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 Marknadsaktörers syn på risker och den svenska ränte- 
och valutamarknadens funktionssätt1 

De svenska finansiella marknaderna fungerar väl trots den fortsatta osäkerheten i euroområdet, 
enligt de marknadsaktörer som svarade på Riksbankens riskenkät under våren 2013. Aktörerna 
bedömer att likviditeten har förbättrats något på både ränte- och valutamarknaden. Tidigare 
stödåtgärder från flera olika centralbanker upplevs ha lugnat marknaderna något. Det låga 
ränteläget har också gjort att investerare söker sig till mer riskfyllda placeringar för att få högre 
avkastning. Samtidigt har den senaste tidens utveckling i Cypern och Italien varit en påminnelse 
om att det fortfarande finns strukturella problem bland euroområdets skuldtyngda länder. 
Aktörerna bedömer att utvecklingen i euroområdet fortfarande utgör den främsta risken för det 
svenska finansiella systemet. Därför tror en majoritet av aktörerna att deras vilja och möjligheter 
att ta risk kommer att vara oförändrade framöver. Flera av dem uppger också att de är osäkra på 
effekterna av kommande regleringar. 
 
 
 
DE SVENSKA FINANSIELLA MARKNADERNA FUNGERAR VÄL TROTS DEN FORTSATTA 
OSÄKERHETEN I EUROOMRÅDET 
 
Huvuddelen av aktörerna anser att det inte har skett några större förändringar i de svenska 
finansiella marknadernas sätt att fungera sedan i höstas när den föregående riskenkäten2 
genomfördes (diagram 1). Detta uppges framför allt bero på att osäkerheten i euroområdet 
fortfarande kvarstår. En fjärdedel av aktörerna anser dock att marknaderna fungerar något bättre 
än i höstas. Visserligen rör det sig inte om några större skillnader men flera av dessa aktörer 
menar att centralbankernas stödåtgärder3 har bidragit till att marknaderna nu fungerar bättre. 
 
  

                                                

1 Sedan våren 2008 skickar Riksbanken ut en riskenkät två gånger per år till aktörer på den svenska ränte- och valutamarknaden. 
Syftet med enkäten är att få en samlad bild av synen på riskerna på de svenska finansiella marknaderna samt att få en 
uppfattning om synen på de svenska finansiella marknadernas funktionssätt. Enkäten gäller uteslutande det svenska finansiella 
systemet. I denna rapport redovisas resultaten från Riksbankens riskenkät som besvarades mellan den 27 mars och den 12 april 
2013. Utrednings- och undersökningsföretaget Markör Marknad och Kommunikation AB genomförde enkätutskicket på 
Riksbankens uppdrag. Riskenkäten kompletterar de årliga samtal som Riksbanken för med sina penning- och valutapolitiska 
motparter kring utvecklingen på de finansiella marknaderna, samt de löpande kontakterna med marknadens aktörer. Vårens 
enkät skickades ut till 81 aktörer på den svenska ränte- och valutamarknaden. De tillfrågade är dels Riksbankens penning- och 
valutapolitiska motparter (marknadsgaranter), dels andra aktörer på dessa marknader, såväl placerare som låntagare. 
Svarsfrekvensen uppgick till 89 procent.  
2 Med den föregående, senaste eller höstens riskenkät avses genomgående den riskenkät som Riksbanken genomförde i 
oktober 2012 och som avsåg perioden april till september 2012. 
3 Bland annat ECB:s beslut i augusti 2012 om att stödköpa statsobligationer genom OMT (Outright Monetary Transactions), 
generellt låga styrräntor internationellt samt fortsatta kvantitativa lättnader via tillgångsköp i USA, Storbritannien och Japan. 
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Det är framför allt marknads- och likviditetsrisker som varit drivande för utvecklingen av de 
svenska finansiella marknadernas sätt att fungera enligt aktörerna (diagram 2). De uppger också 
att dessa risker är svårast för den egna organisationen att hantera.4 I den föregående riskenkäten 
ansågs i stället kreditriskerna ha varit mest drivande.5 Många aktörer menar att marknadsrisken 
har minskat under det senaste halvåret genom att volatiliteten i priser och räntor har varit lägre. 
Detta, och en ökad riskaptit bland investerarna, har i sin tur bidragit till att likviditeten varit något 
högre sedan den föregående riskenkäten. 
 

Diagram 1. Hur bedömer du de svenska 
finansiella marknadernas funktionssätt 
jämfört med för sex månader sedan? 

