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I korta drag 
Hushållens lån ökade  
Hushållens lån ökade fjärde kvartalet 2014 med 48 miljarder kronor och upp-
gick vid utgången av året till 3 259 miljarder. Det var den största låneökningen 
under ett fjärde kvartal på fem år. 
 

Hushållens finansiella sparande uppgick till 31 miljarder kronor fjärde kvartalet 
2014. Främst sparade hushållen i bankinlåning, försäkringar och fonder. Av 
hushållens finansiella tillgångar på 10 678 miljarder återfanns 1 361 miljarder, 
eller mer än 10 procent, på inlåningskonton i banker. Försäkringssparandet är 
hushållens största finansiella tillgång och utgör 40 procent av de totala tillgång-
arna. Där ingår både det privata pensionssparandet såväl som tjänstepensions-
sparandet och PPM. Av nysparandet i försäkringar på 49 miljarder utgjorde 
PPM-sparandet 13 miljarder. Hushållen fortsatte att nettoköpa fonder. Detta 
kvartal för 14 miljarder. Främst var det kategorin andra fonder där bland annat 
fond-i-fond ingår. 
 

Hushållens lån uppgick vid utgången av 2014 till 3 259 miljarder kronor, vilket 
motsvarar knappt en tredjedel av hushållens finansiella tillgångar. Skuldökning-
en  har ett säsongsmönster och andra kvartalet, då många hus och lägenheter  

 
 

 

 

Jörgen Wallinder, FI, tfn 08-787 80 00, jor-
gen.wallinder@fi.se 

Nicolai Nystrand, SCB, tfn 08-506 945 45, nicolai.nystrand@scb.se 
Caroline Ahlstrand, SCB, tfn 08-506 943 33, caroline.ahlstrand@scb.se 

 

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Finansinspektionen, som 
ansvarar för officiell statistik inom området. 
ISSN 1654-3173 Serie FM – Finansmarknad. Utkom den 19 mars 2015. 
URN:NBN:SE:SCB-2015-FM17SM1501_pdf 
Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. 
Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB. 

mailto:nicolai.nystrand@scb.se
mailto:caroline.ahlstrand@scb.se


Finansinspektionen och SCB 2 FM 17 SM 1501 

 
 

byter ägare, ökar lånen normalt mest. 2014 ökade lånen, nytagna minus för-
fallna, med 50 miljarder andra kvartalet. Fjärde kvartalet var ökningen närapå i 
samma nivå, en ökning med 48 miljarder. Det var den största låneökningen 
under ett fjärde kvartal på fem år.  
 

Hushållens lån, transaktioner, mdkr 

 
Under fjärde kvartalet försvagades kronan. Utländska investerares innehav i 
svenska räntebärande värdepapper ökade under kvartalet då dessa till stor del är 
i utländsk valuta. Utländska investerare nettosålde svenska bankcertifikat och 
bostadsobligationer för 14 respektive 26 miljarder kronor samtidigt som de 
nettoköpte statspapper för 59 miljarder kronor. 
 

Den marknadsvärderade statsskulden1 fortsatte att växa under 2014 och uppgick 
vid utgången av året till 1 884 miljarder kronor. Det är en ökning med 255 mil-
jarder under 2014 där 121 miljarder kan härledas till omvärderingar till följd av 
en stark dollarkurs och låga marknadsräntor. Staten emitterade framförallt korta 
räntebärande värdepapper. Fjärde kvartalet har staten normalt ett negativt finan-
siellt sparande, så också fjärde kvartalet 2014.  

1 Den svenska marknadsvärderade statsskulden skiljer sig något emot den statsskuld Riksgälden publicerar. 
Riksgälden skuldredovisning visar endast emitterade värdepapper. Finansräkenskaperna visar den fullständiga 
balansräkningen för staten, som innebär att även andra statliga enheters skuld så som Centrala Studiestöds-
nämnden och Kammarkollegiet ingår.   
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Statistiken med kommentarer 

 

Styrräntan på historiskt låg nivå 

Den svenska kronans värde sjönk i förhållande till flertalet valutor under det 
sista kvartalet 2014. Både den europeiska euron och den amerikanska dollarn 
fortsatte 2014 års trend och stärktes kraftigt under fjärde kvartalet i förhållande 
till den svenska kronan. De båda valutorna handlades för 9,52 respektive 7,81 
SEK vid utgången av fjärde kvartalet 2014, de högsta nivåerna sedan juni 2010. 
Under helåret 2014 stärktes dollarn med 20 procent och euron med 6,4 procent 
mot den svenska kronan.  
 
Mot bakgrund av den låga inflationen, nedrevideringar i inflationsprognosen 
och omvärldens svaga konjunkturutveckling beslutade Riksbanken den 27 ok-
tober 2014 att sänka styrräntan med 25 räntepunkter till den historiskt låga ni-
vån noll procent. Beskedet var också att räntenivån kommer att befinna sig på 
den här nivån fram till att inflationen tydligt tar fart. Räntenivån upprepades 
under det efterföljande reporäntebeslutet den 15 december 2014. 
 
Stockholmsbörsen avslutade år 2014 starkt. Under årets sista kvartal steg 
Stockholmsbörsen, enligt Affärsvärldens generalindex, med 6 procent. Totalt 
steg Stockholmsbörsen, under helåret, med 12 procent. Senast börsen hade ne-
gativ årsutveckling var under 2011. Den svenska tioåriga statsobligationsräntan 
sjönk med 56 räntepunkter, från 1,5 procent till 0,94 procent under fjärde kvar-
talet. Sammantaget mer än halverades den tioåriga statsobligationsräntan under 
2014. 
 
