
 

HALLVARSSON & HALVARSSON  SVEAVÄGEN 20  P.O. BOX 3666  SE-103 59 STOCKHOLM  SWEDEN  TEL +46 8 407 20 00  ORG. NR 556505-0837  WWW.HALVARSSON.SE 

 

Appendix 
 
 

1. Mätningar av finansiella stabilitetshot och förtroende 
– en granskning 
 

2. Finanskrisen i svenska medier – som den speglas i 
Dagens Industri, Aftonbladet och Svenska Dagbladet 
 

3. Webben som medium i kristider – en undersökning 
och en enkät om FSPOS-medlemmarnas webbplatser 
 

4. Diskussion om terminologi, teori, modell, metod 
 
 
                                                                                      

 



 

HALLVARSSON & HALVARSSON  SVEAVÄGEN 20  P.O. BOX 3666  SE-103 59 STOCKHOLM  SWEDEN  TEL +46 8 407 20 00  ORG. NR 556505-0837  WWW.HALVARSSON.SE 

Appendix 1 

Mätningar av finansiella stabilitetshot  

och förtroende  

– en granskning 

 
 
 

 
  



 

 

Inn
1 

 

 

 

nehållsfö
Kan man 
1.2  Den
1.3  Mä

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.4  För

1.4.1

1.4.2

örtecknin
 mäta finansi
n stora bilde

ätproblem kri

1  Makroeko

2  Ledande i

3  Baromete

4  Marknads

5  Prognoser

6  Förväntni

rtroendemätn

1  Finansma

2  Konsumen

ng	
iell oro och k
n ..................
ing ekonomi

onomiska var

ndikatorer ..

rvariabler ....

svariabler .....

r ...................

ngsenkäter ..

ningar .........

arknadsorien

ntorienterad

	

kris? .............
.....................
i och förtroen

riabler ..........

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

nterade enkät

de enkäter .....

.....................

.....................
nde ...............

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

ter ................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

2 (3

.......... 3 

.......... 5 

.......... 6 

............ 6 

............ 9 

........... 10 

........... 11 

........... 13 

........... 15 

........ 17 

........... 17 

........... 19 

31) 



 

 

1 
 

Und
det n
und
stab
kon
att k
mät

Den
soci
fråg
spek
för a
förtr

Vi v

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan

der den perio
numera är ve

dersöker krisk
bilitet vill vi n
statera mera
kriskommun
ta förtroende

nna delstudie
iologiska mät
gor. Vi kan ko
kulera i att b
att skaffa oss
roende, kom

vill ändå förm

1.1 Krisho

Konjunktur
 

Förtroende
 

Krishoten v
kreditgivn
likviditetsk
kreditkvali
 

Förtroende
nyckelbran
fördjupa lå
 

Sveriges ek
situation. 
 

För många,
genomförd
en fullt utv
om framtid

n man 

od vi studera
edertaget att
kommunikat
naturligtvis v
a handfast att
nikationen ha
e högintressa

e gör därför e
tningar få kla
onstatera att 
åde ekonom

s instrument 
mmunikation 

medla några e

otens karaktä

rnedgången i

efallet hos hu

var ett system
ingen implod
kris när motp
iteten på viss

efallet inom f
nscher som la
ågkonjunktu

konomi drabb

, både hushå
des för att hö
vecklad finan
den, vad hän

 mäta f

r hände så p
t tala om en f
tionen hos ak
veta om det g
t det verklige

andlar om att
ant.  

ett försök att 
arhet i vilka 
 vi inte fått b
ivetenskapen
 som ökar vå
 och kris och

enkla slutsats

är 

inleddes reda

ushåll och i m

mhot hos de c
derade mella
partsrisker in
sa värdepapp

finansbransch
astbilar och a
ren. 

bades lite ovä

ll och företag
öja förtroend
nsiell kris int
nder när stöd

 

finans

ass dramatis
finansiell kri
ktörer som ä
går att mäta f
en var finans
t hantera för

 genom en sa
 som ligger n
bra sådana sv
n och andra s
åra insikter o
h begreppen i

ser av genom

an hösten 20

många bransc

centrala aktö
an finansiella
nte kunde be
per. 

chen utlöste e
andra invest

äntat mer än

g, balanserad
det, likviditete
te utvecklade
d och garanti

iell oro

ska förändrin
is och en eko
är viktiga för 
finansiell oro
siell kris och 
rtroende och 

ammanställn
närmast att ku
var, och utan
samhällskun

om de så avgö
i sig.  

mgången i pu

007. 

cher var relat

örerna som fi
a institutione
edömas och i

en dramatisk
teringsvaror 

n många andr

des krishoten
en och sänka

es. Å andra si
er dras bort?

o och k

ngar i den glo
nomisk mak
 det finansiel
o och kris och
 när den börj
 därför blir fr

ning av ekono
unna svara p

n någon djupa
nskaper har m
örande viktig

unktform: 

tivt måttlig o

ick följder fö
er. Det fick fo
information s

k marknadsef
som på så sä

ra länder me

n av alla åtgä
a lånekostnad
idan innebär
? 

kris? 

obala ekonom
krokris. När v
lla systemets
h om vi på så
jade. Vi kons

frågan om de

omiska och 
på våra inled
are analys ka

mycket kvar 
ga sambande

och senkomm

ör andra när 
ormen av en 
saknades om

ffekt för 
ätt bidrog till

ed sämre fina

ärder som 
der. Detta gj
r stöden en o

3 (3

min att 
vi 
s 
å sätt kan 
staterar 
et går att 

ande 
an vi 
att göra 

en mellan 

men. 

 
m 

l att 

ansiell 

orde att 
osäkerhet 

31) 



 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

1.1.

För 
Des

Men
kon
ekon
ocks

 

 

1.2 Mätnin

Förtecken i
 

Signaler om
från subpr
 

Mätningar h
 

Förtroende
 

Mätning av
före Lehm
 

Prognosma
reagerar lå
fall att pub

1.3 Förbät

Läs av mark
 

Även volati
 

Följ flödess
måste kun
 

Bygg upp an
 

Utveckla fö
svårhanter
 

Förtroende
det är mån
kan rasera

1.4 Richte

 många typer
sa mäter fysi

n det skulle e
sumentprise
nomiska kris
så kunna skil

ng av krishot 

i form av kon

m latenta kris
rime-krisen h

hos hushålle

et mäts mer i 

v krishot geno
an men expl

akarna och äv
ångsamt i kri
blicera dem).

ttrade krissig

knadsnoterin

liteten är ett

statistik för tr
nna göras på d

nalysen av st

örtroendemät
rliga förtroen

et eller tilliten
ngdimension
as snabbt, någ

rskala för fin

r av naturhän
ikaliska storh

ev. kunna gå 
er, råvarupris
ser och för at
lja på lokala 

och förtroen

njunkturförsv

shot i finanse
hösten 2007 

en och företa

 allmänna te

om marknad
oderade däre

ven de som g
isen och vald
. 

gnalsmätning

ngar, spreada

t mått på osäk

ransaktioner
dagsnivå. 

tresstester, fö

tningarna i fl
ndet, i dimen

n till finansie
ellt. Den är a
got som är ty

nanskris 

ndelser finns
heter. 

 att väga sam
ser och tillgå
tt få ett riskm
 eller globala

 

nde 

vagning var p

erna hos en d
 men få drog

ag visar på vis

ermer och int

dsvariabler (r
efter. 

ger sina förvä
de i många fa

gar 

ar, härledda 

äkerhet som k

r som riskera

för att hitta ti

flera dimensi
nsioner som l

ella institutio
allmänt känt
ypiskt för alla

s skalor som 

mman volatili
ångspriser för
mått. En såda
a osäkerhetss

påtagliga. 

del stora aktö
 öronen åt si

ss fördröjnin

te åtgärdsori

räntor, aktiek

äntningsbilde
alla att avstå f

 förväntning

kan tolkas so

ar gå emot ”r

idiga indikat

ioner än bara
legitimitet, tr

oner är något
t att förtroen
a bubblor.  

 för tornados

itet och sprea
r att mäta oc
an indikator 
situationer el

örer och mar
ig. 

ng i effektern

enterat. 

kurser mm) k

er för makro
från att ge pr

sbilder från t

om brist på fö

run on a bank

orer på obala

a det oprecisa
ransparens o

t som är svår
de byggs upp

s, vind, jordb

adar och förä
ch analysera b
eller indikato
ller kriser. 

rknader fann

na. 

 kunde noter

ovariabler mm
rognoser (ell

terminsränto

örtroende 

k”. En sådan

anser. 

a och operat
och integritet

rt att mäta ef
p under lång

bävningar, la

ändringstal f
 både passera
oruppsättnin

4 (3

ns redan 

as redan 

m 
ler i vart 

or  mm. 

n analys 

ionellt 
t. 

ftersom 
 tid men 

avinfara. 

för BNP, 
ade 
ng skulle 

31) 



 

 

1.2
Fram
grun
mik

Kon
obal

Efte
Ned
tillä
aktö

Eko
ekon
vara

Det 
tid i
men

Den
ame
peri
diag
dece
snitt

 

 

2 Den
mväxten av d
nden var ske

kroekonomisk

njunkturen b
lanser och öv

er att många 
derländerna u
äts falla. Denn
örer, både sm

onomins kraf
nomisk expa
andra. 

 finns en ten
i uppgångar ä
n när luften g

n genomsnitt
erikanska kon
ioden 1947-2
grammet ber
ember 2007,
tuppgången.

