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1. Inledning 

 
I detta inledande kapitel introducerar vi läsaren i ämnet för studien. I kapitlet presenteras 

bakgrund till ämnet, samt studiens syfte och frågeställning. Vidare presenterar vi de 

avgränsningar som vi har gjort samt en disposition över hur uppsatsen är utformad. 

1.1 Bakgrund 

Under hösten 2005 innehöll dagstidningarna i allt högre grad artiklar som utryckte oro inför 

de eskalerande fastighetspriserna, främst de ökande priserna på bostäder. Det förekom 

argument såväl för som emot påståendet att det skulle råda en fastighetsbubbla i Sverige. 

Frågan huruvida det rörde sig om en fastighetsbubbla samt vetskapen om den djupa 

finansiella kris som fastighetsbubblan ledde till på 1990-talet väckte vår undran ifall 

paralleller mellan år 2005 och finans- och fastighetskrisen på 1990-talet gick att dra.  

 

Vi förflyttar oss tillbaka i tiden till 1980-talet. Efter ett flertal ekonomiskt goda år i Sverige 

var den svenska ekonomin under senare delen av 1980-talet överhettad, något som främst 

märktes på bygg- fastighets- och kreditmarknaden. Byggmarknaden upplevde en enorm 

efterfrågeökning. Sysselsättningen i branschen ökade kraftigt, och så även lönerna och 

kostnaderna för nybyggnation. Kreditmarknadens avreglering under 1980-talet ledde till att 

bankerna kraftigt ökade sin utlåning till såväl hushåll som företag. Den ökade utlåningen 

skedde till största delen med fastigheter som säkerhet, och med skenande fastighetspriser 

ökade säkerheternas värde konstant, och i takt med säkerheternas ökade värde kunde alltmer 

pengar lånas ut. Detta fungerade ända tills fastighetspriserna slutade stiga och istället sjönk 

dramatiskt. Då hamnade bankerna i en situation med enorma summor utlånade, men med 

säkerheter som föll alltmer i värde. Utvecklingen på fastighetsmarknaden, där fallande priser 

ledde till en fastighetskris kom på så sätt att dra med sig bankerna i fallet och bidra till en kris 

i banksektorn i början av 1990-talet. Denna kris som benämns finans – och fastighetskrisen 

var alltså ett resultat av utvecklingen inom fastighetsbranschen och bankväsendet, två tätt 

sammankopplade branscher, starkt beroende av varandra.1 

 

Fastighetsmarknadens alla typer av fastigheter, småhus, fritidshus, hyreshus och 

industrifastigheter upplevde en kraftig prisuppgång och kreditmarknaden upplevde stora 

                                                 
1 Pettersson (1993), s.27ff, 43 
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förändringar och avregleringar under slutet av 1980-talet. Banker kunde nu fritt sätta pris på 

sina utlånings- och inlåningsprodukter, Regleringar om likviditetskvoter och utlåningstak 

samt Riksbankens styrning av bankernas utlåningsräntor togs bort och några ramar inom vilka 

bankerna skulle hålla sig fanns inte längre, vilket ledde till betydande ökningar av utlåning till 

företag och hushåll, som ökade sin skuldsättning i en allt snabbare takt.2  

 

Det fanns under 1980-talet ett antal skattemässiga omständigheter, där den låga effektiva 

skatten av lånefinansierat kapital tillsammans med låga räntor gjorde att företag och hushåll 

blev mer lånebenägna och gjorde lånande till en väldigt lönsam affär.3 Under andra hälften av 

1980-talet fördubblade hushållen sina krediter för fastigheter. Bankerna trodde sig få in 

fullgoda säkerheter i form av fastigheter, och vågade därmed öka tillgången på kredit, det vill 

säga låna ut allt mer. Dessa säkerheter visade sig dock vara fiktiva på grund av uppblåsta 

värderingar.4 

 

Vad låntagare inte räknat med var att bara några år senare skulle den låga räntan nå nya höga 

rekordnivåer, och därtill en förändring av skattesystemet som omkullkastade alla kalkyler om 

återbetalning till låga framtida räntenivåer och förmånliga skatteavdrag.5   

 

Utvecklingen på fastighetsmarknaden bidrog alltså i stor utsträckning till bankkrisen. Med 

början år 1987 och under de nästkommande åren ledde en mix av psykologiska och 

ekonomiska omständigheter till att priserna på många fastigheter mer än fördubblades, för att 

i början av 1990-talet lika drastiskt minska i värde. En tro på att många års kraftiga 

hyreshöjningar och låga ränta samt hög inflation skulle fortsätta att gälla präglade marknadens 

framtida förväntan och detta kombinerat med god tillgänglighet av krediter på den nyligen 

avreglerade kreditmarknaden pressade upp fastighetspriserna i den högkonjunktur som rådde. 

Prisspiralen snurrade uppåt i en allt snabbare takt ända till hösten år 1990 då raset kom. 

Finansbolagen som varit riskbenägna och godtagit säkerheter som bankerna inte hade 

accepterat fick likviditetsproblem då de inte kunde få nya lån, och därmed var finansbolagen, 

fastighetsbolagens största finansiär, i kris, vilket ledde till att även fastighetsbolagen hamnade 

i kris och så småningom drogs även bankerna med i denna kriskarusell. Fastighetspriserna 

                                                 
2 Lybeck (1992), s. 63-64, 191 ff 
3 Wallander (1994), s.25-26 
4 Pettersson (1993), s.43 ff 
5 Riksbanken (1999:2), s.6 
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sjönk och för de större fastighetsbolagen sjönk marknadsvärdena med uppemot 50 procent. 

Ett omvänt resonemang kom att gälla. Sjunkande hyror, stigande ränta, lågkonjunktur och en 

alltmer försiktig kreditmarknad ledde till en prisspiral nedåt.6      

1.2 Problemdiskussion 

Som synes bidrog ett stort antal bakomliggande faktorer till att skapa finans – och 

fastighetskrisen i början av 1990-talet. Eftersom fastighetsmarknaden är en central del av 

landets totala ekonomi är utvecklingen på denna marknad av stor betydelse för hur ekonomin 

utvecklas i sin helhet, och problem på fastighetsmarknaden bidrar till att skapa oroligheter på 

andra centrala delar i det ekonomiska systemet. Under krisen i början av 1990-talet drogs 

bankerna och finansbranschen med i fallet och en av de mest kritiska ekonomiska perioderna i 

Sverige någonsin var ett faktum. År 2005 när liknande tendenser som ledde till krisen i början 

på 1990-talet sågs, med gynnsamma förhållanden för låntagare, hög skuldsättning och snabbt 

stigande fastighetspriser, tonade experterna trots detta  ned faran för en ny kris. Detta gjordes 

även på 1980-talet. Fastighetsägare, fastighetsbolag, banker, värderingsinstitut, personer i 

ansvarig ställning med koppling till det finansiella systemet, såsom riksbankschefen eller 

finansinspektion, kunde inte förutse finans – och fastighetskrisen och därmed se till att hejda 

utvecklingen. Därför finner vi det av intresse att se på huruvida nödvändiga åtgärder vidtagits 

för att förhindra att en ny kris uppstår. Ser förutsättningarna annorlunda ut nu än i slutet på 

1980-talet? Har marknaden alltför kort minne? Är vi på väg att göra samma misstag än en 

gång genom att underblåsa fastighetspriserna med lånade pengar?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av perioden som föregick den svenska finans – och 

fastighetskrisen (1991-1994) undersöka risken för huruvida en ny fastighetskris, och i 

förlängningen en bankkris, kan inträffa igen på 2000-talet. För att nå syftet med uppsatsen 

skall följande fråga besvaras: 

 

- Vilka likheter och skillnader med avseende på parametrar som påverkar 

fastighetsprisutvecklingen, finns det mellan åren som föregick finans- och 

fastighetskrisen på tidigt 1990-tal och situationen 2005?  

                                                 
6 Pettersson (1993), s.60 ff 
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1.4 Avgränsning 
 
Denna uppsats avgränsar sig till att behandla finans- och fastighetskrisen i Sverige under 

1990-talet och ej finansiella kriser i allmänhet. Ej heller behandlas samtliga faktorer som leder 

till en finansiell kris utan denna uppsats fokuserar på de faktorer som har direkt samröre med 

finans- och fastighetskrisen.  

1.5 Disposition 
  

 
 

 

 
 
 

 

Vetenskaplig 
metod 

Referensram 

Empiri 

Analys 

Slutsats 

Uppsatsens metodkapitel syftar till att 
beskriva och motivera det vetenskapliga 
förhållnings- och tillvägagångssätt som 
valts.  
 
Därefter följer teorier och etablerad kunskap 
i avsnittet referensram; teorier som bistår 
författarna med att bringa förståelse inför 
presenterad information rörande valt syfte.   
 
 
I uppsatsens tredje kapitel presenteras det 
empiriska material som är nödvändigt för att 
kunna uppfylla uppsatsens syfte. 
 
 
Teorierna i referensramen i samband med 
det empiriska materialet är sedan föremål 
för granskning och analys. 
 
 
Analysen av inhämtad information resulterar 
slutligen i en slutsats. 
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2.Vetenskaplig metod 
 

I detta kapitel följer en redogörelse och diskussion om vårt vetenskapliga synsätt och 

praktiska tillvägagångssätt vid genomförandet av studien. Detta för att läsaren skall kunna få 

en bild av hur vårt val av metod har påverkat vår undersökning och dess resultat. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Meningen med att bedriva forskning och vetenskap är att förse människan med ny kunskap 

och förståelse om världen vi lever i. För att forskning skall kunna förklara och förstå 

verkligheten måste vissa antaganden göras om hur denna verklighet är beskaffad.7 Varje 

individ har en egen tolkning av verkligheten och därmed uppstår problemet om hur vi 

kommer fram till vilken uppfattning och tolkning av verkligheten som är den mest riktiga, och 

vad sanning och verklighet är. Med många olika uppfattningar om hur världen faktiskt ser ut 

är det heller inte förvånande att det råder oenighet om i vilken grad det är möjligt att samla in 

kunskap och information för att få bästa möjliga approximation till verkligheten.8  

 

För att göra antaganden om hur verkligheten är beskaffad används ofta förenklade, 

väldefinierade och systematiserade antaganden om de faktorer eller fenomen som studeras.9 

Dessa antaganden som ofta förenklar den bild av hur verkligheten ser ut kan kallas för 

modeller. Fördelen med detta är att modellen blir mer överblickbar än den komplexa 

verkligheten, men samtidigt finns alltid nackdelen att modellen inte klarar av att avbilda de 

delar av verkligheten som kanske är de mest relevanta. För att beskriva hur finansiella kriser 

uppkommer finns olika modeller som vi kommer att använda oss av. Krisen på 1990-talet är 

av speciell karaktär då utvecklingen på fastighetsmarknaden var av avgörande betydelse för 

att krisen skulle komma till stånd, och välutvecklade modeller som tar tillvara på kopplingen 

mellan fastighets- och finanskriser finns ej. Finansiella kriser kan uppstå på grund av många 

olika faktorer och modeller försöker hitta faktorer som går att applicera på alla olika slags 

finansiella kriser, men eftersom 1990-talskrisen är av speciell karaktär, just på grund av 

fastighetsmarknadens betydelse kommer vi att komplettera och förtydliga existerande 

finansiella kristeorier så att kopplingen mellan fastighetskris och finansiell kris framkommer. 

  

                                                 
7 Arbnor & Bjerke (1996) 
8 Jacobsen (2002) 
9 Lundahl & Skärvad (1999) 
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En studie som har för avsikt att kartlägga fakta och sakförhållanden benämns ofta beskrivande 

studie.10 Denna uppsats syftar till att studera och beskriva ett antal faktorer under perioden 

som föregick finans – och fastighetskrisen i början av 1990-talet, samt att se på samma 

faktorer i dagsläget, och därigenom hoppas vi kunna blottlägga skillnader och likheter mellan 

dessa två tillfällen och därmed kunna se om det går att bedöma risken för att en ny kris av 

liknande art skulle kunna inträffa på nytt. Vår studie kan därför sägas vara av beskrivande, 

komparativ karaktär.  

 

Kunskap går att dela in i vetenskaplig kunskap och andra former av kunskap.11 Det som 

skiljer vetenskaplig kunskap från andra former av kunskap är sättet vi får kunskap på samt 

den strukturering som äger rum genom teoriutveckling och de metodiska redskap vi använder 

oss av. Större delen av den förförståelse vi bär med oss anser vi inte kan klassas som 

vetenskaplig kunskap. Däremot anser vi att vår undersökning innehåller vetenskaplig kunskap 

eftersom vi tolkar verkligheten utifrån teorier med hjälp av en specifik metod.  

2.2 Metodsynsätt 

Hur vi når fram till ny kunskap beror på vilket sätt vi väljer att se på verkligheten. Under 

följande avsnitt kommer vi att diskutera vårt förhållningssätt till vetenskap. Därefter försöker 

vi klassificera uppsatsen utifrån olika metodikbegrepp, det vill säga vårt tillvägagångssätt för 

att samla in data om verkligheten. 

2.2.1 Positivism 

Grunden inom positivismen är experiment och kvantitativa mätningar. Positivismen reagerade 

mot religiösa dogmer och metafysisk spekulation och krävde återgång till iakttagbar data.12 

Förespråkare av denna inriktning menar att det finns en objektiv värld utanför oss själva, och 

att denna verklighet kan studeras av människor som måste vara neutrala för att kunna studera 

verkligheten på ett objektivt sätt. Personliga upplevelser och tolkningar är alltså otillförlitliga 

data då dessa inte anses vara objektiva. Målet är att hitta objektiva data där alla använder sig 

av samma metoder vid insamlandet av data, utan åtskillnad mellan natur- och 

samhällsvetenskap. Data kan sedan användas för att dra generella slutsatser, och all forskning 

                                                 
10 Lekvall & Wahlbin (2001) 
11 Holme & Solvang (1986) 
12 Kvale (1997) 
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anses vara kumulativ, det vill säga all aktuell forskning skall bygga på tidigare forskning och 

utvidga den kunskap som finns sedan tidigare.13  

 

Vi skolas in i det samhälle vi lever i så att verkligheten uppfattas på ett sätt som 

överensstämmer med det samhälles normer man är uppväxt i, något som brukar kallas 

förförståelse.14  Detta innebär att vi som uppsatsskribenter i utgångsläget bör ha haft någon 

förförståelse inom ämnet, och i en tid med ett aldrig sinande informationsflöde där ofta 

motstridiga uppgifter förekommer ser vi det som en naturlig följd att människor tolkar saker 

på olika sätt. Redan vid våra val av ämne, typ av teorier och val av empirisk data att samla in 

är vi påverkade av tidigare erfarenheter. Författare av litteratur vi använt oss av samt personer 

vi intervjuat har alla en annan bakgrund och förförståelse än vad vi har, och dessa har alla i 

sin tur tolkat information, vilket leder till att ursprunglig information tolkas i flera led innan 

den slutligen återfinns i vår uppsats, för att tolkas än en gång utav läsaren, och de slutsatser 

som uppsatsen mynnar ut i kommer på så sätt att vara starkt bundna till oss som undersökare.  

