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FM 17 SM 1703 

Finansräkenskaper andra kvartalet 2017  
Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer 
Financial accounts second quarter 2017 

I korta drag 
Icke-finansiella bolag emitterade mer  
värdepapper 

Icke-finansiella bolag ökade sin upplåning både i emitterade värdepapper och 
via lån i monetära finansinstitut under andra kvartalet 2017. Under de tre sen-
aste kvartalen har upplåning via räntebärande värdepapper ökat mer än lån i 
monetära finansinstitut.  
 

Upplåning via emitterade värdepapper har under de senaste åren blivit en allt 
större del av de icke-finansiella bolagens finansiering. De icke-finansiella bola-
gen ökade under andra kvartalet 2017 sin upplåning i emitterade räntebärande 
värdepapper med 74 miljarder, varav 64 miljarder var transaktioner och 10 mil-
jarder var värdeförändring. Sammantaget uppgick de icke-finansiella bolagens 
emitterade räntebärande värdepapper till 1 024 miljarder vid slutet av andra 
kvartalet. Upplåningen via lån i monetära finansinstitut ökade med 30 miljarder 
och lånestocken uppgick till 2 134 miljarder vid utgången av kvartalet. Under 
den senaste fyraårsperioden har de icke-finansiella bolagens upplåning i emitte-
rade räntebärande värdepapper ökat med 47 procent samtidigt som lånen i mo-
netära finansinstitut ökat med 14 procent. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Finansinspektionen och SCB 2 FM 17 SM 1703 

 

 
 
 

 
Icke-finansiella bolags emitterade värdepapper och lån i monetära 
finansinstitut, mdkr 

 
 

Även om icke-finansiella bolags emitterade räntebärande värdepapper har ökat 
snabbare än lån de senaste åren, så var lån i banker och andra monetära finans-
institut fortsatt den största finansieringsformen. 
 
Fortsatt högt hushållssparande 
Hushållens finansiella sparande var 81 miljarder kronor under andra kvartalet 
2017, vilket var en fortsatt hög nivå. Andra kvartalet har säsongsmässigt ett 
högt sparande då merparten av aktieutdelningarna äger rum detta kvartal.  
Hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar fortsatte att öka, främst till följd av 
köp av nyproducerade bostadsrätter. Nettoköpen under andra kvartalet 2017 
uppgick till 17 miljarder kronor, vilket var en betydande ökning. Andra kvarta-
let föregående år uppgick motsvarande investeringar till 14 miljarder och 2015 
till 9 miljarder. Hushållens lån ökade med 77 miljarder kronor under andra 
kvartalet vilket var i nivå med rekordnoteringen andra kvartalet 2016. Tillväxt-
takten låg på 6,7 procent i årstakt och lånen uppgick vid utgången av kvartalet 
till 3 860 miljarder kronor. 
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Statistiken med kommentarer 

Fortsatt uppgång på Stockholmsbörsen  
Stockholmsbörsen steg med 2,6 procent under andra kvartalet 2017, enligt Af-
färsvärldens generalindex. Börsen hade då stigit fyra kvartal i rad och generalin-
dex var drygt 20 procent högre än vid utgången av andra kvartalet 2016. Börs-
uppgången har gynnat de sektorer som har stora tillgångar i aktier.  
 

Affärsvärldens generalindex (AFGX) 

 
 

Det har varit små förändringar i den svenska kronans växelkurs de tre senaste 
kvartalen. Kronan stärktes något under andra kvartalet 2017, mätt med TCW-
index som visar kronans värde mot en viktad valutakorg. Kronan var emellertid 
fortfarande något svagare än vad den var vid andra kvartalet 2016.  

Riksbanken lät reporäntan ligga kvar på -0,50 procent. Räntorna på både 5- och 
10-åriga svenska statsobligationer minskade något efter flera kvartal med upp-
gång. Sammantaget är räntenivåerna låga ur ett historiskt perspektiv, 10-årsrän-
tan var 0,5 procent vid utgången av andra kvartalet samtidigt som Eurozonens 
10-årsränta steg till 0,4 procent under kvartalet. Den amerikanska centralbanken 
har successivt höjt styrräntan. Vid utgången av andra kvartalet låg den i inter-
vallet 1,0 - 1,25 procent efter en höjning med 25 punkter i juni månad. Den 10-
åriga amerikanska statsobligationsräntan var tämligen oförändrad på drygt 2 
procent.  
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Riksbanken fortsatte stödköpen av 
statsobligationer  
Under andra kvartalet 2017 fortsatte Riksbanken att stödköpa svenska statsobli-
gationer och nettoköpen uppgick till 25 miljarder kronor. Under de senaste två 
och ett halvt åren har Riksbanken nettoköpt statsobligationer för 341 miljarder. 
Riksbankens innehav i statsobligationer uppgick vid utgången av andra kvarta-
let till 350 miljarder kronor. 
 

Riksbankens tillgångar i statsobligationer, ställningsvärden och 
transaktioner, mdkr 

 
 

Ökad inlåning från banker  
Riksbanken ökade sin inlåning från bankerna med 50 miljarder kronor under 
andra kvartalet 2017 och inlåningen var totalt 142 miljarder kronor vid ut-
gången av kvartalet. Inte sedan fjärde kvartalet 2009 har en så hög nivå noterats. 
 

Riksbankens inlåning från banker, ställningsvärden och  
transaktioner, mdkr 
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Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepap-
per 
De icke-finansiella bolagen ökade sin upplåning i MFI1 för andra kvartalet i rad. 
De monetära finansinstitutens utlåning till de icke-finansiella bolagen uppgick 
till 2 134 miljarder kronor vid utgången av kvartalet och har på fem år ökat med 
15 procent. De icke-finansiella bolagens upplåning via emitterade räntebärande 
värdepapper ökade med 74 miljarder under kvartalet och uppgick till 1 024 mil-
jarder vid slutet av andra kvartalet. På fem år har denna finansieringsform vuxit 
med 67 procent. Icke-finansiella bolags lån i MFI är fortsatt dominerande men 
finansiering via emittering av värdepapper vinner mark. 
 

