
Finansiell 
stabilitet 2020:2



1. BNP i Sverige, euroområdet och USA
Index, 2019 kv4 = 100

Anm. De streckade linjerna avser Riksbankens prognoser från den 

penningpolitiska rapporten i september. Avser säsongsrensade data.

Källor: Eurostat, SCB, U.S. Bureau of Economic Analysis och 

Riksbanken.



2. Utlåning till icke-finansiella företag i Europa
Årlig procentuell förändring

Anm. Avser utlåning från monetära finansinstitut (MFI). Källa: ECB.



3. Skillnad mellan räntorna på företagsobligationer 
och statsobligationer i USA och euroområdet
Procentenheter

Anm. Ränteskillnaderna avser 5-åriga benchmarkobligationer utgivna 

av företag med god kreditvärdighet respektive staten. Den streckade 

linjen avser publicering av Finansiell stabilitet 2020:1.

Källa: Macrobond.



4. Ränteskillnader för olika svenska 
obligationer
Procentenheter

Anm. Ränteskillnad jämfört med statsobligationsräntan. Säkerställda obligationer och 

företagsobligationer är beräknade som nollkupongare med Nelson-Siegelmetoden. Innefattar 

obligationer med kreditbetyg motsvarande BBB eller bättre. Kommunobligationer är benchmark -

obligationer, utgivna av Kommuninvest i Sverige AB. Den streckade linjen avser publicering av Finansiell 

stabilitet 2020:1.

Källor: Bloomberg, Macrobond, Refinitiv och Riksbanken.



5. Offentlig skuld i olika länder
Procent av BNP

Anm. Prognosen för 2020 är från Europeiska Kommissionen, European

Economic Forecast, Summer 2020.  EU27 avser genomsnittet för EUs 

27 medlemsländer. 

Källor: Internationella valutafonden och Europeiska Kommissionen.



6. Centralbankernas balansräkningar
Procent av BNP

Anm. BNP för andra kvartalet används för Sverige och Euroområdet för 

utfallen i oktober. 

Källa: Macrobond.



7. Bostadspriser i Sverige och grannländerna
Index, 2015 = 100

Anm. Ej säsongsjusterade priser. Prisindex för Sverige och Norge omfattar både bostadsrätter 

och villor. Prisutvecklingen för Danmark och Finland refererar till prisutvecklingen på bo -

stadsrätter. Siffrorna för Finland under 2020 ska betraktas som preliminära.

Källor: Valueguard, Eiendom Norge, FINN, Eiendomsverdi AS, Statistics 

Denmark och Statistics Finland.



8. Konkurser i den svenska företagssektorn
Antal konkurser per månad

Anm. Omfattar aktiebolag, enskild firma och handelsbolag m.m. Källa: SCB.



9. Omsättning i restaurangbranschen
Procentuell förändring i omsättning på dagsnivå jämfört med 2019

Anm. Daglig omsättning för ca 600 restauranger med en genomsnittlig 

årsomsättning på 18 miljoner kronor.

Källa: Caspeco AB.



10. Bankernas utlåning till icke-finansiella 
företag
Miljarder kronor

Anm. Den mörkblå ytan avser utlåning till fastighetsföretag som inriktar sig mot bostadsfas -

tigheter. Summan av utlåningen i september är 2 346 miljarder, vilket skiljer sig från den 

summa som refereras till i båda fördjupningarna (2 488 miljarder). Det beror på att den 

senare utgår ifrån en annan källa - SCBs Finansmarknadsstatistik. 

Källor: SCB och Riksbanken.



11. Räntor till hushåll och företag i Sverige 
Procent
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Anm. Avser lån från MFI. Källa: SCB.



12. Emissioner av certifikat för icke-finansiella 
företag
Miljarder kronor

Anm. Avser endast emissioner i SEK. Källa: SCB.



13. Räntebindningstider i bolånestocken
Procent, andel bolån

Anm. Avser lån från bostadsinstitut. Andel bolån i respektive kategori 

beräknas på lånens värde. Rörlig ränta avser räntebindningstider upp till och 

med tre månader. Bunden ränta avser räntebindningstider över tre månader.

Källa: SCB.



14. Bostadspriser i Sverige
Index, januari 2005 = 100
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Anm. Bostadspriserna är säsongsjusterade. Källor: Valueguard och Riksbanken.



15. Månadstillväxt i bostadspriser och spridning 
runt medelvärdet för respektive månad
Procent

Anm. De röda punkterna avser enskilda tillväxttal per månad från 2005 och 

framåt, och blå linje avser det historiska medelvärdet för varje enskild månad 

under samma period. Ljusblå punkter avser det senaste årets månadsutfall.

Källor: Valueguard och Riksbanken.



