
Finansiell stabilitet i svensk 

ekonomi i ljuset av hög 

inflation och högre räntor

Karolina Ekholm, Riksgäldsdirektör

Finansutskottet, Sveriges riksdag, 31 januari 2023



Stora skiften på räntemarknaden 2022
Avkastningskurva för Sverige

Ränta, procent

Anm. Löptid i år på den horisontella axeln. Källa: Macrobond.



Gott utgångsläge hos bankerna

• Hushållens och fastighetsföretagens höga skuldsättning 

innebär ökade risker, men bankerna har i grunden en god 

motståndskraft

• En bild som delas av de finansiella marknaderna
• Aktie- och räntemarknaderna uppfattar bankernas tillgångskvalitet som god – hög 

avkastning och låga kreditrisker



Turbulens på elderivatmarknaden under 2022

• Elderivat clearas hos en central motpart, 

som tar in säkerheter från sina deltagare
• Krav på säkerheter ökar med stigande och volatila 

priser

• Exceptionellt stor prisuppgång på elderivat 

2022

• Ökad risk för deltagarfallissemang – kunde 

ha lett till problem för den finansiella 

stabiliteten

• Riksgälden fick i höstas därför i uppdrag att 

ställa ut kreditgarantier för lån till 

elproducenter

Pris på nordiska elterminer
Pris i euro per MWh

Anm. Kvartalsdata

Den streckade linjen avser 5 

september.

Källa: Bloomberg



Allt svårare att handla med statsobligationer 

• Statsobligationer är en 

bottenplatta i det finansiella 

systemet

• Finansiella systemet får 

lägre motståndskraft när 

marknaden fungerar dåligt

Betyg

Upplevd likviditet på marknaden för nominella 

statsobligationer enligt två olika undersökningar

Källor: Riksgälden och Riksbanken



Riksgälden står redo om stabilitetsrisker 

materialiseras

Resolution
Insättnings-

garantin

Förebyggande 

statligt stöd
Garantier & lån

Banker och centrala motparter Icke-finansiella
företag



Sammanfattning

• Stort skifte i ekonomin under 2022

• Svårt för vissa marknader med övergången

• Riksgälden står redo om stabilitetsrisker materialiseras
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