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Finansiell stabilitet, maj 2021

Det svenska finansiella systemet har 
klarat sig väl genom pandemin, 

kreditförsörjningen har upprätthållits 
och en finanskris har undvikits

Fortsatt förhöjda risker för den 
finansiella stabiliteten och 

nödvändiga stödåtgärder bidrar till att 
bygga upp risker på sikt

Viktigt att politikområden 
samverkar för att både stödja 
återhämtningen och motverka 

finansiella obalanser
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Coronapandemin har satt djupa spår, men 
världsekonomin har visat motståndskraft

Anm. Index, 2019 kv4 = 100, säsongsrensade data. Heldragen linje avser utfall, streckad 

linje avser Riksbankens prognos.

Källor: Eurostat, nationella källor, SCB och Riksbanken.
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Omfattande stödåtgärder har mildrat effekterna

• Betydande finanspolitiska stimulanser från 

regeringar världen över

• Sänkningar av buffertkrav och temporära 

lättnader i regelverk

• Centralbanker har kraftigt expanderat sina 

balansräkningar

Anm. Innehav av värdepapper, exklusive företagscertifikat, utgivna i 

svenska kronor. För andra och tredje kvartalet 2021 visas innehav efter 

beslutade köp.

Källa: Riksbanken. 
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Stödåtgärderna har bidragit till låga räntor och 
att kreditförsörjningen har upprätthållits

Anm. Vä: Procent. Räntor på svenska obligationer med 5 års löptid. Hö: Miljarder kronor. 

Avser utlåning till icke-finansiella företag. Upplåning av bostadsrättsföreningar är exklude-

rad. Lån i alla valutor till svenska icke-finansiella företag från banker och andra MFI. 

Källor: Macrobond, Refinitiv och SCB. 
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Pandemin har drabbat svenska hushåll och 
företag olika hårt

Anm. Vä: Produktionsvärdesindex. Index, december 2019 = 100. Säsongsrensade data. Hö: Arbetslöshet, procent av 

arbetskraften. Säsongsrensade data. 

Källa: SCB.
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Konkurserna är få jämfört med tidigare kriser

Anm. Säsongsrensade månadsdata. Indexerad konkursgrad är lika med 100 vid nollpunkten där 

90-talskrisen = 0 i oktober 1990, globala finanskrisen = 0 i oktober 2008 och pandemin = 0 i 

mars 2020. X-axeln avser antal månader från respektive startpunkt för krisen.

Källor: SCB och Riksbanken.
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Osäker framtid och det finns risk för bakslag

Oro kring pandemins fortsatta förlopp och effekter

• Risk för fler konkurser och större kreditförluster 

Befintliga sårbarheter skiljer mellan länder

• Svaga banker och offentliga finanser i euroområdet

• Hög privat skuldsättning i Sverige och svenska banker har stora 
exponeringar mot bostäder och kommersiella fastigheter

Negativa sidoeffekter av stödåtgärderna

• Högre skuldsättning och stigande tillgångspriser

• Aktörer räknar med att hela tiden bli ”räddade” av staten
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Kraftigt stigande bostadspriser under 
pandemin trots stabila bolåneräntor
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Anm. Vä: index, januari 2005 = 100. Säsongsrensade data. Hö: genomsnittlig 

bolåneränta för samtliga lån med räntebindningstid. De grå fälten markerar 

finanskrisen 2008-2009 och coronapandemin 2020.

Källa: Valueguard, SCB och Riksbanken.
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Viktigt att politikområden samverkar

Den samlade ekonomiska politiken behöver stödja den 

ekonomiska återhämtningen

• Penning- och finanspolitiken behöver vara fortsatt expansiva

Åtgärder behövs för att motverka finansiella obalanser

• Riksbanken stödjer FIs besked att återinföra 
amorteringskraven

• Om det ekonomiska läget tillåter bör FI avisera en höjning av 
kontracyklisk kapitalbuffert
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Motståndskraften behöver stärkas i det 
finansiella systemet
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