Icke-finansiella bolags emitterade värdepapper och lån i monetära 
finansinstitut, mdkr 

 

Stora svängningar i inlåningen från utlandet 
Det har varit stora svängningar i MFIs inlåning från utlandet. Sammantaget 
uppgick utlandssektorns inlåning i MFI till 2 096 miljarder kronor vid utgången 
av andra kvartalet 2017. Netto minskade dessa med 214 miljarder kronor under 
kvartalet, vilket motsvarar 10 procent av stocken. Under första kvartalet var net-
tot av insättningarna 373 miljarder kronor. 
 

                                                      
1Monetära finansinstitut (MFI), innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och före-tagsfinansi-

erande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).    
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MFIs inlåning från utlandet, ställningsvärden och transaktioner, 
mdkr 

 

Hushållssparande på en fortsatt hög nivå 
Hushållens finansiella sparande var under andra kvartalet 2017 kvar på en fort-
satt hög nivå och uppgick till 81 miljarder kronor2. Andra kvartalet har säsongs-
mässigt ett högt sparande då merparten av aktieutdelningarna äger rum detta 
kvartal. Sparandet var något lägre än andra kvartalet närmast föregående år. År 
2014 låg sparandet på rekordhöga 103 miljarder detta kvartal. Sedan dess har 
sparandet under andra kvartalet mattats av något för varje år.  
 

Hushållens finansiella sparande, transaktioner, 2:a kvartalet, mdkr 

 
 

Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 13 210 miljarder kronor vid ut-
gången av andra kvartalet 2017. Av dessa utgörs 38 procent av försäkringsspa-
rande, där tjänstepensionen är en betydande del. Netto var tjänstepensionsinsätt-
ningarna minus -uttagen 61 miljarder under andra kvartalet 2017.  
 

Hushållens tillgångar i bostadsrättsandelar fortsatte att öka, främst till följd av 
köp i nyproducerade bostadsrätter. Köpen uppgick netto till 17 miljarder kronor 
under andra kvartalet 2017, vilket är en betydande ökning. I fjol uppgick mot-
svarande investeringar till 14 miljarder och 2015 till 9 miljarder. Sammantaget 
                                                      
2 Hushållens finansiella sparande har reviderats upp med 34 miljarder kronor sedan publiceringen av Sparba-
rometern. Sparbarometern som sammanställs utifrån mer preliminära underlag visade ett hushållssparande på 
46 miljarder. Främst är det periodiseringar av skatter, 21 miljarder, som reviderats, men det var flera poster 
som bidrog. Utöver revideringarna har införandet av transaktioner i onoterade aktier till denna publicering lyft 
sparandet med 5 miljarder. För mer information läs revideringsavsnittet i detta SM. 
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uppgick hushållens bostadsrättsandelar till 2 565 miljarder, vilket var nära en 
femtedel av hushållens finansiella tillgångar andra kvartalet 2017. 
 

Hushållens nettoköp av bostadsrättsandelar, transaktioner, mdkr 

 

Högt banksparande 
Hushållens nettoinsättningar, insättningar minus uttag, på bankkonton var fort-
satt höga och uppgick under andra kvartalet till 56 miljarder kronor, vilket var 
17 miljarder lägre än under andra kvartalet i fjol. Bankinlåningen uppgick sam-
mantaget till 1 686 miljarder vid utgången av andra kvartalet 2017. Det är nära 
en fördubbling på nio år.  
 

Hushållens nettoinsättningar bankkonton, transaktioner,  
2:a kvartalet, mdkr 

 
 

Hushållen nettoköpte noterade aktier för 3 miljarder och fonder för 15 miljarder. 
Främst var det fondkategorin andra fonder, där fond-i-fond, hedgefonder och 
blandfonder ingår, som ökade, men även aktiefonder nettoköptes. Räntefonder 
har nettosålts varje kvartal sedan 2015.  
 

Hushållen lånar mycket men tillväxttakten har 
stannat av  
Hushållen lån i bank och bostadsinstitut uppgick vid utgången av andra kvarta-
let 2017 till 3 573 miljarder kronor. Under kvartalet uppgick transaktionerna, 
nytagna minus förfallna lån, till 74 miljarder kronor, vilket är i nivå med andra 
kvartalet i fjol. I ett historiskt perspektiv är dessa två kvartal de kvartal hushål-
lens transaktioner i lån varit som högst och andra kvartalet 2008 uppgick de till 
nära 60 miljarder kronor.  
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Hushållens lån i bank och bostadsinstitut, transaktioner, mdkr 

 
 

Men även om lånen ligger på rekordhöga ökningar så har tillväxttakten mattats 
av sedan tredje kvartalet 2015 då tillväxten låg på 7,6 procent i årstakt. De sen-
aste tre kvartalen har tillväxttakten legat närmare 7 procent.  

Högt finansiellt sparande i staten  
Vid utgången av andra kvartalet 2017 noterades den marknadsvärderade stats-
skulden3 till 2 021 miljarder kronor, varav räntebärande värdepapper utgjorde 
1 362 miljarder kronor och övriga skulder såsom obetalda/förutbetalda inkoms-
ter och utgifter, inlåning, lån och tjänstepensionsskuld uppgick till 659 miljarder 
kronor. 
 

Statens skuld, ställningsvärden, mdkr 

 
 

Statsskulden ökade med 8 miljarder kronor under andra kvartalet 2017. Upplå-
ning i korta räntebärande värdepapper ökade samtidig som upplåningen med 
längre löptider minskade. Den svenska statsobligationsskulden minskade med 
48 miljarder kronor, varav 30 miljarder var en transaktionseffekt och 18 miljar-
der var en omvärderingseffekt.  
 

Statens finansiella sparande, transaktioner i finansiella tillgångar minus trans-
aktioner i skulder, var till 35 miljarder kronor. Det höga finansiella sparande 
andra kvartalet 2017 låg i nivå med andra kvartalet 2016 och förklarades, i hu-
vudsak, av en fortsatt god svensk ekonomi med höga skatteinkomster för staten. 

