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Hushållens finansiella tillgångar över tio 
biljoner 
 

Hushållens finansiella tillgångar fortsatte att öka och uppgick vid slutet av 
tredje kvartalet till över 10 000 miljarder kronor. Det var framförallt tillgång-
arna i bostadsrätter och placeringar i utländsk valuta som bidrog till värdeök-
ningen.  
 
Vid utgången av tredje kvartalet 2014 uppgick hushållens finansiella tillgångar 
till 10 221 miljarder kronor. Det var andra kvartalet i följd som de översteg 10 
biljoner kronor. Hushållens finansiella tillgångar består till övervägande del av 
aktier och aktierelaterade tillgångar. Det var därför anmärkningsvärt att de fi-
nansiella tillgångarna steg trots att Stockholmsbörsen, enligt Affärsvärldens 
generalindex, sjönk med 0,3 procent. En förklaring var bostadsrättsandelar som 
haft en stark prisutveckling under 2014. Starkast var utvecklingen under tredje 
kvartalet då hushållens ägande i bostadsrätter värderades till 1 912 miljarder 
kronor. Det kan jämföras med förra kvartalet då de uppgick till 1 804 miljarder. 
Även hushållens finansiella tillgångar i utländsk valuta ökade i värde under 
kvartalet då kronan försvagades, främst mot dollarn. 
 

Hushållens skulder fortsatte att öka under tredje kvartalet 2014 och lånestocken 
växte med fem procent i årstakt. Det är en högre ökningstakt än något annat 
enskilt kvartal sedan 2012. Hushållens skulder, som har fyrdubblats på 18 år, 
uppgick vid utgången av tredje kvartalet 2014 till 3 370 miljarder kronor.  
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Hushållens finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden, mdkr 

 
Att hushållens skulder fyrdubblats förklaras i stort sett uteslutande av transakt-
ioner i lån, det vill säga nytagna lån minus amortering. Hushållens finansiella 
tillgångar femdubblades under samma period men från en mer än dubbelt så hög 
nivå som skulderna. Av ökningen på 8 200 miljarder kronor förklaras nästan 
halva ökningen av transaktioner, det vill säga nysparande. Resterande tillgångs-
ökning är en följd av framförallt positiv värdeutveckling på aktier och aktierela-
terade tillgångar samt värdeutveckling på bostadsrättsandelar.  
 

Icke-finansiella bolags skuld i räntebärande värdepapper ökade 
Sedan finanskrisen har svenska icke-finansiella bolag finansierat sig alltmer 
genom att emittera räntebärande värdepapper i Sverige och utomlands. Efter 
finanskrisen, första halvåret 2009 nettoköptes dessa värdepapper av utländska 
investerare för 81 miljarder. Svenska investerares intresse var svalare, men där-
efter har både utländska och svenska investerare ökat sitt innehav med runt 90 
miljarder kronor. Skulden i räntebärande värdepapper som innehas av utländska 
investerare har på sex år nära fördubblats och uppgick till 444 miljarder kronor 
vid utgången av kvartalet. Under tredje kvartalet har både svenska och ut-
ländska investerare nettosålt räntebärande värdepapper emitterade av icke-
finansiella bolag. Den utestående skulden mot utlandet ökade trots detta då vär-
depapper  i utländsk valuta, som främst innehavs av utländska investerare, 
ökade i värde till följd av kronförsvagningen. 
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Tillgångar i räntebärande värdepapper emitterade av icke-finansiella bo-
lag, ställning, mdkr 
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Statistiken med kommentarer 

 

Oväntat stor räntesänkning 
Riksbanken beslutade vid sitt räntemöte den 2 juli att sänka reporäntan med 50 
räntepunkter till 0,25 procent, vilket var en oväntat stor sänkning. Vid det andra 
räntemötet under kvartalet, den 3 september, lämnades dock räntan oförändrad. 
 

De svenska marknadsräntorna sjönk under kvartalet, den svenska 10-åriga stats-
obligationsräntan med 22 räntepunkter till 1,5 procent vid slutet av kvartalet och 
den svenska 5-åriga bostadsobligationsräntan med 43 räntepunkter till 1,05 pro-
cent. 
 

Den amerikanska centralbanken fortsatte under tredje kvartalet med utfasningen 
av stödköpen i stats-och bostadsobligationer och stödköpen förväntas upphöra 
helt i slutet av oktober i år. Den amerikanska styrräntan var fortsatt noll, vilket 
den varit sedan slutet av 2008.  
 

Den europeiska centralbanken sänkte styrräntan och erbjöd riktade långfristiga 
fasträntelån, TLTRO, för 82,6 miljarder euro under tredje kvartalet. ECB antyd-
de dock att det kan behövas kvantitativa lättnader i form av stödköp av statsob-
ligationer för att få fart på den vacklande europeiska tillväxten.   
 

De internationella marknadsräntorna sjönk precis som de svenska under tredje 
kvartalet i år. Den 10-åriga amerikanska statsobligationsräntan sjönk med 1 
räntepunkt till 2,51 procent och den 10-åriga euro zone statsobligationsräntan 
med 30 räntepunkter till 0,95 procent. 
 

Stockholmsbörsen var nästintill oförändrad och sjönk marginellt med 0,3 pro-
cent under tredje kvartalet 2014 enligt Affärsvärldens generalindex. Den 
svenska börsen hade dessförinnan haft en positiv utveckling i fyra kvartal i 
följd. 
 

Den svenska kronan fortsatte samtidigt att tappa i värde mot flera valutor, mot 
dollarn med hela 7,4 procent. Dollarn handlades för 7,24 och euron för 9,18 i 
slutet av kvartalet. TCW Index, som är en blandad korg av utländska valutor, 
steg med 1,3 procent. 
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Hushåll 

Tillgångarna ökade, men inte till följd av börsuppgång 
Hushållens skulder har fyrdubblats på 18 år. Vid utgången av tredje kvartalet 
1996 uppgick de till 845 miljarder kronor. Snabbast var skuldökningen under 
våren 2006 då stocken växte med 11 procent i årstakt. Lånestocken, som utgör 
merparten av skulderna, växte med fem procent i årstakt under tredje kvartalet 
2014. Det är högsta ökningstakten på tre år. Hushållens skulder uppgick vid 
utgången av kvartalet till 3 370 miljarder kronor.  

 

Hushållens finansiella tillgångar är tre gånger högre än dess skulder. Vid ut-
gången av andra kvartalet 2014 uppgick de till 10 biljoner kronor och tredje 
kvartalet var de ännu lite högre. En stor del av tillgångarna är dock inte likvida. 
Försäkringssparandet, som inkluderar både privat försäkringssparande och 
tjänstepensionssparande, utgör 4 biljoner och bostadsrättsandelar nära 2. Finan-
siella tillgångar som lättare kan användas för konsumtion i närtid, utgör 4 biljo-
ner. Dessa är inlåning, räntebärande värdepapper, aktier och fonder. Värt att 
nämna är att hushållen utöver de finansiella tillgångarna även har stora reala 
tillgångar, så som villor och mark, vilka saknas i finansräkenskaperna. 
  