 

Vi tror att det finns en objektiv värld, men att denna värld är svår att beskriva för människor, 

och att denna inte kan vara helt skild från människors subjektiva upplevelser, då vi alla är 

sociala aktörer som förstår vår omvärld mot bakgrund av vissa förutsättningar. Speciellt inom 

samhällsvetenskapen görs kravet på objektivitet svårt, då samhället vi lever i är ett resultat av 

många olika människors agerande, tänkande och tolkningar. Vi tror dock att det även inom 

samhällsvetenskaperna existerar generella lagar, även om de inte alltid är lika precisa som 

inom naturvetenskapen. Begreppet intersubjektivitet15 utgår från att all kunskap är subjektiv, 

men att det i situationer då flera individer uppfattar samma fenomen på samma sätt, råder en 

större sannolikhet för att detta skulle ge en ”sann” beskrivning och att ju mer oberoende 

individerna är av varandra desto mer sannolikt är det att företeelsen är sann. Detta gör att vi 

tror på att en viss generaliserbarhet går att nå, där många olika empiriska, av varandra 

oberoende studier kan bidra till att skapa en sann och i högre grad objektiv bild av 

verkligheten, och att kunskap som uppnåtts tidigare, kan byggas på med ny kunskap om 

verkligheten. 

 

 

                                                 
13 Jacobsen (2002) 
14 Thurén (2004) 
15 Jacobsen (2002) 
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2.2.2 Kvalitativ och kvantitativ studie 

Kvalitativt och kvalitativt handlar om vilken typ av information som samlas in, siffror 

(kvantitativt) eller ord (kvalitativt).16  

 

Kvalitativa metoder gör det möjligt att undersöka fenomen mer djuplodande och i detalj 

eftersom undersökningen oftast behandlar ett fåtal fall eller människor. Den kvalitativa 

ansatsen har primärt ett förstående syfte men minskar generaliserbarheten i undersökningen. 

Insamlandet av denna information sker i form av intervjuer, deltagande observationer, eller 

textanalyser och data från kvalitativa undersökningar samlas normalt sett in genom fältarbete. 

Det är forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som står i förgrunden. 17 

 

Kvantitativa metoder däremot fokuserar på mätningar vid datainsamlingar och statistiska 

analysmetoder vilket exempelvis sker genom enkätundersökningar. Fördelen med den 

kvantitativa ansatsen är att man med ett fåtal frågor kan få fram många människors 

synpunkter, vilket underlättar vid statistisk behandling av dessa data. Kritik som riktas mot 

denna ansats är att den inte mäter något annat än undersökarens förståelse av en företeelse, då 

denne definierar frågor och svarsalternativ.18  

 

Dock behöver inte användandet av den ena metoden utesluta användandet av den andra: 

 

”Vi tror att båda typerna av data är nyttiga både för verifikation och generering av teorier, 

oavsett var fokus ligger. Fokus är enbart beroende av forskningens kontext, forskarens 

intressen och färdigheter, och vilket slags material man behöver för att generera eller 

verifiera teorier. I många fall är båda typerna av data nödvändiga”19  

 

På grund av dessa studiers olika svagheter och styrkor kan de användas som komplement till 

varandra i en och samma studie.20   

 

                                                 
16 Jacobsen (2002) 
17 Quinn & Patton (1990) 
18 Ibid. 
19 Glaser & Strauss (1967) 
20 Quinn & Patton (1990) 
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Vi har vid insamlande av information huvudsakligen använt oss av kvantitativa metoder, då 

större delen av vår empiri består av insamlad statistik i sifferform. Därutöver har en intervju 

genomförts. Det som talar för en kvantitativ undersökning är att vår problemställning är 

relativt klar och avgränsad, där vi tittar på skillnader och likheter mellan ett antal faktorer vid 

två olika tillfällen, samt att vi tror oss kunna nå en relativt hög grad av objektivitet.  

 

Statistisk information om exempelvis räntenivåer eller fastighetspriser är data av kvantitativ 

natur som vi anser ha en hög grad av objektivitet. I sin renaste sifferform innehåller denna 

information inga subjektiva tolkningar, men denna information har i sin tur tolkats och 

analyserats av flertalet författare. Fördelen med den statistiska informationen är att den är lätt 

att behandla med hjälp av datorer, och att dessa data har en klarare start- och slutpunkt vilket 

gör det lättare att avgränsa undersökningen. Eftersom vi anser att de statistiska data vi vill 

samla in i form av exempelvis tidsserier för räntenivåer inte är av någon personlig karaktär på 

individnivå, utan ett resultat av hela samhällets handlande anser vi det inte vara någon nackdel 

att samla in dessa data på ett opersonligt och övergripande sätt. Den enskilde individens 

situation är i vårt fall inte det primära vi är ute efter att beskriva, men för att även få in ett 

visst djupt i uppsatsen kommer vi att kombinera detta med tolkningar av texter och enskild 

intervju.  

   

Vårt arbetssätt kommer att till största delen präglas av ett kvantitativt arbetssätt, då vi 

övervägande kommer att använda oss av statistiska data som vi utgår ifrån, men eftersom 

statistiska data i sig inte säger hela sanningen kommer vi arbeta kvalitativt med att försöka 

titta på de bakomliggande faktorer som lett till att de statistiska data vi använder oss av ser ut 

som de gör.  

2.2.3 Deduktion och induktion 

Den deduktiva metoden (från teori till empiri) innebär att diskussionen kring det empiriska 

materialet förs utifrån redan etablerade teorier. Man utgår alltså från fast förståelseram i det 

deduktiva synsättet.21  Till skillnad från det deduktiva förhållningssättet tar den induktiva 

metoden (från empiri till teori) sig uttryck i att den utgår från gjorda observationer varpå en 

analys av empirin följer.22 Vårt arbetssätt har varit att först se på vilka faktorer som ansågs 

utlösa finans – och fastighetskrisen. Denna information var av empirisk karaktär, då de inte 

                                                 
21 Andersen H. (1990) 
22 Thurén (2004), s.19 
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utgjorde någon teoribildning om fastighets- eller finanskriser utan bara specifikt om finans- 

och fastighetskrisen på tidigt 1990-tal. Detta gjorde att vi redan tidigt avgränsade oss till att 

inte undersöka alla faktorer, utan bara de som ansågs ha lett till finans – och fastighetskrisen. 

När vi sedan läst in oss på ämnet och samlat in information om finans- och fastighetskrisen 

undersökte vi samma faktorer idag. Först därefter gick vi till teoribildningen för att se hur 

dessa förklarade finansiella krisförlopp. Därmed anser vi oss huvudsakligen ha använt oss av 

ett induktivt förhållningssätt då vi försökt utgå ifrån empirin och sedan ta hjälp av teorin för 

att förklara fenomenen.   

2.3 Insamlingsmetod och tillvägagångssätt 

I det kommande avsnittet fortsätter redogörelsen för hur vi gått tillväga i vår undersökning 

med hjälp av klassificering utifrån ytterligare begrepp av undersökningen och vår metod.  

2.3.1 Materialinsamlingsmetoder 

Det finns två olika typer av material som kan ligga till bakgrund för en studie, primärdata 

respektive sekundärdata. I denna uppsats har vi använt oss av båda sortens material.  

Primära källor är den typ av data som samlats in just för denna rapport och utgör en väsentlig 

del av uppsatsen. 23 Det kan till exempel vara sådan information som dagens räntenivå. 

Merparten av primärdatan som använts till denna uppsats har inhämtats via Internet, till 

exempel från statistiska centralbyråns, Riksbankens och Finansinspektionens hemsida.  

 

”Sekundärlitteratur är den litteratur man använder för att bilda bakgrund för, förstå,  

analysera, tolka utifrån, t.ex. teoriböcker, medan primärlitteratur är objektet för  

undersökning.” 24 För att kunna få en god inblick i bakomliggande orsaker till finans – och 

fastighetskrisen använder vi oss i denna uppsats av sekundärlitteratur. Man kan dock ha flera 

syften med litteratursökningen utöver datainsamlingen. Den kan fungera som överblick över 

hur ett problemområde tolkas i etablerad litteratur samtidigt som den visar på olika 

uppfattningar om ett visst problem.25 För att få en större förståelse krävs ofta läsning av 

litteratur som behandlar ämnet övergripligt, för att få en förståelse hur saker hänger samman, 

vilket vi har ägnat åt oss. Vi har även läst litteratur för att få fram just de faktorer som anses 

vara de viktigaste orsakerna till att finans- och fastighetskrisen kunde ske. Dessa faktorer, som 

vår uppsats baseras på, presenteras i början av empirikapitlet.       
                                                 
23 Jacobsen (2002) 
24 Rienecker & Jørgensen (2004), s.136 
25 Wiedersheim & Eriksson  (1982) 
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2.3.1.1 Intervjuer 

Vid intervjuer finns det en viss risk att objektiviteten blir lidande eftersom intervjuaren 

utformar och ställer frågorna på ett visst sätt vilket i sin tur kan påverka den som blir 

intervjuad att svara på ett visst sätt.26 Vi har genomfört en intervju med Kennet Bergh vid 

Finansinspektionen, då vi ansåg Finansinspektionen vara en oberoende myndighet som skulle 

kunna ge oss en ofärgad bild av bankernas finansiella läge idag. Vid en ostandardiserad 

intervju är frågeformuleringen öppen och ordningsföljen mellan frågorna är friare. Denna typ 

är mer flexibel och situationsanpassad. Det viktiga är att frågorna som ställs ger svar som 

täcker informationsbehovet, inte i vilken ordning eller hur de ställs.27 Vår intervju kan 

betecknas som ostandardiserad vilket vi tror ledde till att svaren blev mer uttömmande och 

nyanserade.    

2.3.2 Kritiska reflektioner 

2.3.2.1 Reliabilitet och validitet 

Undersökningar skall alltid försöka minimera problem som har med giltighet (validitet) och 

tillförlitlighet (reliabilitet) att göra.28  

 

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det skall 

mäta. Man skiljer på inre och yttre validitet. Inre validitet innebär hur väl undersökningars 

resultatet stämmer överens med verkligheten. För att prova den inre validiteten kan man 

kontrollera undersökningen och slutsatserna mot andra, samt att kritiskt granska själva 

resultaten. Dessutom krävs att man använder sig av flera insamlingstekniker och data. Våra 

insamlingstekniker har främst varit statistiska data, samt en intervju. All information har inte 

kunnat dubbelkollas med andra källor, men i den mån detta varit möjlig har så gjorts. Vi har 

försökt använda oss av källor som anses trovärdiga, där auktoriteter på områden uttalat sig. 

 

Yttre validitet däremot innebär i vilken grad som rönen från en undersökning kan 

generaliseras. Generaliserbarhet är inte något vi eftersträvar i första hand då vi gör en 

komparativ jämförelse, och inte ämnar komma fram till några generella resultat. 29    

 

                                                 
26 Björklund & Paulsson (2003), s. 61 
27 Lundahl & Skärvad (1999) 
28 Wiedersheim-Paul & Eriksson (1978)  
29 Ibid. 
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Med reliabilitet menas ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag, samt 

om andra undersökare skulle ha kommit till samma resultat.30  

 

Huruvida andra undersökare skulle komma till samma resultat vid en liknande undersökning 

är svårt att säga, då det till stor del beror på vilka faktorer denne undersökare väljer att 

undersöka, eftersom det finns ett stort antal faktorer som kan tas i beaktande. Vilken vikt han 

fäster vid de olika faktorernas påverkan i krisförloppet har betydelse för studiens utfall, 

eftersom olika forskare kan ha olika idéer om vad som leder till en finansiell kris. Även var vi 

har valt att samla in våra data har betydelse för utfallet av studien, då presentationen av data 

kan vara olika beroende på vem som presenterar den. Även en viss undersökareffekt kan ha 

spelat in, det att själva undersökaren kan ha en effekt på det fenomen som han undersöker. 

Genom vår förförståelse och vårt sätt att kommunicera med vårt intervjuobjekt kan vi komma 

fram till andra resultat än vad någon annan skulle ha gjort.  

 

Även vår tolkning av statistik och texter kan ha betydelse för undersökningens utfall. Rådata 

talar inte för sig självt utan måste tolkas, och här finns risken att vi tolkat data annorlunda än 

vad någon annan skulle ha gjort.  

2.3.2.2 Metod- och källkritik 

Vid val av litteratur är det viktigt att ett kritiskt förhållningssätt används gentemot författarens 

trovärdighet, objektivitet, hur aktuell källan är samt iakttagarens relation till 

undersökningsobjektet.31 Det är särskilt viktigt att källan är objektiv. Det är förmodligen 

väldigt svårt att vara värderingsfri eller förutsättningslös men det man åtminstone kan göra är 

att vara medveten om sina värderingar och förutsättningar.32 Vi bedömer våra källor 

trovärdiga, då våra fakta tagits från personer som forskat inom vårt undersökningsområde och 

Riksbanken, Finansinspektionen och SCB måste alla anses som seriösa källor till objektiv 

information. Ett poängterande kan dock göras vad gäller en av våra källor, nämligen 

Pettersson som varit före detta bankdirektör under krisåren, och den information han 

presenterar i sin bok kan vara vinklad. Vid användandet av intervjuer finns det risk för en 

bristande objektivitet då intervjuaren utformar och ställer frågorna på ett ledande sätt med 

följden att resultatet blir att intervjuobjektets svar påverkas.  

 
                                                 
30 Wiedersheim-Paul & Eriksson (1978) 
31 Rienecker & Jørgensen (2004), s.143 
32 Andersen (1990) s.40 
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3. Referensram 
 
 

Många försök har gjorts att utveckla en teoribildning som kan förklara de finansiella kriser 

som genom historien drabbat olika länder med olika styrka. Viljan att hitta bra teorier på detta 

område torde vara stark då det skulle kunna medföra stora besparingar, om man bättre skulle 

kunna förutsäga finansiella kriser. I detta kapitel kommer vi att titta närmre på de viktigaste 

antaganden som gjorts i försök att förklara förekomsten av finansiella kriser.  

3.1 Finansiell kris 
För att överhuvudtaget kunna gå in närmare på hur fenomenet ”finansiell kris” kan förklaras, 

krävs till att börja med ett klargörande av detta begrepp. Enligt Lybeck är de tre viktigaste 

utlösande faktorerna till en finansiell kris: 33  

 

• Branta fall i den reala konjunkturen, i synnerhet om recessionen sker i samband med 

kraftiga fall i priserna. 

• Kontraktiv penning- och finanspolitik, i synnerhet höga reala räntor. 

• Avreglering av finansmarknaderna och finansiella innovationer. 

 

Dessa utlösande faktorer kan verka med någon av de olika riskerna: kreditrisker, 

marknadsrisker, likviditetsrisker och motpartsrisker. Kreditrisker avser potentiella förluster 

till följd av låntagares oförmåga att betala ränta och amorteringar på sina lån. Med 

marknadsrisker menas potentiella förluster till följd av oförutsedda rörelser i aktie- eller 

valutakurser och räntor. Likviditetsrisker handlar om potentiella förluster till följd av 

kursrörelser orsakade av behov av att snabbt komma ur en icke längre önskad position, 

alternativt av svårigheter att lånevägen anskaffa ett nödvändigt tillskott av likvida medel. 