‐11

45

n stora b
de finansiella
eendet en inte
ka obalanser

örjade försva
verdrivet risk

 finansiella o
uppstod en b
na form av fö

må och stora 

fter är i hög g
ansion på kre

dens till att k
än i nedgång
går ur den gå

tliga uppgång
njunkturen s

2010. NBER h
räknats till ap
, vilket inneb
. 

‐10 ‐8

5
39

2

Nedgå

ilden 
a hoten 2008
eraktion mel
r som byggts 

agas från slu
ktagande och

organisatione
brist på motp
örtroende är 
handlar om l

grad självregl
edittillväxt oc

konjunktursv
gar i konjunk
år det fort. 

gen varar 61 
som den fast
har ännu int
pril 2009. De
bar att den va

 

‐10 ‐11

4

106

ångs- och

N

8 påbörjades
llan makroek
 upp på olika

utet av 2007. 
h därmed ock

er hamnat i p
partsförtroen
r mer mångdi
 legitimitet, i

lerande och b
ch därmed ak

vängningar o
kturcykeln. D

 månader me
tställs av Nat
te fastställt k
en senaste up
arade ganska

1 ‐16 ‐6

36

58

h uppgå
Källa N

Nedgångsfas

s redan 2007 
konomiska va
a finansiella m

 En svagare k
kså bidra till

problem i bl.a
nde, som acce
imensionell.
ntegritet, tra

balanserand
ktörers fram

och bubblor ä
Det tar lång ti

edan nedgån
tional Bureau
onjunkturbo
ppgångsfasen
a exakt sex år

6 ‐16

12

92

ångsfase
NBER

Uppgångsf

 även om få s
ariabler och 
marknader. 

konjunktur r
 att punktera

a. USA, Storb
elererade när
 Förtroendet

ansparens mm

e, men till de
tidstro och fö

är asymmetr
id för en bub

gen bara är 1
u of Economi
otten under 2
n varade från
r, ett år längr

‐8 ‐8

120

73

er i måna

fas

såg tecknen i
 mer 

riskerar att b
a bubblor. 

britannien o
r Lehman Br
t mellan ekon
m. 

elar bygger 
förtroende fö

riska. Det tar
bbla att blåsa

11 månader f
ic Research u

2009, som i 
n november 
re än 

‐16

ader 

5 (3

i skyn. I 

lotta 

ch 
rothers 
nomiska 

ör 

r längre 
as upp, 

för den 
under 

2001 till 

 

‐11

61

31) 



 

 

För 
årlig
und

1.3

1.3.

Det 
vari
mån
sker
mån

Därt
bear

För 
förä
av v
peri

 

‐40

‐20

0

20

40

60

80

 

 aktiemarkna
ga förändring

der 2008. Me

3 Mät

1 MAKR

 finns en tids
iabler tar tid 
nader efter et
r intermitten
nader redan i

till kommer 
rbeta, analys

 kvalitativa u
ändring skett
vad som händ
ioden. 

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1
9
4
7

1
9
4
9

1
9
5
1

aden är svän
garna på Sto

en det finns å

tproblem

ROEKONOM

sdimension k
 både att obs
tt kvartals slu

nt, förutom p
innan uppgif

 fördröjning i
sera och publ

undersökning
t eller är på g
der just nu. F

1
9
5
3

1
9
5
5

1
9
5
7

1
9
5
9

Stock

gningarna m
ockholmsbörs
åtta år då upp

m kring e

MISKA VARIA

kring observa
ervera och a
ut, dvs. fem m
risvariabler. 
fter börjar sa

i företagens b
licera. 

gar (t ex baro
gång. En tum
Frågor om nu

 

1
9
6
1

1
9
6
3

1
9
6
5

1
9
6
7

kholmsb

mångdubbelt 
sen. Det stör
pgången vari

ekonom

ABLER 

ationer av ek
analysera. BN
månader efte
 Om en mätn

amlas in. 

 bokföring oc

ometrar) tar 
mregel är att d

uläget beskri

1
9
6
9

1
9
7
1

1
9
7
3

1
9
7
5

1
9
7
7

börsen 1
föränd

 större. I diag
rsta fallet und
it större! 

mi och för

konomin. Mä
NP publiceras
er dess börja
ning sker en 

ch den tid de

 det tid för re
det man säge
iver bättre va

1
9
7
7

1
9
7
9

1
9
8
1

1
9
8
3

1
9
8
5

947-jun
dring

grammet ned
der efterkrig

rtroende

ätningar av m
s i Sverige kv

an. Mätninga
gång om åre

t tar att saml

espondenten
er om framtid
ad som hänt u

1
9
8
5

1
9
8
7

1
9
8
9

1
9
9
1

1
9
9
3

ni 2010, å

dan redovisa
gstiden inträf

e 

makroekonom
vartalsvis dry
ar av olika sto
et är dröjsmå

la in uppgift

n att avgöra o
den är en bed
 under den se

1
9
9
5

1
9
9
7

1
9
9
9

2
0
0
1

 årlig 

6 (3

as de 
ffade 

miska 
ygt två 
orheter 

ålet sex 

er, 

om en 
dömning 
enaste 

2
0
0
3

2
0
0
5

2
0
0
7

2
0
0
9

31) 

 



 

 

Des
för S
4:e k
inve

BN

BNP
halv

Jäm

 

sutom är sta
Sverige runt 
kvartalet 200
esteringar oc

NP, säsong

P-fallet unde
vårsskiftet 20

mförelse 

‐9,0

‐7,3
‐7

Fin
lan

d

Irelan
d

D
en

m
ark

atistiken osäk
 krisen visar 
08 och 1:a kv

ch export. 

grensad, 

er finanskrise
008 till halvå

 mellan 1

7,0

‐6,1 ‐6,1

D
en

m
ark

Italy

Sw
ed

en

ker, felbehäft
 att tillväxten
vartalet 2009

 volymför

en var relativ
årsskiftet 200

9 länder 

1 ‐6,0 ‐5,9

Jap
an

U
n
ited

 K
in
gd
o
m

tad och förem
n upphörde r
9, som en föl

rändring

vt starkt i Sve
09. 

 i BNP-fal

‐5,8

‐5,2

‐

G
erm

an
y

N
eth

erlan
d
s

mål för revid
redan fr.o.m.
ljd av kreditb

 mellan k

erige under d

ll mellan 

4,6
‐4,2 ‐4,

A
u
stria

Sp
ain

B
elgiu

m

eringar. Den
 1:a kvartalet

bromsen som

kvartal (p

de fyra kvarta

 2008 Q2

1
‐3,8

‐3,2

B
l
i

U
n
ited

 States

C
an
ad
a

n aggregerade
et 2008. Rase
m påverkade b

procent)

alen från 

-2009 Q2

‐3,2

‐2,5 ‐

Fran
ce

Sw
itzerlan

d

7 (3

e bilden 
et kom 
både 

 

2 

‐2,4

‐4,5

N
o
rw

ay

O
EC

D
 ‐ To

tal

31) 

 

 



 

 

För 
indu
mät

En e
anse

SCB
som
mät
sven
febr

 

d

 

 att snabbare
ustriprodukt
tperiod och fö

eventuell vän
es som domi

B har från 199
m en utbyggd 
tare av konju
nska konjunk
ruari 2008 oc

92

96

100

104

108

112

2
0
0
5
M
0
1

2
0
0
5
M
0
4

In
d
ex

Akti

e följa konjun
tionsindex. Ä
ör statistikin

ndning kan in
nant (Month

93 tagit fram
 industriprod

unkturen. Akt
kturen laggar
ch botten för

2
0
0
5
M
0
4

2
0
0
5
M
0
7

2
0
0
5
M
1
0

2
0
0
6
M
0
1

ivitetsin

nkturen anvä
Även denna v
nsamling, bea

nte omedelba
hs for Cyclica

m en BNP-pro
duktionsinde
tivitetsindex
r den något j
rst i oktober 

 

2
0
0
6
M
0
4

2
0
0
6
M
0
7

2
0
0
6
M
1
0

2
0
0
7
M
0
1

ndex  för

änds tidsseri
variabel har e
arbetning, an

art avläsas u
al Dominanc

oxy på måna
ex. Genom at
x lades dock  
jämfört med 
 2009. 

