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Hushållens skuldsättning fortfarande den 
största risken…

Källor: SCB och RiksbankenHushållens totala skulder som andel av deras årliga disponibla inkomster summerade över de senaste fyra 
kvartalen. Den streckade linjen avser Riksbankens prognos.



… och den höga skuldsättning gör hushållen 
räntekänsliga

Källor: SCB och Riksbanken
Hushållens ränteutgifter som procent av årlig disponibel inkomst. Den streckade linjen avser Riksbankens 
prognos. Det blå fältet illustrerar ett intervall för ränteutgifterna som är beräknat utifrån nuvarande skuldkvot, 
ett långsiktigt intervall för reporäntan på 2,5‐4 procent samt ett antagande om 2 procentenheters marginal 
mellan reporäntan och hushållens ränta. Ränteutgifterna är justerade för skatteavdrag för ränteutgifter. 



Bostadsmarknaden fungerar dåligt och 
problemen behöver hanteras
• Hushållens skulder utgör en fortsatt 

risk…

• ….makrotillsynsåtgärder har bidragit 
positivt

• Men viktigt att skatte‐ och 
bostadspolitik hanterar obalanserna 
mellan utbud och efterfrågan på 
bostadsmarknaden



Historiskt höga skulder hos företagen

Företagens upplåning genom värdepapper och MFI som procent av BNP. Källa: SCB



Annan situation idag än för 20 år sedan
- nu låg statsskuld men hög privat skuldsättning

Procent av BNP. Källa: SCB



Svenska banker är exponerade mot 
fastighetsmarknaden

• Stora exponeringar mot fastigheter

• Beroende av marknadsfinansiering

• Stort, koncentrerat och sammanlänkat

Källa: SCBAvser den procentuella andel av utlåningen från monetära finansinstitut till 
hushåll och företag som är mot pant i fastighet. Data avser 2018.

76%



Stresstest av bankernas kapital
• Riksbanken har stresstestat de fyra största 

bankerna i Sverige.

• Myndigheter och banker gör stresstester och det 
finns olika metoder 

• Riksbankens stresstest visar att det kan uppstå 
stora kreditförluster 

• Stresstester kompletterar varandra



Bankerna behöver stärka sin motståndskraft

Bruttosoliditet i olika länder, procent, december 2018. Avser viktat genomsnitt per land. Källa: Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA)



Infrastrukturen behöver öka motståndskraften 
mot risker
• Viktigt att öka motståndskraften i de 

infrastruktursystem som Riksbanken 
övervakar

• Cyberrisker ses internationellt som ett 
av de största hoten

• Finansiella systemen är ofta 
sammanlänkade och beroende av 
varandra och dessutom snabbare och 
tillgängligt större delar av dygnet 



Risker i omvärlden kan påverka finansiell 
stabilitet  

Handelskonflikter

Brexit

Strukturella problem i euroområdet



Sårbart finansiellt system utsatt för risker

Minska riskerna med hushållens skuldsättning

Stärka bankernas motståndskraft
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