I oktober 2014 beslutade amerikanska Federal Reserve att avsluta stödköpen av 
värdepapper som centralbanken har genomfört de senaste åren. Beskedet var 
väntat då målsättningen var att köpen skulle upphöra i oktober. Dessutom har 
köpen de senaste kvartalen trappats ned. Den amerikanska styrräntan lämnas 
dock oförändrad inom intervallet 0-0,25 procent. Det amerikanska aktieindex 
S&P500, som består av de 500 största publika aktiebolagen på listorna NYSE 
och NASDAQ, steg med knappt 12 procent under 2014. 
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Hushåll 

Högt hushållsparande 
Hushållens finansiella sparande var 201 miljarder kronor under året 2014. Det 
som bidrog mest till det höga sparandet var sparande i bostadsrättsandelar, fon-
der och försäkringar. Försäkringssparandet utgör hela 40 procent av hushållens 
totala tillgångar då både det privata och tjänstepensionssparandet ingår här till-
sammans med PPM-sparandet. År 2014 var nysparandet i försäkringar 219 mil-
jarder kronor, varav 56 miljarder i PPM. Sparandet fjärde kvartalet uppgick till 
31 miljarder, vilket är en stor revidering ifrån sparandet som tidigare publicerats 
i Sparbarometern. Det förklaras framförallt av den nya metoden som införts för 
beräkningarna av skatteperiodiseringar. 

 
I finansräkenskaperna ingår inte reala tillgångar så som småhus, däremot ses 
bostadsrättsandelar som en finansiell tillgång och skuld. Nysparandet på 34 
miljarder 2014 uppstod då hushållen köpte nyproducerade eller ombildade bo-
stadsrätter. Köp och försäljningar mellan hushåll nettas bort.  
 
Intresset för fonder var fortsatt stort under helåret och i nivå med år 2013. 
Nysparandet uppgick till 47 miljarder kronor 2013 respektive 49 miljarder kro-
nor 2014. Det var fortsatt kategorin andra fonder, där fond-i-fond ingår som 
ökade mest. Hushållen sålde samtidigt värdepapper för 10 miljarder kronor 
under 2014, varav aktier för 8 miljarder och räntebärande för 4 miljarder kronor. 
 
Hushållens utestående lån uppgick vid utgången av 1996 till 847 miljarder kro-
nor. Därefter har stocken närapå fördubblats vart tionde år. Vid utgången av 
2005 hade hushållen lån på 1 764 miljarder och vid utgången av 2014 uppgick 
stocken till 3 259 miljarder kronor.  

 
Hushållens lån; ställningsvärden, mdkr 
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Mellan 2004 och 2007 ökade hushållens lånestock med över tio procent årligen. 
En avmattning syns under finanskrisens utbrott 2008, vilket bara tillfälligt 
bromsade upplåningstakten. Fjärde kvartalet 2009 uppgick transaktionerna till 
60 miljarder, vilket var tidsseriens högsta notering för ett fjärde kvartal. När 
krisens efterdyningar dök upp på vår sida Atlanten drog hushållen i handbrom-
sen och ökningstakten har varit måttligare sedan dess. Dock har trenden vänt 
och de senaste två årens ökningstakt ökar. Sista kvartalet 2014 ökade hushållen 
sina utestående lån med 48 miljarder kronor.   

Hushållens lån; transaktioner, mdkr 

 

Monetära finansinstitut  

Ökande upplåning i MFI för icke-finansiella bolag 
De icke-finansiella bolagens lån i de monetära finansinstituten, MFI, ökade med 
4 miljarder under det fjärde kvartalet 2014. Totalt uppgick lånen vid slutet av 
kvartalet till 1 936 miljarder kronor. Under helåret ökade nettoupplåningen med 
68 miljarder 2014 medan motsvarande värde för 2013 var 21 miljarder.  
 
Monetära finansinstituts utlåning till icke-finansiella bolag; ställningsvär-
den och transaktioner, mdkr 
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Inlåningen från utlandet minskade kraftigt 
De monetära finansinstitutens nettoinlåning från utlandet var under det fjärde 
kvartalet minus 150 miljarder kronor. Lånestocken minskade totalt med 93 mil-
jarder kronor då utflödet av pengar till utlandet motverkades av en positiv väx-
elkurseffekt på 57 miljarder kronor. Den totala inlåningen från utlandet uppgick 
till 1 606 miljarder kronor vid slutet av kvartalet.  
 
Monetära finansinstituts inlåning från utlandet; ställningsvärden och 
transaktioner, mdkr 

 

Förfall av räntebärande värdepapper 
Under fjärde kvartalet 2014 fortsatte MFI öka sin upplåning från utlandet. Ute-
stående stock växte till följd av växelkursförändringar med 99 miljarder kronor. 
Nettot av emissioner samt förfall av certifikat och obligationer var minus 49 
miljarder kronor. De tre senaste kvartalen har nettoupplåningen varit negativ. 
Den utestående skulden i räntebärande värdepapper uppgick till rekordhöga 
2 866 miljarder kronor vid slutet av kvartalet. 

 
Monetära finansinstituts upplåning från utlandet; ställningsvärden och 
transaktioner, mdkr 
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Staten 

Den marknadsvärderade statsskulden fortsatte att öka 
Totalt uppgick den marknadsvärderade statsskulden vid utgången av det fjärde 
kvartalet 2014 till 1 884 miljarder kronor, varav räntebärande värdepapper ut-
gjorde 1 371 miljarder kronor. Inlåning, lån, tjänstepensionsskuld och övriga 
skuldinstrument2 uppgick till 513 miljarder kronor.  
 
Statens skuld; ställningsvärden, marknadsvärde, mdkr 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Under 2014 ökade den marknadsvärderade statsskulden med 255 miljarder kro-
nor, varav ungefär hälften utgjorde värdeförändring till följd bland annat av 
apprecieringen av den amerikanska dollarn samt de låga marknadsräntorna un-
der 2014. En annan viktig förklaring till skuldökningen 2014 är ändrat regelverk 
i förvaltningen inom staten som numera innebär att andra statliga enheter föru-
tom Riksgälden får inneha utestående repor över årsskiftet. 