2
0
0
7
M
0
1

2
0
0
7
M
0
4

2
0
0
7
M
0
7

2
0
0
7
M
1
0

2
0
0
8
M
0
1

r Sverige

ier som kan m
en inbyggd fö
nalys och pub

utan det behö
e). 

dsbasis kalla
tt den tas fra
 ner vid slute
 ledande indi

2
0
0
8
M
0
1

2
0
0
8
M
0
4

2
0
0
8
M
0
7

2
0
0
8
M
1
0

e 2005/2

mätas månad
ördröjning, b
blicering. 

övs flera mätn

at Aktivitetsin
am månadsvi
et av 2009. So
ikatorer. Sen

2
0
0
9
M
0
1

2
0
0
9
M
0
4

2
0
0
9
M
0
7

2
0
0
9
M
1
0

2009

dsvis, som t e
både i form a

ningar för at

ndex. Den ka
is är den en s
om mått på d

naste toppen

 

2
0
0
9
M
1
0

8 (3

ex 
av 

tt den ska 

an ses 
snabbare 
den 
 ligger i 

31) 



 

 

1.3.

Efte
vari
(coi
Sam

95

100

105

Ing

 

 

 

 

 

 

OEC
konj
und

 

 

2 LEDA

ersom ekonom
iabler som är
ncident) elle

mtidiga är t ex

OECD:s
top

18

gående vari

5 års statso
 

Övertid i in
 

Orderingån
 

Orderläget 
 

Färdigvarul
 

Aktieindex 

CD har med l
junkturkron

der våren 200

NDE INDIKA

miska variab
r tidiga i konj
er sena (laggi
x sysselsättn

s ledande 
pen nås red

OECDs

iabler för O

bligationer (

ndustrin (SCB

ng (SCB) 

 (KI) 

lager (KI) 

 (AFGX) 

ledning av si
ologi för alla

09 är ännu in

ATORER 

bler tenderar
junkturcykel
ing=släpande
ing. Släpand

 indikator
an februari 

s ledande ind

OECD:s leda

(inverterad) 

B) 

ina indikator
a medlemslän
nte fastslagen

 

r att ligga i ol
ln (ledande i
e). Ledande 

de är t ex inve

rer för Sve
 2007 och bo

dikator för Sve

ande indika

rer och indus
nder. Nedan 
n, men torde

lika faser förs
indikatorer) m
indikatorer k
esteringar. L

erige 2006
otten april 2

erige

ator för Sv

striproduktio
 redovisas de

e ha nåtts kri

söker man oc
men också so
kan vara orde
ager är också

6 – 2010 
009

erige 

onsindex tagi
en för Sverige
ng april. 

ckså leta fram
om är samtid

derflödet och 
å en känslig 

 

it fram en 
e. Konjunktu

9 (3

m 
diga 
 inköp. 
 variabel. 

urbotten 

31) 



 

 

OEC

Kon

1959

1965

1970

1974

1980

1984

1990

1995

1997

200

200

200

1.3.

För 
mar
eller

Fråg
pub

Des
olik
och 
Econ

För 

7

10

13

 

CD:s konju

njunkturtopp

9M8 

5M1 

0M5 

4M6 

0M1 

4M12 

0M2 

5M3 

7M12 

00M9 

04M5 

08M1 

3 BARO

 att komma i
rknaderna på
r konsument

gan ställs oft
licering är ko

sa mätninga
a delgrupper
 för EU-länd
nomic Sentim

 Sverige var d

70

00

30

1
9
9
6
M
8

1
9
9
7
M
2

1
9
9
7
M
8

ba
Top

unkturkron

p Konj

1963

1968

1972

1978

1982

1987

1993

1996

1999

200

200

200

OMETERVAR

ifrån en del a
å andra sätt, 
ter om deras 

ta både histor
ort, ofta två-

r sammanfat
r (industrin, 

derna. De sam
ment Indicat

den senaste t

1
9
9
8
M
2

1
9
9
8
M
8

1
9
9
9
M
2

1
9
9
9
M
8

Kon
aromet
pp i april 20

nologi för S

junkturbotte

3M3 

8M2 

2M2 

8M4 

2M11 

7M1 

3M4 

6M10 

9M6 

3M2 

5M2 

9M4? 

RIABLER 

av dessa förse
 t.ex. genom 
 bild av det e

riskt och vad
tre veckor. 

ttas i termer 
 tjänsteföreta

mmanställs o
tor, ESI, för a

toppen i apri

2
0
0
0
M
2

2
0
0
0
M
8

2
0
0
1
M
2

2
0
0
1
M
8

njunktu
terindik
007 = 114,9

Sverige 

en 

eningar försö
 s.k. baromet
ekonomiska l

d man tror om

 av s.k. förtro
ag, detaljhan
också på natio
alla EU-länd

il 2007 och b

2
0
0
2
M
2

2
0
0
2
M
8

2
0
0
3
M
2

2
0
0
3
M
8

urinstit
kator  1
9, botten i 

öker konjunk
terundersökn
läget för egen

m framtiden

oendeindikat
ndel, hushåll)
onell nivå til

der. 

botten 24 må

2
0
0
4
M
2

2
0
0
4
M
8

2
0
0
5
M
2

2
0
0
5
M
8

tutets 
1996-2
 april 2009

kturanalytike
ningar där m
n eller hela m

. Tiden mella

torer, (konfid
). Det gäller b
l Barometeri

ånader senare

2
0
0
6
M
2

2
0
0
6
M
8

2
0
0
7
M
2

2
0
0
7
M
8

009
9 = 71,6

erna läsa av 
man frågar för
marknadens d

an insamling

densindikato
både för Sver
indikatorn (K

re, i april 200

2
0
0
8
M
2

2
0
0
8
M
8

2
0
0
9
M
2

2
0
0
9
M
8

10 (3

retagare 
del. 

g och 

orer) för 
rige (KI) 
KI) och 

09. 

 

2
0
1
0
M
2

31) 



 

 

Hus
ekon
Därt

Den
had
tide

1.3.

Ett a
(bar

Rän
pub

 

‐5

‐2

2

5

N
et
to
ta
l

 

shållens konf
nomi idag jäm
till läggs hus

nna köplustva
e avtagit allt

ers bottennot

4 MARK

annat sätt at
rometerstånd

ntan och börs
licering. 

50

25

0

25

50

Ko

fidensindikat
mfört med fö

shållens tro o

ariabel reage
sedan 2005-

tering. 

