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Riskerna för den finansiella stabiliteten 
i Sverige är något större än i våras



Konjunkturavmattning och fortsatt låga räntor
Svagare tillväxtutsikter Lägre statsobligationsräntor

BNP, kvartalsförändring i procent, uppräknad till årstakt.
Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

Procent. Statsobligationsräntor med 10 års löptid.
Källor: Macrobond och Riksbanken



Osäkerheten i omvärlden består



Hushållens skuldsättning − den största 
inhemska risken

Skulderna är fortsatt höga… … men växer något långsammare

Hushållens totala skulder som andel av deras disponibla inkomster summerade 
över de senaste fyra kvartalen. Den streckade linjen avser Riksbankens prognos. 

Källor: SCB och Riksbanken

Skuldtillväxt, årlig procentuell förändring. Avser lån från monetära 
finansinstitut (MFI)
Källor: SCB och Riksbanken



Problemen på bostadsmarknaden behöver 
hanteras

• Bostadspriserna har stabiliserats, men 
osäkerhet kvarstår

• Bostadsmarknaden fungerar dåligt 

• Viktigt att skatte- och bostadspolitik 
hanterar problemen – enstaka 
åtgärder räcker inte

Bostadspriser i Sverige, index 2005=100. Bostadspriserna är säsongsjusterade.
Källor: SCB, Valueguard och Riksbanken



Det finns sårbarheter i banksystemet

• Stort banksystem, och hög grad av 
sammanlänkning

• Svenska banker har stor exponering mot 
bostäder och kommersiella fastigheter

• Beroende av marknadsfinansiering och 
utsatta för likviditetsrisker 

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

76%



Bankernas likviditet i kronor har ökat

Likviditetstäckningsgrad i SEK (LCR), procent. Källa: Riksbanken
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Lägsta enskilda observation



Stresstester av bankernas likviditet
• Riksbanken har stresstestat bankernas likviditet

• Likviditetsbehoven ökar snabbt om stress fortgår 
mer än en månad

• Bankerna har väsentliga likviditetsbehov efter 
6 månader

• Det är viktigt att bankerna förlänger löptiden på 
sin finansiering och håller tillräckliga 
likviditetsreserver i alla sina väsentliga valutor



Infrastrukturen behöver öka sin motståndskraft

• Specifika åtgärder i enskilda företag

• Cyberrisker ses internationellt som 
ett av de största hoten

• Strukturella förändringar på betalnings-
och värdepappersmarknaden



Klimatförändringar kan skapa finansiella risker

• Viktigt att det finansiella systemet har 
motståndskraft mot klimatrelaterade 
risker

• Klimatrisker måste kunna mätas, 
prissättas och hanteras

• Finansiella företag bör redovisa sina 
klimatrelaterade risker och möjligheter

• Global utmaning kräver internationellt 
samarbete
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