Motpartsrisker avser slutligen potentiella förluster vid utbyte av värdepapper mot likvid vid 

avveckling av en gjord affär.34  

 

När en av dessa potentiella risker utlöses och förlusterna når upp till en viss nivå kan man tala 

om en finansiell kris. Det behöver alltså inte alltid vara frågan om redan konstaterade 

kreditförluster. Definitionen av en finansiell kris i ett företag (exempelvis en bank) kan vidare 

definieras som en finansiell situation som leder till att företaget inte längre kan bedriva sin 
                                                 
33 Lybeck (1993), s.20 
34 Ibid., s.11 
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verksamhet, om inte situationen omedelbart åtgärdas. Ett annat sätt att definiera en finansiell 

kris kan vara en snabbt tilltagande skuldsättning (i exempelvis relation till BNP)35 

 

Internationella valutafondens förklaring om vad en finansiell kris är som följer: 36 

 

• A demand for reserve money so intense that the demand could not be satisfied for all 

parties simultaneously in the short run. 

• A liquidation of credits that have been built up in the boom 

• A condition in which borrowers who in other situations were able to borrow without 

difficulty become unable to borrow on any terms- a credit crunch or a credit market 

collapse 

• A forced sales of assets because liquidity structures are out of line with market- 

determined asset value, causing further declines in asset values- the bursting of a 

price”bubble” 

• A sharp reduction in the value of banks assets, resulting in the apparent or real 

insolvency of many banks and accompanied by some bank collapses and possibly 

some runs.  

 

Det andra och fjärde kriteriet för en kris hänger båda ihop med följderna för det finansiella 

systemet när en högkonjunktur försvagas och de skuldstockar som burits upp av exempelvis 

uppblåsta fastighets- och aktiepriser kollapsar och resultatet blir det femte kriteriet, problem 

inom bankväsendet av olika svårhetsgrad. Lybeck kommenterar att problemet med de fyra 

första kriterierna är att de i själva verket beskriver krisutlösande faktorer medan endast det 

sista kriteriet på ett tillfredställande sätt talar om vad en finansiell kris är.37  

 

Finanskriser leder till problem i banksystemet, och orsaken därtill är kollaps i 

tillgångspriserna, exempelvis aktie- eller fastighetspriser. Finansiella kriser involverar oftast 

problem med företagslån i den icke-finansiella sektorn, vilket betyder att bankerna inte 

hamnar i svårigheter så länge låntagare betalar ränta och amortering i enlighet med 

överenskommelser.38  

 
                                                 
35 Lybeck (1993), s.11ff 
36 Ibid., s.16-17 
37 Ibid., s.17 
38 Caprio (1994) 
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Enligt Knutsen och Sjögren kan en finansiell kris (eller bankkris) definieras som instabilitet i 

samband med en skarp prisnedgång i tillgångar, försummelse hos låntagare, dramatisk ökning 

i antalet nödlidande lån(lån som inte betalar normal ränta eller amortering) samt 

kreditförluster och svårigheter inom banksystemet att möta efterfrågan hos låntagare.39 

 

3.2. Finansiella kristeorier 
Vi har valt att ta upp två olika traditionella synsätt när det gäller finansiella kriser, den 

monetära ansatsen, främst representerad av Milton Friedman, samt konjunkturansatsen 

(ansatsen om finansiell stabilitet), som representeras av Kindleberger och Minsky, samt 

Knutsen och Sjögren som vidareutvecklat konjunkturansatsen.  

3.2.1. Kindleberger och Minskys modell 
Irwing Fischer anses vara upphovsman till ansatsen om finansiell instabilitet, som innebär att 

kriser orsakas av finansiell bräcklighet i företagssektorn, och att det är en kombination av 

skuldsättning och deflation som vållar den största förstörelsen. Om den ursprungliga 

skuldsättningen är tillräckligt stor så orsakar likvideringen av skulder ett prisfall. 40 

 

Kindleberger och Minsky är denna ansats moderna förespråkare. Kindlebergers beskrivning 

av en kris anatomi baseras på Minskys modell om en finanskris. Enligt Kindleberger är 

finansiella kriser förknippade med högkonjunkturens toppar, och förekommer i 

expansionsperiodens slutskede och leder till konjunkturnedgång.41 

 

Krisens händelseförlopp börjar med en exogen, utifrån kommande chock som rubbar hela det 

ekonomiska systemet. Förskjutningens karaktär växlar från gång till gång, men kan vara 

exempelvis någon politisk händelse, förändring i penningmängden eller en teknisk 

uppfinning. Oavsett vilken orsaken till förskjutningen är kommer den, om den är tillräckligt 

omfattande att ändra det ekonomiska perspektivet genom att förändra vinstmöjligheterna i 

åtminstone en viktig sektor av ekonomin. Företag och individer lockade av nya 

vinstmöjligheter kommer att investera sina besparingar och lån i denna sektor och 

produktionen kommer att öka, vilket skapar förutsättningar för en högkonjunktur som drivs av 

kreditexpansion, vilket leder till ökning i den totala penningmängden. Ökningen av 

                                                 
39 Knutsen och Sjögren (2005), kap.2 
40 Ibid.,  samt Fischer (1933), s.344 
41 Kindleberger( (1999), s.36 
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penningmängden kan ske genom utfärdande av sedlar eller genom lån i form av tillskott till 

bankmedel. Om man antar att driften att spekulera finns och omvandlas till faktisk efterfrågan 

på varor eller finansiella tillgångar börjar priserna stiga vilket skapar nya vinstmöjligheter 

som lockar ännu fler företag och investerare, vilket leder till ökade inkomster och mer 

investeringar. När alltfler hushåll och företag dras med i detta beteende uppstår spekulation, 

det vill säga att man köper för återförsäljning snarare än för eget bruk eller inkomst. 

Spekulationsobjektet kan vara exempelvis aktier eller fastigheter. När sedan systemet börjar 

uppvisa tecken på finansiell oro vilket kommer från insikten att inte alla kommer att kunna 

likvidera sina spekulativa positioner utan att framkalla prisnedgång som i sin tur betyder att 

inte alla spekulanter kommer att kunna betala tillbaka sina skulder. Det är nu spekulanterna 

börjar likvidera tillgångarna, ofta under panikartade förhållanden och detta sätter igång ruset 

från reala eller finansiella tillgångar till likvida medel, och detta bidrar till sjunkande priser 

och ökade antal konkurser. Bankerna stoppar sin utlåning baserad på säkerheten vars värde 

går ner. Som sista instans att garantera likviditet vid en kris finns ”lender of last resort”, vilket 

normalt sett är staten eller centralbanken. Denna aktör skjuter normalt till likvida medel 

antingen till marknaden eller direkt till en institution om det anses nödvändigt42   

 

Förloppet illustreras på följande sätt: 43 

 

Steg 1. Exogen chock i ekonomiska systemet. 

Steg 2. Ökad bankutlåning. 

Steg 3. Eufori. 

Steg 4. Prisfall. 

Steg 5. Likvidering av tillgångar. 

Steg 6. Panik. 

Steg 7. Frysning av bankutlåning. 

Steg 8. Konkurser. 

Steg 9. Lender of Last Resort eller strukturell förändring i finansiella systemet. 

Steg 10. Krisen upphör. 

 

                                                 
42 Kindleberger (1999), s.35ff 
43 Knutsen och Sjögren (2005), kap.2 



 17 
 
 

Främst två saker betonas i denna modell. Finansiell instabilitet och skulder som har tecknats 

för spekulativa köp av tillgångar. När anledningen till att man skuldsätter sig beror på nya 

möjligheter att göra ovanligt lönsamma investeringar, tenderar skuldbubblan att blåsas upp.44 

3.2.2 Knutsen - Sjögrenhypotesen 
Knutsen och Sjögren skiljer på två traditionella synsätt när det gäller finansiella kriser, den 

monetära ansatsen samt konjunkturansatsen (ansatsen om finansiell stabilitet). Den monetära 

ansatsen representeras av främst Milton Friedman och Anna Schwarz som hävdar att en 

finansiell kris karaktäriseras av bankpanik och att kunderna tar ut sina medel från bankerna, 

medan alla andra kriser är pseudofinansiella kriser. Knutsen och Sjögren menar att detta ger 

en ganska snäv definition på finansiella kriser som begränsar dem till bankpanik och att det 

inte på ett effektivt sätt kan förklara exempelvis den finansiella krisen i Sverige i början på 

1990-talet, då det snarare handlade om bankernas solvensproblem orsakade av massiva 

kreditförluster.45   

 

Knutsen och Sjögren menar att Minskys och Kindlebergers teori om finansiell instabilitet är 

ett bra hjälpmedel för att analysera finansiella kriser, men att den behöver kompletteras på 

vissa områden där den inte är så tydlig och detaljerad, och menar att statens roll i perioden 

som leder till finansiell instabilitet behöver förtydligas, och väljer att kalla detta för 

institutionella faktorer. Exempelvis är staten ansvarig för den lagstiftning som bankerna måste 

följa. Konflikt mellan gamla och nya lagar och regler kan ses som en nödvändig förutsättning 

för att den makroekonomiska chocken skall leda till en finansiell kris, och som lagstiftare har 

staten en stor roll att spela här, eftersom lagarna påverkar de finansiella aktörernas vilja att ta 

risker.46  

 

Knutsen och Sjögren menar att finansiell instabilitet föregås av strukturella förändringar i 

finansiella marknader, exempelvis avregleringar eller nya tekniska innovationer. Detta leder i 

sin tur till ökad konkurrens, kreditexpansion och ökat risktagande. En ekonomisk nedgång är i 

sig inte tillräcklig för att förklara varför finansiella kriser uppstår, utan de institutionella 

faktorerna bör tas med i förklaringen, då kombinationen av en institutionell konflikt och 

                                                 
44 Kindleberger (1999) 
45 Knutsen och Sjögren (2005), kap.2 
46 Knutsen och Sjögren (2005), kap.2 
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nedgång i konjunkturen är det som leder till finansiell kris, vilket varit fallet vid alla tidigare 

finansiella kriser.47  

 

Den institutionella konflikten är ett resultat av avregleringar och anpassningströghet hos de 

finansiella aktörerna, då det tar viss tid för dessa aktörer att anpassa sig till de nya reglerna. 

En följd av avregleringen kan vara ökad konkurrens, vilket leder till minskade intäkter och för 

att försöka bibehålla sin vinstnivå vid ökad konkurrens försämrar bankerna kreditkontrollen 

och möjligheten att få lån förenklas. Genom försämrad kreditkontroll bidrar alltså 

avregleringen till en ökad skuldsättning hos allmänheten. Den ökade kredittillgången driver 

på konjunkturuppgången och det kan vara svårt att avgöra huruvida denna konjunkturuppgång 

är sund eller ej. Trots att det är inflation och skuldsättning, istället för som det borde, 

teknologisk förbättring och ökad produktivitet som driver konjunkturuppgången, så försöker 

aktörer på marknaden att berika sig på denna uppgång. Allmänhetens positiva inställning till 

ökade skuldsättning bidrar till att förlänga denna period av kreditexpansion ända tills hela det 

finansiella systemet är fyllt med systemisk risk (se nedan).  Knutsen och Sjögren använder sig 

av termen finansiell bräcklighet för att framhäva skuldsättningsperioden som uppstår efter den 

institutionella konflikten. Denna finansiella bräcklighet kan påvisas och undersökas genom att 

se på företagens och hushållens ökade skulder i relation till tillgångarna, något som kan 

minska allmänhetens betalningsförmåga och därmed öka riskexponeringen. Genom att studera 

denna skuldsättning eller förändring av skuldsättning kan man få ett mått på hur stor den 

finansiella bräckligheten är.48  

 

Finansiell bräcklighet uppstår när investerare är vana vid fortsatt stigande priser på sina 

tillgångar, och vinster enkelt kan göras genom handel med dessa tillgångar som hela tiden 

stiger i värde. Om de ökade värdena på tillgångarna kan relateras till ökad kreditexpansion, 

och inte ökning av hyresintäkter, som i fallet med fastigheter, så adderas ett spekulativt 

moment, och förr eller senare kommer aktörer på marknaden att inse den finansiella 

bräckligheten som detta innebär, med ökad skuldsättning och olönsamma tillgångar.49    

 

Nästa fas betecknas som finansiellt nödläge, vilket betyder en ökad osäkerhet i ekonomin, där 

företagens möjligheter att göra vinster minskar, samt svårigheter att betala lån vilket gör att 

                                                 
47 Knutsen och Sjögren (2005), kap.2 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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låntagarnas kreditvärdighet minskar och därmed även långivarnas benägenhet att bevilja lån. 

Finansiellt nödläge skulle kunna mätas i termer av betalningsförmåga, likviditet eller antalet 

konkurser. Denna fas kan leda till finansiell kris om ekonomin blir utsatt för en 

makroekonomisk chock. Finansiell kris är, Knutsen och Sjögren, en följd av den finansiella 

bräckligheten i den icke- finansiella sektorn, institutionella konflikter och makroekonomiska 

störningar.50  

 

Systemisk risk är något som byggs upp innan en finansiell kris blivit ett faktum. Den 

systemiska risken betecknar hur utspridd finansiell bräcklighet och finansiellt nödläge är, och 

kan uppstå till följd av olika tolkningar av spelregler samt när nya och gamla institutioner inte 

befinner sig i samklang. Risken att hela det finansiella systemet smittas av en eventuell kris 

kan mätas i termer av kreditförluster. En väsentlig ökning i kreditförluster skulle kunna vara 

en indikator på graden av systemisk risk.51  

 

Begreppet ”Lender of Last Resort” syftar precis som i Minskys modell till att en garant av 

likviditet vid en kris finns, vilket normalt sett är staten eller centralbanken. Denna aktör 

skjuter normalt till likvida medel antingen till marknaden eller direkt till en institution om det 

anses nödvändigt, och frågan är hur denna tillförsel av likviditet skall ske, och om den 

överhuvudtaget skall ske, eller om marknaden skall stabilisera sig med egna krafter, utan 

intervenering från staten.52  

 
 
För att kunna göra en analys av det som skulle kunna beskrivas som krisens rötter, alltså det 

som så småningom leder till det som kan kallas finansiell kris, behöver vi gå tillbaka några 

steg till det som faktiskt sker innan finansiell instabilitet uppkommer. Knutsens och Sjögrens 

modell tar sin början i det ökade behovet av kapital inom den icke-finansiella sektorn, vilket 

leder till organisatoriska anpassningar inom den finansiella sektorn, som sedan i sin tur startar 

en process av institutionella förändringar (steg 1-3 nedan). Resterande steg följer den ordning 

som redan gåtts igenom i detta avsnitt.53  

 

                                                 
50 Knutsen och Sjögren (2005), kap.2 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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Steg 1. Ökad efterfrågan efter kapital i den icke-finansiella sektorn och inom existerande 

institutioner. 

Steg 2. Organisatorisk anpassning inom den finansiella sektorn, integrering av resurser. 

Steg 3. Institutionell avreglering i kombination med institutionell konflikt, finansiella 

innovationer (nya typer av finansiella organisationer). 

Steg 4. Tillgängligt kapital investeras i ”fel” innovationer, spekulation i vissa (perifera) 

ekonomiska sektorer. 

Steg 5. Finansiell instabilitet, tillgångsprisinflation, toppnotering för finansiella 

tillgångar/BNP. 

Steg 6. Prisminskning, minskade värden för finansiella tillgångar, panik som leder till krasch 

(finansiell instabilitet, nödläge, systemisk risk). 

Steg 7. Statlig intervention/intern rekonstruktion (lender of last report), minskning av den 

finansiella sektorn, striktare lagar och myndighetskontroll, ökad intern finansiering i den icke-

finansiella sektorn.  