Diagram 2. Vilken av följande risker har 
varit mest drivande för utvecklingen i den 
svenska marknadens funktionssätt?

6
 

  

 
Aktörerna förväntar sig inga större förändringar i marknadernas sätt att fungera under det 
kommande halvåret (diagram 3). Många ser en kvarvarande osäkerhet kring utvecklingen för de 
skuldtyngda euroländerna. I riskenkäten från våren 2012 trodde hälften av aktörerna att 
marknadernas sätt att fungera skulle förbättras på medellång sikt, det vill säga sex månader till 
två år. Men ett år senare, i denna riskenkät, uppger fortfarande en majoritet av aktörerna att 
marknadernas funktionssätt är oförändrat. 
 
Omkring en tredjedel av aktörerna tror dock fortfarande att marknaderna kommer att fungera 
bättre på längre sikt (diagram 4) och att utvecklingen i de skuldtyngda euroländerna kommer att 
förbättras. Samtidigt tror en nästan lika stor andel att marknaderna i stället kommer att fungera 
sämre, bland annat på grund av att det råder en osäkerhet kring detaljerna i kommande 
regleringar. Aktörernas bild av utvecklingen på medellång sikt är därmed i stort sett oförändrad 
sedan höstens riskenkät.7 
  

                                                

4 Aktörerna ombads att ange upp till tre risker som skulle vara svåra för deras organisation att hantera. De ombads att 
rangordna dessa risker beroende på hur stor betydelse den skulle få för organisationen. Se bilagan för aktörernas svar på frågan. 
5 I bilagan finns aktörernas svar på frågan från tidigare riskenkäter. Sedan våren 2012 har framför allt kreditrisken upplevts som  
mindre drivande samtidigt som marknadsrisken har upplevts som mer drivande. 
6 Med kreditrisk avses kreditrisk hos motparter och emittenter, med marknadsrisk avses volatilitet i priser och räntor, 
likviditetsrisk avser djup och prisbild för olika finansiella instrument och finansieringsrisk avser den egna organisationens 
tillgång till likvida medel/finansiering. 
7 I bilagan finns aktörernas tidigare svar på frågorna om marknadernas funktionssätt på kort och medellång sikt. 
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Diagram 3. Vad tror du om den svenska 
marknadens funktionssätt på kort sikt (6 
månader)? 

Diagram 4. Vad tror du om den svenska 
marknadens funktionssätt på medellång 
sikt (6 månader till 2 år)? 

 
 

 

 
UTVECKLINGEN I EUROOMRÅDET UTGÖR FORTFARANDE DEN STÖRSTA RISKEN FÖR DET 
SVENSKA FINANSIELLA SYSTEMET 
 
Aktörerna har värderat ett antal risker som skulle kunna få negativa konsekvenser för det svenska 
finansiella systemet om de realiserades under de kommande sex till tolv månaderna. De anser 
fortfarande att sannolikheten är högst för att de olika riskerna förknippade med utvecklingen i 
euroområdet ska påverka de svenska finansiella marknaderna negativt. Det är också de riskerna 
som skulle få störst konsekvenser om de realiserades (tabell 1). Samtidigt bedömer de överlag att 
riskerna är relativt oförändrade sedan den föregående riskenkäten.8  
 
Det är den statsfinansiella risken i euroområdet som oroar aktörerna mest. Visserligen ser 
utsikterna något bättre ut idag än i höstas men flera euroländer dras fortfarande med strukturella 
problem. Sannolikheten för att tillväxten, eller bristen på sådan, och den ekonomiska politiken i 
euroområdet ska få negativ påverkan på de svenska finansiella marknaderna bedöms av 
aktörerna också som hög och konsekvenserna i sådana fall som stora. Flera aktörer nämner att 
valet i Italien visar att den politiska utvecklingen snabbt kan skapa oro bland investerarna. Många 
menar också att reaktionerna på hanteringen av bankkrisen i Cypern visar på risken för att 
utvecklingen i ett land ska smitta av sig på utvecklingen i andra länder kvarstår.  
 