                                                      
3 Den svenska marknadsvärderade statsskulden skiljer sig något emot den statsskuld Riksgälden publicerar. 

Riksgälden skuldredovisning visar endast emitterade värdepapper. Finansräkenskaperna visar den fullstän-
diga balansräkningen för staten, som innebär att även andra statliga enheters skuld ingår. 
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Historiskt låga ränteutbetalningar på statsskulden har också bidragit till över-
skottet. Under andra kvartalet 2017 placerades 54 miljarder i riksbankscertifi-
kat, motsvarande placering under andra kvartalet 2016 var 37 miljarder kronor. 
För helåret 2016 uppgick statens finansiella sparande till 69 miljarder kronor.  
 

Statens finansiella sparande, transaktioner, mdkr 

 
 
Sociala trygghetsfonder sålde aktier i utlandet 
Sektorn sociala trygghetsfonder består av de fem AP-fonderna i det allmänna 
pensionssystemet, den traditionella försäkringen inom premiepensionssystemet 
samt vissa andra tillgångar och skulder som Pensionsmyndigheten förvaltar 
inom premiepensionssystemet. 
 

Det finansiella sparandet uppgick under det andra kvartalet till 9 miljarder kro-
nor. Sektorn nettosålde under andra kvartalet aktier och andelar i utlandet för 19 
miljarder samtidigt som de nettoköpte obligationer för 10 miljarder. Sedan års-
skiftet har sektorn sålt aktier och andelar för totalt 24 miljarder samtidigt som 
de köpt räntebärande värdepapper för 21 miljarder. 
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Tabeller 

1. Finansiellt sparande för olika sektorer 2017 kv 2, transaktioner (mnkr) 
1. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 2nd quarter 2017, transactions (SEK 
millions)  

 
Summa Icke finan-

siella bolag 
Finansiella 

bolag 
Offentlig 

förvaltning Hushåll  
 

HIO3 
Summa 
svenska 
sektorer 

Utlandet 

 
Total Non-finan-

cial corp. 
Financial 

corp. 

General 
govern-

ment 
Household 

 
NPISH3 

Total, 
Swedish 

sectors 

Rest of the 
world 

Finansiellt sparande 
Net lending/net borrowing 

- 5 204 -15 680 43 584 80 533 467 114 108 -114 108 

Finansiella tillgångar 
Financial assets   

-409 828 86 367 -226 438 61 191 160 050 609 81 779 -491 607 

Monetärt guld och SDR 
Monetary gold and SDRs    

798 . 788 . . . 788 10 

Sedlar, mynt och inlåning1 

Currency and deposits1 
30 271 -21 058 214 529 -1 199 55 342 -2 465 245 149 -214 878 

Certifikat2   Short term securities2 39 981 9 800 -51 933 49 783 - - 7 650 32 331 
Obligationer och förlagsbevis   
Long term securities 

-88 252 19 247 -77 104 8 402 -6 359 - -55 814 -32 438 

Lån    Loans -26 193 9 585 14 563 -14 121 - -14 10 013 -36 206 
Sv. börsaktier  Sw. listed shares 8 914 -4 861 -215 4 717 3 404 921 3 966 4 948 
Sv. ej börs. akt.  Sw. unlisted sh. 68 790 19 570 -13 020 -1 790 4 916 159 9 835 58 955 
Sv. andra ägarandelar  Other equity 16 587 151 -984 324 16 758 - 16 249 338 
Sv. fondandelar  Sw. mutual fund sh. 61 785 628 33 387 1 886 14 778 1 731 52 410 9 375 
Utl. aktier, andelar och fondandelar  
Foreign shares and other equity 

104 575 80 540 41 209 -17 906 732 - 104 575 - 

Försäkringssparande 
Insurance technical reserves 

60 825 -541 -256 - 62 030 - 61 233 -408 

Finansiella derivat 
Financial derivatives 

-671 604 -1 208 -337 492 -11 470 - - -350 170 -321 434 

Handelskrediter och förskott 
Trade credits and advances 

18 926 18 628 - 3 244 - - 21 872 -2 946 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter Other accounts receivable 

 

-35 231 -44 114 -49 910 39 321 8 449 277 -45 977 10 746 

Summa skulder       Total liabilities -409 828 81 163 -210 758 17 607 79 517 142 -32 329 -377 499 
Monetärt guld och SDR 
Monetary gold and SDRs    

798 - 10 - - - 10 788 

Sedlar och mynt    Currency -178 - -615 - - - -615 437 
Inlåning1    Deposits1 30 449 - 118 757 9 933 - - 128 690 -98 241 
Certifikat2    Short term securities2 39 981 15 208 17 788 8 409 - - 41 405 -1 424 
Obligationer och förlagsbevis   
Long term securities  

-88 252 48 341 -66 002 -26 095 - - -43 756 -44 496 

Lån    Loans -26 193 -50 133 -36 654 2 765 76 682 76 -7 264 -18 929 
Börsnoterade aktier   Listed shares 53 587 9 025 -111 - - - 8 914 44 673 
Ej börsnoterade aktier 
Unlisted shares 

122 487 40 869 28 046 -125 - - 68 790 53 697 

Andra ägarandelar   Other equity  9 095 17 586 -999 - - - 16 587 -7 492 
Fondandelar   Mutual funds shares 75 482 - 61 785 - - - 61 785 13 697 
Försäkringssparande 
Insurance technical reserves 

60 825 1 163 56 601 3 127 - - 60 891 -66 

Finansiella derivat 
Financial derivatives 

-671 604 -1 195 -336 871 -9 819 - - -347 885 -323 719 

Handelskrediter och förskott       
Trade credits and advances 

18 926 299 - 10 794 - - 11 093 7 833 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter Other accounts payable 

-35 231 - -52 493 18 618 2 835 66 -30 974 -4 257 

1.) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 
2.) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included. 
3.) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Non profit institution serving households.   
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2. Finansiellt sparande för olika sektorer 2017 kv 1, transaktioner (mnkr) 
2. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 1st quarter 2017, transactions (SEK 
millions) 

 
Summa Icke finan-

siella bolag 
Finansiella 

bolag 
Offentlig 

förvaltning Hushåll  
 

HIO3 
Summa 
svenska 
sektorer 

Utlandet 

 
Total Non-finan-

cial corp. 
Financial 

corp. 

