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Kapitel 1
Det aktuella ekonomiska och finansiella 
läget



1:1 Börsutveckling

Källor: Macrobond och Thomson Reuters

Index, 2 januari 2015 = 100



1:2 Svenskt stressindex

Anm. Det svenska stressindexet är framtaget av Riksbanken med ungefär samma 

metod som ECB:s europeiska stressindex. Se Johansson, T. och Bonthron, F. 

(2013), Vidareutveckling av indexet för finansiell stress för Sverige, Penning- och 

valutapolitik 2013:1. Sveriges riksbank.

Källor: Bloomberg och Riksbanken

Ranking (0=låg stress, 1=hög stress)



1:3 Utlåning till hushåll och icke-finansiella 
företag i Sverige 

Anm. Avser lån från monetära finansinstitut (MFI). Källa: SCB

Årlig procentuell förändring



1:5 Avkastning på eget kapital

Anm. Oviktat genomsnitt. Den röda linjen avser ett urval av europeiska 

banker, se fotnot 2 i Finansiell stabilitet 2016:2.

Källor: SNL Financial och Riksbanken

Rullande fyra kvartal, procent



1:6 Hur upplever du att den sammanlagda risknivån 
i det svenska finansiella systemet har utvecklats 
under de senaste sex månaderna

Anm. Aktörerna har svarat på frågan "Hur upplever du att den sammantagna

risknivån i det svenska finansiella systemet har utvecklats under de senaste sex 

månaderna?“ Kategorin ”Varken ökat eller minskat” visas inte i figuren. Nettotal 

visar skillnaden mellan staplarna över och under noll.

Källa: Marknadsaktörers syn på risker och de svenska ränte- och 

valutamarknadernas funktionssätt, maj 2017. Sveriges riksbank

Andel av antal svar, procent



1:7 Obligationers omsättning i förhållande till 
utestående volym

Anm. Avser omsättningen under en dag i förhållande till stocken Källor: Macrobond, Riksgälden och Riksbanken

Procent
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Kapitel 2
Sårbarheter och risker i det finansiella systemet



2:1 Dåliga lån hos europeiska banker

Anm. Dåliga lån definieras av den europeiska banktillsynsmyndigheten

(EBA) som ett lån där låntagaren varken har betalat ränta eller

amortering de senaste 90 dagarna.

Källa: EBA

Dåliga lån som andel av total utlåning, mars 2016



2:2 Bostadspriser i Sverige

Anm. Bostadspriserna är säsongsjusterade. Källor: Valueguard och Riksbanken

Index, januari 2005 = 100



2:3 Tillväxten i bostadspriser i Sverige

Anm. Årsförändring och månadsförändring justerat till årstakt. Källor: Valueguard och Riksbanken

Procent



2:4 Börsvärde i förhållande till BNP, Sverige

Anm. Med marknadskapitalisering avses det totala börsvärdet för detillgångar som 

ingår i index för alla noterade aktier på Stockholmsbörsen (SAX‐index). Årsdata för 

marknadskapitalisering fram till 2002 och därefter kvartalsdata. Data avser slutet av 

varje period.

Källor: Världsbanken, Bloomberg, SCB och Riksbanken

Procent



2:5 Sammanlagda månatliga nettoflöden i
förhållande till fondförmögenhet

Anm. Fondflödena avser svenska investerare. 

Företagsobligationsfonderna är exkluderade från obligationsfonderna.

Källa: Fondbolagens förening

Procent, utveckling sedan 30 juni 2016



2:6 Riskpremie på femåriga 
företagsobligationer

Anm. Skillnaden mellan obligationsränta och motsvarande swapränta. Källor: Bloomberg och Riksbanken

Räntepunkter



2:7 Löptidsobalans hos livförsäkringsbolagen

Anm. Avser skillnad i duration mellan livförsäkringsbolagens åtaganden och 

tillgångar december 2015 för de bolag som ingår i EIOPA:s stresstest. Notera att 

endast bolagens innehav av obligationer ingår i tillgångarna, det vill säga exempelvis 

bolagens innehav av räntederivat och fastigheter ingår inte.

Källa: Europeiska försäkrings‐ och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)

År



2:8 Försäkringsbolagens tillgångar som andel av
skulder

Anm. Avser relationen mellan storleken på livförsäkringsbolagens tillgångar 

och skulder (åtaganden) december 2015 för de bolag som ingår EIOPA:s

stresstest. Detta är baserat på det så kallade basscenariot i stresstestet.

Källa: Europeiska försäkrings‐ och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA)

Procent



2:9 Hushållens skuldkvot i Sverige

Källor: SCB och Riksbanken

Procent av disponibel inkomst



2:10 De svenska hushållens räntekvot

Anm. Ränteutgifterna är justerade för ränteavdrag. Den streckade 

linjen avser Riksbankens prognos.