Hushållens finansiella tillgångar och skulder, ställning, mdkr 

 
Att hushållens skulder fyrdubblats på 18 år förklaras i stort sett uteslutande av 
transaktioner i lån, dvs. nytagna lån minus amortering. Hushållens finansiella 
tillgångar har femdubblats under samma period, men från en mer än dubbelt så 
hög nivå. Av ökningen på 8 biljoner förklaras halva ökningen av transaktioner, 
dvs nysparande. Resterande tillgångsökning är en följd av framförallt positiv 
värdeutveckling på aktier och aktierelaterade tillgångar samt bostadsrättsande-
larna. Hushållen har således ett högre nysparande i finansiella tillgångar än 
skulder, med 1,6 biljoner, för perioden tredje kvartalet 1996 till tredje kvartalet 
2014.  
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Normalt är hushållens sparande lågt det tredje kvartalet. Så även 2014 då nyspa-
randet var 13 miljarder kronor. Hushållens hade ovanligt lågt intresse för bank-
inlåning där endast 4 miljarder nysparades. Som vanligt avsattes stora summor 
till tjänstepensionen. Detta kvartal 34 miljarder. Även fonder hade stora nettoin-
sättningar, vilka påverkade sparandet uppåt med nära 9 miljarder. Framförallt 
var det kategorin andra fonder, där fond-i-fond, blandfonder och hedgefonder 
ingår som ökade. 

 

Icke-finasiella företag 

Icke-finansiella företags upplåning  
Sedan finanskrisen finansierade sig svenska icke-finansiella bolag alltmer ge-
nom att emittera räntebärande värdepapper i Sverige och utomlands. Skulden i 
räntebärande värdepapper som innehas av utländska investerare nära fördubbla-
des på sex år och uppgick vid utgången av kvartalet 444 miljarder kronor. Sam-
tidigt som skulden i räntebärande värdepapper mot utlandet ökade så minskade 
lånen. Utlandets lån mot icke-finansiella bolag uppgick vid utgången av det 
tredje kvartalet 2014 till 1 575 miljarder kronor, vilket var 332 miljarder lägre 
än vid slutet av 2008.  
 
De icke-finansiella bolagens låneskuld mot svenska sektorer tog åter fart, efter 
att ha stannat av under finanskrisen 2008, och steg från 3 119 till 4 022 miljar-
der under perioden.  
 

Icke-finansiella bolags lån, ställning, mdkr 

 
 

Riksbanken  

Riksbanken emitterade återigen de senaste kvartalen riksbankscertifikat, vilket 
de också gjorde till följd av finanskrisen 2008. De var emellertid inte på samma 
nivå som i slutet av 2009 och början av 2010. Syftet med riksbankscertifikat var 
att dra tillbaka överskott av likviditet från banksystemet.  
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Riksbankscertifikat, ställning, mdkr 

 

 

Monetära finansinstitut  

Rekordhög utlåning till icke-finansiella bolag  
De monetära finansinstitutens, MFIs, nettoutlåning till icke-finansiella bolag var 
betydligt lägre än förra kvartalet då nettoutlåningen var hela 48 miljarder kro-
nor. Tredje kvartalet 2014 var nettoutlåningen 6 miljarder, vilket ligger i linje 
med genomsnittet för tredje kvartalets nettoutlåning de senaste sju åren. Totalt 
uppgick de icke-finansiella bolagens lån i MFI till rekordhöga 1 932 miljarder. 
 

Monetära finansinstituts utlåning till icke-finansiella bolag, ställning och 
transaktion, mdkr 

 
 

  

0

50

100

150

200

250

300

kv1kv2kv3kv4kv1kv2kv3kv4kv1kv2kv3kv4kv1kv2kv3kv4kv1kv2kv3kv4kv1kv2kv3kv4kv1kv2kv3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-50

-30

-10

10

30

50

70

1 450
1 500
1 550
1 600
1 650
1 700
1 750
1 800
1 850
1 900
1 950
2 000

k1k2k3k4k1k2k3k4k1k2k3k4k1k2k3k4k1k2k3k4k1k2k3k4k1k2k3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ställning (vänster) Transaktion (höger)

 

 
 
 



SCB 10 FM 17 SM 1404 

 

 
 

Innehaven i räntebärande värdepapper ökade kraftigt 
De monetära finansinstitutens innehav i räntebärande värdepapper ökade med 
46 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2014. Främst var det värdepapper 
emitterade av svenska sektorer som nettoköptes. MFIs innehav i svenska ränte-
bärande värdepapper ökade med 42 miljarder medan innehaven i utländska 
ökade med 4 miljarder kronor. MFIs innehav i räntebärande värdepapper upp-
gick totalt till 1 143 miljarder kronor vid utgången av kvartalet. 
 

Monetära finansinstituts tillgångar i räntebärande värdepapper, ställning 
(ST) och transaktion (TR), mdkr  

 
 
Minskad inlåning från utlandet 
De monetära finansinstitutens nettoinlåning från utlandet var minus 56 miljarder 
kronor under tredje kvartalet. Värdeminskningen var dock bara 14 miljarder 
eftersom utflödet av pengar till utlandet motverkades av en positiv växelkursef-
fekt på 42 miljarder. Den totala inlåningen från utlandet uppgick till 1 699 mil-
jarder kronor vid slutet av kvartalet.  
 

Monetära finansinstituts inlåning från utlandet, mdkr
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Staten 

Den marknadsvärderade statsskulden ökade 
Totalt uppgick den  marknadsvärderade statsskulden till 1 722 miljarder kronor, 
varav obligationer utgjorde 1 092 och certifikat 181 miljarder kronor.  
 
Statens skuld, marknadsvärderad, ställning, mdkr 

 
 
Från och med förra publicering inkluderas statens tjänstepensionsskuld i balans-
räkningen för staten. Denna skuld inkluderades från 1997 och höjde den mark-
nadsvärderade statsskulden för det tredje kvartalet 2014 med 217 miljarder kro-
nor. 
 
Statens finansiella sparande, transaktioner i finansiella tillgångar minus trans-
aktioner i skulder, uppgick till minus 8 miljard kronor. Både statens finansiella 
tillgångar och skulder ökade, nettotransaktioner i tillgångar med 11 och i skul-
der med 19 miljarder kronor.  
 

Statens finansiella sparande, transaktion, mdkr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under tredje kvartalet ökade den utestående obligationsskulden med 46 miljar-
der kronor, varav 9 miljarder kronor förklaras av valuta- och ränteförändringar 
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under kvartalet. Svenska banker och försäkringsföretag nettoköpte statsobligat-
ioner för 13 respektive 22 miljarder kronor under kvartalet medan sociala 
trygghetsfonder nettosålde för 13 miljarder kronor. Utländska investerare netto-
köpte för 10 miljarder kronor under kvartalet. 
 

Sociala trygghetsfonder 

Lågt finansiellt sparande  
Sektorn sociala trygghetsfonder består av de fem AP-fonderna i det allmänna 
pensionssystemet samt de tillgångar och skulder i premiepensionssystemet som 
förvaltas av pensionsmyndigheten. Sektorns finansiella sparande uppgick under 
tredje kvartalet 2014 till knappt 1 miljard kronor. 

 

Sociala trygghetsfonder har under kvartalet nettosålt obligationer och noterade 
aktier för 9 miljarder vardera. Samtidigt har lån, som till största del utgörs av 
repor, minskat med 27 miljarder kronor. 
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Tabeller 

1. Finansiellt sparande för olika sektorer 2014 kv 3, transaktioner (mnkr) 
1. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 3rd quarter 2014, transactions (SEK 
million)  

 
Summa Icke finan-

siella bolag 
Finansiella 

bolag 
Offentlig 

förvaltning Hushåll  
 

HIO3 
Summa 
svenska 
sektorer 

Utlandet 

 
Total 

Non-
financial 

corp. 

Financial 
corp. 