 
Intresset för svenska statsobligationer var stort hos den finansiella sektorn som 
under 2014 nettoköpte statsobligationer till ett värde av 26 miljarder kronor. 
Utländska investerare och sociala trygghetsfonder nettosålde samtidigt svenska 
statsobligationer till ett värde av 24 miljarder kronor. 

 
Statens finansiella sparande uppgick till minus 27 miljarder kronor fjärde kvar-
talet 2014. Både statens finansiella tillgångar och skulder ökade under kvartalet, 
transaktionerna i tillgångar med 40 miljarder kronor och transaktionerna i skul-
der med 67 miljarder kronor. För helåret 2014 uppgick statens finansiella spa-
rande preliminärt till minus 63 miljarder kronor vilket var en minskning med 22 
miljarder kronor jämfört med 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Här ingår handelskrediter, periodiseringar av skatter och sociala avgifter samt övriga obetalda/förutbetalda 
inkomster och utgifter. 
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Statens finansiella sparande; transaktioner, mdkr 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvartalsmönstret i statens finansiella sparande har i samband med den här pub-
liceringen reviderats till följd av en ny metod för periodiseringar av skatter och 
sociala avgifter. Beskrivning av revideringarna finns att läsa under Fakta om 
statistiken > Bra att veta > Revideringar. 

 

Sociala trygghetsfonder 

Årlig överföring av premiepensionsskuld från sociala 
trygghetsfonder 
Sektorn sociala trygghetsfonder består av de fem AP-fonderna i det allmänna 
pensionssystemet samt de tillgångar och skulder i premiepensionssystemet som 
förvaltas av pensionsmyndigheten. Sektorn uppvisade ett finansiellt sparande på 
minus 3 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2014. Sektorn sociala trygg-
hetsfonder har under kvartalet nettosålt aktier och andelar för 7 miljarder medan 
den nettoköpt obligationer för 28 miljarder. 

 
De premier som föregående år betalades in till premiepensionssystemet flyttade 
pensionsmyndigheten under det fjärde kvartalet till finansiell sektor. Samtidigt 
betalades pensionspremier in till systemet som under tidigare kvartal. Nettot av 
dessa flöden utgör sociala trygghetsfonders transaktion i pensionsskuld på mi-
nus 23 miljarder under kvartalet. In- och utflöde av pensionsskuld motsvaras av 
in- och utflöde av pensionspremier i inlåning på sektorns tillgångssida. Sociala 
trygghetsfonders nettotransaktion i inlåning påverkas dock även mycket av 
pensionsmyndighetens repotransaktioner och AP-fondernas nettoinsättningar. 
Sektorns nettotransaktion i inlåning var därför minus 36 miljarder kronor under 
kvartalet. 

 

AP-fondernas nettoförmögenhet ökade under år 2014 med 127 miljarder till 
1 184 miljarder. Hela sektorns finansiella sparande var under helåret 2014 
7 miljarder kronor. 
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Tabeller 

1. Finansiellt sparande för olika sektorer 2014 kv 4, transaktioner (mnkr) 
1. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 4 th 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 

- 131 666 18 921 -54 372 30 649 -3 421 123 443 -123 443 

Finansiella tillgångar 
Financial assets   

-270 205 184 079 -206 593 31 017 82 826 -3 349 87 980 -358 185 

Monetärt guld och SDR 
Monetary gold and SDRs    

- . - . . . - - 

Sedlar, mynt och inlåning1 

Currency and deposits1 
-149 270 95 840 -93 760 -23 869 22 580 -513 278 -149 548 

Certifikat2   Short term securities2 97 9 402 -30 306 2 502 - - -18 402 18 499 
Obligationer och förlagsbevis   
Long term securities 

91 051 10 666 59 409 28 560 -2 101 - 96 534 -5 483 

Lån    Loans 165 796 44 448 132 695 10 820 - -182 187 781 -21 985 
Sv. börsaktier  Sw. listed shares 31 645 5 328 -1 173 -3 558 -893 -1 096 -1 392 33 037 
Sv. ej börs. akt.  Sw. unlisted sh. -31 529 -14 190 -4 897 4 015 - - -15 072 -16 457 
Sv. andra ägarandelar  Other equity 11 766 -125 -66 715 10 136 - 10 660 1 106 
Sv. fondandelar  Sw. mutual fund sh. 58 578 1 603 42 246 4 064 13 641 -1 585 59 969 -1 391 
Utl. aktier, andelar och fondandelar  
Foreign shares and other equity 

-31 894 -25 826 -909 -7 186 2 027 - -31 894 - 

Försäkringssparande 
Insurance technical reserves 

46 807 - -2 562 - 49 369 - 46 807 - 

Finansiella derivat 
Financial derivatives 

-420 029 -539 -210 187 -15 569 - - -226 295 -193 734 

Handelskrediter   Trade credits 24 163 12 191 - 7 806 - - 19 997 4 166 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter Other accounts receivable 

 

-67 386 45 281 -97 083 22 717 -11 933 27 -40 991 -26 395 

Summa skulder       Total liabilities -270 205 52 413 -225 514 85 389 52 177 72 -35 463 -234 742 
Monetärt guld och SDR 
Monetary gold and SDRs    

- - - - - - - - 

Sedlar och mynt    Currency 3 345 - 3 260 - - - 3 260 85 
Inlåning1    Deposits1 -152 615 - -56 670 -23 852 - - -80 522 -72 093 
Certifikat2    Short term securities2 97 -15 183 -19 978 31 867 - - -3 294 3 391 
Obligationer och förlagsbevis   
Long term securities  

91 051 8 595 -2 228 26 666 - - 33 033 58 018 

Lån    Loans 165 796 31 160 10 273 67 061 47 567 -2 156 059 9 737 
Börsnoterade aktier   Listed shares 30 546 28 415 3 230 - - - 31 645 -1 099 
Ej börsnoterade aktier 
Unlisted shares 