KNADSVARI

tt mäta temp
det) är genom

skurser kan a

nfidens

"Köpl

tor vägs sam
ör ett år seda
om läget för a

erade snabba
-2006, men h

ABLER 

eraturen i ek
m prisföränd

avläsas mom

 

indikato
kapitalv

lust nu" b

Hushållen

Köp av ka

Köp av ka

mman av vad 
an och hur de
att köpa kapi

ast på de fina
hushållen rea

konomin elle
dringar och g

mentant och u

or för hu
varor 19

botten okt

ns konfiden

apitalvaror 

apitalvaror 

 konsumente
e tror att des
italvaror. 

ansiella krish
agerade reda

er för den del
genom flöden

utan tidsförd

ushåll, K
993 - 20
tober 200

nsindikator

nu Q080

om 12 mån

erna tror om 
ssa utvecklas 

hoten. Föränd
an i oktober 2

len förändrin
n på marknad

röjning för a

Köpvilja
10 
08=-39,5

(CCI) QCCI

n Q090

 Sveriges och
 det komman

dringen i köp
2008 med en

ngsläget 
der. 

analys och 

an för 

11 (3

h sin egen 
nde året. 

plust 
n alla 

31) 

 



 

 

1.3.4

För 
info

Gen
fram
Riks
Osäk

1.3.4

Valu
länd
und
Riks
 

120

140

160

 

4.1 Räntor

 räntans del k
ormation om 

Den
förhåll

Choc

23

0

1

2

3

4

5

6

nom analys av
mtidsbedömn
sbanken följe
kerheten ligg

4.2 Valuto

utan är en de
ders valutor o
der hösten 20
sbankens TC

0

0

0

20
07

-1
2-

28

20
08

-0
1-

28

20
08

-0
2-

28
20

08
03

28

Val

r 

kan skillnade
 osäkerhet oc

n svenska 
lande till 3
ckhöjning av

v strukturen
ningar, vilket
er. Dessa ana
ger i hur avv

or 

el av skeende
och därtill lä

008. Försvag
CW-index den

20
08

-0
3-

28

20
08

-0
4-

28

20
08

-0
5-

28

20
08

-0
6-

28

lutakorg

en (spreaden
ch brist på fö

 3-månads
3-månade
v dollarräntan

 hos termins
t inte minst v
alyser är ome
ikelser ska to

ena på finans
änder med hö
gningen inled
n 6 mars 200

20
08

-0
7-

28

20
08

-0
8-

28

20
08

-0
9-

28

20
08

-1
0-

28

g(TCW)

n) mellan olik
örtroende me

sräntan 2
ers-eurorä
n med Lehm

skurser går d
vice riksbank
edelbara, dvs
olkas. 

smarknadern
ögt exportber
ddes i mitten
09. Större de

20
08

-1
1-

28

20
08

-1
2-

28

20
09

-0
1-

28

20
09

-0
2-

28

-index d

ka låntagare 
ellan parter. 

008 - 30 j
äntan och 
mankraschen 

det att härled
kschef Lars E
s. tidsfördröj

na. Vid finan
roende. Den 

n av augusti o
elen av försva

20
09

02
28

20
09

-0
3-

31

20
09

-0
4-

30

20
09

-0
5-

31

20
09

06
30

dagligen

 och låneläng
 

uni 2009 i
 -dollarrän
15 sept 2008

Stib

USD

EU 3

a marknaden
E O Svensson
jningen är be

siell oro förs
 svenska kron

och kronan va
agningen är i

20
09

-0
6-

30

20
09

-0
7-

31

20
09

-0
8-

31

20
09

-0
9-

30

n 2007 -

gd ge ytterlig

 i 
ntan
8

bor 3 mån

D 3 mån

3 mån

ns 
n utvecklat oc
egränsad. 

svagas vanlig
nan försvaga

var som svaga
idag återhäm

20
09

-1
0-

31

20
09

-1
1-

30

20
09

-1
2-

31

20
10

-0
1-

31

2010

12 (3

gare 

 

ch som 

gen små 
ades 
ast enligt 

mtad. 

 20
10

-0
2-

28

31) 



 

 

1.3.4

Akti
Men

1.3.

Ett y
ekon
inst
pris

Prog
görs
Fram
inte
konj
stati
prog

Des
att a
prog

 

1

2

3

4

 

4.3 Börsku

iekurserna fö
n omräknat t

5 PROG

ytterligare sä
nomiska pro
itutioner och
utveckling, b

gnoserna byg
s på kvantita
mskrivninga

ernationella b
junkturbarom
istiken av oc
gnos eftersom

svärre är ben
avvakta mer 
gnos efter Le

100

200

300

400

Ak

Stoc
2 m

urser 

öll snabbt på
till dollar intr

GNOSER 

ätt att härled
ognosmakare
h banker ung
bruttoinveste

gger på samm
ativ statistik ö

r och bedöm
bedömningar
metrar för fö

ch skrivs fram
m statistiken

nägenheten a
 information
ehman, kansk

Aktieinde

ckholmside
mars omräk

å Stockholms
räffade botte

da var ekonom
es bedömning
gefär kvartals
eringar, arbe

ma historiska
över produkt

mningar bygge
r från t ex OE
öretag och hu
m med 1-2 år
n är fördröjd.

att offentligg
. I slutet av o
ke typiskt no

 

ex för St
dagli

ex bottnade
knat till USD

AFGX i S

sbörsen och b
en först i mar

min befinner
gar. Makropr
svis, ofta med

etslöshet mm

a råmaterial 
tion, lager, ut
er i sin tur p
ECD. Dessa f
ushåll. Genom
rs horisont. R
. 

göra prognos
oktober 2008
og LO som in

tockholm
igen 200
e redan den
D. fallet inl

SEK A

bottnade i kr
rs 2009, i lik

r sig och vart
rognoser gör
d 2-3 år pers

m. 

 i form av na
trikeshandel
å Konjunktu
framtidsbedö
m avancerad

Redan nuläge

er i orostider
8 hade bara e
nte är lika fok

m i kron
07 - 201
n 21 novem
leddes reda

AFGX omräkn

ronor räknat 
khet med värl

t den är på vä
rs för Sverige
spektiv. Prog

tionalräkens
l, investering

urinstitutets (
ömningar un

de ekonomisk
esbedömning

r låg. Progno
en prognosm
kuserade på f

nor resp
0 

mber 2008, 
an den 19 m

at till USD

 redan 21 nov
ldsindex. 

äg är att förli
e av ett tiotal
gnoser görs fö

skaper från S
gar, konsumt
(KI) analyser
nderbyggs av
ka modeller s
gen är till del

osmakarna vä
makare lagt en

finansiella fa

p. USD 

 men först 
maj 2008.

13 (3

vember. 

 

ita sig på 
l 
ör BNP, 

SCB, som 
tion etc. 
r och 

v 
stäms 
lar en 

äljer ofta 
n ny 
aktorer. 

31) 



 

 

Reg
förv
på K
prog

Riks
penn
stra
aktö

Kon
Gen
alls 
med

Mån
mitt
en p

Seda
var 
2010
und

Brut
till e

‐

‐

‐

‐

 

geringars och
väntningarna
Konjunkturin
gnosmakares

sbanken gör 
ningpolitiska

ax före Lehma
örer. 

njunkturinsti
nomsnittspro
 med i det dr
d Lehman Br

nga prognosm
t under turbu
prognos från 

an kom pess
ännu dystrar
0. BNP föll 2

der tredje kva

ttoinvesterin
ett preliminä

2,5

‐6

‐4

‐2

0

2

4

Progn
08012

3,2

25

20

15

10

‐5

0

5

10

Progn
08012

h centralbank
a. Finansdepa
nstitutets och
s förutsägels

 egna progno
a möten påve
an är delvis e

itutet redovis
ognosen för d
ramatiska fal
rothers falliss

makare gjord
ulensen. Und
 LO-ekonom

imismen. De
re. Ändå blev
2009 med dry
artalet 2008!

ngarna påver
ärt utfall på -

2,1

os
21

Progn
0806

Brut

2,3

os
21

Progn
08062

Br

kers prognos
artementets 
h OECD:s be
er. 

oser och dess
erkar också f
en återspegli

sar på sin we
dessa låg rela
let i konjunk
semang i mit

de heller inte
der akutfasen

merna. 

ecember var 
v utfallet myc
ygt 5 procen
! Så sent som

rkades naturl
23 procent.

1
1,6

nos
26

Progn
0809

ttonatio

3,7

nos
26

Progn
0809

ruttoinv

er är intressa
 prognoser i b

eräkningar oc

s publicering
förväntninga
ing av inform

ebbplats prog
ativt fast fram
kturen efter a
tten av septe

e eller i vare f
n från mitten

 negativ och p
cket lägre en

nt och men pr
m i mars 2009

ligtvis ändå m

6

0,

nos
912

Prog
0810

onalprod

7

‐2,1

nos
12

Progn
0810

vestering

anta signaler
budgetpropo
ch förutsägel

g av ränteban
arna på mark
mationsläget 

gnoser från e
m till Lehman
att den finan
ember 2008. 

fall avstod fr
n av septemb

prognoserna
nligt den BNP
rognoser låg 
9 låg snittpro

mer av krisen

3
‐1

gnos
022

Prog
081

dukt 200

1 ‐5,

nos
022

Progn
0812

gar 2009

r, eftersom d
ositioner mm
lser och påve

na och återgiv
knaden. Riksb
 då och påver

ett dussin pro
n. Prognosm
siella oron n
 

ån att public
ber och oktob

a som låg i slu
P-statistik so
 på en ökning
ognosen på -

n. Prognosen

1,4 ‐2

gnos
219

Prog
090

09

9 ‐6,

nos
219

Prog
0903

9

de också påve
m bygger i hö
erkar i sin tur

vande av sin
bankens rän
rkar i sin tur

ognosmakare
makarna häng
nådde Sverige

cera nya prog
ber 2008 finn

utet av mars
om publicera
g på 2 ända f
-2%! 

n föll från +3

2,2 ‐

gnos
0331

Utfa
10

,9 ‐23

nos
331

Utfall
1005

14 (3

erkar 
g grad 
r andra 

a 
ntebeslut 
r andra 

e. 
gde inte 
e i och 

gnoser 
ns bara 

 2009 
des i maj 
fram 

 
3 procent 

 

5,1

all SCB
0531

3,1

l SCB
531

31) 



 

 

För 
runt

1.3.

