycket 

stora stimulanser och i en miljö med historiskt hög skuldsättning. Därtill har tillkommit en allt högre inflation, 

som huvudsakligen skapats av för stora stimulanser. En högre soliditet i banker, allt i övrigt lika, förbättrar 

skyddet och tryggheten för oss som kunder och skattebetalare”, säger Henrik Molenius i en kommentar.   

 

För mer information 

Henrik Molenius, VD Westnova Management AB 

Mobil 070-509 11 80, E-post: henrik@westnova.se 
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Bilaga till pressmeddelande 

  
 Nedan redovisas samtliga 88 svenska banker. Soliditet anges i procent (%) och eget kapital,   

 obeskattade reserver balansomslutning samt immateriella tillgångar anges i Mkr. 
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