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Penningpolitiken stramas åt för att hantera 
den höga inflationen

Hög inflation världen över Centralbankerna höjer styrräntor 

Anm. Vänster: Årlig procentuell förändring. Inflation avser KPIF för Sverige, KPI för USA 

och Storbritannien och HIKP för euroområdet. 

Källa: Macrobond 
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Tillgångsprisfall och stora svängningar

Bostadspriserna faller i flera länder Stora rörelser på finansiella marknader

Anm. Index, 1 januari 2020 = 100. Källa: Macrobond
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Ökade risker för den finansiella stabiliteten

• Utmaningar för stabiliteten i det globala finansiella 

systemet

• Osäkert hur ekonomins aktörer kan hantera den snabba 
uppgången i inflation och räntor

• Stora störningar på elmarknaden i Europa

• Cyberhotet har ökat i takt med försämringen av det 
säkerhetspolitiska läget 

• Stora sårbarheter har byggts upp i det svenska 

finansiella systemet

4



Hushållen pressas av stigande utgifter

Hushållens skulder är höga Ränteutgifterna väntas stiga kraftigt

Anm. Vänster: Hushållens totala skulder som andel av deras disponibla inkomster summerade över de senaste fyra kvartalen. 
Före september 2010 har bostadsrättsföreningarnas skulder skattats utifrån lån från endast bostadsinstitut. Den streckade 
linjen avser Riksbanken prognos. Höger: Räntekvoten är beräknad som hushållens ränteutgifter som andel av deras disponibla 
inkomst och utgår från att alla kan nyttja 30 procents ränteavdrag. De disponibla inkomsterna är uttryckta som fyra kvartals 
glidande summa. Streckad linje avser Riksbankens prognos i Penningpolitisk rapport, september 2022. 

Källor: SCB och Riksbanken
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Problem i fastighetssektorn kan påverka 
den finansiella stabiliteten

• Bankerna har stora exponeringar mot 

fastighetsföretagen

• Fastighetssektorn har blivit allt mer 

sammankopplad med hela det finansiella 

systemet

• Fallande fastighetsvärden en 

osäkerhetsfaktor
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Anm. Avser olika sektorers andelar av de totala lånen från monetära finansinstitut till icke-

finansiella företag i september 2022. 

Källa: Riksbanken (KRITA)
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De stora riskerna understryker behovet av en 
god motståndskraft i banksektorn

• Ökad risk för att bankerna ska drabbas av stora kreditförluster

• Bankerna bör vara återhållsamma med stora utdelningar och 
aktieåterköp

• Finansinspektionen bör höja det kontracykliska buffertvärdet till 
2,5 procent

7



Den finansiella stabiliteten kan snabbt försämras

• Ekonomisk-politiska ramverk och globala finansiella 

regelverk har tjänat Sverige väl

• Myndigheter behöver stå redo att vidta åtgärder

• Riksbanken har till exempel möjlighet att vid behov 
tillhandahålla likviditet

• Riksbankens uppgift är inte att underlätta för 
enskilda aktörer som tagit för stora risker
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Makrotillsynsåtgärderna måste värnas

• Åtgärder inom bostads- och skattepolitiken krävs för att hantera 
riskerna med hushållens skuldsättning

• Amorteringskrav, bolånetak och strikta KALP-kalkyler bidrar till 
motståndskraft

• Angeläget att åtgärda brist på statistik över hushållens tillgångar 
och skulder
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Motståndskraften behöver stärkas även inom 
andra områden
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