1.3.

Varj
Svar
inkö
redo
vad 

Prog
ett s

För 
låg o

 

‐3

‐1

1

3

5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

 

 konsumentp
t 0 procent, b

6 FÖRVÄ

6.1 TNS S

je kvartal ins
rande är aktö
öpschefer. De
ovisades den
 gäller samtli

gnosenkäten
så dramatisk

 KPI steg spä
oförändrad. 

2,4

Prognos
080121

00

00

00

00

00

00

00

00

 18 jun

priserna låg p
bl.a. påverka

ÄNTNINGSE

Sifo Prospera

samlas progn
örer på penn
en 18 juni 20

n 8 oktober 2
iga variabler

n är ett viktig
kt skede som 

ännvidden fr

2,5

Progno
080626

Ko

4,50

1,50

3,20

ni 2008

Konsu
M

prognoserna 
at av de kraft

ENKÄTER 

a Inflationspro

noser om infl
ningmarknad
008 var den s
008. Skillna

r, i genomsni

t medel för R
 under septem

ån 3,0 till 4,2

 

3,8

s
6

Progno
08091

onsumen
årssni

umentpr
Median, m

a i överkant a
tiga räntesän

ognos 

lation, BNP, 
den, arbetsgiv
sista kvartals

aden i bedöm
itt, men sprid

Riksbanken a
mber-oktobe

2 procentenh

‐2,0

os
12

Progn
0810

ntprisin
ittsförän

risindex
maximu

av inflationsm
nkningarna. 

 löneutveckli
varorganisat
sprognosen f

mning var rela
dningen i bed

att pejla fram
er 2008 var d

heter trots at

0
0,

nos
22

Prog
0812

ndex 200
ndring

8 okt

 om 1 år
um och m

målet på 2 pr

ing och om rä
ioner och fac
före Lehman
ativt liten me
dömning steg

mtidstron bla
den ett trubb

tt medianpro

5

‐0

nos
219

Prog
090

09, 

5,30

1,10

3,10

tober 2008

r, alla gr
minimum

rocent men fö

änteförväntn
ckförbund sa

n och nästa 
ellan enkättil
g kraftigt. 

and viktiga ak
bigt instrume

ognosen i sto

0,5 ‐

gnos
0331

Utfa
10

rupper 
m

15 (3

öll till 

 

ningar. 
amt 

llfällena 

ktörer. I 
ent. 

ort sett 

 

0,3

all SCB
00531

31) 



 

 

Prog
proc

Rän

1.3.

Six M
sam

SME
Sver
mån

SME
Arbe
som
data

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

 

gnosen för B
cent från tidi

nteförväntan 

6.2 SME, C

Market Estim
mlar in markn

E är fokusera
rige. Däribla
nadsvis från 

E samlar äve
etslöshet). D

m publiceras i
abasformat. V

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

 18 ju

0

0

0

0

0

0

0

 18 jun

R

BNP låg kvar 
igare 1,0. Att

 höjdes någo

Consensus o

mates i Sveri
nadsprognos

ade på markn
nd bankerna
ett stort anta

en in finansm
Dessa samlas 
i mitten av m
Vi har därför

2,10

1,00

4,00

uni 2008

BN
Med

4,25

3,50

5,00

i 2008

Reporänt
Media

 kring 2 proc
t det sedan bl

t men spänn

och Blue Chi

ge, Consensu
er för makro

nadsprognos
a. Instrumen
al analytiker.

marknadsdata
 in i början a

månaden. Ma
r inte kunnat

P-progn
ian, max

tan om 3
an, max

cents ökning,
lev kraftigt m

nvidden var d

ips 

us Forecasts 
o- och markn

ser för företa
ntet heter SM
. 

a (räntor och
av månaden. 
akrodata för o
t göra en ana

nos 1 år,
aximum 

3 månad
ximum o

, men den stö
minus är en a

densamma. 

 i London oc
nadsvariabler

ag i Norden. T
ME ONLINE. 

h valutor) sam
 KPI används
olika tidpunk

alys av förvän

8 o

, alla gru
 och min

8 okt

der, alla
och mini

örsta pessimi
annan histori

h Blue Chips
r. 

Totalt 146 fö
 För företage

mt makrodat
s även som p
kter finns tyv
ntningsbilden

2,00

0,20

3,60

ktober 2008

upper
nimum

4,50

3,75

5,25

ober 2008

a gruppe
imum

isten kröp ne
ria. 

s i USA, blan

öretag, varav 
en samlas up

ta (t ex BNP,
prognos för d
värr inte tillg
n denna väg.

er

16 (3

er till 0,2 

 

 

nd andra, 

 71 i 
pgifter in 

 Priser, 
den siffra 
gängliga i 
. 

31) 



 

 

1.4

1.4.

1.4.

Riks
hun
risk
okto
grup
är ak

Form
var p
det s
tred
sam
vara
mar

Hälf
vida
på d
förd
und
sekt
Fort
had
ifråg

1.4.

Riks
sven
över
sven

1.4.

SEB
fina
tem

Fina

 

 

 

 

 

 

4 Fört

1 FINAN

1.1 Riksba

sbanken gen
ndratal svens
kenkäten gen
ober 2008. D
pper som till
ktiva på den 

muleringarn
påtagligt för
senaste halv

djedel av de t
mband med fi
a oförändrad
rknaderna fu

ften av de til
are att markn
de svenska fin
djupad kris i 
der det komm
torn och best
tfarande i Ri
e påverkan p
gasatts. 

1.2 Riksgä

sgäldens und
nska och inte
rlag mycket g
nska invester

1.3 SEB:s 

B frågar varje
ansmarknade

mperaturen bl

anschefsinde

Affärsklima

Finansiell s

Utdelningsv

Kreditsprea

Motpartsris

troendem

NSMARKNA

ankens Riske

omför en ris
ka och utlän
omfördes i a

Den skickade
lfrågats är de
 svenska rän

na i Riskenkä
siktiga. Enkä
året och förv
illfrågade an

inanskrisen. 
de eller större
ungerar gener

lfrågade trod
nadslikvidite
nansiella ma
de baltiska lä

mande halvår
tående högre
skenkäten vå

på marknade

äldens förtroe

dersökte und
ernationella a
goda, även fö
rare och utlä

Finanschefs

e kvartal fina
en. Fem kom
land de störr

ex 5 kompon

at 

ställning 

vilja 

adar 

sk 

mätning

DSORIENTE

enkät 

kenkät som u
dska aktörer

april 2008. N
s till 88 aktö

els Riksbanke
nte- och valut

ten hösten 2
äten visade a
väntades vara
nger att deras
 En majoritet
e under det k
rellt sämre ä

dde inte att k
et och banksy
arknaderna u
änderna var 
ret som aktör
e riskpremier
åren 2010 fa

en, i takt med

endeenkät 

der perioden 
aktörers fört
ör utfärdande
ndska marke

sindex 

anschefer i et
mponenter stä

re svenska fö

enter: 

gar 

ERADE ENK

underlag för
r tillfrågas om

Nästa genomf
örer och svars
ens penningp
tamarknaden

2008, insaml
att aktörerna
a fortsatt låg
s likviditetsb
t av de tillfrå

kommande h
än för ett halv

kulmen på de
ystemets fina
under det kom
 exempel på 
rerna lyfter f
r angavs som

anns det mån
d att stöden a

 17 november
troende och s
et av statssku
et makers. 

tt sjuttiotal st
älls samman 
öretagen. 