General 
govern-

ment 
Household 

 
NPISH3 

Total, 
Swedish 

sectors 

Rest of the 
world 

Finansiellt sparande 
Net financial transactions 

- -57 797 32 976 -5 598 12 735 4 416 -13 268 13 268 

Finansiella tillgångar 
Financial assets   

-175 336 -43 104 16 024 -11 183 58 244 4 328 24 309 -199 645 

Monetärt guld och SDR 
Monetary gold and SDRs    

166 . 168 . . . 168 -2 

Sedlar, mynt och inlåning1 

Currency and deposits1 
-123 393 -11 560 -65 003 79 3 672 3 686 -69 126 -54 267 

Certifikat2   Short term securities2 -41 734 -12 562 14 965 -164 - - 2 239 -43 973 
Obligationer och förlagsbevis   
Long term securities 

71 208 7 810 39 179 -6 911 -97 - 39 981 31 227 

Lån    Loans -19 799 -11 544 33 197 1 708 - -69 23 292 -43 091 
Sv. börsaktier  Sw. listed shares 3 509 1 563 -2 816 2 681 377 36 1 841 1 668 
Sv. ej börs. akt.  Sw. unlisted sh. 28 880 1 871 1 434 997 - - 4 302 24 578 
Sv. andra ägarandelar  Other equity -7 524 -11 005 -205 -134 3 820 - -7 524 - 
Sv. fondandelar  Sw. mutual fund sh. 30 969 4 418 12 241 2 389 8 505 746 28 299 2 670 
Utl. aktier, andelar och fondandelar  
Foreign shares and other equity 

56 454 55 469 12 135 -11 150 - - 56 454 - 

Försäkringssparande 
Insurance technical reserves 

45 568 -48 374 - 47 228 - 47 554 -1 986 

Finansiella derivat 
Financial derivatives 

-277 776 -917 -130 771 -18 157 - - -149 845 -127 931 

Handelskrediter   Trade credits 5 625 -1 341 - 720 - - -621 6 246 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter Other accounts receivable 

 

52 511 -65 258 101 126 16 759 -5 261 -71 47 295 5 216 

Summa skulder       Total liabilities -175 336 14 693 -16 952 -5 585 45 509 -88 37 577 -212 913 
Monetärt guld och SDR 
Monetary gold and SDRs    

166 - -2 - - - -2 168 

Sedlar och mynt    Currency -1 527 - -1 483 - - - -1 483 -44 
Inlåning1    Deposits1 -121 866 - -44 718 11 347 - - -33 371 -88 495 
Certifikat2    Short term securities2 -41 734 -12 392 -13 367 -15 869 - - -41 628 -106 
Obligationer och förlagsbevis   
Long term securities  

71 208 7 975 24 886 39 517 - - 72 378 -1 170 

Lån    Loans -19 799 -826 13 425 -24 780 42 171 20 30 010 -49 809 
Börsnoterade aktier   Listed shares -4 178 3 511 -2 - - - 3 509 -7 687 
Ej börsnoterade aktier 
Unlisted shares 

80 444 18 697 10 183 - - - 28 880 51 564 

Andra ägarandelar   Other equity  -6 903 -7 319 -205 - - - -7 524 621 
Fondandelar   Mutual funds shares 42 925 - 30 969 - - - 30 969 11 956 
Försäkringssparande 
Insurance technical reserves 

45 568 482 27 677 17 486 - - 45 645 -77 

Finansiella derivat 
Financial derivatives 

-277 776 -2 364 -119 308 -21 959 - - -143 631 -134 145 

Handelskrediter      Trade credits 5 625 6 929 - -4 950 - - 1 979 3 646 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter Other accounts payable 

52 511 - 54 993 -6 377 3 338 -108 51 846 665 

1) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 
2) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included. 
3)   Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Non profit institutions serving households 
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2. Finansiellt sparande för olika sektorer 2014 kv 2, transaktioner (mnkr) 
2. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 2nd quarter 2014, transactions (SEK 
million) 

 
Summa Icke finan-

siella bolag 
Finansiella 

bolag 
Offentlig 

förvaltning Hushåll  
 

HIO3 
Summa 
svenska 
sektorer 

Utlandet 

 
Total 

Non-
financial 

corp. 

Financial 
corp. 

General 
govern-

ment 
Household 

 
NPISH3 

Total, 
Swedish 

sectors 

Rest of the 
world 

Finansiellt sparande 
Net financial transactions 

- -15 421 25 049 18 758 61 124 -4 885 84 625 -84 625 

Finansiella tillgångar 
Financial assets   

-23 790 -33 752 9 718 48 362 131 734 -4 684 151 378 -175 168 

Monetärt guld och SDR 
Monetary gold and SDRs    

51 . 35 . . . 35 16 

Sedlar, mynt och inlåning1 

Currency and deposits1 
209 086 34 198 68 571 22 424 46 533 -514 171 212 37 874 

Certifikat2    Short term securities2 101 863 -5 989 2 709 -1 057 - - -4 337 106 200 
Obligationer och förlagsbevis   
Long term securities 

-240 656 -12 538 -77 708 29 733 -1 885 - -62 398 -178 258 

Lån    Loans 10 092 -68 359 107 892 2 702 - -201 42 034 -31 942 
Sv. börsaktier  Sw. listed shares 11 947 -6 087 28 263 -4 385 505 -3 504 14 792 -2 845 
Sv. ej börs. akt.  Sw. unlisted sh. 21 644 13 464 -3 459 71 - - 10 076 11 568 
Sv. andra ägarandelar  Other equity 6 466 2 859 111 -2 584 6 080 - 6 466 - 
Sv. fondandelar  Sw. mutual fund sh. 40 599 2 074 27 472 -12 4 741 -394 33 881 6 718 
Utl. aktier, andelar och fondandelar  
Foreign shares and other equity 

11 355 -38 381 50 530 -1 820 1 026 - 11 355 - 

Försäkringssparande 
Insurance technical reserves 

65 064 -2 467 -700 - 68 195 - 65 028 36 

Finansiella derivat 
Financial derivatives 

-272 585 -1 476 -125 436 -15 073 - - -141 985 -130 600 

Handelskrediter   Trade credits 16 394 11 695 - 964 - - 12 659 3 735 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter Other accounts receivable 

 

-5 110 37 255 -68 562 17 399 6 539 -71 -7 440 2 330 

Summa skulder       Total liabilities -23 790 -18 331 -15 331 29 604 70 610 201 66 753 -90 543 
Monetärt guld och SDR 
Monetary gold and SDRs    

51 . 16 . . . 16 35 

Sedlar och mynt    Currency 2 465 - 2 200 - - - 2200 265 
Inlåning1    Deposits1 206 621 - 142 897 1 761 - - 144 658 61 963 
Certifikat2    Short term securities2 101 863 -4 462 45 348 81 712 - - 122 598 -20 735 
Obligationer och förlagsbevis   
Long term securities  

-240 656 -20 608 -175 905 -67 805 - - -264 318 23 662 

Lån    Loans 10 092 -22 464 -24 905 14 214 50 105 64 17 014 -6 922 
Börsnoterade aktier   Listed shares 3 983 8 849 3 098 - - - 11 947 -7 964 
Ej börsnoterade aktier 
Unlisted shares 

-12 443 9 065 12 579 - - - 21 644 -34 087 

Andra ägarandelar   Other equity  7 601 8 151 -1 685 - - - 6 466 1 135 
Fondandelar   Mutual funds shares 92 870 - 40 599 - - - 40 599 52 271 
Försäkringssparande 
Insurance technical reserves 

65 064 483 52 943 12 065 - - 65 491 -427 

Finansiella derivat 
Financial derivatives 

-272 585 -2 070 -122 647 -12 486 - - -137 203 -135 382 

Handelskrediter      Trade credits 16 394 4 725 - 6 624 - - 11 349 5 045 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter Other accounts payable 