  

                                                
8 I bilagan framgår hur aktörerna bedömer att sannolikheterna har förändrats sedan den föregående riskenkäten. 

8% 

77% 

14% 
Betydligt sämre
(0 %)

Något sämre

Varken bättre
eller sämre

Något bättre

Betydligt bättre
(0 %)

3% 

25% 

42% 

30% 

Betydligt sämre

Något sämre

Varken bättre
eller sämre

Något bättre

Betydligt bättre
(0 %)



 

 5 [14] 

 

 

 

 

 

RISKENKÄT VÅREN 2013 

 

 

Färgkod för värderingsskalan från 1 till 8: 

 
 
Tabell 1. Aktörernas bedömning av utvalda risker som kan påverka det svenska finansiella systemet  

Riskfaktor Sannolikhet Konsekvens 

Statsfinansiell risk i euroområdet 5,9 6,0 

Statsfinansiell risk i övriga länder 4,2 4,8 

Tillväxtrelaterade makrorisker i de baltiska länderna 3,4 4,4 

Tillväxtrelaterade makrorisker i euroområdet 5,7 5,3 

Tillväxtrelaterade makrorisker globalt 4,5 4,8 

Risker relaterade till ekonomisk politik i Sverige 3,1 4,8 

Risker relaterade till ekonomisk politik i euroområdet 5,4 5,5 

Risker relaterade till ekonomisk politik globalt 4,4 4,6 

Makrorisker relaterade till stora över- eller underskott i 
bytesbalanser 

4,5 4,3 

Skuldsättning bland svenska hushåll 3,9 5,5 

 
Aktörerna ser fortfarande allvarligt på de eventuella konsekvenserna av en hög skuldsättning 
bland svenska hushåll. De negativa konsekvenserna för det finansiella systemet om hushållen 
skulle få problem att betala tillbaka sina lån bedöms av aktörerna som stora. Men sannolikheten 
för att detta ska inträffa betraktas samtidigt som förhållandevis låg. 
 
Sannolikheten för att den ekonomiska utvecklingen i de baltiska länderna ska skapa problem i 
Sverige bedöms som låg av aktörerna. De är inte heller oroliga för att den ekonomiska politiken i 
Sverige ska få negativa konsekvenser för det finansiella systemet.  
 
OFÖRÄNDRAD RISKVILJA BLAND AKTÖRERNA PÅ GRUND AV BESTÅENDE OSÄKERHET I 
EUROOMRÅDET 
 
Majoriteten av aktörerna anger att deras vilja att ta risk är oförändrad jämfört med för ett halvår 
sedan. Detta beror framför allt på att osäkerheten om utvecklingen i euroområdet kvarstår. Nära 
en tredjedel av aktörerna menar dock att deras vilja att ta risk har ökat något (diagram 5). 
Andelen aktörer vars riskvilja har ökat är därmed större än vid den föregående riskenkäten. Detta 
beror delvis på flera centralbankers tidigare stödåtgärder som fortfarande finns på plats och som 
upplevs ha lugnat marknaderna. Flera av dessa aktörer menar också att de globalt låga räntorna 
gjort att de sökt sig till mer riskfyllda placeringar för att få högre avkastning. Även möjligheterna 
att ta risk uppges överlag ha varit oförändrade (diagram 7). Jämfört med höstens riskenkät är det 
dock fler aktörer som uppger att de haft ökade möjligheter att ta risk. 
 
En majoritet av aktörerna tror att både deras vilja och möjligheter att ta risk kommer att vara 
oförändrade framöver (diagram 6 och diagram 8). Det är återigen osäkerheten i euroområdet som 
skapar en avvaktande inställning. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

Mycket låg/liten Mycket hög/stor
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Diagram 5. Hur har din vilja att ta risk 
förändrats jämfört med för ett halvår 
sedan? 

Diagram 6. Hur tror du att din vilja att ta 
risk kommer att vara under de kommande 
sex månaderna? 

 
 

 
 

Diagram 7. Hur har dina 
möjligheter/mandat att ta risk förändrats 
jämfört med för ett halvår sedan? 

Diagram 8. Hur tror du att dina 
möjligheter/mandat att ta risk kommer 
att vara under de kommande sex 
månaderna?  
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Öppna frågor relaterade till de svenska ränte- och valutamarknadernas 
funktionssätt 

Riksbanken har även ställt ett antal öppna frågor till aktörerna. Frågorna rör ämnen som för 
närvarande kan ha särskild betydelse för de svenska finansiella marknadernas sätt att fungera. 
 
AKTÖRERNA FÖRVÄNTAR SIG ÖKADE KOSTNADER TILL FÖLJD AV KOMMANDE REGLERINGAR  
 
Riksbanken frågade aktörerna hur de förväntar sig att redan implementerade och kommande 
regleringar kommer att påverka deras affärsverksamhet och de finansiella marknadernas sätt att 
fungera. De flesta anser att de regleringar som införts under de senaste sex månaderna9, som 
likviditetskravet Liquidity Coverage Ratio (LCR) för svenska banker, överlag inte har påverkat 
marknadernas sätt att fungera i någon större utsträckning. 
 