KÄTER 

r Riksbanken
m ränte- och 
fördes mellan
sfrekvensen 
politiska mot
n. 

ad mitt unde
s vilja att ta r

g under det ko
buffert har ök
ågade förvänt
halvåret. Över
vår sedan och

en finansiella
ansieringsmö
mmande halv
risker för de 

fram. Stränga
m bestående e
nga som anså
avvecklas och

r och 17 dece
syn på komm
uldsväxlar un

tora företag o
 till ett Finan

ns stabilitetsr
 valutamarkn
n den 18 sept
 uppgick till 8
tparter, dels 

er akutfasen 
risk hade mi
ommande ha

kat under det
tar sig att bu
rlag anser de
h att likvidite

a krisen var n
öjligheter kom
våret. Djup l
 svenska fina
are reglering
effekter av de
åg att finansk
h en del länd

ember genom
munikationen

nder krisen. 

om hur de se
nschefsindex 

rapport. Ett k
naden. Den f
tember och d
86 procent. D
 andra aktör

 av likviditets
inskat kraftig
alvåret. Dryg
t senaste halv

uffertarna kom
e tillfrågade a
eten har min

nådd. Man m
mmer att var
lågkonjunktu
ansiella mark
g av den finan
en finansiella
krisen fortfar
ders kreditvä

m TNS Prosp
n. Betygen va
 Det gällde sä

er på 
 som speglar

17 (3

knappt 
första 
den 8 
De 
er som 

skrisen, 
gt under 
gt en 
våret, i 
mmer att 
att 

nskat. 

menade 
ra i fokus 
ur och 
knaderna 
nsiella 
a krisen. 
rande 
rdighet 

era 
ar 
ärskilt 

r 

31) 



 

 

Mel
mes

30

40

50

60

70

In
de

xt
al
 0
‐1
00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 

1.4.

Mån
grup

T ex
Små

 

llan septemb
st försämrade

65
64

0

0

0

0

0

Maj 

2006

Sept 

2006

Sept 2008

1.4 Företa

nga aktörer g
pper eller för

x finns Swedb
åföretagarba

er och novem
es bedömnin

65 65

Nov 

2006

Febr 

2007

Ma

200

SEBs F

8 Nov 20

5 finans

agsorienterad

gör sina egna
r att snabbar

banks inköps
rometer och 

mber 2008 sk
ngen av motp

66

59 59

aj 

07

Sept 

2007

Nov 

2007

Finansch

008 Feb

SEBs F
schefsko

2008

de barometra

a barometeru
re få del av tr

schefsindex, 
 Riksbanken

kedde ett my
partsrisken.

60

58

Febr 

2008

Maj 

2008

Sep

200

hefsinde

br 2009

Finansch
omponen
8-2009 o

ar 

undersökning
render. 

 SEB:s Föret
ns företagsint

ycket kraftigt

57

50

47

pt 

08

Nov 

2008

Febr 

2009

ex 2006-

hefsinde
nter runt
och idag

gar för att föl

tagarpanel, S
tervjuer. 

t ras i finansc

52

55

Maj 

2009

Sept 

2009

Nov

2009

-2010

Maj 2010

x
t årsskift

lja konjunktu

Swedbanks 

chefsindex. A

58
59

62

v 

9

Febr 

2010

Maj 

2010

tet

Affärsk

Finans

ställnin

Utlånin

Kredits

Motpa

Index

uren, i specie

18 (3

Allra 

 

klimat

iell 

ng

ngsvilja

spreadar

rtsrisk

ella 

31) 



 

 

Inkö
prod
av re

1.4.

1.4.

SEB
reko
sänk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

40

50

60

70

A
p

ri
l

 

öpschefsinde
duktion. Den
ejäl svacka. N

2 KONS

2.1 SEB B

B:s Boindikat
ordlåga värde
kta ränteläge

0

0

0

0

0

Ink

34
35

52
55

6

Ju
li

O
kt

Ja
n

A
p

ri
l

Öka

Vet 

ex är ofta en 
n visar en sna
Nedgången i

SUMENTORI

Boprisindikato

tor: Prisutvec
et på -62 för 
et återhämta

köpschef

5

62

53
47

35

p Ju
li

O
kt

Ja
n

A
p

ri
l

a

ej

tidig indikat
abb reaktion
nleddes dock

ENTERADE

or 2003-2010

ckling på vill
 Boprisindik
de sig bomar

fsindex m

5

57 55

3

A
p

ri
l

Ju
li

O
kt

Ja
n

Minska

Boindik

tor eftersom 
n ner till en bo
k redan unde

E ENKÄTER

0 

lor/bostadsr
katorn. Men f
rknaden snab

 maj 200

33

53
50

20

A
p

ri
l

Ju
li

O
kt

Ja
n

a

katorn

 den speglar f
otten i novem
er 2007 

ätter reagera
fallet började
bbt. 

07-maj 2

27

56

60

36

A
p

ri
l

Ju
li

O
kt

Ja
n

Oförändrat

första ledet i
mber 2008 o

ade snabbt. I 
e redan i juni

2010

8

4

-39

Ja
n

A
p

ri
l

Ju
li

O
kt

t

i företagets 
och sedan ett

 

I november n
i 2008. Med 

9

-49

-7

19

Ja
n

A
p

ri
l

Ju
li

O
kt

19 (3

t halvår 

nåddes 
 det 

40
37

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80
Ja

n

A
p

ri
l

31) 

0

0

0

0



 

 

1.4.

Mån
krog
proc
fund

1.4.

Om 
steg
200

1.4.

SIFO
allm

Oro

 

 

2.2 SIFO -

nadsmätning
gbesök framf
cent som sku
derade också

2.3 SIFO -

 man istället
g från 20 proc
09. Andelen s

2.4 SIFO:s

O genomförd
mänheten upp

n blev något

32

46

50

13

Tota

Nästan
andelen

- Vad drar ko

g som genom
för kläder oc
ulle dra in på
å på att dra in

- Vad priorite

t får mer att r
cent i septem
som skulle be

s Krisbarome

de under okt
pfattar förtro

t mindre veck

6

0

al Våg 1
o

n alla tror 
n som tro

onsumenter i

mförs i alla no
h semester S

å sparandet, i
n på semeste

erar man om 

röra sig med 
mber till 28 p
etala tillbaka

eter 

ober 2008 en
oendet för in

ka för vecka m

49

47

13

1 (10-12 
okt.)

Vå

 att krisen
or att påve

 

in på om ma

ordiska lände
Sparande kom
i januari 200
erresor. Kans

man får mer

 prioriteras o
procent i okto
a skulder låg 

n undersökn
nstitutioner o

mellan mitte

41

54

13

åg 2 (13-19 
okt.)

V

n kommer
erkan kom

n får mindre 

er. Det som t
m som nr fyr
09 hade ande
ske bidrog kr

r pengar att r

också en stig
ober och låg 
 på drygt 10 p

ning i tre omg
och banker sa

en och slutet 

40

56

13

Våg 3 (20-26 
okt.)

r att påver
mmer vara

pengar att rö

toppar i Sveri
ra. I septemb
elen stigit till
ronans sjunk

röra sig med

ande andel s
fortfarande h
procent. 

gångar/vecko
amt hur man

 av oktober 2

Vet ej

Påverkar inte

Påverkar någ

Påverkar kraf

rka Sverig
a kraftig m

Bas: Alla

öra sig med?

rige som svån
ber 2008 var 
l 12 procent. 

kande värde t

d? 

sparande. An
hög under vå

or om hur 
n påverkats a

2008. 

e alls

got

ftigt

ge, men 
minskar

20 (3

? 

ngrem är 
 det 8 
 Fler 
till detta. 

ndelen 
åren 

av krisen. 

 

31) 



 

 

Dett
sjun

Näs

 

 

ta markerade
nkande ränte

33

30

52

16

1

Total

3 av 10
röra 

tan fyra av ti

34

12

36

59

2

Total

Nä
finanskr

es också i en
esatserna. 

31

52

15

1

Våg 1 (10
okt.)

0 tror att d
 sig med u

io såg en risk

12

36

58

2

Våg 1 (10
okt.)

ästan 4 av
risen inne

 marginellt lj

29

53

17

1

0-12 Våg 2 (13
okt.)

de komme
under de k

k att bli arbet

12

35

58

3

0-12 Våg 2 (13
okt.)

v 10 tror i 
bär en ris

 

jusare bild a

28

53

18

1

3-19 Våg 3 (20
okt.)

er att ha m
kommand

tslös. Denna

12

35

59

3

3-19 
)

Våg 3 (2
okt.

 någon uts
sk för att d

av den egna e

0-26 

Vet ej

Mer

Ungefä

Mindre

mindre pe
de 12 mån

Ba

 andel föränd

20-26 
)

Vet ej

Ingen

En vis

Gans

Myck

Bas: 

sträckning
de ska bli 

ekonomin, pr

är som idag

e

engar att 
aderna

s: Alla

drades inte u

j

n risk alls

ss risk

ka stor risk

et stor risk

Förvärvsarbetande

g att 
 arbetslös

räglat av de 

 

under oktobe

sa

 

21 (3

er. 