General 
govern-

ment 
Household 

 
NPISH3 

Total, 
Swedish 

sectors 

Rest of the 
world 

Finansiellt sparande 
Net lending/net borrowing 

- -107 092 -26 045 18 234 71 084 9 500 -34 319 34 319 

Finansiella tillgångar 
Financial assets   

700 013 -30 153 375 097 9 527 123 636 9 579 487 686 212 327 

Monetärt guld och SDR 
Monetary gold and SDRs    

9 . 4 . . . 4 5 

Sedlar, mynt och inlåning1 

Currency and deposits1 
742 116 36 830 344 109 -8 718 2 036 8 126 382 383 359 733 

Certifikat2    Short term securities2 164 906 -14 156 99 610 10 209 - - 95 663 69 243 
Obligationer och förlagsbevis   
Long term securities 

94 482 1 070 3 645 15 677 -791 - 19 601 74 881 

Lån    Loans 138 721 -45 864 175 695 28 676 - -48 158 459 -19 738 
Sv. börsaktier  Sw. listed shares -6 3 210 6 285 -4 730 1 377 - 6 142 -6 148 
Sv. ej börs. akt.  Sw. unlisted sh. 30 273 6 619 -7 012 681 4 538 146 4 972 25 301 
Sv. andra ägarandelar  Other equity 13 246 1 667 -1 440 -212 12 893 - 12 908 338 
Sv. fondandelar  Sw. mutual fund sh. 59 579 4 183 33 191 219 13 924 1 385 52 902 6 677 
Utl. aktier, andelar och fondandelar  
Foreign shares and other equity 

101 216 81 550 22 696 -3 762 732 - 101 216 - 

Försäkringssparande 
Insurance technical reserves 

58 315 2 079 984 - 53 683 - 56 746 1 569 

Finansiella derivat 
Financial derivatives 

-739 492 -789 -372 848 -18 529 - - -392 166 -347 326 

Handelskrediter och förskott    
Trade credits and advances 

-28 812 -23 107 - -3 934 - - -27 041 -1 771 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter Other accounts receivable 

 

65 460 -83 445 70 178 -6 050 35 244 -30 15 897 49 563 

Summa skulder       Total liabilities 700 013 76 939 401 142 -8 707 52 552 79 522 005 178 008 
Monetärt guld och SDR 
Monetary gold and SDRs    

9 - 5 - - - 5 4 

Sedlar och mynt    Currency -4 677 - -4 709 - - - -4 709 32 
Inlåning1    Deposits1 746 793 - 406 987 2 100 - - 409 087 337 706 
Certifikat2    Short term securities2 164 906 2 745 173 743 -14 593 - - 161 895 3 011 
Obligationer och förlagsbevis   
Long term securities  

94 482 48 589 29 984 30 104 - - 108 677 -14 195 

Lån    Loans 138 721 -3 888 96 519 -27 457 53 238 96 118 508 20 213 
Börsnoterade aktier   Listed shares 52 271 - -6 - - - -6 52 277 
Ej börsnoterade aktier 
Unlisted shares 

73 711 20 803 9 376 94 - - 30 273 43 438 

Andra ägarandelar   Other equity  17 962 14 686 -1 440 - - - 13 246 4 716 
Fondandelar   Mutual funds shares 60 364 - 59 579 - - - 59 579 785 
Försäkringssparande 
Insurance technical reserves 

58 315 884 53 782 3 622 - - 58 288 27 

Finansiella derivat 
Financial derivatives 

-739 492 -1 424 -371 592 -9 618 - - -382 634 -356 858 

Handelskrediter och förskott       
Trade credits and advances 

-28 812 -5 456 - -25 641 - - -31 097 2 285 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter Other accounts payable 

65 460 - -51 086 32 682 -686 -17 -19 107 84 567 

1.) Inkl. riksgäldsspar. National debt savings included. 
2.) Inkl. statsskuldväxlar. Treasury bills included. 
3.) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Non profit institution 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 billions) 

  kv 1 kv 2  kv 3 kv 4 
Summa 
kvartal 

Icke-finansiella bolag  Non-financial corporations 1996 75,7 -71,6 -14,7 -1,0 -11,5 
 1997 1,9 -108,2 -17,1 -34,9 -158,4 
 1998 -113,2 -114,9 35,9 14,6 -177,5 
 1999 -8,4 -359,5 -40,1 89,8 -318,2 
 2000 -110,1 -83,3 -60,6 36,4 -217,6 
 2001 -167,2 -106,7 -216,3 21,9 -468,2 
 2002 -100,9 33,5 76,5 -27,3 -18,3 
 2003 14,2 72,5 -53,6 77,0 110,1 
 2004 -38,0 -71,2 90,2 27,1 8,0 
 2005 -73,1 -34,5 17,9 113,3 23,7 
 2006 -186,1 -29,3 -14,5 99,9 -130,1 
 2007 -128,7 -73,7 -11,5 -74,4 -288,4 
 2008 -166,4 -190,2 -105,3 11,3 -450,7 
 2009 -132,1 -43,6 138,3 82,9 45,6 
 2010 173,6 -102,9 24,7 -1,3 94,1 
 2011 -116,7 -24,8 17,7 57,8 -66,0 
 2012 -37,6 -71,8 -103,4 104,8 -108,0 
 2013 -99,7 -32,3 -13,7 131,5 -14,1 
 2014 -186,2 -68,4 -58,3 173,6 -139,4 
 2015 -42,2 -97,7 6,8 -98,2 -231,3 
 2016 72,5 -94,3 41,3 73,4 92,9 
 2017 -107,1 5,2   -101,9 
       