Flera aktörer menar att kommande regleringar för bankerna genom Basel III10 och för derivat på 
OTC-marknaden11 genom EMIR12 kommer att påverka marknadernas sätt att fungera. De tror 
bland annat att de ökade rapporteringskraven i både EMIR och Basel III kommer att leda till ökade 
administrativa kostnader. De tror även att kravet på central motpartsclearing vid handel med 
derivatkontrakt, som ingår i EMIR, kommer att göra det dyrare att handla med derivat. Aktörerna 
räknar också med att bankerna kommer att skjuta över stora delar av dessa kostnader på sina 
kunder, vilket förväntas leda till minskad likviditet på marknaderna enligt aktörerna. 
 
Vissa aktörer som tror att handeln med derivatkontrakt kommer att bli dyrare tror även att 
företag och institutioner i mindre utsträckning kommer att hantera finansiella risker med hjälp av 
derivat framöver. Samtidigt tror några aktörer att likviditeten i stället kommer att öka eftersom 
motpartsrisken minskar genom EMIR, vilket borde öka investerarnas möjligheter att ta risk. 
 
DET LÅGA RÄNTELÄGET ÖKAR INVESTERARNAS EFTERFRÅGAN PÅ RISKFYLLDA TILLGÅNGAR 
 
Många aktörer menar att det låga ränteläget har lett till att investerarna söker sig till mer 
riskfyllda placeringar för att få högre avkastning. Det uppges bland annat ha ökat både utbudet 
och efterfrågan på företagsobligationer. Aktörerna menar också att det låga ränteläget delvis är 
förklaringen till att ränteskillnaden minskat mellan flera instrument13 på den svenska 
räntemarknaden. De tillägger dock att de minskade ränteskillnaderna även beror på att riskerna i 
sig minskat. Ett antal aktörer menar att fortsatt låga räntor kan leda till att obalanser byggs upp 
och att hushållen fortsätter att öka sin skuldsättning. 
 

                                                
9 Exempel på regleringar som implementerats är LCR för svenska banker och blankningsförordningen. LCR är ett likviditetsmått 
och en del av regelverket Basel III (se nedan). LCR ställer krav på en banks förmåga att hantera ett stressat nettoutflöde av 
likviditet under 30 dagar och infördes vid årsskiftet mellan 2012 och 2013. Blankningsförordningen, förordningen om blankning 
och vissa aspekter av kreditswappar, infördes i november 2012. Genom denna EU-förordning införs bland annat begränsningar 
av vissa korta positioner i aktier och statsobligationer. Förordningen innebär även inskränkningar för vissa innehav av 
kreditswappar (CDS:er) i statspapper.     
10 Basel III är ett internationellt regelverk för banker som reglerar kapitaltäckningen, det vill säga hur mycket kapital en bank 
måste hålla i förhållande till den risk den tar, och likviditetshanteringen. Basel III ska implementeras gradvis fram till 2019. Se 
även fördjupningsruta om Basel III i Finansiell stabilitet 2010:2, Sveriges Riksbank. 
11 OTC står för ”Over The Counter” och avser handel som sker utanför en central handelsplats. 
12 EMIR är en EU-förordning som reglerarar hantering av motpartsrisker i OTC-derivattransaktioner och krav på rapportering av 
derivattransaktioner. EMIR reglerar också centrala motparter och transaktionsregister i EU. Se även ekonomisk kommentar 
Derivatmarknaden står inför stora förändringar, 2012-12-10. 
13 Skillnaden har bland annat minskat mellan tremånaders interbankränta och den genomsnittliga förväntade styrräntan under 
samma löptid. Skillnaden har också minskat mellan femåriga bostadsobligationer och en ränteswap med motsvarande löptid. 
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En situation där räntorna i omvärlden stiger tidigare eller i större omfattning än väntat, 
exempelvis om centralbanker med pågående stödprogram upphör med sina stimulansåtgärder, 
skulle enligt aktörerna inte nödvändigtvis leda till oro på de svenska finansiella marknaderna. 
Vissa menar att högre räntor i sig inte är ett problem utan att det som har betydelse är om 
förhållandet mellan räntenivåerna i Sverige och dem i omvärlden förändras. Om räntorna i 
omvärlden skulle stiga relativt de svenska räntorna skulle utländska investerare sannolikt söka sig 
från svenska investeringar. Något som i sin tur skulle kunna leda till stora marknadsrörelser när 
många investerare vill sälja tillgångar samtidigt. Flera aktörer tror också att detta skulle försvaga 
den svenska kronan. 
 