31) 



 

 

Även
kun

Fråg
Riks
helle
Sven

 

n risken att b
nde bo kvar. 

35

01

21

76

2

Tot

Var fe
viss r

gor ställdes o
sbanken, Rik
er inte under
nskt Närings

36

5,6

6

5,85,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Attity

bli av med bo

0

1

6

2

tal Våg 

emte tror
risk för a

också om tro
ksgälden och
r loppet av ok
sliv. 

6,9 6,8 6,8

7,1 76,9 6,8

yderna ti
und

ostaden anså

01

20

76

2

1 (10-12 
okt.)

Vå

r att fina
tt de inte

värdigheten 
 Finansinspe
ktober. Rege

8

4,9 4,9

6,9

5,1 5

6,8

4,9 4

ill trovärd
der loppe

ågs inte vara 

01

21

75

3

åg 2 (13-19 
okt.)

anskrisen
e ska kun

 hos olika ins
ektionen fick
eringen och b

3,1

5
5,1

3,3

5,2
4,9

3,1

5

digheten 
et av okto

 försumbar, v

11

20

76

3

Våg 3 (20-26 
okt.)

n åtmins
nna bo k

stitutioner. D
k alla goda om
bankerna fick

5,6
5,2

5,7
5,3

5,5
5,2

 har inte f
ber 2008

Bas: Alla som utt

var femte såg

Vet ej

Ingen ris

En viss r

Ganska s

Mycket s

tone inn
kvar i sin 

Bas: Alla

De tre tunga f
mdömen. Bet
k lägre betyg

Våg 1 (10-

Våg 2 (13-

Våg 3 (20-2

förändra
8

Med

10 gr

talat sig om resp. aktör

g en risk att d

sk alls

risk

stor risk

stor risk

nebär en 
 bostad

 finansinstitu
tygen föränd

g, liksom fack

12 okt.)

19 okt.)

26 okt.)

ats 

delvärden på 

radig skala

22 (3

de inte 

 

 

utionerna 
drades 
ken och 

 

31) 



 

 

Riks

Insä
ut o

 

 

Fört

Regeringen

Riksbanken

sgäldskontoret

Riksdagen

ättningsgaran
ch andelen f

38

3

18

49

30

Tota

8

troende för
kl

ntin blev en s
förändrades i

8

9 4

0 3

al Våg 1
o

8 av 10 ha
v

r att regeri
larar av att

-31

-

-

-27

Litet fört

stor fråga i o
inte under m

3

19

47

31

1 (10-12 
kt.)

Våg

r förtroen
verkligen k

 

ingen och o
t hantera k

-16

-17

troende Stort

oktober. Var f
månaden! 

4

18

51

28

g 2 (13-19 
okt.)

V

nde för att
kommer a

olika mynd
krisen

44

59

56

42

t förtroende

Bas: Alla som uttalat sig 

femte litade 

3

18

49

30

Våg 3 (20-26 
okt.)

t insättnin
att betalas

digheter 

9

10 gradig

Negativ a

Positiv an

om resp. aktör (Våg 1 ‐ 3)

 inte på att ga

Mycket stor
förtroende

Ganska sto
förtroende

Litet förtroe

Inget förtro

ngsgarant
s ut

Bas: Alla

37

g skala:

andel 1‐4

ndel 7‐10

 

arantin skull

rt 

ort 

ende

oende

tin 

23 (3

le betalas 

 

31) 



 

 

Fört
var t

 

 

troendet att a
troligt att nå

Ne

alla banker s
ågot  finansin

ej, definiti
inte
6%

Risk

skulle klara s
nstitut skulle

 

Nej, troli
inte
67%

ivt 

k för att
omku

sig var inte fu
e fallera. 

J

igtvis 
e
%

t någon
ull pga f

ullständigt. D

Ja, troligtv
25%

n av ban
finansk

Drygt en fjärd

Ja, defi
2%

vis

nkerna
krisen

dedel ansåg a

nitivt
%

a går 

24 (3

att det 

 

31) 



 

 

Kau

 

D

Sp

 

upthing och S

Danske Bank (

parbankerna (f

Vet ej\Vi

(a

Swedbank an

Kaupthing B

Swedb

Citib

Provinsbanke

HQ B

Ava

fristående\lok

DnB 

Al

Ska

Ikanoban

Nordnet B

No

Skandiaban

Folk

ICA B

Länsförsäkri

S

A

TryggHa

Handelsban

ill ej uttala mi

I ris
av de 27

nsågs ligga m

 

3

3

3

Bank

bank

bank

erna)

Bank

anza

kala)

NOR

ecta

ndia

nken

Bank

If

rdea

SEB

nken

ksam

Bank

ngar

SBAB

AMF

ansa

nken

g ‐‐‐‐

kzon fö
7 proce

överh

mest i riskzon

13

12

11

10

9

7

7

7

7

6

6

6

5

4

4

4

4

3

3

3

ör att lä
nten so

huvudta

nen att fallera

20

3

äggas n
om såg 
aget)

a. 

33

29

ned 
 en risk

45

k 

25 (3

 

31) 



 

 

Var 
det. 

d

Av d
köpt

Var 

 

 sjätte-sjund
  

Har man – u
dagarna – age

fin

Våg 3 (20-
26 okt.)

Våg 2 (13-
19 okt.)

Våg 1 (10-
12 okt.)

de som gjort 
t. 

 femte av de 

‐40

‐30

‐20

‐10

0

10

20

Åtg

de hade agera

under de sen
erat på något

nanskrisen?

14

15

12

Bas: A

 något hade d

 som vidtagit

gärd sist

at med anledn

naste 30 
t sätt p g a 

Alla i resp. våg

de flesta sålt 

t åtgärd anga

ta 30 da
eller

Köpt eller vid

ning av finan

Tror man at
den när

Våg 3 (20-
26 okt.)

Våg 2 (13-
19 okt.)

Våg 1 (10-
12 okt.)

 värdepappe

av att de bytt

agarna -
r ändrat

dtagit åtgärd

nskrisen och

tt man komm
rmaste framt

finanskrisen

Bas: All

r eller fondan

t bank eller ö

köpt, så
t lånen

Sålt

 var femte rä

41

mer agera ino
tiden p g a 
n?

25

2

a i resp. våg

ndelar, men 

ppnat konto

ålt, bytt 

äknade med a

om 

26

27

 

 många hade

o i annan ban

 bank 

26 (3

att göra 

e också 

nk.  

 

31) 



 

 

1.4.

Fört
seda

Mät
kris
höst
sam

 

2.5 SOM-u

troendet för 
an en lång tid

tningen unde
månaderna f
ten 2009 har

mhällsinstitut

Rege
eg

29

‐20

‐10

0

10

20

30

40

50

08‐se

Fö

undersökning

 banker och o
d tillbaka. M

er hösten 200
föll förtroend
r förtroendet
tioner. Förtro

eringen
gna för 

-24

-49

-42

-39

-3

S

ep 08‐okt

örtroen

k

gen 

olika myndig
ätning sker v

08 har delats
det för Riksb
t ökat kraftig
oendet för ba

n får m
 krisha

0

-20

-8

-8

-3

Samtliga

V

S

SD

MP

C

KD

FP

M

Mycket/gansk

t 08‐nov

ndebala
200

källa SO

gheter mäts a
varje höst för

s upp efter vi
banken något
gt. Riksbanke
ankerna föll i

mycket h
anterin

46

19

22

25

35

52

ka bra Myck

08‐dec

ansen k
08 och i

OM-ins

av SOM-insti
r den svensk

ilken månad
t, men när m
en ligger i de
i gengäld me

högt be
ngen, SO

66

69

85

ket/ganska dåli

2008

krismå
idag
stitutet

itutet vid Göt
ka allmänhete

d svaren kom
man jämför hö

n absoluta fö
ellan hösten 2

etyg av 
OM 201
gt

2009

ånadern

t

teborgs Univ
en.  

m in. Under 
östen 2008 m
örtroendetop
2008 och 20

 sina 
10

na 

Riksbanken

Storföretag

Bankerna

Regeringen

27 (3

versitet 

med 
ppen av 
009. 