Finansiella bolag  Financial corporations 1996 -101,7 124,2 28,0 32,8 83,3 
 1997 -33,6 34,2 -37,1 83,7 47,2 
 1998 -23,9 55,4 3,0 29,7 64,2 
 1999 37,3 -32,0 45,6 -7,5 43,3 
 2000 13,6 53,6 -15,9 59,6 111,0 
 2001 51,6 5,7 162,1 120,0 339,4 
 2002 -14,6 44,8 9,3 58,4 97,8 
 2003 49,6 -104,3 26,7 -9,2 -37,1 
 2004 53,8 4,2 -38,4 -38,5 -18,9 
 2005 -8,5 4,8 -3,7 -77,8 -85,2 
 2006 96,6 -101,8 -31,6 -36,1 -72,8 
 2007 96,1 -135,7 66,9 160,4 187,7 
 2008 4,5 -37,0 -63,7 94,8 -1,4 
 2009 45,9 31,0 75,4 -5,1 147,2 
 2010 -116,5 1,6 90,5 -50,7 -75,1 
 2011 22,5 -15,5 -3,2 64,6 68,4 
 2012 -5,7 -20,2 75,6 -30,5 19,2 
 2013 119,8 -33,8 27,0 -35,1 77,9 
 2014 50,8 -4,4 -6,4 -6,4 33,6 
 2015 15,6 -81,7 -1,9 101,8 33,9 
 2016 -190,6 -26,6 -11,8 26,2 -202,8 
 2017 -26,0 -15,7   -41,7 
       
Offentlig förvaltning  General government 1996 -3,8 12,3 -46,3 -27,8 -65,6 
 1997 10,3 19,2 -14,2 -37,3 -22,0 
 1998 10,4 53,1 -14,8 -28,0 20,8 
 1999 13,5 27,3 14,2 -22,6 32,4 
 2000 40,7 24,2 4,9 9,3 79,1 
 2001 24,3 12,4 -8,6 3,6 31,7 
 2002 25,4 -18,5 -1,4 -32,6 -27,0 
 2003 -13,3 15,4 1,5 -34,3 -30,7 
 2004 1,5 26,2 8,1 -13,1 22,8 
 2005 12,3 47,8 -2,5 -10,0 47,6 
 2006 48,3 23,1 3,6 -7,3 67,6 
 2007 48,3 32,9 46,8 -12,6 115,4 
 2008 45,7 44,1 29,6 -53,0 66,4 
 2009 32,7 16,5 5,4 -76,2 -21,7 
 2010 32,6 20,1 18,9 -76,8 -5,2 
 2011 25,5 26,6 2,6 -62,9 -8,3 
 2012 -7,1 14,0 8,8 -48,4 -32,7 
 2013 -11,4 16,6 -10,1 -39,4 -44,2 
 2014 -15,4 1,3 2,6 -46,3 -57,8 
 2015 -5,8 23,2 15,2 -24,1 8,6 
 2016 10,9 34,0 23,5 -18,4 50,0 
 2017 18,2 43,6   61,8 
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3. Finansiellt sparande enligt Finansräkenskaperna, per kvartal (mdkr) 
3. Net lending(+)/net borrowing(-) according to financial accounts, quarterly (SEK billions) 

  kv 1 kv 2  kv 3 kv 4 
Summa 
kvartal 

Statlig förvaltning  Central government 1996 -2,0 4,8 -47,2 -30,3 -74,7 
 1997 15,7 7,8 -13,1 -47,2 -36,8 
 1998 12,8 45,2 -30,0 -24,7 3,3 
 1999 13,5 42,7 21,1 -11,7 65,5 
 2000 27,6 18,0 14,2 16,2 76,0 
 2001 153,9 -1,2 3,3 -1,2 154,8 
 2002 9,7 -13,7 -4,6 -32,6 -41,2 
 2003 -14,2 11,0 -15,4 -31,3 -49,9 
 2004 -10,2 17,4 -5,7 -13,6 -12,1 
 2005 -3,6 36,2 -0,4 -23,8 8,4 
 2006 33,6 10,6 -5,5 -9,8 28,8 
 2007 27,0 16,8 36,0 -8,1 71,7 
 2008 28,8 30,3 11,8 -32,8 38,1 
 2009 24,1 16,8 4,6 -65,6 -20,1 
 2010 20,6 6,6 14,3 -59,7 -18,2 
 2011 19,6 20,0 -5,3 -48,4 -14,0 
 2012 -14,1 3,6 -2,5 -27,3 -40,3 
 2013 -19,3 9,9 -6,9 -24,3 -40,5 
 2014 -25,8 6,2 -7,5 -20,8 -47,9 
 2015 -9,2 24,0 15,3 -14,3 15,8 
 2016 0,6 36,4 21,4 10,3 68,7 
 2017 7,8 35,2   43,0 
       
Kommunal förvaltning  Local government 1996 -1,1 -2,8 -3,5 4,1 -3,3 
 1997 1,9 0,3 -2,9 1,2 0,7 
 1998 -7,1 -0,6 0,3 -4,1 -11,5 
 1999 2,2 -10,7 2,7 0,1 -5,7 
 2000 11,6 3,8 -3,4 -11,4 0,5 
 2001 3,9 1,3 -1,5 -2,2 1,4 
 2002 5,0 -7,1 4,0 -1,7 0,1 
 2003 -2,3 -2,0 11,3 -9,2 -2,2 
 2004 2,8 2,9 0,0 -3,1 2,5 
 2005 5,1 2,0 -3,0 7,9 12,0 
 2006 7,7 -2,0 4,5 -3,0 7,3 
 2007 10,8 -2,4 8,1 -8,3 8,2 
 2008 2,8 5,5 6,4 -18,2 -3,5 
 2009 9,1 -3,5 -3,3 -8,8 -6,5 
 2010 12,0 6,4 3,2 -15,7 5,9 
 2011 1,0 -2,9 3,9 -15,7 -13,7 
 2012 2,4 1,7 12,9 -20,4 -3,5 
 2013 6,3 3,7 0,3 -10,4 -0,1 
 2014 9,6 -8,3 9,5 -25,0 -14,3 
 2015 1,8 -7,2 -1,1 -10,3 -16,8 
 2016 8,8 -7,6 3,7 -28,2 -23,2 
 2017 10,0 -0,3   9,8 
       