-68 542 -23 051 -8 478 - - - -31 529 -37 013 

Andra ägarandelar   Other equity  11 743 11 832 -66 - - - 11 766 -23 
Fondandelar   Mutual funds shares 64 819 - 58 578 - - - 58 578 6 241 
Försäkringssparande 
Insurance technical reserves 

46 807 479 63 279 -16 853 - - 46 905 -98 

Finansiella derivat 
Financial derivatives 

-420 029 -809 -203 001 -19 880 - - -223 690 -196 339 

Handelskrediter      Trade credits 24 163 10 975 - 17 834 - - 28 809 -4 646 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter Other accounts payable 

-67 386 - -73 713 2 546 4 610 74 -66 483 -903 

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 3, transaktioner (mnkr) 
2. 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 

- -73 541 38 311 -5 906 9 745 3 928 -27 463 27 463 

Finansiella tillgångar 
Financial assets   

-171 408 -41 649 28 123 -14 063 49 700 3 893 26 004 -197 412 

Monetärt guld och SDR 
Monetary gold and SDRs    

166 . 168 . . . 168 -2 

Sedlar, mynt och inlåning1 

Currency and deposits1 
-100 495 -19 886 -50 767 16 972 3 633 3 686 -46 362 -54 133 

Certifikat2    Short term securities2 -33 990 -12 209 7 966 -164 - - -4 407 -29 583 
Obligationer och förlagsbevis   
Long term securities 

79 865 5 660 46 116 -6 707 -97 - 44 972 34 893 

Lån    Loans -18 693 -25 024 55 129 780 - -69 30 816 -49 509 
Sv. börsaktier  Sw. listed shares 2 766 -4 257 2 687 -74 -15 -893 895 
Sv. ej börs. akt.  Sw. unlisted sh. 28 041 1 911 1 434 1 002 - - 4 347 23 694 
Sv. andra ägarandelar  Other equity 363 -6 732 -205 -131 6 325 - -743 1 106 
Sv. fondandelar  Sw. mutual fund sh. 30 812 4 418 11 875 2 598 8 505 746 28 142 2 670 
Utl. aktier, andelar och fondandelar  
Foreign shares and other equity 

65 895 59 912 15 541 -11 150 2 027 -435 65 895 - 

Försäkringssparande 
Insurance technical reserves 

48 180 -2 226 - 47 958 - 48 182 -2 

Finansiella derivat 
Financial derivatives 

-316 240 -1 169 -156 230 -18 157 - - -175 556 -140 684 

Handelskrediter   Trade credits 6 644 -1 688 - 723 - - -965 7 609 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter Other accounts receivable 

 

38 042 -47 606 101 127 -2 516 -18 577 -20 32 408 5 634 

Summa skulder       Total liabilities -171 408 31 892 -10 188 -8 157 39 955 -35 53 467 -224 875 
Monetärt guld och SDR 
Monetary gold and SDRs    

166 . -2 . . . -2 168 

Sedlar och mynt    Currency -1 527 - -1 483 - - - -1483 -44 
Inlåning1    Deposits1 -98 968 - -23 079 12 607 - - -10 472 -88 496 
Certifikat2    Short term securities2 -33 990 -7 225 -13 367 -15 197 - - -35 789 1 799 
Obligationer och förlagsbevis   
Long term securities  

79 865 22 147 24 875 33 860 - - 80 882 -1 017 

Lån    Loans -18 693 -8 013 17 097 -7 552 42 171 20 43 723 -62 416 
Börsnoterade aktier   Listed shares -3 841 1 1 - - - 2 -3 843 
Ej börsnoterade aktier 
Unlisted shares 

82 760 17 853 10 188 - - - 28 041 54 719 

Andra ägarandelar   Other equity  3 398 568 -205 - - - 363 3 035 
Fondandelar   Mutual funds shares 42 796 - 30 812 - - - 30 812 11 984 
Försäkringssparande 
Insurance technical reserves 

48 180 482 30 412 17 363 - - 48 257 -77 

Finansiella derivat 
Financial derivatives 

-316 240 -2 216 -147 599 -21 959 - - -171 774 -144 466 

Handelskrediter      Trade credits 6 644 8 295 - -4 955 - - 3 340 3 304 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter Other accounts payable 

38 042 - 62 162 -22 324 -2 216 -55 37 567 475 

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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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 -7,4 -7,7 -1,8 13,5 -3,3 
 1997 23,7 -76,6 -9,3 -28,6 -90,8 
 1998 -27,1 -72,8 30,9 -109,5 -178,6 
 1999 -37,1 -137,2 -29,6 91,0 -112,9 
 2000 -114,6 -92,8 -22,9 39,8 -190,5 
 2001 -75,0 -80,2 -170,4 31,9 -293,7 
 2002 -119,5 35,2 27,8 -22,5 -79,1 
 2003 25,7 90,1 -59,2 96,3 152,9 
 2004 30,8 -65,8 113,2 33,4 111,5 
 2005 -101,9 -4,2 19,6 61,0 -25,5 
 2006 -75,4 23,2 24,2 72,3 44,3 
 2007 -109,9 -36,2 -23,5 -85,9 -255,4 
 2008 -51,5 -125,9 -97,1 -68,6 -343,1 
 2009 -85,1 -32,1 85,5 70,0 38,3 
 2010 120,2 -65,8 32,9 30,3 117,6 
 2011 -121,8 -52,9 70,6 83,7 -20,4 
 2012 5,9 -46,5 -62,9 78,7 -24,8 
 2013 -1,4 -11,3 10,7 -12,9 -14,9 
 2014 -78,1 -66,6 -73,5 131,7 -86,6 
       