-5 110 - 10 131 -6 481 20 505 137 24 292 -29 402 

3) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 
4) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included. 
3)   Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Non profit institutions serving households 
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3. Finansiellt sparande enligt finansräkenskaperna, per kvartal (mdkr) 
3. Net lending(+)/net borrowing(-) according to financial accounts, quarterly (SEK billion) 

  kv 1 kv 2  kv 3 kv 4 
Summa 
kvartal 

Icke-finansiella bolag  Non-financial corporations 1996 -14,1 -8,5 -2,4 17,8 -7,2 
 1997 14,6 -68,0 -8,2 -17,9 -79,5 
 1998 -44,4 -65,2 26,4 -78,0 -161,1 
 1999 -44,3 -137,7 -27,5 6,7 -202,8 
 2000 -96,9 -90,9 -19,7 41,3 -166,2 
 2001 -81,9 -73,1 -173,0 28,0 -300,1 
 2002 -122,6 69,3 20,7 -16,8 -49,4 
 2003 25,0 92,5 -60,3 100,0 157,1 
 2004 31,2 -67,1 111,9 32,6 108,6 
 2005 -99,5 -5,5 23,1 65,0 -16,9 
 2006 -76,9 23,8 25,9 66,0 38,7 
 2007 -122,9 -36,0 -30,0 -90,6 -279,5 
 2008 -45,5 -124,1 -90,1 -57,2 -316,9 
 2009 -88,4 -31,4 90,3 74,2 44,7 
 2010 121,7 -43,2 31,0 38,7 148,2 
 2011 -121,9 -49,3 70,9 84,9 -15,4 
 2012 -84,2 -70,7 -60,4 110,7 -104,6 
 2013 -13,1 64,7 50,0 26,5 128,1 
 2014 -134,9 -15,4 -57,8  -208,1 
       
Finansiella bolag  Financial corporations 1996 74,9 -9,8 -9,7 -5,1 50,4 
 1997 21,9 11,3 -23,3 58,6 68,6 
 1998 -33,2 -8,4 2,6 6,8 -32,2 
 1999 5,8 -1,4 6,6 -51,2 -40,2 
 2000 25,9 36,9 -29,9 25,4 58,3 
 2001 33,8 4,0 116,7 93,7 248,2 
 2002 24,1 48,8 32,6 23,3 128,9 
 2003 46,0 -42,5 16,3 -14,1 5,7 
 2004 -9,9 3,0 -61,5 -2,5 -71,0 
 2005 10,8 -13,0 8,5 -40,7 -34,5 
 2006 51,2 -90,8 -45,0 82,8 -1,8 
 2007 66,1 -147,3 94,4 170,2 183,3 
 2008 -59,5 -69,0 -8,5 137,2 0,2 
 2009 60,8 81,6 7,4 -0,7 149,0 
 2010 -54,6 -29,1 20,5 -61,0 -124,1 
 2011 84,0 49,8 30,5 -21,1 143,2 
 2012 124,0 -38,8 73,8 19,7 178,7 
 2013 40,0 8,1 9,8 1,4 59,2 
 2014 30,3 25,0 33,0   88,3 
       
Offentlig förvaltning  General government 1996 3,1 11,5 -40,9 -23,2 -49,5 
 1997 15,4 17,7 -13,8 -42,4 -23,2 
 1998 19,7 53,0 -14,3 -25,0 33,4 
 1999 19,7 27,1 -4,4 -5,1 37,3 
 2000 39,4 9,9 1,2 8,7 59,3 
 2001 19,4 2,9 -12,0 -3,4 6,8 
 2002 28,9 -18,5 -3,9 -27,2 -20,8 
 2003 -5,3 16,8 7,6 -32,1 -13,1 
 2004 -7,1 26,8 11,8 -10,0 21,4 
 2005 10,5 49,4 0,1 -18,1 41,9 
 2006 55,7 24,4 -5,8 -5,6 68,7 
 2007 44,6 40,9 49,1 -12,1 122,6 
 2008 44,5 45,8 29,4 -51,8 68,0 
 2009 32,1 17,5 6,4 -75,6 -19,6 
 2010 32,2 19,4 19,7 -75,9 -4,7 
 2011 30,3 25,1 2,4 -65,9 -8,1 
 2012 21,3 19,6 19,0 -93,8 -33,9 
 2013 17,4 20,3 -6,0 -74,1 -42,4 
 2014 2,7 18,8 -5,6  15,9 
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3. Finansiellt sparande enligt finansräkenskaperna, per kvartal (mdkr) 
3. Net lending(+)/net borrowing(-) according to financial accounts, quarterly (SEK billion) 

  kv 1 kv 2  kv 3 kv 4 
Summa 
kvartal 

Statlig förvaltning  Central government 1996 -3,5 4,1 -41,7 -24,3 -65,3 
 1997 19,9 9,6 -13,3 -47,3 -31,1 
 1998 13,8 45,8 -29,2 -24,0 6,5 
 1999 14,2 42,4 2,0 8,0 66,5 
 2000 30,1 6,8 9,2 16,0 62,2 
 2001 150,0 -4,3 -0,2 -6,8 138,6 
 2002 13,4 -11,9 -8,9 -24,1 -31,5 
 2003 -7,9 13,7 -9,5 -27,4 -31,1 
 2004 -19,2 17,6 -2,7 -9,9 -14,2 
 2005 -3,6 36,7 2,0 -32,2 2,9 
 2006 41,0 12,2 -14,8 -7,9 30,6 
 2007 23,2 24,7 38,5 -7,7 78,7 
 2008 28,1 32,6 11,3 -32,8 39,2 
 2009 23,2 17,3 6,0 -65,8 -19,3 
 2010 20,0 8,8 14,2 -59,3 -16,4 
 2011 25,0 19,4 -4,7 -52,6 -12,9 
 2012 14,4 10,4 5,8 -68,6 -38,1 
 2013 14,3 16,4 -7,0 -64,4 -40,7 
 2014 -5,8 15,8 -8,3  1,7 
       
Kommunal förvaltning  Local government 1996 7,7 -2,8 -3,6 2,6 3,9 
 1997 2,7 -3,0 -2,3 -3,7 -6,2 
 1998 1,2 -1,5 0,0 -2,0 -2,4 
 1999 7,6 -10,2 3,3 -1,4 -0,6 
 2000 8,7 4,3 -2,0 -11,5 -0,5 
 2001 2,9 -5,1 -1,3 -3,6 -7,0 
 2002 4,7 -9,0 5,9 -4,9 -3,3 
 2003 -0,7 -3,4 11,4 -10,9 -3,5 
 2004 3,0 3,0 0,6 -3,8 2,8 
 2005 3,2 2,9 -2,9 8,2 11,5 
 2006 7,7 -2,4 4,3 -3,1 6,5 
 2007 10,9 -2,4 7,9 -8,2 8,1 
 2008 2,7 5,6 6,2 -17,3 -2,8 
 2009 8,9 -3,5 -3,5 -8,8 -6,9 
 2010 11,8 5,2 4,3 -16,6 4,7 
 2011 1,0 -4,5 3,4 -14,4 -14,4 
 2012 2,4 1,4 13,0 -23,2 -6,3 
 2013 1,7 -0,3 4,1 -3,8 1,7 
 2014 7,5 -6,5 2,1  3,1 
       