       
Sociala trygghetsfonder  Social security funds 1996 -0,6 10,3 4,4 -1,6 12,4 
 1997 -7,3 11,1 1,7 8,6 14,1 
 1998 4,7 8,5 14,9 0,8 28,9 
 1999 -2,2 -4,7 -9,6 -11,0 -27,5 
 2000 1,6 2,4 -5,9 4,5 2,6 
 2001 -133,4 12,4 -10,4 7,0 -124,5 
 2002 10,8 2,3 -0,8 1,8 14,1 
 2003 3,2 6,4 5,6 6,2 21,3 
 2004 8,9 5,9 13,8 3,6 32,3 
 2005 10,8 9,6 0,9 5,9 27,1 
 2006 7,0 14,5 4,6 5,5 31,5 
 2007 10,5 18,5 2,7 3,9 35,6 
 2008 14,1 8,3 11,4 -2,1 31,8 
 2009 -0,5 3,2 4,0 -1,8 4,9 
 2010 0,1 7,0 1,4 -1,4 7,0 
 2011 4,9 9,5 3,9 1,2 19,5 
 2012 4,6 8,7 -1,6 -0,6 11,1 
 2013 1,6 3,0 -3,5 -4,7 -3,5 
 2014 0,8 3,4 0,6 -0,5 4,4 
 2015 1,5 6,4 1,1 0,6 9,5 
 2016 1,5 5,1 -1,6 -0,5 4,5 
 2017 0,4 8,6   9,1 
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3. Finansiellt sparande enligt Finansräkenskaperna, per kvartal (mdkr) 
3. Net lending(+)/net borrowing(-) according to financial accounts, quarterly (SEK billions) 

  kv 1 kv 2  kv 3 kv 4 
Summa 
kvartal 

Hushåll Households 1996 50,5 38,3 46,6 6,0 141,4 
 1997 19,7 28,4 31,2 6,2 85,5 
 1998 49,5 11,5 11,3 1,3 73,7 
 1999 34,0 36,7 42,3 -13,6 99,3 
 2000 11,2 33,6 46,0 -28,9 61,9 
 2001 33,9 26,6 11,2 -4,5 67,1 
 2002 43,1 55,7 5,8 36,7 141,4 
 2003 53,4 45,6 17,5 17,8 134,4 
 2004 35,1 32,5 7,5 -2,5 72,6 
 2005 35,9 40,4 6,5 -6,1 76,8 
 2006 53,3 17,4 10,4 -23,2 57,9 
 2007 43,6 57,3 -5,0 2,5 98,5 
 2008 53,4 35,1 -6,3 36,9 119,1 
 2009 54,1 31,0 -12,9 2,7 74,9 
 2010 46,7 43,9 -18,7 5,6 77,5 
 2011 51,0 61,3 4,0 6,2 122,5 
 2012 60,3 82,4 13,1 5,8 161,6 
 2013 78,4 96,6 8,4 21,1 204,4 
 2014 79,9 103,3 9,2 12,3 204,8 
 2015 87,7 94,8 -16,9 12,8 178,3 
 2016 63,5 92,2 -16,0 -21,2 118,6 
 2017 71,1 80,5   151,6 
       
HIO1  NPISH1 1996 0,0 4,2 -2,5 2,2 3,9 
 1997 -0,4 -1,0 0,5 1,7 0,7 
 1998 0,2 0,0 1,4 1,0 2,6 
 1999 2,1 2,0 -0,3 0,4 4,3 
 2000 4,3 6,3 -2,8 -1,2 6,5 
 2001 2,8 0,0 -0,6 2,5 4,8 
 2002 3,2 1,5 -1,7 -1,7 1,3 
 2003 2,9 1,0 2,3 1,9 8,1 
 2004 3,3 -1,9 -0,5 0,8 1,7 
 2005 2,4 0,6 3,7 -1,7 5,1 
 2006 7,0 -3,4 -0,2 -2,4 1,0 
 2007 4,7 -1,9 -2,2 -1,9 -1,3 
 2008 4,6 -0,5 1,8 2,4 8,3 
 2009 5,9 -1,6 0,0 -1,0 3,3 
 2010 3,5 -1,4 0,0 2,7 4,8 
 2011 -3,6 2,3 -0,9 -2,1 -4,3 
 2012 3,3 2,0 0,2 -1,9 3,5 
 2013 3,3 -4,7 -1,7 1,3 -1,8 
 2014 3,5 -2,3 5,3 0,1 6,6 
 2015 6,4 2,2 6,2 -7,5 7,2 
 2016 4,7 8,4 0,1 -3,9 9,3 
 2017 9,5 0,5   10,0 
       
Svenska fordringar mot utlandet 1996 20,8 107,3 11,1 12,2 151,5 
Swedish claims on rest of the world 1997 -2,1 -27,3 -36,8 19,3 -46,9 
 1998 -76,9 5,1 36,9 18,7 -16,2 
 1999 78,5 -325,5 61,6 46,5 -139,0 
 2000 -40,3 34,4 -28,5 75,2 40,8 
 2001 -54,6 -61,9 -52,2 143,5 -25,2 
 2002 -43,9 117,0 88,5 33,5 195,1 
 2003 106,9 30,2 -5,6 53,2 184,7 
 2004 55,6 -10,2 66,9 -26,2 86,1 
 2005 -30,9 59,1 21,8 17,8 67,9 
 2006 19,1 -94,1 -32,3 31,0 -76,3 
 2007 64,0 -121,2 95,0 74,1 111,9 
 2008 -58,1 -148,7 -143,9 92,4 -258,3 
 2009 6,4 33,3 206,1 3,3 249,2 
 2010 139,8 -38,8 115,5 -120,4 96,1 
 2011 -21,3 49,9 20,1 63,6 112,4 
 2012 13,1 6,4 -5,8 29,8 43,6 
 2013 90,5 42,4 10,0 79,4 222,3 
 2014 -67,4 29,5 -47,6 133,3 47,8 
 2015 61,6 -59,2 9,4 -15,2 -3,4 
 2016 -39,1 13,6 37,2 56,2 68,0 
 2017 -34,3 114,1   79,8 
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1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Non-profit institutions serving households 

 
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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Fakta om statistiken 

Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet och behandlar de 
finansiella aktiviteter som sker i samhällsekonomin. Syftet med Finansräken-
skaperna är att ge information om finansiella tillgångar och skulder samt finansi-
ellt sparande och finansiell nettoförmögenhet för olika samhällssektorer. Den 
EU-reglering som är styrande för statistiken är ENS 2010 (Europeiska National-
räkenskapssystemet) 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  
aktier och obligationer, (2) förändringar i fordringar och skulder till följd av uttag 
och insättningar, upptagande och amortering av lån och (3) finansiella fordringar 
som uppkommer som en motpost till en transaktion när det är tidsskillnad mellan 
transaktionen och den motsvarande betalningen. Ett exempel på sådana transakt-
ioner är handelskrediter och skattefordringar. 