Finansiella bolag  Financial corporations 1996 92,0 32,8 -1,2 16,6 140,2 
 1997 18,9 30,7 -10,3 56,3 95,5 
 1998 -14,4 38,4 6,9 18,2 49,1 
 1999 27,4 -4,6 10,8 -31,2 2,4 
 2000 43,5 39,4 -6,0 48,6 125,5 
 2001 32,2 0,7 113,6 88,7 235,1 
 2002 28,5 47,7 27,2 23,2 126,6 
 2003 54,1 -45,1 13,9 -13,7 9,3 
 2004 -1,7 0,4 -63,1 -13,4 -77,8 
 2005 26,1 -0,8 17,6 -43,9 -1,0 
 2006 63,5 -80,9 -42,4 29,1 -30,8 
 2007 116,9 -142,3 88,1 159,1 221,8 
 2008 -40,3 -69,5 -7,4 129,3 12,2 
 2009 56,4 82,0 10,3 2,7 151,3 
 2010 -53,3 -25,8 19,2 -59,4 -119,2 
 2011 84,8 47,2 34,2 -23,2 143,0 
 2012 77,4 -33,7 64,7 62,0 170,4 
 2013 5,1 9,7 13,1 42,6 70,4 
 2014 6,0 -0,9 38,3 18,9 62,4 
       
Offentlig förvaltning  General government 1996 -2,1 11,7 -39,9 -17,1 -47,5 
 1997 9,2 18,9 -14,4 -34,5 -20,7 
 1998 12,0 52,8 -14,4 -26,7 23,6 
 1999 17,6 27,2 -4,4 -4,5 35,9 
 2000 40,3 12,6 0,5 8,9 62,4 
 2001 19,7 8,8 -12,6 -2,2 13,7 
 2002 28,9 -17,5 -7,0 -27,1 -22,8 
 2003 -6,7 16,6 7,0 -30,4 -13,4 
 2004 -8,4 27,2 11,1 -9,5 20,5 
 2005 10,5 49,4 0,2 -20,9 39,2 
 2006 55,7 23,6 -6,0 -7,0 66,3 
 2007 44,5 40,2 47,3 -12,1 119,9 
 2008 44,6 45,8 29,7 -53,2 66,9 
 2009 31,6 16,4 6,6 -76,5 -21,9 
 2010 32,0 17,9 19,2 -75,6 -6,5 
 2011 26,1 26,1 2,7 -62,2 -7,3 
 2012 -2,1 18,1 9,7 -55,7 -30,0 
 2013 -7,9 11,6 -13,1 -34,6 -44,1 
 2014 -17,2 3,4 -5,9 -54,4 -74,1 
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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 

Statlig förvaltning  Central government 1996 -3,5 4,3 -40,8 -24,3 -64,3 
 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 150,1 -4,6 -0,3 -6,7 138,5 
 2002 13,7 -11,6 -9,1 -27,3 -34,2 
 2003 -7,9 12,7 -9,9 -27,4 -32,6 
 2004 -19,7 17,6 -2,8 -9,9 -14,8 
 2005 -3,6 36,7 1,9 -34,8 0,2 
 2006 41,0 11,4 -14,9 -9,4 28,1 
 2007 23,1 24,0 36,5 -7,7 75,9 
 2008 28,0 32,6 11,4 -32,8 39,2 
 2009 23,2 17,3 6,0 -65,8 -19,3 
 2010 20,0 6,2 13,9 -59,3 -19,3 
 2011 20,8 19,7 -4,4 -48,7 -12,7 
 2012 -9,6 8,4 -3,6 -33,6 -38,4 
 2013 -12,3 5,4 -7,1 -26,4 -40,4 
 2014 -25,9 -1,8 -8,4 -26,8 -62,9 
       
Kommunal förvaltning  Local government 1996 2,4 -2,8 -3,5 8,7 4,9 
 1997 -3,5 -1,8 -2,8 4,3 -3,8 
 1998 -6,5 -1,7 -0,3 -3,7 -12,3 
 1999 5,5 -10,5 3,2 -1,4 -3,2 
 2000 8,5 3,5 -2,8 -11,5 -2,3 
 2001 3,1 1,1 -1,9 -2,5 -0,2 
 2002 4,3 -8,3 2,9 -1,6 -2,7 
 2003 -2,1 -2,5 11,3 -9,2 -2,5 
 2004 2,3 3,4 0,0 -3,3 2,4 
 2005 3,2 3,0 -2,6 8,0 11,6 
 2006 7,7 -2,3 4,3 -3,1 6,6 
 2007 10,8 -2,4 8,1 -8,2 8,3 
 2008 2,8 5,6 6,4 -18,2 -3,4 
 2009 9,0 -3,6 -3,3 -8,8 -6,7 
 2010 11,6 6,3 4,1 -16,3 5,8 
 2011 1,1 -3,8 3,5 -14,6 -13,8 
 2012 3,0 1,8 13,3 -20,3 -2,2 
 2013 2,9 2,0 -2,7 -2,3 0,0 
 2014 8,7 -4,2 2,0 -24,5 -18,1 
       
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 15,1 1,0 29,5 
 1999 -2,1 -4,7 -9,6 -11,0 -27,4 
 2000 1,6 2,4 -5,9 4,4 2,5 
 2001 -133,4 12,3 -10,4 7,0 -124,6 
 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 -2,2 31,1 
 2009 -0,7 2,7 3,9 -1,9 4,1 
 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 0,0 -1,8 10,5 
 2013 1,4 4,1 -3,2 -5,9 -3,6 
 2014 0,0 9,4 0,5 -3,0 6,9 
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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 

Hushåll Households 1996 42,4 31,3 41,8 -1,5 114,0 
 1997 17,9 23,0 28,0 -0,3 68,7 
 1998 25,9 6,8 8,4 -2,1 39,0 
 1999 24,3 30,6 37,8 -20,3 72,4 
 2000 1,6 26,6 40,4 -34,4 34,1 
 2001 27,2 33,6 6,6 -20,2 47,2 
 2002 30,3 47,3 -1,5 34,1 110,1 
 2003 42,3 37,7 13,0 11,1 104,0 
 2004 22,2 27,0 3,5 -10,1 42,6 
 2005 25,8 32,7 5,4 -2,4 61,5 
 2006 43,0 8,4 8,2 -23,4 36,3 
 2007 33,6 56,8 -6,8 -0,3 83,3 
 2008 58,6 46,5 4,3 56,3 165,6 
 2009 45,4 39,1 -8,1 9,0 85,4 
 2010 32,9 40,7 -14,1 6,2 65,6 
 2011 37,0 56,7 8,4 22,1 124,1 
 2012 53,7 85,7 19,0 5,2 163,6 
 2013 66,5 101,4 19,6 28,3 215,8 
 2014 62,6 98,4 9,7 30,6 201,4 
       