Sociala trygghetsfonder  Social security funds 1996 -1,1 10,2 4,3 -1,6 11,9 
 1997 -7,2 11,2 1,7 8,6 14,2 
 1998 4,7 8,7 15,0 1,0 29,3 
 1999 -2,1 -5,1 -9,7 -11,7 -28,6 
 2000 0,6 -1,2 -5,9 4,2 -2,4 
 2001 -133,4 12,2 -10,5 7,0 -124,7 
 2002 10,8 2,3 -0,8 1,8 14,1 
 2003 3,3 6,5 5,6 6,2 21,6 
 2004 9,0 6,2 13,9 3,7 32,9 
 2005 10,9 9,7 0,9 5,9 27,5 
 2006 7,0 14,6 4,6 5,4 31,7 
 2007 10,5 18,6 2,7 3,9 35,7 
 2008 13,8 7,6 11,9 -1,6 31,6 
 2009 -0,1 3,7 3,9 -1,0 6,6 
 2010 0,3 5,4 1,2 0,0 7,0 
 2011 4,3 10,2 3,7 1,1 19,2 
 2012 4,5 7,8 0,2 -2,0 10,5 
 2013 1,4 4,2 -3,2 -5,9 -3,4 
 2014 1,0 9,5 0,6  11,1 
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3. Finansiellt sparande enligt finansräkenskaperna, per kvartal (mdkr) 
3. Net lending(+)/net borrowing(-) according to financial accounts, quarterly (SEK billion) 

  kv 1 kv 2  kv 3 kv 4 
Summa 
kvartal 

Hushåll Households 1996 42,6 38,8 38,3 1,3 121,0 
 1997 17,7 24,4 30,2 0,5 72,9 
 1998 27,6 8,9 8,7 -0,6 44,6 
 1999 24,9 29,9 37,7 -20,3 72,3 
 2000 0,9 26,0 37,7 -33,5 31,2 
 2001 32,2 32,0 5,4 -21,5 48,0 
 2002 35,8 45,4 -2,9 32,6 111,0 
 2003 47,9 35,3 11,0 9,2 103,4 
 2004 27,4 24,1 0,4 -13,1 38,9 
 2005 34,9 33,9 7,4 -4,0 72,3 
 2006 50,3 17,8 7,8 -31,3 44,6 
 2007 54,6 59,9 -8,7 -0,7 105,1 
 2008 49,8 37,6 -4,6 47,4 130,2 
 2009 40,8 34,5 -12,7 4,4 67,0 
 2010 30,5 33,5 -16,0 3,6 51,6 
 2011 37,4 58,3 7,3 20,5 123,5 
 2012 62,6 68,0 12,0 9,3 152,0 
 2013 61,1 46,9 11,5 31,7 151,2 
 2014 49,3 61,1 12,7  123,2 
       
HIO1  NPISH1 1996 0,0 4,2 -2,6 2,2 3,8 
 1997 -0,6 -1,0 0,1 1,3 -0,2 
 1998 -0,1 0,0 0,7 1,0 1,6 
 1999 2,1 2,0 -0,3 0,4 4,2 
 2000 4,2 6,2 -2,9 -1,3 6,2 
 2001 2,7 -0,7 -0,5 2,5 4,1 
 2002 3,1 0,4 -1,7 0,4 2,2 
 2003 2,9 0,8 2,2 1,9 7,9 
 2004 2,8 -1,8 -0,5 0,3 0,8 
 2005 -0,5 0,7 3,6 -1,7 2,2 
 2006 7,0 -3,7 -0,3 -2,7 0,3 
 2007 4,3 -2,0 -2,8 1,7 1,2 
 2008 3,0 -1,2 1,5 2,0 5,3 
 2009 4,6 -1,7 -0,2 -1,3 1,4 
 2010 3,4 -2,2 -0,1 1,9 3,0 
 2011 -3,8 1,3 -1,3 -2,5 -6,4 
 2012 3,9 2,3 0,9 -1,7 5,4 
 2013 1,6 0,7 -4,9 0,3 -2,3 
 2014 2,5 -4,9 4,4  2,1 
       
Svenska fordringar mot utlandet 1996 106,5 36,1 -17,2 -7,0 118,5 
Swedish claims on rest of the world 1997 69,1 -15,6 -15,1 0,1 38,5 
 1998 -30,3 -11,7 24,1 -95,8 -113,7 
 1999 8,3 -80,2 12,1 -69,4 -129,3 
 2000 -26,5 -11,8 -13,6 40,6 -11,2 
 2001 6,2 -34,9 -63,4 99,2 7,0 
 2002 -30,7 145,4 44,9 12,3 171,9 
 2003 116,4 102,9 -23,1 64,9 261,0 
 2004 44,4 -15,0 62,1 7,2 98,7 
 2005 -43,7 65,4 42,8 0,5 64,9 
 2006 87,4 -28,5 -17,5 109,2 150,6 
 2007 46,7 -84,5 101,9 68,5 132,7 
 2008 -7,8 -110,9 -72,4 77,7 -113,3 
 2009 49,8 100,6 91,2 1,0 242,6 
 2010 133,2 -21,7 55,2 -92,8 74,0 
 2011 26,0 85,1 109,9 15,8 236,8 
 2012 127,6 -19,6 45,4 44,2 197,6 
 2013 107,0 140,6 60,4 -14,3 293,8 
 2014 -49,9 84,6 -13,3  21,4 
1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Non-profit institutions serving households 
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Fakta om statistiken 

Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet och behandlar de 
finansiella aktiviteter som sker i samhällsekonomin. Syftet med finans-
räkenskaperna är att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt 
finansiellt sparande och finansiell förmögenhet för olika samhällssektorer. 

Den EU-reglering som är styrande för statistiken är ENS 2010 (Europeiska Nat-
ionalräkenskapssystemet) Council Regulation (EC) No 2223/96. 

Detta omfattar statistiken 
Statistiken avser att omfatta hela den finansiella delen av samhällsekonomin och 
redovisas uppdelat på olika samhällssektorer. För varje sektor redovisas finansi-
ella tillgångar och skulder uppdelat på olika finansobjekt. 
 

Definitioner och förklaringar 
I Finansräkenskaperna redovisas tre tabeller. De två första tabellrna visar trans-
aktioner och finansiellt sparande för de olika sektorerna för de två senaste kvar-
talen. Den tredje tabellen visar finansiellt sparande för de olika sektorerna från 
första kvartalet 1996 och framåt  

 

Transaktioner definieras som förändringar i tillgångar och skulder rensat från 
värdeförändringar och eventuella omklassificeringar. Det finns tre huvudtyper 
av transaktioner; (1) köp och försäljning av överlåtbara finansobjekt såsom ak-
tier och obligationer, (2) förändringar i fordringar och skulder till följd av uttag 
och insättningar, upptagande och amortering av lån och (3) finansiella fordring-
ar som uppkommer som en motpost till en transaktion när det är tidsskillnad 
mellan transaktionen och den motsvarande betalningen. Ett exempel på sådana 
transaktioner är handelskrediter och skattefordringar. 

Finansiellt sparande definieras i finansräkenskaperna som summan av transakt-
ioner för finansiella tillgångar minus summan av transaktioner för skulder. 
Denna post återfinns i tabellerna för transaktioner. 

Ställningsvärden definieras som innehavet av utestående tillgångar och skulder 
per den sista i kvartalet. För överlåtbara objekt som aktier och obligationer re-
dovisas dessa till marknadsvärde. Skillnaden mellan ställningsvärdet vid inne-
varande kvartals slut och föregående kvartals slut består av transaktioner, värde-
förändringar och eventuella omklassificeringar. 

Finansiell förmögenhet återfinns i tabellerna för ställningsvärden och definieras 
som summan av utestående finansiella tillgångar minus summan av utestående 
skulder. 

Omklassificeringar uppstår exempelvis vid förändringar i populationen, i det 
statistiska underlaget eller vid andra omvärldsförändringar. 
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Teckenförklaring till tabellerna    Explanation of symbols  

- Noll Zero  

0 Mellan -0,5 och +0,5 Between -0.5 and  +0.5 

.   Uppgift kan ej förekomma Not applicable  

..   Uppgift inte tillgänglig eller alltför 
osäker för att anges 

Data not available  

Så görs statistiken 
Finansräkenskaperna ställs samman utifrån primärstatistikkällor för de olika 
sektorerna, bland annat finansmarknads-, kommun- och företagsstatistik. Sta-
tistikkällorna baseras på totalundersökningar med vissa undantag, bl.a. för den 
icke-finansiella företagssektorn som baseras på urvalsundersökningar. Statistik-
källor inriktat på vissa specifika finansobjekt används också. Detta gäller exem-
pelvis finansobjektet svenska noterade aktier. Sammanställning och publicering 
av finansräkenskaper görs varje kvartal och benämns då kvartalsvisa finansrä-
kenskaper. Varje år sammanställs och publiceras även årsvisa finansräkenskap-
er. Dessa bygger på definitiva årsbokslut och mer komplett årsstatistik och är 
därför mer fullständiga än de kvartalsvisa finansräkenskaperna.  