Finansiellt sparande definieras som summan av transaktioner för finansiella till-
gångar minus summan av transaktioner för skulder under perioden.  
Ställningsvärden definieras som innehavet av utestående tillgångar och skulder 
per den sista i kvartalet. För överlåtbara objekt som aktier och obligationer  
redovisas dessa till marknadsvärde. Skillnaden mellan ställningsvärdet vid  
innevarande kvartals slut och föregående kvartals slut består av transaktioner, 
värdeförändringar och eventuella omklassificeringar. Ett vanligt begrepp som an-
vänds istället för ställningsvärden är stockar. 

Finansiell nettoförmögenhet definieras som summan av ställningsvärden för ute-
stående finansiella tillgångar minus summan av ställningsvärden för ute-stående 
skulder. 
Omklassificeringar uppstår exempelvis vid förändringar i populationen i det stat-
istiska underlaget eller vid andra omvärldsförändringar. 

Monetära finansinstitut omfattar centralbanken, banker, bostadsinstitut, kom-
mun- och företagsfinansierade institut, övriga kreditmarknadsbolag och penning-
marknadsfonder. 

Så görs statistiken 
Finansräkenskaperna ställs samman utifrån primärstatistikkällor för de olika sek-
torerna, bland annat finansmarknads-, stat-, kommun- och företagsstatistik.  
Statistikkällorna 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 sam-
manställs 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 
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publiceras i samband med publiceringen av fjärde kvartalet i mars efterföljande 
år. Definitiva årsberäkningar publiceras i september efterföljande år. 

Statistikens tillförlitlighet 
Statistiken är preliminär och kan komma att ändras. Eftersom Finansräkenskap-
erna baseras på ett antal olika primärstatistikkällor beror tillförlitligheten till stor 
del på kvaliteten i de enskilda statistikkällorna. Täckningsproblem förekommer 
på två olika sätt i Finansräkenskaperna. Det kan finnas täckningsproblem i den 
primärstatistik som används. Ett exempel på det är undersökningar gällande icke-
finansiella bolag. 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 residualberäkningar, där man ut-
går 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 sam-arbete 
med de stora internationella organisationerna FN, OECD, EU, IMF och Världs-
banken. ENS 2010 är en tillämpning av SNA 2008 för EU-länderna.  
Anpassningen till ENS innebar bland annat ändrad sektorindelning, nya finans-
objekt och nya definitioner av vissa finansobjekt. Tidigare baserades Finans-rä-
kenskaperna på rekommendationen ENS 95 som i sin tur baserades på SNA 93. 

 
Revideringar  
I samband med publiceringen av Finansräkenskaperna den 22 september 2017 
har revideringar gjorts tillbaks till 1995. Flera finansiella instrument och sek-
torer har setts över.  
 

Icke-finansiella bolag 

Icke-finansiella bolags (S11) ställningsvärden och transaktioner i emitterade 
värdepapper på skuldsidan (FL3000) har reviderats för perioden 2013kv1-
2017kv1 till följd av en ny tillgänglig källa. Den nya källan är Svensk värdepap-
persdatabas (SVDB) som innehåller månatlig statistik över svenska emittenters 
värdepappersupplåning uppdelat på emittentsektorer där transaktionerna kan be-
räknas direkt.  

Icke-finansiella bolags tillgångar och skulder i koncernlån (FA4500 och 
FL4500) och handelskrediter (FA8110 och FL8110) har reviderats för perioden 
1995-2001 och tidseriebrotten mellan åren 2001 och 2002 är nu borta.  
 

Riksbanken 
Riksbanken (S121) har reviderats för hela perioden efter en genomgång av 
Riksbankens årsredovisningar, kvartalsrapporter och veckorapporter. De instru-
ment som påverkats mest är monetärt guld, innehav i utländska obligationer 
samt andra ägarandelar (eget kapital). Samtliga kontosamband (ställningsvär-
den, transaktioner, omvärderingar samt omklassningar) har påverkats. Diskre-
panserna i det finansiella sparandet mellan finans- och sektorräkenskaperna har 
minskat för hela tidserien. 
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Bankers räntebärande värdepapper  
Banksektorn (S1221) har reviderat emitterade obligationer (FL3200) för peri-
oden 2009kv1-2017kv1. Under perioden fram till och med fjärde kvartalet 2012 
har beräkningen för omvärderingarna förbättrats och därefter har Svensk värde-
pappersdatabas (SVDB) använts som källa. Det finansiella sparandet för delsek-
torn bank har länge varit betydligt högre i finansräkenskaperna än sektorräken-
skaperna men ovannämnda revideringar har minskat dessa.  
 

Kommunsektorn 
Kommunsektorns (S1313) tillgångar och skulder har setts över för åren 1998-
2016. De slutliga räkenskapssammandragen för år 2016 är tillgängliga och har 
förts in i beräkningarna vilket påverkar nivåer och strukturer för primärkommu-
ner, landsting och kommunalförbund. I samband med årsberäkningen upptäck-
tes att kommunsektorn (framförallt landstingen) har tillgångar i fonder mot ut-
landet. Dessa har tidigare inte har ingått i finansräkenskaperna men har nu förts 
in i beräkningarna från och med 2012 och framåt (ställningsvärden för hela peri-
oden medan transaktioner påverkar 2015 och framåt). Stocken uppgår till mel-
lan 10 och 23 miljarder kronor per år. Vidare ger källorna en indikation på att 
även kommunsektorn placerar medel på skattekonto. Vid utgången av 2016 be-
döms värdet av placeringen uppgå till 5 miljarder kronor. För övriga enheter 
inom kommunsektorn har framförallt beräkningarna av 2016 uppdateras med 
hjälp av årsredovisningar, men även åren 2013-2015 har i viss mån setts över. 

Ett mindre antal nya kommunala bolag har klassats om från bolagssektorn till 
den kommunala förvaltningen från och med år 2015 och framåt. Balansomslut-
ningen uppgår till omkring 6 miljarder per år för dessa bolag och deras till-
gångar utgörs primärt av ägande av dotterbolag i bolagssektorn.  