 

Ovanstående modell, där steg ett antas leda till steg två och så vidare, förväntas vara en 

cyklisk process som återkommer med jämna mellanrum.54  

 

För att kunna följa de olika stegen i modellen använder sig Knutsen och Sjögren av några 

välkända variabler och undersöker dessa före, under och efter krisen och menar att det är 

viktigt att täcka både den makroekonomiska utvecklingen samt bankernas uppträdande. 

Exempel på variabler kan vara tillväxt i finansiella tillgångar, tillväxt i bankutlåning, 

förändring i räntor, skuldsättning och kreditförluster.55  

3.2.3 Den monetaristiska ansatsen 
Milton Friedman och Anna Schwarz är två av den monetaristiska ansatsens förespråkare. 

Enligt monetaristernas synsätt är endast verkliga finansiella kriser de som för med sig en 

minskning av penningbasen i landet.56En faktiskt finansiell kris kännetecknas av bankpanik, 

som kan undvikas om allmänheten har förtroende för centralbanken att deras krav på likvida 

medel ska bli tillfredsställd. Bankpaniker kan med andra ord förhindras genom åtgärder i form 

av inlåningsförsäkring då exempelvis staten ställer sig bakom en bank och garanterar att 

                                                 
54 Knutsen och Sjögren (2005), kap.2 
55 Ibid. 
56 Kindleberger (1999), s 23-24 
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insättarna får tillbaka sina pengar vid en konkurs i banken.57 När en bank klappar ihop 

påverkar det inlåningen i banksystemet och till följd därav minskar penningbasen. En 

minskande penningbas förmodas påverka efterfrågan negativt och det är nu en finansiell kris 

sker. Monetarister menar att bristfällig penningpolitik orsakar bankpanik. Centralbanken är 

den instans som har uppsikt över penningbasen i ett land. De förväntas se till att lämplig 

penningbas upprätthålls och de förväntas också gripa in när en finansiell kris uppstår. 58  

 

Om en kris däremot inte betyder en minskad penningbas är den heller inte enligt Friedman att 

betraktas som en finansiell kris utan benämns istället pseudokris.59 Det betyder att kraftiga ras 

i priser på olika tillgångar inte definieras som en finansiell kris och detta gäller så länge inte 

prisraset ger allmänheten panik som i sin tur leder till att de tömmer sina innehav hos 

bankerna. Ifall en kris är av psuedokaraktär, enligt monetaristernas synsätt, förväntas 

centralbanken inte intervenera, då detta snarare skulle kunna förvärra situationen.60 Eftersom 

företags eller länders nödlägen inte nödvändigtvis behöver leda till finansiell kris är 

räddningsaktioner för att förhindra deras konkurs inte motiverade. Så länge allmänhetens 

insättningar är försäkrade behöver inte en finansiell kris uppstå även om konkurser skulle 

resultera i bankfallissemang.61   

3.2.4 Teoriernas relevans för vår studie 
Utgångspunkten i vår undersökning är hur en kris på fastighetsmarknaden fortplantar sig och 

sprider sig till bankväsendet och orsakar en bankkris. Några teorier som på ett klart och 

tydligt sätt beskriver kopplingen mellan en kris i fastighetsbranschen och kris i bankväsendet 

har vi ej funnit. De tre olika teorier vi funnit mest relevanta för beskrivning av finansiella 

kriser är Kindleberger och Minskys modell, Sjögren – Knutsenhypotesen samt den 

monetaristiska ansatsen. Dessa teorier försöker ge en allmän beskrivning av hur ett finansiellt 

krisförlopp ser ut. För vår del handlar det om en specifik kris, nämligen finans – och 

fastighetskrisen på tidigt 1990-tal. Därför är det viktigt för oss att se vilken eller vilka av 

dessa teorier som bäst kan beskriva just denna specifika kris. Eftersom vi avser undersöka 

risken för huruvida en ny kris av detta slag kan ske igen, måste vår utgångspunkt vara att 

försöka se hur teorierna kan förklara uppkomsten av 1990-talskrisen för att sedan göra en 

jämförelse med läget 2005. För att kunna se på skillnader och likheter mellan då och nu och 

                                                 
57 Lybeck (1993) s.238 
58 Bäckström (1998),  s.6-7  
59 Kindleberger (1999), s.23-24  
60 Bäckström (1998), s. 6-7  
61 Schwarz (1986), s.23 
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bedöma risken för huruvida en likartad kris kan ske igen, är det främst uppbyggnadsfasen i 

krisförloppet, som är av störst betydelse för oss, och inte förloppet då krisen redan var ett 

faktum. Detta för att vi år 2005 inte upplevde en finans – och fastighetskris, men kan vara på 

väg mot en.  

 

På vilket sätt tas då i teorierna utvecklingen på fastighetsmarknaden upp som en förklaring till 

varför finansiella kriser uppstår? I Kindleberger och Minskys modell talas det om tillgångar 

som spekulationsobjekt. Det talas även om hur tillgångar fungerar som säkerhet för bankernas 

utlåning och att ökad skuldsättning. För att tydligare kunna åskådliggöra hur fastigheter och 

bankväsen kopplas samman har vi här modifierat Kindlebergers och Minskys modell till att 

gälla den i vår undersökning relevanta tillgången, nämligen fastigheter. Dessutom har vi valt 

att endast ta med de steg i modellen som beskriver uppbyggnadsfasen i krisförloppet.  

 

Steg 1. Exogen chock i det ekonomiska systemet 

Steg 2. Förbättrade vinstmöjligheter i bland annat fastighetssektorn  

Steg 3. Ökad bankutlåning med fastigheter som säkerhet 

Steg 4. Prisökningar på fastigheter 

Steg 5. Spekulation och eufori med fastigheter som spekulationsobjekt 

 

I ursprungsmodellen talar Kindleberger och Minsky om att det som sätter igång krisförloppet 

är en exogen chock som kommer leda till förbättrade vinstmöjligheter i åtminstone en viktig 

sektor av ekonomin, i vårt fall fastighetssektorn. Lockade av dessa nya vinstmöjligheter 

kommer företag och hushåll att investera besparingar och lån i denna sektor, vilket skapar 

förutsättningar för en högkonjunktur driven av kreditexpansion. Den ökade kreditexpansionen 

kan ske genom att hushåll och företag lånar med fastigheter som säkerhet. I takt med att 

priserna på fastigheterna ökar, ökar även värdet på säkerheterna, och bankutlåningen kan 

expandera ytterligare. När fastigheter börjar köpas snarare för återförsäljning än för eget bruk, 

uppstår spekulation och eufori.  Just detta fenomen, när skuldsättning sker på grund av nya 

möjligheter att göra ovanligt lönsamma investeringar, tenderar att blåsa upp skuldbubblan. 

När sedan insikten kommer om att alla inte kommer att kunna likvidera sina spekulativa 

positioner utan att framkalla prisnedgång på fastigheter och bankerna stoppar sin utlåning är 

krisen ett faktum och utvecklingen på fastighetsmarknaden har lett till en kris i bankväsendet 

när värdet på bankens säkerheter, fastigheterna, går ner. Detta var hur vi valt att se på 
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Kindleberger och Minskys modell för att beskriva förloppet i en uppbyggnadsfas som kan 

leda fram till en finans - och fastighetskris.  

 

Den monetaristiska ansatsen innebär att en finansiell kris karaktäriseras av bankpanik och att 

kunderna tar ut sina medel från bankerna. Det som leder till bankpanik och en finansiell kris 

är bristfällig penningpolitik från centralbankernas sida. Monetaristerna menar att kraftiga ras i 

priser på olika tillgångar, exempelvis fastigheter, inte definieras som en finansiell kris så 

länge inte prisraset ger allmänheten panik som i sin tur leder till att de tömmer sina innehav 

hos bankerna. I enlighet med Knutsen och Sjögrenhypotesen finner vi att den monetaristiska 

ansatsen inte på ett effektivt sätt kan beskriva den finansiella krisen i början på 1990-talet. För 

vår del är det uppbyggnadsfasen i krisförloppet som är relevant, och inte heller här finner vi 

att den monetaristiska ansatsen beskriver detta på ett sätt som får oss att bättre kunna 

analysera upprinnelsen till 1990-talskrisen, och därmed inte heller situationen på 2000-talet. 

Monetaristerna hänvisar till Centralbanken och dess förändring av penningbasen som 

utlösande orsak till en finansiell kris och visar inte på hur en eventuell koppling mellan 

fastigheter och bankväsendet i uppbyggnadsfasen till en kris skulle kunna leda till en 

finansiell kris. På grund av denna ansats snäva definition av en finansiell kris och brist på 

koppling mellan fastighetsmarknaden och bankväsendet kommer den monetaristiska ansatsen 

som hjälpmedel för att kunna analysera uppkomsten av finans – och fastighetskriser inte att 

användas utav oss. 

 

Knutsen - Sjögrenhypotesen tar sin utgångspunkt i Minskys och Kindlebergers teori och 

kompletterar denna på områden där den enligt dem behöver förtydligas. Enligt Knutsen och 

Sjögren inleds krisförloppet med en strukturell förändring, exempelvis en avreglering som 

leder till en konflikt mellan gamla och nya lagar, eftersom det tar tid att anpassa sig till ny 

lagstiftning. Denna avreglering kan leda till ökad konkurrens och minskade intäkter, och för 

att bibehålla samma vinstnivå vid konkurrens försämras bankernas kreditkontroll, vilket leder 

till ökad utlåning och skuldsättning hos företag och hushåll. Den ökade kredittillgången driver 

på konjunkturuppgången. Priserna på fastigheter stiger, och om detta enbart beror på ökad 

kreditexpansion, och inte ökning av hyresintäkter, föreligger spekulation, och slutligen 

kommer aktörerna på marknaden att inse det osunda med ökad skuldsättning och olönsamma 

fastigheter. Osäkerheten i ekonomin ökar, företagen gör mindre vinster, och svårigheter att 

betala lån uppstår och om ekonomin blir utsatt för en makroekonomisk chock kan detta utlösa 
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en finansiell kris. Hur vi med hjälp av Sjögren och Knutsenhypotesen väljer att se på 

uppbyggnadsfasen av ett krisförlopp har vi sammanfattat på följande vis:  

 

Steg 1. Avreglering och konflikt mellan gamla och nya lagar  

Steg 2. Försämrad kreditkontroll och ökad bankutlåning  

Steg 3. Prisökning på fastigheter och eventuell spekulation 

Steg 4. Exogen chock i det ekonomiska systemet  

 

Det som skiljer sig mellan Knutsen – Sjögrenhypotesen och Minskys och Kindlebergers teori 

är främst den betydelse som de institutionella faktorerna ges och att det är den ökade 

konkurrensen till följd av avreglering och konflikt mellan gamla och nya lagar som leder till 

sämre kreditkontroll och därmed ökad bankutlåning. Den exogena chocken är sedan det som 

är den utlösande faktorn för att en finansiell kris skall bli ett faktum. Minsky och 

Kindleberger beskriver inte de institutionella faktorerna som extra viktiga, utan menar att en 

exogen chock (vilket enligt oss även skulle kunna betyda en avreglering) istället är det som 

startar krisprocessen där förbättrade vinstmöjligheter i en viktig sektor bidrar till ökad 

efterfrågan på banklån.  
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4. EMPIRI 
 

För att kunna göra en jämförelse mellan det som kom att leda till den svenska finans – och 

fastighetskrisen under tidigt 1990-tal med hur situationen såg ut 2005, krävs att vi identifierar 

de bakomliggande faktorer som gjorde att krisen uppstod, och de faktorer som flertalet 

bedömare62 anser ha varit de viktigaste för att bidra till krisen är följande: 

 

• De svenska bankernas dramatiska utlåningsökning under 1980-talet som en följd av att 

Riksbanken tog bort utlåningsregleringen, som fram till 1985 hade satt kvantitativa 

gränser för hur mycket bankerna kunde expandera sina låneportföljer varje år. Här 

kommer vi att titta närmare på bankernas kreditvolymer och det regelverk som 

bankerna är ålagda att följa vid utlåning, främst så kallade kapitaltäckningsregler. 

• En dramatisk nedgång i värdet på fastigheter och bostäder. Här kommer vi att studera 

prisutvecklingen på fastighetsmarknaden. 

• Förändringar i det svenska skattesystemet, vilka ändrade incitamenten att låna. Här 

kommer vi att se på skatteeffekter som exempelvis ränteavdrag samt hushållens och 

företagens inkomster och skuldsättning. 

• Höjningen av räntorna till nivåer utan tidigare motstycke. Här kommer vi att titta på 

räntenivåerna och hur de bidrar till en förändring i upplåningsbeteendet. 

 

4.1 Situationen vid tidpunkten för finans- och fastighetskrisen 

4.1.1 Räntan  

Att räntenivån är av stor betydelse för hur villiga företag och hushåll är att låna pengar är 

enkelt att inse. En låg ränta leder till ökade incitament för hushåll och företag att skuldsätta 

sig. Viktigt att notera är skillnaden mellan nominell ränta och realränta. Under 1980-talet var 

inflationsnivån hög, vilket bidrog till att den nominella räntan hamnade på nivåer omkring 10 

procent. Realräntan var i sig inte heller låg under 1980-talet, endast i förhållande till de 

rekordnivåer som realräntorna kom att nå i början på 1990-talet, men en tro om fortsatt hög 

inflation i kombination med ett skattesystem som gynnade lånande gjorde att de egentliga 

realräntenivåerna efter skatt kom ner på betydligt lägre nivåer (se avsnitt 4.1.2). Den höga 

                                                 
62 Macey (1994) , Lybeck (1993) , Wallander (1994) 
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inflationen stimulerade lånebeteendet eftersom en förväntan om fortsatt hög inflation med 

tiden snabbt kom att urholka värdet på de lån man tagit. Den nominella räntenivån var under 

hela 1980-talet relativt hög och kulminerade 1990, när den nådde nivåer över tio procent. 

Medan den nominella räntan var stigande under åren som föregick krisen, var de reala 

räntenivåerna sjunkande.63   

 

Ränteutveckling 1984-1994
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 (Fig.1)64 

 

Efter en lång tid av stigande löner och priser i Sverige uppkom förväntningar om att löner och 

priser skulle fortsätta att stiga år efter år, och den nominella räntan kom därför att stiga till allt 

högre nivåer med tal på nästan 14 procent vid några tillfällen under 1980-talet. Positiva och 

stundtals mycket höga realräntor kom att uppstå trots en hög inflation. 65 

 

I oktober 1990 skedde en räntechock, då realräntorna höjdes till tidigare aldrig skådade 

nivåer. Fallande exportintäkter och växande underskott i de offentliga finanserna ledde till 

återkommande störningar på valutamarknaden, vilket tvingade Riksbanken att höja räntorna 

och föra en restriktiv penningpolitik mitt under lågkonjunkturen, vilket kom att innebära en 

brant avmattning för låneefterfrågan.66 

 

                                                 
63 Persson (2005) & Konjunkturinstitutet (2005)  
64 Riksbanken (1998),  SCB  
65 Lybeck (1993), s.194 
66 Lybeck (1993), s.57 & Wallander (1994), s.27 
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Realräntans utveckling påverkade även företags och hushålls skuldsättningsgrader och hur 

stor del av den disponibla inkomsten som lades på ränteutgifter. Den sjunkande realräntan 

under 1980-talet gjorde det allt förmånligare att låna pengar och därmed skuldsätta sig. 