Statistikens tillförlitlighet 
Statistiken är preliminär och kan komma att ändras. Eftersom finans-
räkenskaperna baseras på ett antal olika primärstatistikkällor beror tillförlitlig-
heten till stor del på kvaliteten i de enskilda statistikkällorna. Täckningsproblem 
förekommer på två olika sätt i finansräkenskaperna. Det kan finnas täcknings-
problem i den primärstatistik som används. Ett exempel på detta är undersök-
ningar gällande icke-finansiella företag. Dessa undersöks genom urvalsunder-
sökningar. Det  finnas även täckningsproblem på grund av bristfällig statistik 
eller på grund av att statistik saknas för vissa sektorer, exempelvis hushållssek-
torn. I sådana fall används residualberäkningar, där man utgår från den total 
som finns för hela ekonomin och reducerar den med kända uppgifter som finns 
för andra delsektor. Den rest som uppstår läggs sedan på den sektor som valts 
som residual i det enskilda fallet. 

 
Bra att veta 
 

Ändringar i statistiken 
Från och med 24 september 2014 kommer finansräkenskaperna baseras på för-
ordningen ENS 2010 (Europeiska National-räkenskapssystemet), vilken i sin tur 
baseras på SNA 2008 (System of National Accounts). SNA 2008 har tagits fram 
i samarbete med de stora internationella organisationerna FN, OECD, EU, IMF 
och Världsbanken. ENS 2010 är en tillämpning av SNA 2008 för EU-länderna. 
Anpassningen till ENS innebar bl.a. ändrad sektorindelning, nya finansobjekt 
och nya definitioner av vissa finansobjekt. Tidigare baserades finansräkenskap-
erna på rekommendationen ENS 95 som i sin tur baserades på SNA 93.  
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Revideringar 
I samband med övergången till det nya regelverket ENS 2010 så har det skett 
vissa förändringar av sektorer och finansiella instrument. Nedan följer en ge-
nomgång av de största förändringarna p.g.a. övergången till ENS 2010, men 
även revideringar (allmän översyn) som inte är p.g.a. det nya regelverket. Mer 
information och länkar till de nya och gamla regelverken finns på SCB:s hem-
sida under ENS 2010.  
 
Revideringar p.g.a. nytt regelverk 
2014-09-24 För finansräkenskaperna innebär redovisning enligt ENS 2010 flera 
förändringar. Det nya regelverket har en mer detaljerad sektorfördelning och det 
tillkommer några nya finansiella instrument. De två största förändringarna när 
det gäller den nya sektorindelningen är att hushåll och hushållens icke-
vinstdrivande organisationer (HIO) redovisas separat och att det är en finare 
fördelning av de finansiella sektorerna. Även avgränsningen av den offentliga 
förvaltningen har förtydligats i och med det nya regelverket. Mer information 
om publiceringsnivåer i statistikdatabasen för sektorer och finansiella 
instrument enligt det nya regelverket finns här. 
 

Offentlig sektor har blivit Offentlig förvaltning 
2014-09-24 I samband med övergången till nya ENS 2010 införs några nya 
benämningar. De två största förändringarna är att benämningen ”sektor” ändras 
till ”förvaltning” och att ”ålderspensionssystemet” (även ofta kallad socialför-
säkringssektorn) bytt namn till ”sociala trygghetsfonder”. Det som tidigare 
benämndes offentlig sektor benämns numer offentlig förvaltning. För officiella 
sektorbenämningar, se  
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-
information/?publobjid=23774+ på SCB:s webbplats. 
 

Tydligare avgränsning av den offentliga förvaltningen 
2014-09-24 I takt med att den offentliga förvaltningens räkenskaper blivit 
viktigare för EU:s ekonomiska politik, t.ex. stabilitets- och tillväxtpakten inom 
unionen, har det varit nödvändigt att på ett tydligt sätt avgränsa den offentliga 
förvaltningen i nationalräkenskaperna (NR). Den viktiga gränsdragningen görs 
mellan den offentliga sektorns förvaltningsorgan t.ex. myndigheter, styrelser, 
nämnder å den ena sidan och offentliga bolag å den andra. 

I ENS 2010 har ännu ett steg tagits i att tydliggöra skillnaden mellan förvalt-
ningsorgan och näringsverksamhet. Tidigare har en kvantitativ bedömning base-
rad på verksamhetens intäkter utgjort den huvudsakliga bedömningsgrunden. 
Nu införs också kvalitativa bedömningskriterier för när en enhet ska anses till-
höra den offentliga förvaltningen. Det har resulterat i att 25 bolag, varav fyra 
landstingsägda sjukhus, förts in i offentlig förvaltning från att tidigare tillhöra 
företagssektorn.  

Den tydligare avgränsningen påverkar dock inte den offentliga förvaltningens 
finansiella sparande eller skuld i någon större omfattning. 

De viktigaste förändringarna med anledningen av övergången till ENS 2010 
finns på SCB:s webbplats här. 

 

 
 
 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskaper-kvartals--och-arsberakningar/Produktrelaterat-ovrigt/ENS-2010/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Finansmarknad/Finansrakenskaper/Finansrakenskaper-kvartal-och-ar/7776/Nytt-regelverk-ENS-2010-for-finansrakenskaperna-2014-09-24/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=23774+
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=23774+
http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/_dokument/ENS/Fordjupad-information-om-ENS2010-anpassningen.pdf
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Ny redovisning av SDR 
2014-09-24 Redovisningen av det finansiella instrumentet Särskilda 
dragningsrätter (SDR) förändras i och med övergången till ENS 2010. Tidigare 
redovisades denna som en tillgång för riksbanken, men det redovisades ingen 
motpart för skulden. Nu kommer utlandet (alla IMF:s medlemsstater) redovisas 
som motpart till skulden. Riksbanken kommer även redovisa en skuld i SDR där 
motparten är utlandet. Skulden av SDR i Riksbankens balansräkning kallas 
”motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF”. Principerna 
bakom finansräkenskap är att varje tillgång ska motsvaras av en lika stor skuld i 
någon annan del av ekonomin eller mot utlandet. Genom att ta med SDR även 
på skuldsidan blir finansräkenskaperna mer fullständig.  

 

Allmän översyn 
Här beskrivs revideringar som inte beror på det nya regelverket utan är 
allmänna förbättringar som implementerats.  
 

Pensionsmyndigheten flyttas till offentlig förvaltning 
2014-09-24 Fram till 2010 ansvarade premiepensionsmyndigheten (PPM) för 
premiepensionssystemet. PPM betraktades i NR som ett försäkringsbolag som 
administrerade de individuella valen. Men när Pensionsmyndigheten 2010 
skapades och tog över PPM:s ansvar flyttades även verksamheten in i den 
offentliga förvaltningssektorn. I NR redovisades dessa delar dock fortsatt som 
försäkringsverksamhet. Men med införandet av ENS2010 ändras redovisningen 
så att den bättre stämmer med de faktiska transaktionerna och motsvarande 
skulder/tillgångar. 

I NR ändras redovisningen så att de tillgångar och skulder som pensionsmyn-
digheten förvaltar flyttas från finansiella bolagssektorn till sektorn sociala 
trygghetsfonder inom offentliga förvaltning. De tillgångar och skulder det rör 
sig om är främst de som tillhör pensionsmyndighetens tillfälliga förvaltning 
samt den traditionella försäkringen. Hushållens stora tillgångar i fondförsäk-
ringen redovisas i NR fortsatt i finansiella bolagssektorns försäkringsbolag. 
 