16. Antal anställda efter anställningsform
Tusentals personer

Anm. Avser säsongsrensade data. Tillsvidareanställda och tidsbegränsat 

anställda utgör tillsammans det totala antalet anställda personer i Sverige i 

gruppen 15-74 år. 

Källa: SCB.



17. Hushållens skulder
Procent av årlig disponibel inkomst

Anm. Hushållens totala skulder som andel av deras disponibla inkomster summerade 

över de senaste fyra kvartalen. Före september 2010 har bostadsrättsföreningarnas 

skulder räknats upp baserat på lån från bostadsinstitut.

Källor: SCB och Riksbanken.



18. Skulder i Sverige
Procent av BNP

Anm. Mörkblått fält anger den konsoliderade offentliga sektorns bruttoskuld från 1996. Mellan 1980 och 1995 anger 

det mörkblå fältet summan av skuldinstrumenten som ingår i Maastrichtskulden 1980-1997 enligt de äldre 

definitionerna. Företagens skulder inkluderar lån från MFI samt upplåning via certifikat och obligationer. Statistik 

över upplåningen via certifikat och obligationer har hämtats från SCB:s Finansräkenskaper och har kompletterats med 

data baserade på äldre klassificeringar för perioden 1980-1994.

Källa: SCB.



19. Referensräntor
Procent
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Anm. USD Libor, Euribor och Stibor är så kallade interbankräntor i USA, eurozonen och 

Sverige. Den amerikanska och den europeiska interbankräntan påverkar i stor utsträckning 

Stibor (se Hur bestäms Stibor?, Marginalruta i Finansiell stabilitet, maj 2020. Sveriges riks -

bank.).

Källa: Riksbanken.



20. Femåriga CDS-premier för banker 
Räntepunkter
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Anm. Genomsnitt av jämförbara storbanker hemmahörande i respektive land. CDS-premierna är 

en indikator på bankernas kostnader för icke-säkerställd upplåning på obligationsmarknaden. 

CDS-premien för Sverige avser ett icke-volymviktat genomsnitt av de tre storbankerna.

Källor: Markit och Riksbanken.



21. LCR i olika valutor för de tre svenska 
storbankerna 
Procent
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Anm. Ej volymviktat genomsnitt för de tre svenska storbankerna. Källa: Riksbanken.



22. Reserveringar för kreditförluster i förhållande 
till utlåning till allmänheten för storbankerna i 
Sverige 
Rullande fyra kvartal, procent
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Källor: Bankernas delårsrapporter och Riksbanken.



23. Huspriser historiskt och i scenarierna i 
vårens finansiella stabilitetsrapport
Årlig procentuell förändring

Anm. För mer information om de olika scenarierna, se Riksbankens 

stresstest av bankers kapital – en uppdatering, Fördjupning i Finansiell 

stabilitet, maj 2020. Sveriges riksbank.

Källor: SCB och Riksbanken.



24. Osäkerhet i Riksbankens 
kreditförlustmodell
Andel av modellspecifikationerna, procent

Anm. Avser resultat från drygt 700 olika specifikationer. Den röda linjen markerar nivån på 

kreditförluster i Riksbankens modell (476 miljarder) och den svarta markerar den 

genomsnittliga kreditförlustnivån av samtliga modeller (426 miljarder). 

Källa: Riksbanken.



25. Nettoflöden och fondförmögenhet i 
svenska företagsobligationsfonder
Miljarder kronor

Anm. Nettoflöden utgörs av skillnaden mellan insättningar och uttag 

från fonderna.

Källa: Macrobond.



26. Placeringstillgångar för svenska 
livförsäkringsföretag
Miljarder kronor

Anm. Fondförsäkringar är exkluderade. Kategorin ”Övriga tillgångar” 

inkluderar korta placeringar, byggnader och mark samt övrigt. 

Källa: SCB.



27. Kreditkvalitet i försäkringssektorns 
obligationsportföljer i olika europeiska länder
Andelar av obligationsinnehav

Anm. Avser data från fjärde kvartalet 2019. Källa: EIOPA.



28. Avbrott i de svenska infrastruktursystemen
Procent

Anm. 0 procent innebär att systemet har varit tillgängligt hela tiden utan avbrott. 0,2 procent motsvarar 5 timmars avbrott u nder en 

period på ett år. 0,2 procent under en period på tre kvartal motsvarar ungefär 3 timmar och 45 minuter. Motsvarande avbrottst ider för 

Swish är ungefär 17,5 timmar respektive 13 timmar eftersom tjänsten är tillgänglig alla dagar och alla dygnets timmar. Avbrotten i Swish

är beräknade som den totala avbrottstiden för Bankgirots plattform Betalningar i Realtid, BankID och GetSwish. Notera att diagrammet 

visar tillgänglighetssiffror för Swish endast från och med 2020.