Räntebördan i början av 1990-talet utgjorde drygt 10 procent av hushållens inkomster, efter 

att ha stigit under hela 1980-talet, för att sedan avta igen efter krisen. 67 (se nedanstående 

diagram)  

 

Hushållen räntekostnader (i procent av disponibel inkomst) 

 

 

(Fig.2)68 

 

4.1.2 Skatteeffekter - ränteavdrag   

En viktig anledning till varför skuldsättningen kom att öka under hela 1980-talet kan 

tillskrivas de skattemässiga fördelar som det innebar att låna.69 I nedanstående diagram ges en 

bild som mer rättvist speglar de egentliga räntekostnader som hushållen kom att få betala, på 

grund av de stora avdragsmöjligheter för ränteutgifter som fanns.   

 

 

 

 

 

                                                 
67 Persson (2005) 
68 Finansinspektionen (2004) 
69 Lybeck (1993) 
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Hushållens långa och korta realränta efter skatt (procent) 

 

(Fig.3)70 

 

Som synes blev den reala räntekostnaden efter skatt många gånger noll eller nära noll och 

ibland negativ, vilket gjorde det till en ytterst lönsam och förmögenhetsskapande affär att 

köpa hus eller bostadsrätt. Detta tillsammans med den höga inflationen, långa löptider på 

lånen och ibland amorteringsfrihet under de första åren efter köpet gjorde att kalkylen gick 

ihop. Likviditetsrisk ansågs knappt inte finnas eftersom priserna på fastigheterna alltid steg, 

vilket ansågs garantera att man fick tillbaka mer pengar än man en gång satsat. 

 

Skattesystemet gynnade låntagare framför sparare. Under delar av 1980-talet bidrog systemet 

med ett oerhört högt ränteavdrag till att folk i praktiken fick betalt för att låna men fick betala 

för att spara.71 Skattesystemet verkade på företag precis som på hushållen – lånedrivande och 

för företag som ville investera i fasta tillgångar var det flera gånger billigare att göra det med 

lånade pengar än med riskkapital eller kvarhållna vinster72  

 

Tabell: Skattefördel fram till år 1986 vid placering i tillgången ”eget hem” där placeringen 

antingen finansierats genom nysparande eller genom belåning till 75 procent.  

Placering i ”Eget hem” Skattefördel % 

Sparande 100 % 19 

Lånefinansiering 75 % 587 

(Fig 4)73 

                                                 
70 Riksbanken (1999:4), s.29 
71 Srejber (2003) 
72 Pettersson (1993), s.55 
73 Pettersson (1993), s.49 
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Budskapet i ovanstående tabell är tydligt. Skattefördelen av att låna till placeringar var enormt 

mycket större än att spara det som erfordrades.  

 

De som särskilt kom att gynnas var höginkomsttagarna. Detta på grund av att 

marginalskatten74 ökade med inkomsten, och i samma utsträckning ökade även ränteavdragen. 

Kostnaden för lånekapitalet efter skatt blev helt enkelt lägre ju högre inkomsten var, och till 

dessa förhållanden anpassade sig det svenska folket. Före skattereformen 1990/91 var 

marginalskatten 75 procent, och i början av 1980-talet som mest hela 87 procent.75 På 

motsvarande sätt kom alltså ränteavdragen att hamna på samma extrema nivåer. 

Undersökningar visade på att en ökning av marginalskatten med en procent kom att innebära 

att hushållen ökade sin skuldsättning fyra till fem procent, så ju högre marginalskatten var, 

desto mer ekonomiskt försvarbart blev det att ta upp nya lån.76  

 

Hushåll och företag styrs i sitt ekonomiska handlande av vad som är mest lönsamt efter skatt. 

Om skattesystemet på väsentliga punkter ändras, förändras även kalkylerna. Det som med de 

gamla reglerna var en lönsam investering kanske inte längre var det. 1990 skedde en stor 

skattereform i Sverige. Marginalskatterna sänktes och avdragsrätten för räntor sänktes till 30 

procent, något som kom att förändra förutsättningarna för låneverksamheten kraftigt  Det nya 

företagsskattesystemet kom även det väsentligt att reducera skattefördelarna för företagen. 77  

 

Hushållens räntekvoter före och efter skatteavdrag 

 

(Fig.5)78 

                                                 
74 Marginalskatt är den skatt en inkomsttagare får betala på den sist intjänade hundra- eller tusenlappen. Den 
högsta marginalskatten är således vanligen den marginalskatt som de med högst inkomst får betala på sina sist 
intjänade pengar. 
75 Skattebetalarnas förening (2002)  
76 Pettersson (1993), s.48,59 
77 Lybeck (1993) & Du Rietz (2000) 
78 Riksbanken (1999:2), s.6 
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I ovanstående diagram syns tydligt effekten som de stora ränteavdragen hade under tiden fram 

tillskattereformen 1990/91. Tack vare de gynnsamma ränteavdragen på 75-85 procent så 

kunde hushållen minska sina räntekvoter (ränteutgifter som del av disponibel inkomst) med 

upp till 2/3, något som förändrades efter skattereformen då ränteavdragen begränsades till 30 

procent.   

4.1.3 Bankernas kreditvolymer och kreditförluster  

1980-talets andra hälft var en period då de svenska finansinstituten (banker, 

bostadsfinansieringsbolag och finansbolag) uppvisade god lönsamhet och snabb tillväxt.  

Storbankerna Handelsbanken, S-E-banken, Nordbanken och GOTA-banken nådde alla över 

målet 20 procent avkastning på det egna kapitalet efter skatt.79 

 

Efter år 1985 skedde en kraftig acceleration i bankutlåningen. På fyra år, 1986-1989 ökade 

utlåningen med 22 procent per år i snitt, motsvarande en dryg fördubbling av lånestocken.80 

  

Bankernas utlåning till svenska allmänheten (miljarder kronor samt andel av BNP) 

 

(Fig.6)81 

 

I ovanstående diagram ses den explosionsartade utlåning till den svenska allmänheten (hushåll 

samt företag) som tog fart under slutet av 1980-talet och som kulminerade under krisåren 

under tidigt 1990-tal, för att sedan falla tillbaka igen. 

                                                 
79 Lybeck (1993), s.67 
80 Ibid. 
81 Riksbanken (1998:2), s.51 
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Att bankerna hela tiden kunde öka tillgången på kredit berodde till stor del på 

fastighetsmarknaden. Fastighetsmarknaden hade en unik förmåga att skapa så kallade 

imaginära säkerheter. Stigande fastighetspriser ledde till att bankerna trodde sig få fullgoda 

säkerheter för sina ökade krediter och resultatet, tillflödet av ytterligare bankmässiga 

säkerheter, ökade hela tiden tillgången på kredit, och här ses den tydliga kopplingen mellan 

fastighetsmarknadens ständigt ökande priser och bankernas ökning av krediter, något som 

bidrog till krisen när fastighetsmarknadens priser istället började sjunka och bankerna inte 

längre hade säkerheter för sina krediter .82  

 

Kreditmarknaden dominerades helt av bankerna och mellanhandsinstituten, främst 

bolåneinstituten (vilka ofta var dotterbolag till en storbank och därmed ingick i 

bankkoncernen), som tillsammans under hela 1980-talet samt krisåren svarade för mellan 70-

80 procent utav den totala lånestocken, vilket betyder att andra kreditgivare, såsom 

försäkringsbolag och finansbolag spelade en blygsam roll. Under 1980-talet var dock 

bankernas kreditexpansion låg jämfört med finansbolag och mellanhandsinstitut, vars 

kreditexpansion ökade i en mycket snabbare takt än bankernas. 83 

 

En grov uppskattning visar att av hushållens totala upplåning i finanssektorn på cirka 740 

miljarder kronor vid utgången av 1989 var i runda tal 550 miljarder kronor fastighetskrediter, 

och den takt med vilken hushållen ökade sina fastighetskrediter under andra hälften av 1980-

talet var mycket hög, och på fem år, mellan 1985-89 ökade hushållen sina krediter för ”egna 

hem” från ca 270 till 550 miljarder.84  

 

När det gällde fördelningen mellan de kundgrupper till vilka bankerna lånade ut så ökade 

banksektorn sin kreditgivning till företag mellan 1975 och 1993 från cirka 25 procent till 50 

procent av den totala utlåningen. Hushållens skuldsättning i banksystemet däremot kom under 

samma tidsperiod att minska från över 50 procent till drygt 25 procent, alltså precis motsatt 

utveckling. Detta berodde bland annat på att hushållen amorterade mera, med minskade 

nettoskulder som följd, men även på att lån överfördes till bostadsinstitut85 

 

                                                 
82 Pettersson (1993), s.43  
83 Wallander (1994), s.98 
84Pettersson (1993), s.49 
85 Sjögren & Larsson (1995), s.63 
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Tabell: Bankernas kreditportföljers sektorfördelning 31/12 1990 

Hushåll 29 % 

Finansbolag 4 % 

Övriga finansinstitut  7 % 

Företag 46 % 

Utländska låntagare 11 % 

Övriga  3 % 

(Fig.7)86 

 

När det gällde bankernas fastighetsrelaterade utlåning så förändrades denna inte nämnvärt 

mellan 1983 och 1990, men detta beror på att denna utlåning sjönk under 1983-1986, som 

följd av att bostadsbyggandet minskade, men mot slutet av 1980-talet ökade sedan 

bostadsbyggandet och byggandet av kommersiella lokaler och den fastighetsrelaterade 

utlåningen kom att stiga kraftigt, för att vid årsskiftet 1990/91 stå för 12 procent av bankernas 

totala kreditportföljer, och denna del av utlåningen kom under 1992-93 att stå för 44 procent 

av kreditförlusterna.87  

  

I början av 90-talet skedde en påfallande stark avmattning i svensk ekonomi. BNP sjönk 

kraftigt flera år i följd. Investeringarna och produktionen sjönk och arbetslösheten steg 

kraftigt. Denna uppbromsning i ekonomin sågs även på de finansiella marknaderna, inte minst 

i bankernas kreditgivning. Den enorma tillväxten som hade ökat bankernas kreditportföljer 

ersattes med en tillbakagång. Företagens minskade investeringar efter 1990 speglades alltså i 

bankernas utlåningssiffor, och även hushållens benägenhet att ta ökade krediter minskade.88 

Även bankernas tidigare positiva resultatsiffror kom efter 1990 att förbytas i minussiffror.89 

 

Konjunktursvängningar påverkar också bankernas kreditförluster oavsett om det är bankkris 

eller inte, och tidigare kunde ett samband mellan konjunkturen och bankernas kreditförluster 

ses, där lågkonjunktur lett till ökade kreditförluster och vice versa. Samtidigt fanns inget 

starkt samband mellan lågkonjunkturens förlopp under 1990-91 och bankernas dramatiskt 

växande kreditförluster dessa år. Detta för att merparten av kreditförlusterna 1990-91 var 

hänförliga till fastighetsrelaterade krediter, och därför har kreditförlusterna till sin nivå relativt 

lite att göra med industrikonjunkturens försvagning under dessa år. Krisen utlöstes alltså inte 

                                                 
86 Wallander.(1994), s.88 
87 Wallander (1994) s.26, 135 
88 Pettersson (1993), s.38 
89 Lybeck (1993), s.67 
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av konjunktursvängningen men den kom att förvärras och fördjupas på grund av den svikande 

konjunkturen.90 

 

Moderbankernas kreditförluster (i % 
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(Fig.8)91 

 

Efter det att bankväsendet hade haft små kreditförluster under 1980-talet kom dessa att stiga 

till 11 miljarder år 1990 från blott 2,8 miljarder året innan och till 35 miljarder år 1991 (3,9 

procent av den totala utlåningen i banksystemet).  

 

Bankernas förluster kan delas upp i befarade och konstaterade förluster.92 På vägen fram till 

bankernas förlustsiffror tvingas bankerna göra subjektiva avgöranden, eftersom befarade 

förluster är svåra att uppskatta. För att illustrera hur plötsligt och oförutsett kreditförlusterna 

kom, kan man konstatera att cirka 45 procent av kreditförlusterna år 1993 tidigare varit 

befarade kreditförluster, alltså krediter som man tidigare hyst allvarlig oro för, medan övriga 

var sådana förluster man inte tidigare uppmärksammat.93    

 

De banker som förlorade mest var de som lånat ut till fastighetsmarknaden i Stockholm. 

Många stora banker, exempelvis Nordbanken, Första Sparbanken och GOTA-banken var 

konkursmässiga och för de små bankerna såg det i många fall ännu värre ut och för att 

undvika att flertalet svenska storbanker skulle gå omkull fick svenska staten gå in och stödja 

                                                 
90 Pettersson (1993), s.40 
91 Wallander (1994), s.73 
92 Befarad förlust föreligger när banken anser sig ha anledning att räkna med att kunden inte ska kunna betala 
tillbaka sitt lån och säkerheterna inte bedöms räcka till. En konstaterad förlust är en förlust som är 
beloppsmässigt fastställd eller övervägande sannolik. (Wallander (1994), s.75) 
93 Wallander (1994), s.77 
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dessa. ”Om inte regeringen hade agerat, fanns det risk för att spararna kunde förlora sina 

pengar” sade dåvarande finansminister Anne Wibble.94  

 

Huvuddelen av bankförlusterna föll på företag, och då främst Bygg- och fastighetsbolag samt 

Finansbolag. De svarade för cirka 70 procent av totalförlusten, och 2/3 av dessa förluster var 

fastighetsrelaterade. Resten av förlusterna föll på hushåll, finansbolag och utländska låntagare 

med ungefär en tredjedel på var och en av kategorierna95  

 

Finansbolagen, som oftast var låntagare i bankerna, och sedan i sin tur lånade ut pengar, kom 

att stå för många av de riskfyllda krediter som bankerna hade vägrat, och många av dessa 

krediter var även de relaterade till fastigheter. En och samma låntagare kunde ha lånat såväl 

direkt i banken och indirekt i ett eller flera finansbolag, med banken som ursprunglig 

kapitalkälla. Förlusterna i finansbolagen uppgick till cirka 15 miljarder under 1991, varutav 

den största delen av dessa förluster återfanns i banksystemets förluster på 35 miljarder kronor. 
96 

 

När det gällde kreditgivningen generellt fanns stora brister hos finansinstituten. Stora krediter 

gavs till nya kunder, nya sektorer och nya geografiska områden. ”En sådan utlåningsstrategi 

är i sig inte fel, men kräver att kreditgivaren "läst på" och är medveten om vilka risker detta 

kan medföra, något som inte hade gjorts”.97 I och med avregleringarna förändrades bankernas 

sätt att arbeta, och hur avregleringen av kreditmarknaden kom att påverka bankerna behandlar 

vi i följande stycke. 

4.1.4 Kreditmarknadens reglering 

Under 1980-talets första hälft fanns det två typer av kreditpolitiska regleringar i Sverige. Dels 

den så kallade ränteregleringen som gav Riksbanken laglig rätt att fastställa bankernas högsta 

eller lägsta inlåningsränta respektive högsta ränta på utlåning. Dels fanns det regleringar som 

påverkade bankernas tillgångssida, såsom kassa – och likviditetskvoter. Med dessa styrmedel 

kunde riksbanken påverka och styra bankernas portföljer både till innehåll och till volym. 

                                                 
94 Lybeck (1993) 
95 Wallander (1994), s.140 
96 Lybeck (1993), s.174ff 
97 Heikensten (2004) 
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Användningen av dessa kreditpolitiska instrument reglerades i lagen om kreditpolitiska medel 

från 1974.98 

 

Avregleringen av kreditmarknaden inleddes hösten 1983 då likviditetskvoterna försvann. 