Sektorfördelning av transaktioner i börsnoterade aktier 
2014-09-24 I samband med beräkningen av andra kvartalet 2014 har 
transaktioner i svenska börsnoterade aktier fördelats på olika sektorer. Det har 
även skett en översyn och allmän förbättring av beräkningsmodellen. Detta har 
medfört revideringar av den totala nivån för transaktioner i aktier. Revideringen 
och sektorfördelningen avser perioden 2011kv1 och framåt. Sektorfördelningen 
baserar på kompletterade information från Aktieägarstatistiken vilken är den 
primärkällan för beräkningen av ställningsvärden och transaktioner för svenska 
börsnoterade aktier. Tidigare rapporterades transaktionerna i svenska 
börsnoterade aktier endast som en post. Data innan 2011kv1 kommer 
fortfarande publiceras på detta sätt. 
 

Försäkringssparande 
2014-12-18 Transaktioner i pensionsrätter (F6300) reviderades från och med 
första kvartalet 2008. Detta påverkar hushåll (S14) och försäkringsbolags 
(S128) finansiella sparande. Detta är en metodförbättring med målet att minska 
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skillnaden i transaktion mellan reala sektorräkenskapernas D8, Justering för 
förändring i pensionsrätter och Finansräkenskapernas F6300, Pensionsrätter.  

2014-09-24 Ett antal revideringar i tidserien har införts tillbaka till och med 
första kvartalet 2001. I huvudsak består revideringar av att nya transaktioner har 
räknats fram fr.o.m. första kvartalet 2005 för undergrupperna traditionell försäk-
ring respektive fondförsäkring, såväl inom kollektiv som individuell försäkring. 
Detta innebär en kvalitetsförbättring i det att transaktionsvärdena tidigare ingått 
i omvärderingar (dock har transaktioner tidigare funnits för summan av tradit-
ionell försäkring och fondförsäkring). Då ställningsvärdena i stort är oföränd-
rade för de båda undergrupperna innebär tillägget av nya transaktioner att om-
värderingarna påverkas i motsvarande grad (om ny transaktion är positiv mins-
kar omvärderingen med lika mycket och vice versa). De nya transaktionsserier-
na är jämförbara med de tidigare serierna utifrån totaltransaktionerna för kollek-
tiv respektive individuell försäkring. En felaktighet i de gamla serierna är att 
totaltransaktionerna även hamnade som transaktioner för traditionell försäkring. 
De nya totaltransaktionerna är överlag högre än tidigare bland annat p g a änd-
rade metoder för avkastningsberäkning.  

För tidserien 1996kv1-2000kv4 finns det ingen uppdelning på traditionellt eller 
fondförsäkringssparande utan allt försäkringssparande publiceras på F6200, 
Privat försäkringssparande, totalt och F6300, Pensionsrätter, totalt. För tidserien 
2001kv1-2004kv4 finns det en uppdelning av ställningsvärden mellan tradition-
ellt och fondförsäkring men transaktionerna är inte uppdelade utan publiceras 
endast på totalerna. För tidserien från 2005kv1 och framåt finns det uppdelning 
för både ställningsvärden och transaktioner på traditionellt och fondförsäkrings-
sparande för både privat försäkringssparande och pensionsrätter. 
 

Sveriges statistiska databaser (SSD) 
Finansräkenskaperna finns i Sveriges statistiska databaser, som nås via SCBs 
hemsida. Tidsperioden är 1996kv1 och framåt och statistiken är möjlig att få på 
mer finfördelad nivå än i detta statistiska meddelande. 
 

Annan statistik 
De reala nationalräkenskaperna beräknar också finansiellt sparande kvartals- 
och årsvis. Nationalräkenskapernas beräkning av det finansiella sparandet skil-
jer sig dock ifrån Finansräkenskapernas genom att de beräknar det finansiella 
sparandet som skillnaden mellan intäkter och kostnader. Resultaten skiljer sig 
tidvis avsevärt från varandras. 

I takt med att EU-medlemsländerna implementerar ENS 2010 ökar jämförbar-
heten EU-länderna emellan, liksom mot andra länder som implementerar SNA 
2008. 

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning 
av statistiken på SCB:s webbplats. 

 

 

 
 
 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Finansmarknad/Finansrakenskaper/Finansrakenskaper-kvartal-och-ar/Produktrelaterat-standard/Beskrivning-av-statistiken/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Finansmarknad/Finansrakenskaper/Finansrakenskaper-kvartal-och-ar/Produktrelaterat-standard/Beskrivning-av-statistiken/
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In English 

Households' financial assets exceed SEK ten 
trillion 
 

Households' financial assets continued to increase and amounted to over SEK 
10 000 billion at the end of the third quarter. Assets in tenant ownership rights 
and investments in foreign currencies contributed the most to the increase in 
value.  
 
At the end of the third quarter of 2014, households' financial assets amounted to 
SEK 10 221 billion. This was the second quarter in a row that exceeded SEK 10 
trillion. Households' financial assets consist largely of shares and share-related 
assets. It was thus remarkable that the financial assets rose, despite the drop on 
the Stockholm Stock Exchange, which according to Affärsvärlden’s general 
index was 0.3 percent. One explanation is that tenant ownership rights have had 
a strong development during 2014. The sharpest rise was during the third quar-
ter when households’ assets in tenant ownership rights amounted to SEK 1 912 
billion. This can be compared to last quarter when the total amount was SEK 
1 804 billion. Households' financial assets in foreign currencies also increased 
in value during the quarter, as the krona weakened, mainly against the dollar. 
 

Households' liabilities continued to increase during the third quarter of 2014 and 
the loan stock rose by five percent at an annual rate. This is a higher rate of 
increase than any other single quarter since 2012. Households' liabilities have 
quadrupled in 18 years, and amounted to SEK 3 370 billion at the end of the 
quarter.  
 

Households' financial assets and liabilities, balance, SEK billion 

 
 

The fact that households' liabilities have quadrupled is almost exclusively due to 
transactions in loans, that is, new loans minus amortisation. Households' finan-
cial assets increased fivefold during the same period, but from a level that was 
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more than twice as high as that of liabilities. Of the increase of 8 200 billion, 
nearly half of the increase was from transactions, that is, new savings. The re-
maining increase in assets is above all a result of positive value development of 
shares and share related assets as well as value development of tenant owner-
ship rights.  

 

Non-financial corporations' liabilities in debt securities increased 

Since the financial crisis, Swedish non-financial corporations have financed 
themselves more and more by issuing debt securities in Sweden and abroad. 
After the financial crisis, during the first six months of 2009, net purchases in 
securities were made by foreign investors for a value of SEK 81 billion. Interest 
from Swedish investors was weaker, but afterwards both foreign and Swedish 
investors increased their holdings by about SEK 90 billion. Liabilities in debt 
securities that are held by foreign investors have nearly doubled in six years and 
amounted to SEK 444 billion at the end of the quarter. During the third quarter, 
both Swedish and foreign investors made net sales of debt securities issued by 
non-financial corporations. The outstanding debt held by foreign investors in-
creased despite this, since these securities mainly were in foreign currencies and 
increased in value due to the weakening of the krona. 
 

Assets in debt securities issued by non-financial corporations, SEK billion 
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Revisions and supplementary information of 
Financial Accounts 
 

Changes in the statistics 
In connection with the publishing on 24 September 2014, the financial accounts 
will be based on a new set of regulations called ESA 2010 (European system of 
accounts), which in turn is based on SNA 2008 (System of National Accounts). 
SNA 2008 has been produced in cooperation with the large international organi-
sations the UN, OECD, EU, IMF and the World Bank. ESA 2010 is an applica-
tion of SNA 2008 for the EU countries and all the EU countries will publish 
data in accordance with ESA 2010 as of September 2014. Both ESA 2010 and 
SNA 2008 are updated versions of the previous regulations ESA 1995 and SNA 
1993.  