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 -1,6 -0,1 2,6 4,3 
 2011 -4,3 1,9 -1,3 -2,5 -6,2 
 2012 3,7 2,4 0,7 -1,5 5,4 
 2013 1,9 -4,9 -4,2 -0,4 -7,6 
 2014 2,7 -6,3 3,9 -3,4 -3,1 
       
Svenska fordringar mot utlandet 1996 124,9 72,3 -3,7 13,7 207,3 
Swedish claims on rest of the world 1997 69,2 -5,0 -6,0 -5,8 52,4 
 1998 -3,7 25,2 32,5 -119,2 -65,2 
 1999 34,3 -82,0 14,3 35,5 2,0 
 2000 -25,1 -8,0 9,2 61,6 37,8 
 2001 6,8 -37,8 -63,4 100,7 6,3 
 2002 -28,8 113,1 44,7 8,0 137,0 
 2003 118,2 100,2 -23,0 65,2 260,6 
 2004 45,8 -13,0 64,1 0,7 97,6 
 2005 -40,0 77,9 46,5 -7,9 76,5 
 2006 93,8 -29,4 -16,4 68,3 116,4 
 2007 89,3 -83,4 102,3 62,6 170,8 
 2008 14,5 -104,3 -69,2 65,9 -93,2 
 2009 52,8 103,7 94,1 4,0 254,6 
 2010 135,2 -34,6 57,1 -95,9 61,8 
 2011 21,8 79,0 114,5 17,8 233,2 
 2012 138,7 26,0 31,1 88,7 284,5 
 2013 64,2 106,4 26,0 23,0 219,6 
 2014 -24,0 28,0 -27,5 123,4 100,0 

3) 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) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 
549/2013. 

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 
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 som summan av transaktioner för finansiella 
tillgångar minus summan av transaktioner för skulder under perioden. Ställ-
ningsvärden definieras som innehavet av utestående tillgångar och skulder per 
den sista i kvartalet. För överlåtbara objekt som aktier och obligationer redovi-
sas dessa till marknadsvärde. Skillnaden mellan ställningsvärdet vid inneva-
rande kvartals slut och föregående kvartals slut består av transaktioner, värde-
förändringar och eventuella omklassificeringar. 

Finansiell förmögenhet definieras som summan av ställningsvärden för utestå-
ende finansiella tillgångar minus summan av ställningsvärden för utestående 
skulder. 

Omklassificeringar uppstår exempelvis vid förändringar i populationen i det 
statistiska underlaget eller vid andra omvärldsförändringar. 

Monetära finansinstitut (MFI) omfattar banker, bostadsinstitut, kommun- och 
företagsfinansierade institut och övriga kreditmarknadsbolag.  

 
Teckenförklaring 
Explanation of symbols 

– Noll Zero 
0 
0,0 

Mindre än 0,5 
Mindre än 0,05 

Less than 0.5 
Less than 0.05 

.. Uppgift inte tillgänglig eller för 
osäker för att anges 

Data not available 

. Uppgift kan inte förekomma Not applicable 
* Preliminär uppgift Provisional figure 
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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, bland annat 
för den icke-finansiella företagssektorn som baseras på urvalsundersökningar. 
Statistikkällor inriktat på vissa specifika finansobjekt så som svenska noterade 
aktier används också. Sammanställning och publicering av finansräkenskaper 
görs varje kvartal och benämns då kvartalsvisa finansräkenskaper. Varje år 
sammanställs och publiceras även årsvisa finansräkenskaper. De bygger på 
definitiva årsbokslut och mer komplett årsstatistik och är därför mer fullständiga 
än de kvartalsvisa finansräkenskaperna. Preliminära årsberäkningar publiceras i 
samband med publiceringen av fjärde kvartalet i mars efterföljande år. Defini-
tiva årsberäkningar publiceras i september efterföljande år. 

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 det är undersökning-
ar gällande icke-finansiella företag. De undersöks genom urvalsundersökningar. 
Det finns även täckningsproblem på grund av bristfällig statistik eller på grund 
av att statistik saknas för vissa sektorer. I sådana fall används residualberäk-
ningar, 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 
Från och med 24 september 2014 baseras finansräkenskaperna på förordningen 
ENS 2010 (Europeiska Nationalräkenskapssystemet), vilken i sin tur baseras på 
SNA 2008 (System of National Accounts). SNA 2008 har tagits fram i samar-
bete med de stora internationella organisationerna FN, OECD, EU, IMF och 
Världsbanken. ENS 2010 är en tillämpning av SNA 2008 för EU-länderna. An-
passningen till ENS innebar bland annat ändrad sektorindelning, nya finansob-
jekt och nya definitioner av vissa finansobjekt. Tidigare baserades finansräken-
skaperna på rekommendationen ENS 95 som i sin tur baserades på SNA 93. 

 

Revideringar 
2015-03-19:  Från och med fjärde kvartalet 2014 har MFI-statistiken övergått 
till en ny blankett enligt Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 
2014:2) om finansinstitutens rapportering av finansmarknadsstatistik. Den nya 
blanketten anpassades till det uppdaterade europeiska systemet för nationella 
och regionala räkenskaper (ENS 2010). För mer information om dessa föränd-
ringar, se dokument: ”Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära 
finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)”. 