Källor: Bankgirot, BankID, Euroclear Sweden, Nasdaq Clearing, 

GetSwish och Riksbanken. 



29. Extra krav på säkerheter under dagen hos 
Nasdaq Clearing
Antal

Anm. När en deltagare måste lämna extra säkerheter under handelsdagen för att täcka sin riskexponering kallas det 

för intradags-margin call (IDMC). Detta sker när risken i deltagarens portfölj överstiger en förutbestämd nivå. Linjen i 

diagrammet representerar det genomsnittliga antalet IDMC per månad hos Nasdaq Clearing under 2019. Staplarna 

representerar antalet IDMC per månad under 2020 hos Nasdaq Clearing. Notera att diagrammet endast avspeglar 

IDMC i den finansiella clearingen.

Källa: Nasdaq Clearing.



30. Regional fördelning av konkurser från mars 
till juni 2020
Procent

Anm. Andel av företagen i regionen som försatts i konkurs. Indelningen av företagen base-ras 

på huvudkontorets adress. Konkursgraden baseras på de 1 700 konkursade företagen, det vill 

säga motsvarande 0,4 procent av företagen i urvalet av aktiebolag.

Källa: Bisnode.



31. Konkurser och rekonstruktioner inom olika 
branscher under perioden mars till juni 2020
Antal

Anm. Indelningen av företagen baseras på svensk näringsgrensindelning (SNI) men har lagts i nio branscher. Övriga 

tjänstesektorn omfattar bland annat IT‐, företags‐ och tekniktjänster. Övrigt omfattar bland annat jordbruk, 

gruvnäring och företag som saknar SNI‐kod. För mer information om hur företagen delats in se C. Cella (2020), 

Bankruptcy at the time of COVID-19 – The Swedish experience, Staff memo. Sveriges riksbank.

Källa: Bisnode.



32. Konkursade och kvarvarande företags 
skuldsättningsgrad 2018
Procent

Anm. Medianvärden. Skuldsättningsgraden är definierad som företagets skuld dividerat med summan av skulden och 

det egna kapitalet. Skulden omfattar företagets kort- och långfristiga skuld (exkluderat kategorin övriga långfristiga 

skulder). För information om nyckeltalen och indelningen se Diagram 31 samt C. Cella (2020), Bankruptcy at the time

of COVID-19 – The Swedish experience, Staff memo. Sveriges riksbank. 

Källa: Bisnode.



33. Konkursade och kvarvarande företags 
räntetäckningsgrad 2018
Kvot

Anm. Medianvärden. Räntetäckningsgraden är definierad som företagets rörelseresultat och 

finansiella intäkter dividerat med dess finansiella kostnader. För information om indel-

ningen och branscherna se Diagram 31 samt C. Cella (2020), Bankruptcy at the time of

COVID-19 – The Swedish experience, Staff memo. Sveriges riksbank.

Källa: Bisnode.



34. Banklån per företagsstorlek
Index, december 2019 = 100

Anm. Lån i alla valutor. Utestående lån (volym) till svenska icke-finansiella 

företag. Storleksindelning i enlighet med EU-kommissionens rekommendation 

(2003/361/EG). Lån till bostadsrättsföreningar är exkluderade.

Källor: SCB och Riksbanken.



35. Räntor på banklån per företagsstorlek
Procent

Anm. Lån i alla valutor. Utestående lån till svenska icke-finansiella företag. Räntan 

avser volymviktat medelvärde. Storleksindelning i enlighet med EU-kommissionens 

rekommendation (2003/361/EG). Lån till bostadsrättsföreningar är exkluderade.

Källa: SCB.



36. Räntefördelning per företagsstorlek för 
banklån på minst 25 000 kronor
Procent
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Anm. Lån i alla valutor. Utestående lån på minst 25 000 kronor till svenska icke -finansiella företag. Strecket i boxen 

avser median, ovansidan övre (75) kvartilen och botten lägre (25) kvartilen. Vertikala strecken visar 10 respektive 90 

percentilen. Avgränsning till lån på minst 25 000 kronor görs då många mindre lån är korta lån av typen 

checkräkningskrediter och kortkrediter, vilka under en period kan ha nollränta. Storleksindelning i enlighet med EU -

kommissionens rekommendation (2003/361/EG). Lån till bostadsrättsföreningar är exkluderade.

Källa: SCB.



37. Räntor per bransch på banklån på minst 25 
000 kronor, median
Procent

Anm. Lån i alla valutor. Utestående lån till svenska icke-finansiella företag. Avgränsning för median till 

lån på minst 25 000 kronor görs då många mindre lån är korta lån av typen checkräkningskrediter och 

kortkrediter, vilka under en period kan ha nollränta. Lån till bostadsrättsföreningar är exkluderade. 

”Fast.” är en förkortning av ”Fastighet”.

Källa: SCB.


