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Hög skuldsättning gör hushållen räntekänsliga

Hushållens ränteutgifter förväntas öka En kombination av åtgärder behövs

• Strukturella åtgärder på 

bostadsmarknaden

• Översyn av skatteregler 

• Ändamålsenlig makrotillsyn

Anm. Ränteutgifter som andel av årlig disponibel inkomst. 
Romberna visar ränteutgifterna vid ett mer normalt ränteläge.

Källor: SCB och Riksbanken



Det svenska banksystemet är sårbart

Stor exponering mot fastigheter• Stort, koncentrerat och sammanlänkat

• Allt mer exponerat mot fastigheter

• Beroende av utlandsfinansiering

• Bankerna behöver därför ha tillräckligt 

mycket kapital och själva kunna hantera 

kortfristiga likviditetsrisker

Anm. Storbankernas totala utlåning till svenska icke-finansiella företag och 
hushåll, andel lån mot pant i fastighet, procent. Avser september 2018. 

Källa: SCB



Ett cyberangrepp kan få allvarliga konsekvenser

• Cyberrisker innebär nya utmaningar 

• Systemen är ofta sammanlänkande 

och beroende av varandra

• Cyberhotet är i konstant förändring



Ett betalningssystem i förändring

• Minskad kontantanvändning

• Teknisk utveckling ger nya förutsättningar

• Vad är centralbankspengar och vem ska 

kunna hålla dem?
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Finanskrisen gav upphov till likviditetsproblem för 
de svenska bankerna

Baltisk recession

Global finansiell kris

Isländsk härdsmälta



Finanskrisen krävde drastiska policyåtgärder

Styrräntor sänktes Balansräkningar växte

Anm. USA: Federal Funds rate; Sverige: reporäntan; Euroområdet: 

inlåningsräntan. 

Källa: Nationella centralbanker

Anm. Centralbankers balansräkningar i procent av BNP.

Källor: Bureau of Economic Analysis (BEA), Eurostat och nationella 

centralbanker



Riksbankens balansräkning växte kraftigt 

Anm. Riksbankens extraordinära utlåning, valutareserv och 

obligationsköp. SEK, mdr. Källa: Riksbanken



Finanskriser är kostsamma – viktigt med 
robusta regelverk 

Anm. Miljarder kronor. Källor: Macrobond och Riksbanken



Mycket har gjorts

• Nya internationella institutioner

• Makrotillsyn – nytt politikområde

• Nytt landskap av regleringar:

• Mer och bättre kapital

• Likviditetskrav

• Resolutionsramverk

• Systemviktiga banker

• Finns dock alltid en tendens att ”rusta för det förra kriget”



Indikationer på att Sverige är mer sårbart nu

Indikatorn för finansiell sårbarhet är på 

en hög nivå

?

Bankerna har lite eget kapital

Anm. Procent. Eget kapital i relation till totala tillgångar, svenska banker.

Källor: Hortlund, Do Inflation and High Taxes Increase Bank Leverage?, SSE/EFI 

Working Paper Series in Economics and Finance, No 6122005, November 2005, SCB 

och Riksbanken.

Anm. Index. Indikatorn baseras på trendavvikelser i tre underliggande

variabler: utlåning till hushåll och företag i förhållande till BNP, reala huspriser

samt förhållandet mellan icke‐stabila och stabila finansieringskällor för den

svenska banksektorn. Högre indexvärde indikerar högre finansiell sårbarhet.

Källor: SCB och Riksbanken



Mer behöver göras

• En kombination av åtgärder behövs för att hantera obalanser på svensk 

bostadsmarknad

• Bankernas eget kapital bör öka och de bör hålla tillräckliga likviditetsreserver 

• Regelarbitrage mellan länder bör undvikas

• Viktigt att valutareservens storlek är tillräcklig vid nästa finanskris

• Riksbanken har en naturlig roll i det förebyggande krisarbetet – inte bara i kris