AKTÖRERNA ÄR GENERELLT POSITIVA TILL BANKFÖRENINGENS RAMVERK FÖR STIBOR 
 
Många aktörer tycker att det är bra att bankföreningens nya ramverk för referensräntan Stibor14 är 
på plats, och tror att det kommer att leda till ett ökat förtroende för räntan och hur den fastställs. 
De flesta aktörerna menar samtidigt att det nya ramverket inte har inneburit några större 
skillnader för referensräntan. Genom bankföreningens nya ramverk fastställs Stibor numera på 
löptider upp till sex månader. Ett par aktörer uppger att de efterfrågar referensräntan med 
löptider upp till ett år som tidigare. 
 
ELEKTRONISK HANDEL BIDRAR TILL ÖKAD LIKVIDITET 
 
Majoriteten av aktörerna är positiva till hur det ökade inslaget av elektronisk handel via 
handelsplattformar har påverkat valutamarknaden. De flesta menar att skillnaden mellan köp- och 
säljpriser har minskat och att volatiliteten därmed också är lägre. Många menar även att det har 
lett till en ökad genomlysning och att detta sammantaget bidragit till en ökad likviditet. Samtidigt 
understryker ett par aktörer att detta gäller för dagar utan nyheter med stor marknadspåverkan, 
men att den elektroniska handeln tenderar att förstärka marknadsreaktionerna vid större 
händelser. 
 
  

                                                
14 Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en daglig referensränta baserad på de räntesatser för osäkrade lån som banker 
erbjuder till andra banker. STIBOR används som referens för räntesättning eller prissättning av derivat- och obligationskontrakt. 
Se Riksbankens utredning om Stibor från 2012 för mer information. 
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Likviditeten på den svenska ränte- och valutamarknaden15  

För att ge en uppfattning om hur olika delmarknader fungerat det senaste halvåret innehåller 
riskenkäten ett antal frågor om likviditeten för specifika instrument.16  
 
GENERELLT SETT GODKÄND LIKVIDITET PÅ DEN SVENSKA RÄNTE- OCH VALUTAMARKNADEN 
 
Likviditeten i instrument på den svenska ränte- och valutamarknaden har enligt aktörerna 
förbättrats något sedan den föregående riskenkäten. Det rör sig dock om marginella 
förändringar. Likviditeten bedöms generellt sett vara godkänd eller bättre. 
 
AKTÖRERNAS BEDÖMNING AV LIKVIDITETEN I INSTRUMENT PÅ DEN SVENSKA 
RÄNTEMARKNADEN17 
 

Diagram 9. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande statsskuldväxlar det 
senaste halvåret? 

Diagram 10. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande statsobligationer det 
senaste halvåret? 

  

Diagram 11. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande bostadscertifikat det 
senaste halvåret? 

Diagram 12. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande bostadsobligationer 
det senaste halvåret?  

  

 

  

                                                

15 Vid tolkningen av aktörernas svar i diagrammen 9 till 27 är det viktigt att tänka på att marknaderna och instrumenten inte 
nödvändigtvis är jämförbara. Det beror på att de ofta har strukturella skillnader. Det är därför mer lämpligt att analysera 
förändringar över tiden för enskilda instrument än att jämföra olika instrument. 
16 Aktörerna har ombetts att rangordna hur likviditeten varit för det specifika instrumentet utifrån hur lätt det har varit att 
omsätta större volymer och hur stor skillnaden mellan köp- och säljpriser varit. Rangordningen sker på en skala mellan 1 och 5, 
där 1 motsvarar dålig och 5 utmärkt. 
17 Denna del av enkäten har endast besvarats av de aktörer som är aktiva endast på räntemarknaden och av de aktörer som är 
aktiva på både ränte- och valutamarknaden. I diagrammen ingår endast de som varit aktiva i det specifika segmentet. 
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Diagram 13. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande företagsobligationer 
det senaste halvåret? 

Diagram 14. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande ränte-swappar 
(SEK/SEK) det senaste halvåret?

18
 

  

Diagram 15. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande cross currency-
swappar (EUR/SEK) det senaste halvåret?

19
 

Diagram 16. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande cross currency-
swappar (USD/SEK) det senaste halvåret?  