 

 

en

31) 



 

 

1.4.

Den
för e
förtr
besv
viss 
ange

Sver
200
om p
och 
and
31 p

Mes
med

För 
38 p
18 p

 

 

2.6 GfKs T

n tyska opinio
ett antal yrke
roende har d
varas på en fy
 utsträckning
ett 3 eller 4 p

rige brukar t
08 och mars 2

politiker, sto
 storföretags
elen som har

procent 2010

st positiva til
d 25 procent 

 svenska poli
procent 2009
procent 2009

85

 Mars 2

Trust Index 

onsorganisat
esgrupper, dä
du för person
fyrgradigskal
g och 4 = har
på skalan. 

illsammans m
2009 föll för
orföretagsled
sledare har jä
r förtroende 
. Den svensk

l banktjänste
 som har fört

itiker utveckl
9 och åter 25
9 och 14 proc

51

007

GfK

tionen GfK sa
äribland ban

ner inom följa
la där 1 = lita
r fullt förtroe

med Schweiz
troendet för 

dare, grupper
ämfört med a
 för företagsl
ka förtroende

emän är schw
troende. 

lades förtroe
5 procent 201
cent 2010! 

 

72

45

 Mars 200

fKs Tru
Ban

Sverige

amlar varje å
nktjänstemän
ande institut

ar inte alls på
ende för. Det

z toppa förtr
 bankväsend
r för vilka för
andra länder
ledare från 3
eandelen för 

weizarna me

endet från 25
10. Internatio

5

08

ust Inde
nktjäns

Internatio

år in uppgifte
n. Frågeställn
tioner eller y
å, 2 = litar int
t procentuell

oendet för ba
det kraftigast 
rtroendet är 
r relativt gott
6 procent 20
 företagsleda

ed 68 procent

5 procent 200
onellt låg and

49

37

Mars 2009

ex 2007
termän

onellt 17 län

er från 17 län
ningen lyder

yrkesgrupper
te särkilt my
a förtroende

anktjänstem
 just i Sverig
avsevärt lägr
 förtroende. 

008 till 33 pr
are var 2008 

t och mest ne

07 till 18 pro
delen på 17 p

5

9  M

7-2010
n

nder

nder om förtr
r: ”Hur stort 
r i ... (vårt lan
ycket på, 3 = 
et innefattar 

män, men mel
ge. Frågan stä
re. Svenska p
 Internatione
rocent 2009 
 40 procent. 

egativa är ry

ocent 2008,  
procent 2008

56

42

Mars 2010

28 (3

roendet 

nd)?” och 
 litar på i 
de som 

llan mars 
älls också 
politiker 
ellt faller 
och  
 

 
ssarna 

8,  

31) 



 

 

1.4.

Årlig
och 
länd
förtr
priv
före

Kun
Han
note

55

60

65

70

75

 

2.7 Svens

gen görs mät
 för myndigh
derna. Mätni
roendeindika

vatmarknade
etagsmarknad

ndnöjdheten 
ndelsbanken 
erades ingen

5

0

5

0

5

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

Sven

71,371,8
72,4

Branschen

pri

kt kvalitetsin

tningar av ku
heter. Mätnin
ingarna görs 
ator. Olika m

en förblev kun
den däremot

 för bankerna
 och Nordea 
 förändring. 

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

nskt kva
bank

Företa

74,1 75
4

7

Handelsba

Svensk
Kun

ivatmar

dex SKI 

undnöjdhet i
ngar görs för 
 i augusti-sep

mätningar gö
ndnöjdheten
t noterades e

a ökade unde
 var vinnare m
  

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8
9
9

alitetsin
ksektorn

agsmarknad

67,367

76,9

nken No

kt kvali
ndnöjd
rknade

2007 2

i olika dimen
r ett tiotal ban
ptember. Ku
rs för företag

n relativt god
ett visst fall, p

er både 2008
 medan SEB 

1
9
9
8
‐9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

ndex: Ku
n 1989-2

Privatm

70
7,9

70,9

rdea S

itetsind
dhet för
en 2007

2008 2009

nsioner för fö
nker i Sverig
ndnöjdhet k
gsmarknaden

d trots finans
precis som u

8 och 2009 b
upplevde en 

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

undnöjd
2009

marknad

0,470,670,2

Swedbank

dex: 
r 
7-2009

9

öretag i ett an
ge och också i
an ses som e
n och privatm
krisen, snara
nder finansk

bland privatp
 försvagning

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

dhet i 

69,970,4
68,1

SEB

ntal serviceb
i de andra no

en 
marknaden F
ast stigande.
krisen 1993. 

 

personer. 
g. För Swedba

 

2
0
0
9

1

29 (3

ranscher 
ordiska 

För 
 För 

ank 

31) 



 

 

På f
200

1.4.

Den
stor
kred

I lug
inträ
höst
osäk

King
högs
Inte

Även
av k

 

 

företagssidan
08 och 2009.

2.8 Rating

n finansiella m
ra företag och
ditvärderarn

gna tider har
äffar duger i
ten 2008. Oc
kerheten i en

gdom of Swe
sta klassen A

e ens tendens

n storbanker
krisen och uts

71,4
69,7

68,4

Branschen

för

n sjönk kund
 

g agencies 

marknaden h
h för länder ä
a av både kre

r kreditvärde
nte deras mo
ch också mot
n del värdepa

edens rating h
AAA sedan fö
sen (outlook)

rna har god k
sattheten i B

71,972,4

4

7

Handelsba

Svens
Ku

retagsm

nöjdheten rä

har skapat sit
är det Standa
edittagare oc

erarna en hyf
odeller. Kriti
t kreditvärde
apperiserade

hos Standard
örsta halvan a
) förändrade

klassificering
Baltikum. 

 

68,1
67

72,0

nken No

skt kval
undnöj

markna

2007 2

ätt kraftig för

tt eget system
ard & Poor, M
ch instrumen

fsad träffbild
iken har varit
erarnas senfä
e skulder. 

d&Poor, Moo
av 2000-tale

es under fina

g även om Sw

70

7,0
65,7

rdea S

litetsin
dhet fö

aden 20

2008 2009

r alla banker

m för kreditv
Moodys Inve
nt, på såväl k

d i sin betygss
t tung mot vä

ärdighet att r

ody’s Investo
et, efter att h
nskrisen. 

wedbank och

0,770,6

65,3

Swedbank

ndex: 
ör 
007-200

9

r utom för Ha

värdering av 
estors och Fit
kort och lång 

sättning. Me
ärdet av kred
reagera och h

ors och Fitch
a sänkts und

h SEB:s rating

71,5

67,7

65,0

SEB

09

andelsbanke

 

 olika aktörer
tch som är de
 sikt. 

en när det ovä
ditbetygen un
hur de kunna

h var oföränd
der 1990-tals

g föll något t

0

30 (3

n, både 

r. För 
e tunga 

äntade 
nder 
at missa 

drat i 
skrisen. 

till följd 

31) 



 

 

Stan

Moo

Sov

Nov

Feb

July

Apr

Jan

Aug

Mar

Oct

Jun

Apr

Oct

 

ndard & Po

ody’s höjde s

vereign/Date

v. 1, 2005

b. 16, 2004

y 24, 2000

ril 18, 1997

. 12, 1995

g. 10, 1993

rch 22, 1993

. 31, 1990

e 26, 1989

ril 1, 1986

. 27, 1977

oor's rating

sin rating till 

g av Kingdo

 AAA redan 2

Foreign c

om of Swed

2002 

urrency Long

AAA

AAA

AA+

AA+

AA+

AA+

AA+

AAA

AAA

AAA

AAA

den 

g Term Outlook

Stable

Stable

Positive

Stable

Negative

Stable

Stable

Negative

Stable

?

?

Short 

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

 A-

N

31 (3

 

Tem

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

1+

-1+

R

31) 



 

HALLVARSSON & HALVARSSON  SVEAVÄGEN 20  P.O. BOX 3666  SE-103 59 STOCKHOLM  SWEDEN  TEL +46 8 407 20 00  ORG. NR 556505-0837  WWW.HALVARSSON.SE 

Appendix 2 

Finanskrisen i svenska medier  

– som den speglas i Dagens Industri,  
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multinivåper
ut som engag
de. (Not 6) 
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munikation ka

ysa förtroend
inte avgör om

ka förtroende
tningar, är en
skor uppfatt
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