 
Revisions 
In connection with the transition to the new ESA 2010 regulation, certain 
changes to sectors and financial instruments have occurred. Below is a review 
of the major changes as a result of the transition to ESA 2010 as well as revi-
sions (general review) that have not been caused by the regulations. More in-
formation and links to both the new and the old regulation can be found on the 
Statistics Sweden website under ESA 2010.  

 
Revisions due to new regulation 
2014-09-24 The presentation of data according to ESA 2010 will involve sever-
al changes for the financial accounts. The new regulations have a more detailed 
sector classification and there are several new financial instruments. The two 
largest changes concerning the new sector classification are that households and 
non-profit institutions serving households (NPISH) are presented separately and 
that the classification of the financial sectors is more detailed. Even the defini-
tion for central government has been clarified in the new regulations. More 
information on publication levels for sectors and financial instruments accord-
ing to the new regulation can be found here. 

 
Revised Swedish terminology for the General government sector 
2014-09-24 Some new terms are being introduced in connection with the transi-
tion to the new ESA 2010 regulation regarding the Swedish terminology. The 
two most significant changes in the Swedish terminology are that the term “of-
fentlig sektor” is being changed to “offentlig förvaltning” and that “ålderpen-
sionssystemet” (aka “socialförsäkringssektorn”) has changed name to “sociala 
trygghetsfonder”. The term “general government sector” in English is equiva-
lent to the new term “offentlig förvaltning” in Swedish. For the official sector 
terminology, see http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Publishing-
calendar/Show-detailed-information/?publobjid=23774+ on the Statistics Swe-
den website. 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/National-Accounts/National-Accounts/National-Accounts-quarterly-and-annual-estimates/Produktrelaterat-ovrigt/ESA-2010/
http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistics-by-subject-area/Financial-markets/Financial-accounts/Financial-accounts-quarterly-and-annual/Nyhetsbehallare/New-regulations-ESA-2010-for-financial-accounts/
http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Publishing-calendar/Show-detailed-information/?publobjid=23774+
http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Publishing-calendar/Show-detailed-information/?publobjid=23774+
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The General government sector is more clearly defined 
2014-09-24 At the same time as government finances have become more im-
portant for EU economic policy, e.g. the stability and growth pact within the 
union, it has become necessary to more clearly define the general government 
sector in the national accounts. The important distinction is made between the 
administrative organisations of the general government sector, such as agencies, 
boards, committees on the one hand and public enterprises on the other. 

In ESA 2010, the distinction between a unit operating mainly as a market or 
non-market institution has been further clarified. Previously, a quantitative as-
sessment based on the income of the unit has been the main ground for classifi-
cation. In ESA 2010, qualitative criteria are now part of the assessment of 
whether an institutional unit should be classified within the government sector 
or not. This has resulted in 25 companies, four of which are county-council-
owned hospitals, being transferred to Central government from the business 
sector. 

However, this clearer definition will not affect net lending/net borrowing nor 
debt in the general government sector to any greater degree. 

The most important changes caused by the transition to ESA 2010 can be found 
on the Statistics Sweden website here. 

 
New reporting of SDR 
2014-09-24 The reporting of the financial instrument Special Drawing Rights 
(SDR) has been changed in the transition to ESA 2010. Previously, this instru-
ment was reported as an asset for the Central bank, but without any counterparty 
for the liability. Rest of the world (all IMF member states) will now be reported 
as the counterparty for the liability. The Central bank will also report a liability 
in SDR where the counterparty is the rest of the world. The liability of SDR on 
the Central bank's balance sheet is called "counterpart for Special Drawing 
Rights allocated by the IMF". The principle underlying financial accounting is 
that every asset must be matched by an equally large liability in another part of 
the economy or with the rest of the world. The financial accounts have become 
more comprehensive by including SDR on the liability side. 

 
General review 
 

Revisions that are not due to the new regulation but are merely basic improve-
ments to the system are described here.   
 
Swedish Pensions Agency moved to public administration 
2014-09-24 Up until 2010, the Premium Pension Authority (PPM) was respon-
sible for the premium pension system. In the National Accounts, PPM was seen 
as an insurance company that administrated citizens’ individual choices. But 
when the Swedish Pensions Agency was formed in 2010 and took over the re-
sponsibility, the activities were moved into the central government sector. In the 
National Accounts, however, these components continued to be classed as in-
surance activities. But with the introduction of ESA 2010, reporting was 
changed so that it tallied better with the actually transactions and corresponding 
assets/liabilities. 

 

 
 
 

http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/_dokument/ENS/Fordjupad-information-om-ENS2010-anpassningen.pdf
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Reporting in the National Accounts was changed so that the assets and liabili-
ties managed by the Swedish Pensions Agency were moved from the financial 
business sector to the social security funds sector within central government. 
The assets and liabilities concerned are mostly those that fall under the Swedish 
Pensions Agency’s temporary administration and traditional insurance. The 
large assets of households in unit-linked funds continue to be recorded in the 
National Accounts under insurance companies of the financial business sector. 

 
Sector breakdown of transactions in listed shares 
2014-09-24 In connection with the calculation of the second quarter 2014, the 
transactions in Swedish listed shares have been broken down into different sec-
tors. A review has been done and general improvements made to the calculation 
model. This has led to revisions of the total level for share transactions. The 
review and sector breakdown concern the period from the first quarter 2011 and 
onwards. The sector breakdown is based on supplementary information from 
the Shareholder statistics, which are a primary source for the calculation of bal-
ances and transactions for Swedish listed shares. Previously, transactions in 
Swedish listed shares were only reported as a single item, without a counterpart 
sector. Data prior to the first quarter 2011 will still be published in this way. 

 

Insurance savings 
2014-12-18  Adjustments have been made in the Statistical Database tables, 
tables in the statistical report and fixed graphs. The correction relates to pension 
funds reserves and net lending/net borrowing of the institutional sectors house-
holds and insurance corporations 2008-2014.   

2014-09-24 A number of revisions to the time series have been introduced up 
until the first quarter 2001. The revisions chiefly consist of new transactions 
having been calculated as from the first quarter of 2005 for the traditional insur-
ance and unit-linked funds sectors respectively, both in collective and individual 
insurance. This has led to an improvement in quality in that the transaction val-
ues had previously been included in the revaluations (although transactions have 
previously been found for the sum of traditional insurance and unit-linked in-
surance. Since the balance values are basically unchanged for both the sub-
groups, the addition of new transactions means that the revaluations are affected 
to a corresponding degree (if new transactions are positive, the revaluation de-
creases by the same amount and vice versa). The new transaction series are 
comparable to the previous series based on the total transactions for collective 
and individual insurance respectively. An error in the old series is that the total 
transactions also ended up as transactions for traditional insurance. The new 
total transactions are generally higher than previously partly as a result of modi-
fied methods for calculating return on investment. For the time series from first 
quarter 1996 – to the fourth quarter 2000, there is no breakdown into traditional 
or unit-linked insurance savings. Instead, all insurance savings are in F6200 
Total life insurance, and F6300 Total pension entitlements. For the time series 
from the first quarter 2001- to the fourth quarter 2004, there is a breakdown of 
balances into traditional and unit-linked insurance but the transactions are not 
broken down but are only given as totals. For the first quarter 2005 and on-
wards, there is a breakdown of balances and transactions into traditional and 
unit-linked insurance savings for both life insurance savings and pension enti-
tlements. 
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