Källor: SCB och Riksbanken

Procent, ränteutgifter som andel av disponibel inkomst



2:11 Hushållens extra ränteutgifter om räntan 
stiger

Anm. Förändring av ränteutgifterna som andel av disponibla inkomster 

om räntan stiger för lågt, medel och högt skuldsatta hushåll. 

Ränteutgifterna är justerade för ränteavdrag.

Källa: Riksbanken

Procent av disponibel inkomst



2:12 De svenska storbankernas
motpartsexponeringar genom värdepappersinnehav

Anm. Diagrammet visar hur storbankernas totala värdepappersinnehav 

fördelar sig uppdelat utifrån vem som har emitterat värdepappret.

Källa: Riksbanken

Miljarder kronor



2:13 Ägare av svenska säkerställda 
obligationer

Källa: Riksbanken

Procent av utestående volym



2:14 Skuldkvoter för bankernas kunder

Anm. Kolumnerna A-H representerar banker. Kolumnerna

representerar medianskuldkvoten och kryssen den genomsnittliga

skuldkvoten för varje bank.

Källa: Riksbanken

Procent



2:15 Storbankernas LCR i olika valutor

Anm. Avser ett viktat genomsnitt. Källa: Finansinspektionen

Procent



2:16 Storbankernas LCR i väsentliga valutor 
exklusive EUR, USD och SEK

Anm. Gäller enskilda bankers lägsta, högsta och genomsnittliga 

LCR‐nivåer i specifika väsentliga valutor exklusive EUR, USD och SEK 

under perioden september 2016 till januari 2017.

Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

Procent



2:17 De fyra Baselmåtten

Anm. Miniminivån för bruttosoliditet är ännu inte fastställd, i diagrammet visas 

därför den nivå som Riksbanken rekommenderar att ska gälla från 2018. CET 1 är en 

förkortning för kärnprimärkapitalrelation, miniminivån och faktiska kapitalrelationer 

är beräknad som viktade genomsnitt. CET 1 och krav avser fjärde kvartalet 2016.

Källor: Bankernas resultatrapporter, BIS och Riksbanken

Procent, mars 2017



2:18 Bankernas utestående värdepapper fördelade
efter kvarvarande löptid och typ av värdepapper

Källa: Riksbanken

Procent av utestående volym, mars 2017
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Kapitel 3
Rekommendationer



3:1 Redovisad bruttosoliditet

Anm. Enligt EU:s kapitalkravsförordning (CRR). Källa: Bankernas resultatrapporter

Procent



3:2 De svenska storbankernas dagliga LCR i 
kronor

Anm. Genomsnittlig daglig LCR i kronor per månad, samt de enskilt 

lägsta observationerna.

Källa: Riksbanken

Procent



3:3 De svenska storbankernas lägsta, genomsnittliga
och högsta månatliga NSFR

Anm. Riksbanken samlar varje månad in storbankernas NSFR enligt 

Baselkommitténs slutgiltiga definition. Diagrammet visar genomsnittet samt 

den högsta och lägsta enskilda observationen för de fyra storbankerna under 

perioden.

Källa: Riksbanken

Mars 2016 till mars 2017, procent
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Fördjupning
En gränsöverskridande banksektor med 
betydande tillgångar och skulder i utländsk
valuta innebär risker för den finansiella
stabiliteten



A:1 Svenska bankssystemets utlandsfinansiering i 
förhållande till Sveriges BNP

Anm. Med utlandsfinansiering avses svenska bankers (inkl. svenska dotterbolag men 

exklusive utländska dotterbolag) marknadsfinansiering och inlåning i utländsk valuta. 

Sista datapunkten avser januari 2017. Den kraftiga ökningen i början av 2017 beror

på att Nordeas tidigare utländska bankdotterbolag införlivats i det svenska

moderbolaget.

Källa: SCB

Procent



A:2 Valutareserv i relation till korta skulder i 
ett urval länder

Anm. Länder med gråmarkerade staplar ingår i EMU. Sverige före och

efter dels Nordeas filialisering och dels Finansdepartements förslag

rörande valutareserven.

Källor: Haver analytics, IMF och Riksbanken

Procent
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Fördjupning
Kommersiella fastigheter och finansiell stabilitet



A:3 Riskfri ränta och direktavkastning på 
kommersiella fastigheter

Källa: MSCI

Procent



A:4 Reala priser på kontorsfastigheter

Anm. Diagrammet bygger på ett nominellt prisindex som gjorts realt 

med hjälp av KPIF-inflationen.

Källor: MSCI, SCB och Riksbanken

Index, basår 1983



A:5 Reala balansräkningsposter för 
börsnoterade fastighetsbolag

Anm. Diagrammet bygger på nominella data som gjorts reala med 

hjälp av KPIF-inflationen.

Källor: Bloomberg och Riksbanken

Miljarder kronor



A:6 De svenska storbankernas utlåning till 
kommersiella fastighetsbolag i Sverige

Anm. Avser bankernas utlåning till kommersiella fastighetsbolag 

exklusive bostadsfastigheter.

Källa: Riksbankens enkät

Miljarder kronor