Sedan avskaffades 1985 utlåningstaken och ränteregleringen, och den sista avregleringen 

skedde 1989, då den så kallade valutaregleringen togs bort. Bankernas ökade möjligheter att 

kringgå bestämmelserna gjorde att regleringarna blev mer och mer verkningslösa. 1987 

uttryckte riksbankschefen Bengt Dennis det på följande sätt: ”Mot slutet av 

regleringsperioden var bankerna i stånd att klara vilket utlåningstak som helst. Teknikerna för 

att manipulera systemet var fullt utvecklade och Riksbanken var maktlös”. Regleringarna kom 

främst kom att gälla bankerna, men bankkoncernerna innefattade såväl finansbolag som 

hypoteksinstitut, vilka inte löd under lika mycket regleringar som bankerna, och emellan 

dessa kunde bankerna flytta krediter i trängda situationer 99 

 

Innan avregleringen fick svenska banker inte öka sin utlåning till allmänheten, och särskilt 

inte till hushållen, mer än vad Riksbanken varje år bestämde. I och med att volymregleringar 

och utlåningstak slopades ledde detta till en drastisk ökning av utlåningen. 

Volymavregleringen i november 1985 blev den verkliga brytpunkten mellan 1980-talets första 

hälft med en årlig tillväxt i utlåningen på 50-70 miljarder och perioden därefter med en årlig 

kreditgivning som låg tre till fyra gånger högre.100 När begränsningarna upphävdes så satsade 

bankerna på volymtillväxt och konkurrensen på kreditmarknaden mellan olika banker och 

finansbolag intensifierades. När bankernas utlåningsbegränsningar slopats tenderade 

finansbolagen att trängas bort från marknaden, men för att överleva i den hårda konkurrensen 

med bankerna började de låna ut pengar till alltmer riskfyllda projekt.101 

 

Många menar att något som banade väg för krisen var att den inhemska avregleringen av 

krediter gick före avregleringen av kapitalflödena. 1985 släpptes krediterna fria, medan det 

dröjde till 1989 innan den så kallade valutaregleringen avskaffades. Ända sedan andra 

världskrigets utbrott fram till 1989 hade alla utlandsinvesteringar krävt tillstånd, vilket nu inte 

längre var fallet. Friheten att fritt investera utomlands medförde en kraftig ökning av svenska 

                                                 
98Pettersson (1993), s.31 
99 Wallander (1994), s.132ff. 
100 Lybeck (1993), s.216 
101 Wallander (1994), s.25 
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fastighetsköp i framförallt London och Bryssel, och efterfrågan på inhemska fastigheter 

minskade102 

 

Det finns även många som menar att överhettningen på och fastighetsmarknaden sannolikt 

skulle ha varit mindre, om likviditetspåspädningen kunnat flyta utomlands och att därmed 

även bankernas kreditförluster skulle ha kunnat bli mindre.103  

 

När krediter nu stod till förfogande utan Riksbankens begränsningar verkade fastighetsägarna 

vara extremt attraktiva kunder för bankerna. De kunde visa på hög totalavkastning på sina 

investeringar, de var med goda vinster i sikte beredda att betala höga låneräntor och de kunde 

erbjuda bra säkerheter för sina krediter.104  

 

Hur stor del av bankkrisen som kan förklaras av institutens och myndigheternas bristande 

förmåga att bedöma och hantera risker tvistar de lärde. Bankerna hade sedan årtionden 

bedrivit sin verksamhet i en reglerad miljö där de var så hårt styrda att det räckte med en ytlig 

medvetenhet om riskhantering i den löpande verksamheten. Kreditefterfrågan var betydligt 

större än utbudet, vilket innebar att endast de mest kreditvärdiga fick låna. När så 

regleringarna gradvis släpptes under 1980-talet saknade bankerna och andra finansiella 

institut de expertkunskaper och den organisation de hade behövt för att hantera de nya, ökade 

och mera svårbedömda riskerna. I och med att denna broms saknades, startade bankerna en 

jakt på marknadsandelar och drog de på sig ogenomtänkta och i många fall osunda risker. Inte 

heller de myndigheter som ansvarade för instituten och den finansiella stabiliteten, främst 

Finansinspektionen och Riksbanken, hade tillräcklig kompetens om de finansiella riskerna. 

Inte heller lagstiftningen var tillräcklig som underlag för myndigheterna att begränsa 

oförsiktig kreditgivning. Övervakningen av bankerna och andra kreditgivare blev därför 

ofullständig. 105 

 

Sammantaget kan sägas att 1990-talets kris inte orsakades av de avregleringar som skedde, 

men avregleringen bidrog till utlåningsexpansionen i bankväsendet och bankernas ökande 

risktagande och underblåsning av de spekulativt inriktade aktiviteterna.106 

                                                 
102 Wallander (1994),s.22 
103 Lybeck (1993), s.307 
104 Pettersson (1993), s.63 
105 Heikensten (2004) 
106 Wallander (1994), s.24 
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4.1.4.1 Bankernas regelverk - kapitaltäckning  

1990 infördes så kallade kapitaltäckningsregler, som skulle förhindra alltför stora 

risktaganden från bankernas sida, och kapitaltäckning är ett av de mest centrala begreppen när 

man diskuterar bedömning av en banks ekonomiska stabilitet. Innan detta nya regelverk 

infördes 1990 fanns redan det så kallade kapitalkravet, vilket hade använts som styrmedel för 

bankernas utlåning. Kapitalkravet fastställde bara största storlek på utlåning till allmänheten, 

medan kapitaltäckningen kom att innefatta bankens samtliga placeringar. Innan 1990 

preciserade alltså kapitalkravet den lägsta storleken på bankens egna kapital som var tvunget 

att finnas för att insättarnas medel skulle anses ha gott skydd.107  

 

De säkerheter som låg till grund för allmänhetens lån bar alla på en varierande grad av 

kreditrisk, vilket gjorde att bankernas skydd vid händelse av inställd betalning borde var mer 

eller mindre stark med hänsyn till hur god säkerheten var. Därför var säkerheterna indelade i 

fyra olika riskklasser beroende på vad säkerheten bestod utav. Olika säkerheter placerades 

alltså i olika riskklasser beroende på hur pass riskfyllda säkerheterna var. Det fanns fyra olika 

riskklasser, A, B, C och D där kapitalkraven var noll procent, 1,5 procent, fyra procent och 

åtta procent. Denna indelning kom att gälla även efter 1990.108  

 

När säkerheten för lånet var tillgångar inom riskgrupp A krävde banklagen inget 

bakomliggande kapital alls, då tillgångarna i denna riskgrupp ansågs ha låg kreditrisk och 

vara mer eller mindre likvida. Högst var kapitalkravet för riskgrupp D, då kapitalkravet är åtta 

procent av summan av denna utlåning.  

 

Under 1980-talet var tendensen att allt fler placeringar kom att hamna i riskgrupp D, då 

avregleringen hade orsakat många instrument med hög kreditrisk, och att placeringarna 

hamnade i grupp D hade alltså ingenting med nya lagar att göra.109   

 

Under 1980-talet ansåg man placeringar i fastigheter även upp till 100 procent av det 

uppskattade värdet som säkra placeringar, och de hamnade i en riskklass där kapitalkravet var 

1,5 procent. Myndigheter ansåg alltså kreditgivning där fastigheter sattes som säkerhet som 

någonting relativt ofarligt, och bakom detta låg även en önskan om att gynna kreditgivningen 

                                                 
107 Sjögren & Larsson (1995), s.87ff 
108 Wallander (1994), s.126ff 
109 Sjögren & Larsson (1995), s.89 
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till bostadsbyggande. 1990 när man så anpassade de svenska reglerna till de internationella 

innebar detta framförallt en stor förändring när det gällde synen på fastighetssäkerheter. Nu 

kom bostadsfastigheterna att föras till grupp C och få ett kapitalkrav på fyra procent medan de 

tidigare upp till 75 procent av sitt värde hade ett kapitalkrav på 1,5 procent. Alla övriga 

fastigheter fördes till grupp D och fick ett kapitalkrav på åtta procent.110  

 

Redan 1987 hade Sverige ingått ett avtal som fastställde en höjning av bankernas 

kapitaltäckningsgrad, men dessa regler följdes aldrig och bankerna verkade heller inte bry sig 

om detta avtal, utan lärde sig snabbt hur de skulle frångå dessa regler.111 

 

De nya internationella reglerna, de så kallade Basel-reglerna infördes i Sverige 1990, och 

syftet med reglerna var att internationellt verksamma banker skulle ha likartade regler för 

kapitaltäckning. Kravet för denna kapitaltäckning kom att bli åtta procent för bankerna.  

 

Tabell över riskvikter. 

Riskgrupp Riskvikt Kapitalkrav Exempel på säkerhet 
A 0% 0% Statsobligationer 
B 20%(av 8%) 1,50% fordringar på kreditinstitut 
C 50%(av 8%) 4% Aktier 
D 100%(av 8%) 8% Övriga åtaganden på kapitalmarknaden 

(Fig.9)112 

 

Genom att multiplicera de olika säkerheternas riskvikter med siffran inom parentes i tabellen 

ovan (åtta procent), vilket avser det nya kapitaltäckningskrav som kom att gälla i och med de 

nya Basel-reglerna, fick man fram kapitalkravet för de olika säkerheterna. Dessa nya 

kapitalkrav hade gällt tidigare i Sverige och därför hade de flesta banker inga stora problem 

med att leva upp till kravet om åtta procent kapitaltäckning. Skillnaden på hur de nya reglerna 

kom att tolka risken med krediter till bostadsfastigheter om ett ökat kapitalkrav från 1,5 till 

fyra procent bidrog till att vissa banker fick svårigheter att nå upp till åtta procent 

kapitaltäckning, men bland de större bankerna kom alla att ligga betryggande (mellan nio-elva 

procent år 1991) ovanför den magiska gränsen.113 Dessa siffror kan dock anses vara 

                                                 
110 Wallander (1994), s.126ff 
111 Bankrättsföreningen (2001) 
112 Lybeck (1993), s.88, Larsson & Sjögren (1995), s.227 
113 Lybeck (1993), s.225ff 
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överdrivna då denna kapitaltäckning innehåller stora statliga stöd som bankerna mottog för att 

frångå konkurs.114 

 

Dessa nya kapitaltäckningsregler täckte bara banker, och inte försäkringsbolag, som därmed 

kunde lämna krediter utan kapitaltäckningskrav. I en avreglerad värld ledde detta till att 

banken förlorade i konkurrenskraft och kunde leda till att bankerna försökte återta 

marknadsandelar genom att ge lån till sämre låntagare. Kapitaltäckningsgraden sade heller 

inte något om kvaliteten på krediterna. Gota Bank hade till exempel den högsta 

kapitaltäckningen av alla de större bankerna 1990, men det hindrade inte banken från att få 

problem under 1991, eftersom dess andel dåliga lån låg högre än i de övriga bankerna.  

Relationen mellan kapitaltäckningskrav och faktisk risk var inte heller uppenbar. Kravet för 

bostadskrediter var fyra procent, oavsett var i säkerhetsmassan som motsvarande inteckning 

låg, medan kravet för kommersiella krediter var åtta procent, helt oavsett säkerhet, samtidigt 

som undersökningar visade på att den faktiska förlustrisken var markant olika för olika typer 

av lån. Om en bank kunde ta ut en högre ränta på ett lån än på ett annat därför att kreditrisken 

var högre (och/eller säkerheten sämre) men kapitalkravet var detsamma, hade banken 

incitament att låna pengar till det mer riskabla projektet. Detta kunde leda till att bankerna 

utsatte sig för större risker än tidigare.115  

 

Under långa perioder på 1980-talet hade bankerna haft en kapitaltäckning under åtta procent 

och med dessa nya regler hoppades man kunna förhindra ett upprepande av detta, då många 

banker tilläts driva verksamheten vidare trots att deras kapitaltäckning låg extremt lågt och 

banken egentligen borde ha försatts i likvidation eller fusionerats.116  

 

4.1.5 Hushållens och företagens skulder och inkomster  

En viktig faktor att titta på för att kunna utröna huruvida hushåll och företag kan bidra till 

problem för banksystemet är deras förmåga att betala sina skulder. En hög grad av 

skuldsättning behöver inte nödvändigtvis vara problematiskt, utan viktigt är även att se på 

hushållens och företagens förmåga att betala av sina skulder, något som hänger samman med 

nivåerna på deras inkomster och sparande. 

 

                                                 
114 Macey (1994), s.56 
115 Lybeck (1993), s.235ff 
116 Ibid. 
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En stor skillnad beträffande skuldsättningen kom efter avregleringen 1985, då hushållens 

respons på en friare kreditmarknad var omedelbar, och resulterade i att dessa ökade sin 

skuldsättning snabbt, vilket kom att leda till ett negativt finansiellt sparande, eftersom 

skulderna ökade snabbare än de finansiella tillgångarna (exempelvis aktier och 

banksparande). 

 

Hushållens upplåning, årlig procentuell 
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Hushållens disponibla inkomster, årlig procentuell 
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(Fig.10)117    (fig.11)118 

 

Som synes ovan var takten i vilken hushållen ökade sin skuldsättning hög innan krisen, med 

en årlig procentuell ökning av upplåningen på över 20 procent år 1988, för att sedan falla 

tillbaka ju närmre krisen kom. Skuldsättningen ökade som synes ovan under åren som 

föregick krisen mycket snabbare än de disponibla inkomsterna. Den ökade skuldsättningen 

användes till investeringar i fasta tillgångar, främst i villor och fritidshus. Utvecklingen för 

företagens finansiella sparande var liknande, men med viss fördröjning. Företagens finansiella 

sparande brukar vara negativt men kom från att ha legat på sammanlagt minus 15 miljarder 

kronor under 1980-talets första hälft att sjunka till drygt minus 100 miljarder under 1987-

89.119  

 

Att det var förmånligt att låna under 1980-talet har redan diskuterats, och hushållens upptagna 

krediter kom huvudsakligen att placeras i reala tillgångar, då främst det egna boendet, som var 

den helt dominerande tillgången i hushållens förmögenhet, och som i mitten av 1980-talet 

                                                 
117 Riksbanken (2005:2) 
118 Ibid. 
119 Pettersson (1993) s.22,34ff 
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svarade för ca 60 procent av bruttoförmögenheten i ett typiskt svenskt hushåll, att jämföra 

med den näst största tillgången, bankinlåningen, som motsvarade endast 15 procent av den 

totala förmögenheten. Förutom att använda lånade pengar till investering i det egna boendet, 

eller till ren konsumtion var det även populärt och väldigt gynnsamt att låna pengar för att 

investera i finansiella tillgångar. Avkastningen på många av dessa tillgångar var lågt 

beskattade eller i vissa fall skattefri, och det blev lönsamt att blåsa upp den egna 

balansräkningen med finansiella tillgångar och matchande skulder. 120  

 

Hushållens spar- och skuldkvot (i procent av disponibel inkomst) 

 

(Fig.12)121 

 

Under andra delen av 1980-talet kom hushållens sparkvoter (sparande i förhållande till 

disponibel inkomst) att reduceras kraftigt i Sverige och den bakomliggande orsaken till detta 

var sannolikt avregleringen av kreditmarknaden, vilket möjliggjorde en ökning av hushållens 

upplåning och konsumtion och därmed nedgång i sparandet. En kraftig brytpunkt kom 1985 

då främst hushållens finansiella sparande som tidigare varit positivt under många år förbyttes i 

mycket kraftiga underskott. Svängningen tillbaka till hög sparkvot kom först i början av 1990-

talet. Även räntekvoten (ränteutgifter i förhållande till disponibel inkomst) kom att öka i 

samma takt som hushållens skuldsättning ökade.122  

 

När det gällde företagen så var det även för dessa flera gånger billigare att investera i fasta 

tillgångar med lånade pengar istället för med riskkapital eller kvarhållna vinster, och här 

                                                 
120 Pettersson (1993) s.48ff 
121 Riksbanken (1999:4) s.31 
122 Lybeck (1993), s.197 
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bidrog det svenska skattesystemets utformning till att sänka kapitalkostnaden för företag 

kraftigt. Krediter togs precis som på privatmarknaden för främst investering i fastigheter eller 

finansiella tillgångar, med en fyrdubbling av företagens värdepapperstillgångar under ett 

enstaka år, 1986. Företagen ägnade sig i stor skala åt att tjäna pengar på pengar.123 Den ökade 

skuldsättningen under 1980-talet ledde till att skuldsättningsgraden124 år 1989 låg på i 

genomsnitt 3,3 procent, en nivå som kom att sjunka i stadig takt även under krisåren. 