 

De största förändringarna i den nya blanketten omfattade de korta positionerna. 
De korta positionerna av räntebärande värdepapper samt aktier och andelar 
(sammanlagt 154 mdkr) dras nu från värdepappersinnehav och aktieinnehav på 
tillgångssidan, samtidigt minskar skulderna med motsvarande belopp (154 
mdkr) genom att beloppet dras från posten övriga skulder (FL.899) i sektorn 
banker (S.1221). 

 
 
 

http://www.scb.se/Statistik/FM/FM5001/_dokument/Uppgiftslamnare/MFI/Beskrivning-av-forandringar-MFI.pdf
http://www.scb.se/Statistik/FM/FM5001/_dokument/Uppgiftslamnare/MFI/Beskrivning-av-forandringar-MFI.pdf
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2015-03-19: Transaktioner och ställningsvärden för förinbetalda premier och 
skadeanspråk inom livbolagen har flyttats från F.6100 Förinbetalda premier 
och skadeanspråk  till F.6211Privat försäkringssparandet, traditionell för hela 
tidsserien 1996-2014. Transaktioner och ställningsvärden avseende avsättningar 
för oreglerade skador fördes tidigare som F.6100 Förinbetalda premier och 
skadeanspråk och har nu flyttats till F.6500 Övriga livförsäkringsförmåner. 
Ändringarna påverkar inte finansiell förmögenhet eller finansiellt sparande. 

 

2015-03-19: Transaktioner i F.6300 Pensionsrätter reviderades från och med 
första kvartalet 1996 till och med fjärde kvartalet 2007. Det påverkar hushåll 
(S.14) och försäkringsbolags (S.128) finansiella sparande. Det är en 
metodförbättring med målet att minska skillnaden i transaktion mellan reala 
sektorräkenskapernas D.8, Justering för förändring i pensionsrätter och 
finansräkenskapernas F.6300, Pensionsrätter.  

 

2015-03-19: Kvartalsmönstret i statens finansiella sparande har i samband med 
den här publiceringen reviderats för perioden 2012 och framåt, till följd av en 
ny metod för periodiseringar av skatter och sociala avgifter. Den nya metoden 
utgår från Ekonomistyrningsverkets (ESV) kvartalsperiodiseringar netto per 
skattetyp (moms, inkomstskatter etc). Årsuppgiften för skatteperiodiseringen 
har inte påverkats. Den nya metoden innebär stora förbättringar av det kvar-
talsvisa finansiella sparandet både när det gäller jämförelsen mot de reala räken-
skaperna för staten men även för hushållssektorn. 

 

Andra förbättringar i statens beräkningar som införts i samband med den här 
publiceringen avser byte av källa för FA.2200 Inlåning, överförbar, FA.2900 
Inlåning, övrig samt FL.4100 Kortfristiga lån för perioden 2012 och framåt. 
Tidigare användes motpartsinformation  som källa. Nu används staten som di-
rekt källa för posterna. 

 

Påverkan Maastrichtskulden: Revideringen av skatteperiodiseringarna påver-
kar inte Maastrichtskulden eftersom Maastrichtskulden består av posterna 
FL.2000 Inlåning sedlar och mynt, FL.3000 Räntebärande värdepapper, totalt 
samt FL.4000 Lån, totalt. Övergången från bankstatistiken till staten som direkt 
källa när det gäller FL.4100 Kortfristiga lån innebär att kvartalsskulden ökar 
med 5-13 miljarder kronor kv1-kv3 för perioden 2012-2014 men ingen påver-
kan på Maastrichtskulden 2012 och 2013 (kv4). Utestående repor i Kammarkol-
legiet höjer Maastrichtskulden 2014kv4 med ca. 63 miljarder kronor men detta 
till följd av ändrat regelverk i förvaltningen inom staten som innebär att andra 
statliga enheter, förutom Riksgälden, får inneha utestående repor över årsskiftet.  

 

Översyn av andra poster i skuldberäkningen har skett i samband med ovanstå-
ende nämnda revideringar som påverkat konsolideringen av Maastrichtskulden i 
mindre grad för perioden 2010-2014. 

 

2015-03-19: Nya uppgifter om pensionsmyndighetens repor har tillkommit till 
publiceringen för det fjärde kvartalet 2014. Reporna har införts från första kvar-
talet 2012, vilket redovisas som korta lån från banker på sektorns skuldsida 
samt inlåning i banker på sociala trygghetsfonders tillgångssida. 
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2015-03-19: Populationen för kommunal förvaltning har utökats med fyra 
landstingsägda sjukhus samt kommunalförbund till den här publiceringen. Po-
pulationen för kommunal förvaltning i finansräkenskaperna är därmed nu den-
samma som i de reala räkenskaperna.3 De fyra sjukhusaktiebolagen utgjorde 
redan vid förra kvartalsberäkningen en del av populationen, men då enbart för 
åren 2012 och framåt. Sjukhusen ingår nu i beräkningarna av kommunal för-
valtning från och med de år då bolagen bildades (2000, 2002 och 2009). Kom-
munalförbunden påverkar tidsserien från och med 2008 och framåt. Källor till 
beräkningarna utgörs av räkenskapssammandraget (RS) för kommunalförbund 
samt årsredovisningar. Påverkan på den kommunala förvaltningens finansiella 
sparande, tillgångar och skulder är liten. 