  

Diagram 17. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande repor med 
statspapper det senaste halvåret?  

Diagram 18. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande repor med 
bostadspapper det senaste halvåret?  

  

  

                                                
18 En ränte-swap är ett avtal mellan två parter att byta en viss ränta mot en annan ränta under en i förväg bestämd tidsperiod 
och i enlighet med vissa villkor. 
19 En cross currency-swap är ett avtal mellan två parter att byta en viss ränta i en valuta mot en annan ränta i en annan valuta 
under en i förväg bestämd tidsperiod och i enlighet med vissa villkor. 
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Diagram 19. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande RIBA-futures under 
det senaste halvåret?

20
 

Diagram 20. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande STINA-swappar 
under det senaste halvåret?

21
 

  

Diagram 21. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande FRA under det 
senaste halvåret?

22
 

 

 
 
  

                                                

20 RIBA-futures är ett standardiserat terminskontrakt som baseras på utfallet av Riksbankens reporänta. Kontraktsbasen är ett 
fiktivt lån, vilket innebär att det underliggande lånebeloppet inte levereras. Löptiden motsvarar perioden mellan två IMM-datum 
och kontraktet slutavräknas mot den genomsnittliga reporäntan under perioden. 
21 STINA står för Stibor T/N Average. Ett STINA-kontrakt innebär en överenskommelse om att, under en löptid om högst ett år, 
betala eller erhålla skillnaden mellan en fast avtalad ränta och en rörlig dagslåneränta (Stibor T/N). 
22 FRA är en förkortning av det engelska begreppet Forward Rate Agreement. Ett FRA-kontrakt är en överenskommelse om att 
vid ett visst datum i framtiden betala eller erhålla skillnaden mellan en på förhand bestämd ränta och den ränta som faktiskt 
gäller vid det framtida datumet. 
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AKTÖRERNAS BEDÖMNING AV LIKVIDITETEN I INSTRUMENT PÅ DEN SVENSKA 
VALUTAMARKNADEN23 

 
Diagram 22. Hur bedömer du att 
marknaden för svenska kronor har 
fungerat under det senaste halvåret?  

Diagram 23. Jämfört med valutor såsom 
CAD, AUD och NOK, hur bedömer du att 
marknaden för svenska kronor har 
fungerat under det senaste halvåret?  

 
 

Diagram 24. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande spot under det 
senaste halvåret? 

Diagram 25. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande O/N- och T/N 
swappar under det senaste halvåret?  

 
 

Diagram 26. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande termin under det 
senaste halvåret? 

Diagram 27. Vilken är din syn på 
likviditeten gällande valutaoptioner under 
det senaste halvåret?  

  

 

  

                                                
23 Denna del av enkäten har besvarats av de aktörer som är aktiva endast på valutamarknaden och av de aktörer som är aktiva på 
både ränte- och valutamarknaden. I diagrammen ingår endast de som varit aktiva i det specifika segmentet. 
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Bilaga – Svarsfördelning över tiden och vidare fördjupning 

Nedan följer aktörernas svar över tiden på ett antal frågor om marknadernas sätt att fungera och 
deras vilja att ta risk. Bilagan innehåller även en vidare fördjupning av hur aktörerna bedömer att 
riskerna för det svenska finansiella systemet har ändrats sedan den föregående riskenkäten samt 
vilka risker som skulle vara svårast för deras organisation att hantera. 

 

Diagram 28. Hur bedömer du de svenska 
finansiella marknadernas funktionssätt 
jämfört med för sex månader sedan?  

Diagram 29. Vad tror du om den svenska 
marknadens funktionssätt på kort sikt (6 
månader)? 

 
 

Diagram 30. Vad tror du om den svenska 
marknadens funktionssätt på medellång 
sikt (6 månader till 2 år)? 

Diagram 31. Hur har din vilja att ta risk 
förändrats jämfört med för ett halvår 
sedan?  

 
 

Diagram 32. Hur tror du att din vilja att ta 
risk kommer att vara under de kommande 
sex månaderna? 

Diagram 33. Vilken av följande risker har 
varit mest drivande för utvecklingen i den 
svenska marknadens funktionssätt?  
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Diagram 34. Aktörernas bedömning av hur sannolikheten för de utvalda riskfaktorerna 
i tabell 1 har förändrats sedan föregående riskenkät  

 

Diagram 35. Aktörernas bedömning av vilka risker som skulle vara svårast för deras 
organisationer att hantera om de ökar, procentuell andel av svaren 
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