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Det finansiella systemet är mer sårbart och 
utsatt för risker

• Globala risker

• Risker i lågräntemiljö 

• Höga värderingar

• Hög skuldsättning

• Banker och hushåll mer sårbara



Risker kopplade till den globala utvecklingen

• Svag tillväxt globalt

• Lågräntemiljö

• Finansiell oro

• Politisk oro



Risker med höga värderingar och hög 
skuldsättning i Sverige

Bostadspriser i Sverige Hushållens skuldkvot i Sverige

Årlig procentuell förändring. 

Källor: SCB, Valuegard och Riksbanken. 

Procent av disponibel inkomst. Den streckade linjen avser Riksbankens 
prognos. 

Källor: SCB och Riksbanken. 



Åtgärder behövs för en bättre fungerande 
bostadsmarknad

• Se över fastighetsbeskattningen

• Fortsätt reformera 
hyressättningssystemet

• Se över kommunala regelverk 
för byggande 

• Öka konkurrensen inom bygg-
och anläggningsbranschen



En kombination av åtgärder krävs – bra med 
skuldkvotstak 

Fördelning av hushållens skulder

Procent av hushåll. Fördelning av skulder för svenska hushåll med 
bolån under 2015. 

Källa: Riksbanken.

• Skuldkvotstak

• Bolånetak

• Ränteavdrag

• Riskvikter



Finansinspektionens mandat och verktyg för 
makrotillsyn måste förtydligas

• Få rättsliga befogenheter och 
verktyg

• För både finansiell och 
makroekonomisk stabilitet

• Fatta självständiga beslut



Svenska banksystemet sårbart för störningar

Fördelning av bankernas utlåning 
i Sverige

Miljarder kronor. Inkluderar de monetära finansinstitutens (MFI) 
utlåning. Därmed exkluderas storbankernas utländska dotterbolag. 

För 1993 avser bolån de svenska bostadsinstitutens utlåning. 

Källor: SCB och Riksbanken. 

• Stor bostadsutlåning

• Hög andel marknadsfinansiering



Bankerna behöver tillräckligt med kapital

Riskvägd kapitaltäckning har ökat 
mer än motståndskraften

Procent. De svenska storbankernas kärnprimärkapital i förhållande till 
riskvägda och totala tillgångar. 

Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.  

• Mer kapital behövs för att öka 
bankernas förmåga att hantera 
förluster 

• Bruttosoliditetskrav viktigt 
komplement till riskvägda 
kapitalkrav

• Krav på 5 procent från 2018 



Bankerna har tidvis för låg likviditet i kronor

Lägsta nivån på LCR i kronor

Procent. Den lägsta nivån på LCR i kronor, storbankerna. Diagrammet baseras 
på daglig data och visar den enskilt lägsta observationen varje månad. 

Källa: Riksbanken.   

• Högre LCR innebär bättre 
självförsäkring

• Större motståndskraft mot 
likviditetsstörningar

• Krav på minst 60 procent



Nordeas filialisering – visar på vikten att öka 
bankernas motståndskraft

• Riksbankens åtagande ökar

• Fokus på likviditetsbuffertar i 
viktiga valutor

Dotterbolagsstruktur

Nordea Bank AB

Danmark Finland Norge BalticBaltic
Baltikum

Filialstruktur

Nordea Bank AB

BalticBaltic
Baltikum

Norge

Finland

Danmark

Figuren är en förenkling av Nordeas bolagsstruktur. Vissa dotterbolag 
som inte visas i bilden kommer att fortsätta drivas som dotterbolag. 

Källa: Riksbanken.



Cyberhot i det finansiella systemet

• Finansiella systemet alltmer 
beroende av sammankopplade 
IT-system

• Ökar sårbarheten och effekter 
av cyberangrepp

• Samverkan behöver förbättras 



Det finansiella systemet är mer sårbart och 
utsatt för risker

Hantera hushållens 
skuldsättning

Stärka bankernas 
motståndskraft