 

2015-03-19: I samband med övergången till ESA2010 har Betalningsbalansen 
på SCB i samarbete med Nationalräkenskaperna gjort en beräkningsöversyn av 
fritidshusägande i utlandet respektive utländsk ägande av fritidshus i Sverige för 
åren 2003 och framåt. Fram till och med 2002 har information samlats in av 
Riksbanken, tiden före 2002 är därför oförändrad.  Den nya beräkningsmodellen 
baseras dels på skattningar från externa undersökningar, dels på SCB:s egen 
statistik över fritidshus i Sverige och avser ställningsvärden, transaktioner och 
avkastning. Avkastningen bokfördes i Nationalräkenskaperna 2014 kvartal 2 
medan nya stockvärden och transaktioner infördes i finansräkenskaperna i sam-
band med denna publicering för åren 2003-2014. Den nya beräkningsmodellen 
av ställningsvärden och transaktioner har lett till stora revideringar, framför allt 
för hushållens ägande av fritidshus i utlandet. Med införandet av den nya beräk-
ningsmodellen har hushållens tillgångar under den reviderade perioden ökat 
med mellan 30-131 miljarder kronor. Hushållens finansiella sparande påverka-
des under 2014 med +8,5 miljarder kronor. På motsvarande sätt ökade utländska 
innehav i svenska fritidshus, dock i mindre omfattning. 

 

2015-03-19: Transaktioner i F.5200 Fondandelar, totalt reviderades från och 
med första kvartalet 2013. Svensk registrerade fonder ger inte längre utdelning i 
samma omsträckning som tidigare då skattereglerna för utdelning ändrades i 
januari 2013. Det europeiska regelverket ENS 2010 ger riktlinjer om att de 
värdeförändringar som tillkommer som en följd av mottagna utdelningar och 
ränteintäkter ska föras som en transaktion både för fondens tillgångar och för 
deras skulder i form av fondandelar. Detta ger investeringsfonder (S.124) ett 
finansiellt sparande och en finansiell förmögenhet som uppgår till noll. Andra 
sektorer som påverkas av denna revidering är framförallt hushåll (S.14) och 
försäkringsbolag (S.128) vars finansiella sparande ökar.  

 

2015-03-19: I samband med beräkningen av fjärde kvartalet 2014 har en revide-
ring av svenska börsnoterade aktier genomförts. Revideringen avser perioden 
2010kv1 och framåt. Dessutom sektorfördelades år 2010 med kompletterande 
information från Aktieägarstatistiken. Denna sektorfördelning genomfördes 
med samma metod som presenterades i samband med beräkningen av andra 
kvartalet 2014. Sektorklassificeringen baseras på den nya anpassade sektor-
klassificeringen Standard för institutionell sektorindelning 2014 (INSEKT 
2014). Data innan 2010kv1 kommer fortfarande att publiceras på samma sätt 

3 Kommunala icke-vinstdrivande organisationer och teatrar ingår inte i populationen för kommunal förvalt-
ning i finansräkenskaperna. Enheternas påverkan på de reala räkenskaperna är marginell och statistiktill-
gången bristfällig. 
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som tidigare. Detta betyder att transaktionerna i svenska börsnoterade aktier 
endast bokförs som en post.  
 

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

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

 

 
 
 

http://www.scb.se/
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In English 

Households' loans rose 
 

Households' loans increased in the fourth quarter of 2014 by SEK 48 billion 
and amounted to SEK 3 259 billion at the end of the year. This was the largest 
increase in borrowing during a fourth quarter in five years. 
 
Households' financial savings amounted to SEK 31 billion during the fourth 
quarter of 2014. The biggest proportion of the households’ savings was in bank 
accounts, insurances and funds. Of households' financial assets of SEK 10 678 
billion, SEK 1 361 billion or more than 10 percent were in deposit accounts in 
banks. Insurance savings are the largest financial asset of households, and com-
prise 40 percent of total assets. These savings include private pension savings as 
well as occupational pensions and the premium pension savings.  While new 
savings in insurances totalled SEK 49 billion, the premium pension savings 
comprised SEK 13 billion.  
 

Households continued to make net purchases of funds. These equalled SEK 14 
billion in total in the fourth quarter, of which the category other funds accounted 
for a significant part.  
 

At the end of 2014, households' loans amounted to SEK 3 259 billion, which 
corresponded to roughly one third of households' total financial assets. The 
increase in debt has a seasonal pattern and normally increases the most during 
the second quarter, when many houses and apartments change owners. In 2014 
loans increased, new loans minus those that have become due, by SEK 50 bil-
lion in the second quarter. The increase was  roughly at the same level in the 
fourth quarter, an increase of SEK 48 billion. This was the largest increase in 
loans during the fourth quarters of the last five years.  
 

Households loans, transactions, SEK billions 

 
 
 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

q1

q2

q3

q4

 
 
 



Finansinspektionen och SCB 21 FM 17 SM 1501 

 
The Swedish krona depreciated during the fourth quarter. Foreign investors' 
holdings in Swedish debt securities increased during the quarter since these 
were largely in foreign currency. Foreign investors made net sales of Swedish 
bank certificates and housing bonds for SEK 14 billion and 26 billion respec-
tively; at the same time they made net purchases of government securities for 
SEK 59 billion.  

 

The market value of the government debt4 continued to grow during 2014 and 
amounted to SEK 1 884 billion at the end of the year. This corresponds to an 
increase of SEK 255 billion during 2014, of which SEK 121 billion originates 
from re-evaluations as a result of a strong USD and low market interest rates. 
Above all, the government issued short-term debt securities. During the fourth 
quarter the government normally has negative financial savings, and this was 
the case in the fourth quarter of 2014.  

List of tables 
1. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 4 th quarter 
2014, transactions (SEK million) 10 
2. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 3rd quarter 
2014, transactions (SEK million) 11 
3. Net lending(+)/net borrowing(-) according to financial accounts, 
quarterly (SEK billion) 12 
3. Net lending(+)/net borrowing(-) according to financial accounts, 
quarterly (SEK billion) 13 
3. Net lending(+)/net borrowing(-) according to financial accounts, 
quarterly (SEK billion) 14 
Explanation of symbols 15 
 

 

4The market value of the Swedish central government debt differs somewhat from the central government 
debt published by the Swedish National Debt Office. The latter only presents issued securities in its presenta-
tion of debts. The financial accounts show the entire balance sheet for the central government, which also 
includes other debts from central government units such as the Swedish National Board of Student Aid and 
the Legal, Financial and Administrative Services Agency. 
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