Ett fel har korrigerats 2015 gällande periodisering av migrationsmedel 
(FA8900) vilket minskade sparandet med runt 8 miljarder. 

För åren 1998-2012 avser revideringarna, uteslutande, tillfällig förvaltning av 
kommunala avgiftsbestämda pensioner. Tidigare bokfördes dessa pensionspre-
mier som en pensionsskuld för kommunsektorn direkt mot hushållssektorn. 
Från och med denna beräkning bokförs istället en kortfristig skuld 
(Maastrichtpåverkan) mot pensionsinstitut och hushållen har istället en fordran 
på pensionsinstituten (S129). Värdena är oförändrade men har flyttats från indi-
viduell tjänstepensionsskuld (FL6300) till kort skuld (FL4100). De belopp som 
flyttats uppgår till ungefär 6 miljarder vid utgången av 1998 och växer till unge-
fär 17 miljarder vid utgången av 2016. Omklassningen sker till följd av diskuss-
ioner med Eurostat. Revideringarna påverkar även åren 2013 och framåt men 
för dessa år sker ytterligare ett antal revideringar av finansräkenskaperna. 
 

Hushåll och HIOs tillgångar i onoterade aktier  
Hushållens (S14) innehav i onoterade aktier har tidigare redovisats enbart i form 
av ställningsvärden i finansräkenskaperna. Nu finns även transaktioner i onote-
rade aktier publicerade. Källan till dessa beräkningar är företagens ekonomi 
(FEK) och företagsdatabasen (FDB). I företagens ekonomi finns årsuppgifter 
för åren 1997-2015 över företags eget kapital, företagens nyemissioner, företa-
gens aktieägartillskott samt dess inlösen av aktier. Uppgifterna i företagsdataba-
sens har tillsammans med information om ägarkontrollkategorier, koncerntillhö-
righet och icke-koncerntillhörighet använts för att estimera hushållens transakt-
ioner av aktier i de onoterade bolagen. För de perioder FEK inte funnits till-
gänglig har transaktionerna estimerats. Även hushållens totala tillgångar i ono-
terade aktier, ställningsvärden, har setts över och uppdaterats för åren 1995-
2004.  
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Uppgifter om hushållens icke-vinstdrivande organisationers (S15, HIO) till-
gångar i onoterade aktier har saknats i finansräkenskaperna för åren 1995-2009. 
I samband med denna publicering finns nu transaktioner och ställningsvärden 
publicerade. Källa har varit företagsdatabasens (FDB) och företagens ekonomi 
(FEK). För perioden 2010 och framåt har transaktioner och ställningsvärden re-
viderats.  
 

Försäkringsbolagens och pensionsinstitutens tjänstepensioner 
Försäkringsbolagens (S128) och pensionsinstitutens (S129) transaktioner i pens-
ionsrätter (FL6000, så kallade tjänstepensioner) på skuldsidan har revideras för 
hela perioden till följd av att en ny beräkningsmodell har tagits fram. Denna 
modell ger en större samstämmighet mellan beräkningarna av finans- och sek-
torräkenskaperna.  

 

Annan statistik 
I sektorräkenskaperna beräknas också finansiellt sparande för olika samhällssek-
torer på kvartals- och årsbasis. Det finansiella sparandet skiljer sig dock ifrån 
finansräkenskapernas genom att de beräknas som skillnaden mellan intäkter och 
kostnader, medan finansräkenskaperna beräknas utifrån finansiella tillgångar och 
skulder. Resultaten skiljer sig tidvis avsevärt från varandra. 

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

Non-financial corporations issued more debt se-
curities 
The non-financial corporations increased their borrowing in both issued securi-
ties and loans in monetary financial institutions during the second quarter 
2017. During the three latest quarters, borrowing through issued securities has 
increased more than loans issued by monetary financial institutions. 
 

Borrowing through debt securities has become an increasing part of the non-fi-
nancial corporations financing during recent years. In the second quarter of 
2017, the non-financial corporations have increased their borrowing in issued 
debt securities by SEK 74 billion, where SEK 64 billion is transactions and 
SEK 10 billion is due to value change. In total, the non-financial corporations’ 
liability in debt securities amounted to SEK 1 024 billion by the end of the sec-
ond quarter. Loans issued by monetary financial institutions increased by SEK 
30 billion and by the end of the quarter the loans amounted to SEK 2 124 bil-
lion. During the last four years non-financial corporations liability in debt secu-
rities have increased by 47 percent and loans issued by monetary institutions 
have increased by 14 percent. 
 

Non-financial corporations’ issued debt securities and loans in 
monetary financial institutions, SEK billions 

 

Even though the non-financial corporations borrowing through issued debt se-
curities have increased more than loans the last couple of years, loans in banks 
and other monetary institutions still remain the largest form of financing. 
 

Households´ savings continued to be high 
The households’ financial savings amounted to SEK 81 billion in the second 
quarter of 2017, which is still at a high level. The second quarter has seasonally 
high savings since most of the dividends occur this quarter. Households’ assets 
in tenant-ownership rights continued to increase, primarily due to purchases in 
newly produced tenant-ownership rights. Net purchases during the second quar-
ter of 2017 amounted to SEK 17 billion, which was a significant increase. Dur-
ing the second quarter of the previous year investments in tenant-ownership 
rights amounted to SEK 14 billion and to SEK 9 billion during the same quarter 
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of 2015. Household loans increased by SEK 77 billion during the second quar-
ter which was in line with the record level from the same period last year. The 
annual growth rate was 6.7 percent and loans amounted to SEK 3 860 billion by 
the end of the quarter. 

 

Revisions 
In connection with the calculations of the second quarter of 2017, annual 
and quarterly statistics of the financial accounts have been reviewed and 
revised for the entire time series. Some of the major revisions are house-
holds’ transactions in unlisted shares and issued debt securities by banks 
and non-financial corporations.  

List of tables  
1. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 2nd quarter 
2017, transactions (SEK millions) 11 
2. Net lending(+)/net borrowing(-) by institutional sectors 1st quarter 
2017, transactions (SEK millions) 12 
3. Net lending(+)/net borrowing(-) according to financial accounts, 
quarterly (SEK billions) 13 
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