Räntetäckningsgraden125 låg år 1989 på 2,15 procent, och denna kom att sjunka under början 

av 1990-talet för att nå sin bottennivå under krisens kulminering år 1992.126  

 
De företag som kom att spela störst roll under upprinnelsen till finans – och fastighetskrisen 

var fastighetsföretagen, som under andra delen av 1980-talet vuxit fram och blivit den 

dominerande spelaren på fastighetsmarknaden. Dessa företag uppvisade en god ekonomi 

under denna period, då fastighetspriserna bara fortsatte att stiga, och ansågs vara mycket 

attraktiva kunder för finansiärerna, främst finansbolag, men även för bankerna, då de kunde 

uppvisa en hög avkastning på sina investeringar och dessutom kunde erbjuda reala säkerheter 

i form av fastigheter för sina krediter.127  

 

Sammantaget kan sägas att hushållen och företagen under fem år, från 1986 till 1990 i det 

närmaste fördubblade sina skulder, samtidigt som ränteutgifternas andel av inkomsterna blev 

allt större.128 Under samma tid som skulderna fördubblades skedde en ökning av de disponibla 

inkomsterna med cirka tio procent.  

4.1.6 Prisutvecklingen på fastighetsmarknaden  

En av de mest centrala företeelserna vid en undersökning av vad som så småningom ledde 

fram till problemen inom bankväsendet är utvecklingen på fastighetsmarknaden under 1980-

talet. Under perioden innan krisen på 1990-talet skedde nämligen stora, i vissa fall extrema 

prisökningen på fastigheter. Mellan 1984 och 1991 ökade nämligen fastighetspriserna mycket 

snabbare än konsumentpriserna. Bostadshyreshus och kommersiella fastigheter stod för de 

                                                 
123 Pettersson (1993) s.55ff 
124 Skuldsättningsgrad definieras som skulder dividerat med eget kapital. 
125 Räntetäckningsgrad definieras som rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med finansiella 
kostnader. 
126 Riksbanken (2002:2) 
127 Pettersson (1993) s.55ff 
128 Pettersson (1993), s.41 
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största ökningarna på cirka 250 procent och de största ökningarna skedde i 

storstadsområdena.129   

 

Hyrorna i kontorsfastigheter steg med stor regelbundenhet under större delen av 1980-talet. 

Det blev resultatet bland annat eftersom de allra flesta kontorshyreskontrakt var indexerade – 

hög inflation gav helt enkelt automatiskt hyreshöjningar. Mångårig erfarenhet av gynnsam 

hyresutveckling präglade marknadens förväntningar och under 1980-talet byggde 

priskalkylerna på fortsatta hyresökningar som skulle kunna fortsätta att ske även långt in på 

1990-talet. 130 Till slut kom dock priserna på kontorsfastigheter att fortsätta att stiga i höjden, 

utan att hyresintäkterna ökade i motsvarande grad, utan den enda faktor som låg bakom 

prisökningarna kom att bli förväntningar om ytterligare prisökningar.131 

 

Vid sidan av stigande hyror bidrog flera andra faktorer till prisökningarna, såsom den 

avreglerade kreditmarknaden och en tro om sjunkande realräntor. Det hela kom att bli en 

prisspiral som snurrade allt fortare uppåt, och längs vägen förlorades verklighetsförankringen. 

Priserna gick över den gräns som sattes av sund fastighetsekonomi och rationella beslut och in 

på spekulativ mark..132  

Den höga inflationen drev upp byggkostnader och fastighetspriserna, och efterfrågesidan 

stimulerades av det lånevänliga klimatet. I och med att priserna fortsatte att stiga, bakade 

fastighetsspekulanter in förväntningar om fortsatta prisstegringar i sina investeringskalkyler, 

vilket bidrog till att fastighetspriserna förlorade all kontakt med de värden som motiverades 

av hyresavkastningen, och därmed spädde man på inflationen och spekulationen ytterligare.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Riksbanken (2005:1), s.31 
130 Pettersson (1993), s.61 
131 Nyberg (2005) 
132 Pettersson (1993), s.65ff 
133 Wallander (1994), s.25 
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Fastighetsprisindex (Index 1981 =100) 
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(Fig.13)134 

 

Som ses i ovanstående diagram var det hyreshusen och de kommersiella fastigheterna som 

stod för de största prisökningarna åren innan krisen, och de största prisfallen kom även att ske 

här. 

 

Värt att betona är att det var främst utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden 

som kom att bidra till bankkrisen, då det var banklån med kommersiella fastigheter som 

säkerhet som orsakade större delen av förlusterna för bankerna och under två år kom priserna 

på kommersiella fastigheter att sjunka med två tredjedelar.135  

 

När världskonjunkturen mattades 1990-1992 ledde detta till en recession i Sverige och 

fallande produktionsnivåer tillsammans med den abrupta nedväxlingen i inflationstakten ledde 

till att bubblan sprack på fastighetsmarknaden. Det stora raset kom hösten 1990 då ett antal 

stora finansbolag hamnade i likviditetskris. Finansbolagen var i de allra flesta fallen 

fastighetsbolagens finansiärer, och därför kom även fastighetsbolagen att dras med i fallet. 

För de större fastighetsbolagen sjönk de beräknade marknadsvärdena med uppemot 50 

procent under 1990 och 1991. Finansbolagen hamnade alltså i svårigheter på grund av 

utvecklingen på fastighetsmarknaden, och bakom finansbolagen stod oftast bankerna, vilka 

                                                 
134 Riksbanken (2005:1),  s.32 
135 Nyberg (2005) 
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tvingades ta över finansbolagens fastighetskrediter och på så sätt spreds även krisen till 

bankerna. Kopplingen mellan prisutvecklingen på fastighetsmarknaden och bankkrisen 

tydliggörs här.136  

 

Sammantaget var den andra hälften av 1980-talet en period då fastighetspriserna steg 

okontrollerat under väldigt kort tid, för att sedan under krisåren lika okontrollerat falla. 

Uppbyggnadsfasen kan liknas vid en ond cirkel, där stigande fastighetspriser gav ökade 

marknadsvärden, som skapade större värden på de säkerheter som bankerna krävde för att 

låna ut pengar, och ju högre värden på säkerheten (fastigheterna) desto mer kunde bankerna 

låna ut. Utvecklingen skedde på motsatt sätt vid nedgången, där sjunkande fastighetspriser 

sänkte marknadsvärdena för fastigheterna som stått som säkerhet vid upptagande av nya lån, 

och bankerna fick då inte tillräckligt med säkerheter, vilket pressade ner priserna 

ytterligare.137  

4.2 Situationen år 2005 

4.2.1 Räntan  
Ränteläget år 2005 var historiskt lågt, och trenden under en lång tid har varit fallande. 

Skillnaden mellan den nominella räntan och realräntan har till skillnad från innan krisåren på 

1990-talet varit liten, detta beroende på att inflationen befunnit sig på en stabilt låg nivå under 

en längre tid. Hushållens och företagens inflationsförväntningar har även dessa varit låga 

under en längre tid, även om hushållens inflationsförväntningar steg marginellt under 2005 

medan företagens låg kvar på samma nivå som föregående år. Förväntad inflation är en viktig 

faktor vid bedömningen av den framtida ränteutvecklingen, men det finns även många 

andra.138 Många bedömare tror att räntehöjningar kommer ske successivt med början 2006, 

något som Riksbanken även flaggat för, och så sent som i november 2005 menade 

Riksbankschef Lars Heikensten att ”det är alldeles naturligt att en räntehöjning närmar sig. 

Till denna slutsats bidrar för min del den starka realekonomiska utvecklingen och de ökade 

risker som följer med husprisernas fortsatta uppgång139”  

 

 

 
                                                 
136 Wallander (1994) s.26,86 
137 Lybeck (1993), s.80 
138 Riksbankens (2005:4),  s.30 
139 Heikensten (2005) 



 46 
 
 

Ränteutveckling 1995-2005

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004
År

%
Nominell Ränta
(SSVX 3 mån)

Realränta (SSVX 3
mån)

 

(Fig.14)140 

De låga räntorna medförde att hushållens ränteutgifter, som andel av den disponibla 

inkomsten, också var låga. Även om räntorna skulle komma att stiga framöver, vilket det 

mesta tyder på, bedömdes hushållen ha tillräckligt goda marginaler för att inte orsaka 

bankerna annat än mindre kreditförluster.141 Samtidigt kan det röra sig om stora skillnader, 

och att räntorna kan vara dubbelt så höga som år 2005 när lånen ska omsättas är något som 

varje hushåll bör ta med när de bedömer riskerna i sin lånekalkyl.142 
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(Fig.15)143 

 
År 2005 var räntebördan tre till fyra procent av hushållens inkomster, vilket kan jämföras med 

i början av 1990-talet då räntebördan var över tio procent. Även om man enbart ser på den 

räntebörda som skuldsatta hushåll i genomsnitt hade så var den låg.144 

                                                 
140 SCB, samt egna beräkningar 
141 Riksbanken (2005:2) 
142 Nyberg (2005) 
143 Riksbankens (2005:2), s.28 
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Om en eventuell räntehöjning sker gradvis finns det empiriskt stöd för att hushållen 

förhållandevis snabbt binder sina rörliga lån och på så sätt låser in de låga räntenivåerna. 

Skulle emellertid räntorna höjas snabbt blir det svårare för hushållen att låsa in de låga 

räntorna och räntehöjningen kommer därmed i större utsträckning att anstränga hushållens 

ekonomi än om räntorna höjs gradvis.145 Hushållen föreföll år 2005 ha stort förtroende för att 

både inflationen och räntorna skulle komma att förbli låga. De lånade i stor utsträckning med 

korta räntebindningstider och till rörlig ränta.146 Det är emellertid rimligt att vänta sig att 

räntekostnaderna kommer att öka över en konjunkturcykel, och under de senaste månaderna 

har råden från både affärspress, dagspress, banker och bolåneinstitut mer och mer kommit att 

handla om att hur man skall binda sina lån och säkra sig mot eventuella ränteuppgångar.147  

 

Även om räntan av många anses viktig för hur företag och hushåll väljer att skuldsätta sig så 

menar Riksbanken att ” köpa en bostad är ett långsiktigt beslut och kortsiktiga, konjunkturellt 

betingade variationer i räntan borde inte påverka rationella hushålls vilja att ta lån för att köpa 

bostad, mer än högst marginellt. Det är även osäkert hur mycket kortsiktiga variationer i 

räntan påverkar fastighetspriser och andra tillgångspriser. ”148   

4.2.2 Skatteeffekter - ränteavdrag  
2005 hade ränteavdraget inte lika stor betydelse som det hade åren innan krisen och 

skattereformen som skedde 1990/91. År 2005 kunde ett ränteavdrag på 30 procent göras, och 

det samvarierade inte med marginalskattesatserna, så den högsta marginalskatten år 2005 var 

inte av någon större betydelse för hur det påverkade lånebeteendet, då ränteavdraget aldrig 

kunde överskrida 30 procent.149 

                                                                                                                                                         
144 Persson (2005) 
145 Riksbanken (2005:2) 
146 Svenska bankföreningen (2005)  
147 Bergh (2005) 
148 Persson (2005) 
149 Skattestatistisk Årsbok samt svenskt näringslivs skattefakta 
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(Fig.16)150 

4.2.3 Bankernas kreditvolymer och kreditförluster  
Storbankernas utlåning fortsatte att öka under 2005 och ökade med cirka 17 procent det 

senaste året. Storbankernas utlåning till svenska företag visade en genomsnittlig tillväxttakt på 

knappt sju procent under det senaste året. Utlåningen till hushållssektorn växte i en snabbare 

takt, och utlåningstillväxten var tio procent under samma period vilket nästan helt berodde på 

tillväxt i bolåneinstituten. Därmed låg tillväxttakten i utlåning till hushållssektorn kvar på den 

högsta nivån sedan tidigt 1990-tal.151 

 

Utlåning till allmänheten i storbankerna, sektorfördelad 

 

 

(Fig.17)152 

 

                                                 
150 SCB samt egna beräkningar 
151 Riksbanken (2005:2), s. 40  
152 Ibid. 
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Även om utlåningen till hushåll ökade snabbast, så var fördelningen av bankernas utlåning till 

den svenska allmänheten ganska balanserad där företagen och hushållen stod för cirka hälften 

vardera. Fastighetsföretagen stod år 2005 för omkring 40 procent av företagssektorns totala 

upplåning i bankerna. Således var detta den bransch som bankerna hade störst exponeringar 

mot. Samtidigt skedde en stor del av bankutlåningen både till hushåll och till företag med 

fastigheter som säkerhet.153  

 

Bankernas resultat visade år 2005 på mycket god lönsamhet, vilket delvis kunde förklaras 

utav det låga ränteläget som gjorde att bostadsutlåningen ökade, samt att kreditförlusterna 

minskade till att bli närmast obefintliga.154  

 

Bankernas utlåning i förhållande till BNP 

 

(Fig.18)155 

 

Bankernas utlåning var drygt 100 procent av BNP, en nivå som inte förändrats så mycket 

sedan efter krisen på 1990-talet. I fråga om utlåningsvolymer har dessa nästan fördubblat sig 

under 2000-talet, från drygt 2000 miljarder till över 4000 miljarder kronor.156      

 

 

 

 

 

                                                 
153 Riksbanken (2005:2), s. 40  
154 Riksbanken (2005), s.17 
155 Ibid. 
156 Ibid. samt SCB 
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Bankernas utlåning (miljarder kronor) 

 

(Fig.19)157 

  

Risker förknippade med den snabba utlåningstillväxten för främst bostadslån till hushåll och 

högre belåningsgrader i relation till bostäders värden är en osäkerhetsfaktor, som av 

Riksbanken år 2005 bedömdes vara relativt liten. Detta i kombination med att en större andel 

av hushållen hade rörlig ränta, jämfört med mitten av 1990-talet, gjorde att hushållen också 

var mer känsliga för ränteförändringar. Även om Riksbanken inte bedömde att eventuella 

förluster från hushållssektorn skulle kunna utgöra ett hot mot bankerna, kan bankernas 

kreditförluster öka något vid en eventuell ränteuppgång.158 

 

Att de senaste mätningarna visade på att kreditförlusterna var väldigt låga relativt de som 

uppstod vid bankkrisen på 1990-talet förefaller självklart, men även vid jämförelse med åren 

som föregick 1990-talskrisen var 2005 års nivåer historiskt låga. Kreditförlusterna fortsatte att 

minska och enligt Riksbankens bedömningar var det år 2005 svårt att se kraftigt ökande 

kreditförluster framöver. Med bankernas intjäning skulle emellertid storbankerna kunna ha 

klarat kreditförluster på mellan 3,6 till 4,6 procent av utlåningen innan deras 

primärkapitalnivåer159 skulle underskrida den lagstadgade nivån på fyra procent. Detta kan 

ställas i relation till den genomsnittliga kreditförlustnivån på 0,02 procent av utlåningen som 

bankerna hade 160 Med den intjäningsförmåga161 storbankerna hade skulle de klara 

kreditförluster på mellan 1,4 – 1,7 procent av utlåningen innan de skulle gå med förlust och 

                                                 
157 Riksbanken (2005:2), s. 40 
158 Ibid., s. 44  
159 Omfattar främst eget kapital och måste utgöra minst hälften av det totala kapitalet. 
160 Riksbanken (2005:2), s. 49  
161 Definierat som skillnaden mellan bankernas genomsnittliga ut- och inlåningsränta 
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tvingas använda eget kapital för att täcka förlusten. Nivåer långt över 2005 års, men även 

långt under de kreditförluster som gjordes under krisen162 
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(Fig.20)163 

 

Minskningen förklarades helt av lägre reserveringar för konstaterade och befarade 

kreditförluster. Såväl faktiska kreditförluster samt de som man hyste oro för hade alltså 

minskat. I redovisningen fanns det ingenting som tydde på att kreditkvaliteten skulle ha 

försämrats märkbart under 2000-talet. Detta var även i linje med det sjunkande antalet 

konkurser samt de lägre förväntade konkurssannolikheterna inom företagssektorn.164 

 

Fastighetsföretagen var bankernas enskilt största branschexponering och fastigheter var också 

den enskilt största säkerheten som användes både vid utlåning till företag och hushåll. 
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(Fig.21)165 

                                                 
162 Riksbanken (2005:2), s. 45  
163 Finansinspektionen. (2005), s. 20 
164 Ibid. 
165 Finansinspektionen (2004:9),  s.31 



 52 
 
 

4.2.4 Kreditmarknadens reglering  
Det skedde stora förändringar i de regelverk som gav ramarna för den verksamhet som banker 

och andra aktörer på kreditmarknaden bedrev. Huvuddelen av förändringarna skedde inom 

ramen för en europeisk regelharmonisering. Det rörde sig ofta om komplexa och omfattande 

regelverk som skulle införas på ett konsistent sätt i olika nationella regelverk, däribland 

Sveriges. Nya regler innebär alltid en risk för oförutsedda effekter och osäkerhet. Om man 

samtidigt, eller inom en kort tidsperiod, ändrar flera regelverk som träffar delvis samma slags 

företag och marknader, blir lätt problematiskt för både företag och myndigheter omhänderta 

en stor mängd regelförändringar på kort tid.166   

 

Av störst betydelse för bankerna var de reformerade Baselreglerna, de så kallade Basel II – 

reglerna som från och med år 2007 skulle komma att bli gällande i Sverige och övriga EU. 

Dessa regler berör direkt alla kreditinstitut och värdepappersbolag liksom de myndigheter 

som bedriver tillsyn och övervakning av finansiella företag och marknader. Men också 

bankernas kunder skulle komma att påverkas mycket konkret – räntesättningen för olika typer 

av lån och till olika kunder skulle till exempel komma att påverkas. Alla skulle alltså komma 

att beröras av de nya reglerna. Det skulle också komma att innebära ökade krav för den 

finansiella tillsynen. Framför allt inom storbankerna fanns en god kunskap om de nya reglerna 

och ett omfattande förberedelsearbete pågick. Huvudsyftet med de nya reglerna var att 

åstadkomma en bättre genomlysning och hantering av risker, och därmed en ökad stabilitet i 

det finansiella systemet. Att alla företag skulle hålla ett kapital som står i relation till 

företagets riskprofil utgjorde en viktig del av detta.167 

 
En stor del av det offentliga ramverket som fanns för banker syftade till att undvika att banker 

hamnade i kris. De myndigheter som i första hand var involverade var Finansinspektionen, 

Riksbanken och Finansdepartement. Dessa myndigheter arbetar preventivt med tillsyn av 

bankernas risktagande och kapital. För krislösningen tillkom problemet att det i de flesta EU-

länder, däribland Sverige, saknades lagar om hur banker i kris skulle administreras. Det 

behövdes således ny lagstiftning med tydliga regler för hantering av banker i kris. Ett 

samarbete kring krishanteringsfrågor etablerades tidigt mellan de nordiska länderna. 

Samarbetet mynnade bland annat ut i en överenskommelse mellan de nordiska 

centralbankerna i juni 2003. Denna inriktar sig på konkreta frågor om mötesrutiner och 

                                                 
166 Finansinspektionen (2005), s.43ff 
167 Ibid. 
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informationsutbyte i samband med en kris i en gränsöverskridande bankkoncern. 

Överenskommelser fanns också om hur samarbetet skulle bedrivas avseende vissa specifika 

gränsöverskridande bankkoncerner, något som blev alltmer nödvändigt i takt med att 

bankernas arbete kommit att bli alltmer gränsöverskridande. 

Till en början fokuserade EU:s arbete inom finansmarknadsområdet framförallt på frågor 

kring konkurrens, effektivitet och löpande tillsyn. Få EU-direktiv berörde hanteringen av 

kriser i banker och bankkoncerner. Under senare år har dock krishanteringsfrågorna fått allt 

större uppmärksamhet och ett antal EU-kommittéer har arbetat och arbetar intensivt med 

frågorna.168  

4.2.4.1 Bankernas regelverk - kapitaltäckning  

Grundtanken med kapitaltäckningsregler är att ett finansiellt företag skall ha en ”krockkudde” 

av eget kapital för att kunna möta förluster utan att drabbas av akuta finansiella problem. De 

kapitaltäckningsregler som gällde 2005 var Basel-reglerna169, som infördes i Sverige 1990. 

Detta innebar att kreditinstitut hade ett kapitaltäckningskrav som enligt 

kapitaltäckningsreglerna låg på åtta procent av bankernas utlåning. Regelverket syftade till att 

säkerställa stabilitet i det finansiella systemet. För att kunna upprätthålla denna stabilitet var 

bankerna tvungna att hålla en buffert för att möta oväntade förluster som kunde uppkomma i 

deras verksamhet. Regelverket som styrde kriterierna för hur mycket kapital kreditinstitut var 

tvunget att binda upp för att täcka sitt kapitalkrav var schablonmässigt och uppfattades som 

trubbigt, samt att reglerna inte skiljde på risk mellan kunder inom samma riskgrupp (A,B,C 

och D), vilken i praktiken ofta skiftade avsevärt, och kunde resultera i en felaktig prissättning 

av krediter. 170  

Detta var bakgrunden till den omfattande översyn som skedde av Basel-reglerna under 2000-

talets första fem år, och som mynnade ut i nya, reviderade regler, de så kallade Basel II – 

reglerna, som kom att gälla från och med år 2007 i bland annat Sverige, och som bankerna 

redan år 2005 arbetade hårt med att förbereda sig på. Den viktigaste förändringen gällde alltså 

en ökad fokus på bankernas riskkänslighet och hur denna risk skulle bedömas. 

                                                 
168 Riksbanken (2005:2), s.59ff  
169 Se avsnitt 4.1.4.1 för genomgång av Basel-reglerna 
170 Finansinspektionen (2005),  s.43& Riksbanken (2000), s.29ff 
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Kapitaltäckningskravet kom att ligga kvar på åtta procent men skillnaden var hur dessa åtta 

procent fördelade sig per riskgrupp.171  

För banker kom de nya kapitaltäckningsreglerna att få stora konsekvenser. I huvudsak antogs 

de nya reglerna leda till följande effekter:172 

• Kapitaltäckningskravet för kreditrisker skulle komma att minska. 
• Bankernas förluster skulle troligen i ett historiskt perspektiv komma att bli lägre. 
• Kunderna skulle få en mer individuell kreditbedömning som kraftigt skulle komma att 

skilja sig åt. 
• Riskbedömningarna skulle komma att bli olika bankerna emellan. 
• En bank skulle kunna dra fördel gentemot annan bank om de interna 

riskberäkningsmetoderna skiljde sig åt. 

 
”De nya kapitaltäckningsreglerna, Basel II, kom att ge bostadskrediter lägre riskvikt. Det 

gjode det intressant för många banker att redan år 2005 öka sin bostadsutlåning. De nya 

kapitaltäckningsreglerna gjorde att bolån blev mer lönsamma för bankerna.”173 Den ökade 

precisionen bankerna kom att kunna ha vid riskbedömning av enskilda kunder väntades bidra 

till att bankerna gjorde mindre förluster, men problemet låg i kontrollen av att denna 

riskbedömning gjordes på ett riktigt sätt av bankerna, eftersom de kom att använda sig av 

interna riskbedömningsmetoder. Även om Finansinspektionens hade rätt att kräva att 

bankerna uppnådde minst åtta procent kapitaltäckning hade de rätt att ålägga olika banker 

olika kapitaltäckningskrav beroende på vilken riskbedömningar Finansinspektionen gjorde av 

den enskilda banken, något som kom att bli en subjektiv bedömning och därmed fanns risk för 

snedvridning av konkurrensen.174     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171 Finansinspektionen (2001), s.3. &  KOM (2004), s. 2-3,84. 
172 Bergh (2005) 
173 Nyberg (2005) 
174 Lybeck (2005)  
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Storbankernas kapitaltäckningsnivåer 

 
(Fig.22)175 

 

Som det såg ut 2005 låg samtliga storbanker över kapitaltäckningskravet på åtta procent. Med 

dåvarande regler kunde Finansinspektionen bara kräva att en bank alltid uppfyllde åtta 

procents kapitalkrav, även om samtliga svenska storbanker frivilligt valde att lägga sig något 

högre enligt internationell praxis. I det nya regelverket kom FI att kunna ålägga olika banker 

olika höga kapitalkrav med hänsyn till hur riskabel bankens verksamhet ansågs vara eller hur 

kompetent ledningen var. Hur denna bedömning skulle komma att ske samt hur de nya 

reglerna skulle komma att användas i praktiken när de infördes fullt ut var osäkert år 2005, 

men förberedelsearbetet var i full gång för att stå rustat för de nya, i många fall väldigt 

omfattande och detaljerade bestämmelserna.176  
 

4.2.5 Hushållens och företagens skulder och inkomster  
För att se huruvida hushållens och företagen skulle kunna bidra till problem för banksystemet 

i likhet med det som skedde vid finans – och fastighetskrisen krävs en närmre titt på dess 

skulder och inkomster.  

 

Hushållen hade alltsedan krisen i början på 1990-talet ökat sin skuldsättning i en allt snabbare 

takt, och under september 2004 – september 2005 ökade hushållens skulder med nära tretton 

procent.  

                                                 
175 Finansinspektionen (2005), s.9 
176 Lybeck (2005)  
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Hushållens upplåning, årlig procentuell förändring
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Hushållens disponibla inkomster, årlig procentuell 
förändring, fasta priser
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(Fig.23)177    (Fig.24)178 

 

Hushållens ökade skuldsättning gick i stor utsträckning till att finansiera bostadsköp och 

huspriserna följde därför nära skuldutvecklingen. Skuldökningen bland hushållen innebar att 

deras skulder fortsatte att öka i snabb takt i förhållande till de disponibla inkomsterna. År 

2004-2005 ökade hushållens disponibla inkomster med knappt 3 procent, att jämföra med 

upplåningsökningen på 13 procent. Skulderna såg även ut att fortsätta öka i snabbare takt än 

inkomsterna, varför skuldkvoten (se nedanstående diagram) förväntades fortsätta att öka 

under de kommande två åren179. 

 
Hushållens spar – och skuldkvoter (procent av disponibel inkomst) 
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(Fig.25)180    (Fig.26)181 

 

                                                 
177 Riksbanken (2005:2) 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
180 Riksbanken (2005:2), s.28 & SCB 
181 Ibid. 
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Skuldkvoten uppgick år 2005 till 127 procent, vilket var nästan lika mycket som strax innan 

krisen på 1990-talet, men samtidigt var räntebetalningarna mindre än hälften av vad de var då, 

cirka fyra procent av inkomsterna182. Om räntorna skulle komma att stiga i enlighet med 

marknadsaktörernas förväntningar bedömde Riksbanken emellertid att upplåningstakten 

skulle mattas av och att skuldkvoten inte skulle växa i samma höga takt som tidigare.183  

 

En orsak som talade för en ökad skuldsättning var exempelvis slopandet av topplån, eller 

introduktionen av lån som kallades ”sub-prime lending”; det vill säga hushåll som normalt 

sett inte skulle ha kvalificerat sig för bostadslån kunde få bolån fast med högre ränta. Detta 

trodde man kunde medföra att antalet skuldsatta hushåll ökade, vilket i sin tur skulle innebära 

att skuldkvoten ökade.184  

 

I sin helhet ansågs hushållssektorn år 2005 ha goda marginaler att klara av ihållande högre 

räntor utan att hamna i betalningsproblem, inte minst eftersom de hushåll som var mest 

skuldsatta även hade de högsta inkomsterna och de största tillgångarna. Riksbanken menade 

att stigande utlåningsräntor eller tillfälliga inkomstbortfall skulle kunna leda till problem i 

enskilda hushåll, även om det inte ledde till betalningssvårigheter för hushållssektorn som 

helhet. Även om skuldsättningen hade ökat så hade även värdet på hushållens tillgångar också 

ökat, och uppgick under andra kvartalet 2005 till över 310 procent av hushållens skulder. Det 

var framför allt den reala förmögenheten som hade ökat i hushållens förmögenhet, vilket 

hängde samman med ökningen i småhuspriserna,185 men även den starka börsutvecklingen 

hade lyft hushållens förmögenheter. Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade 

tillgångar ökade med 8,6 procent under tredje kvartalet 2005. De ränterelaterade tillgångarna 

steg i värde med 1,1 procent, samtidigt som bostadspriserna fortsatte upp, med 4,3 procent. 

Sammantaget betyder det att hushållens förmögenhet var på en rekordnivå och trots att 

räntorna var på väg upp tycktes inte svenskarna lust att låna pengar vara på väg att avta.186  

 

En viktig faktor för hur reaktionen på räntehöjningar skulle kunna komma att bli var 

strukturen på bindningstiden i bostadslånen. Sedan 2003 hade andelen rörliga lån i 

nyutlåningen stigit och motsvarade under andra kvartalet 2005 ungefär 40 procent av bolånen. 

                                                 
182 Nyberg (2005) 
183 Riksbanken (2005:2) 
184 Finansinspektionen (2004) 
185 Riksbanken (2005:2),  s.30 
186 Heikensten (2005) 
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Om räntorna stiger gradvis, vilket är det normala och hushållen är snabba att binda sina lån, 

innebär detta att många hushåll kan låsa in de låga räntorna under en tid och öka 

amorteringarna eller se över andra delar av sin privatekonomi för att stå bättre rustade när de 

nybundna lånen löper ut i framtiden. Hushållen verkar aktivt bevaka bolånemarknaden och 

tenderar att binda sina lån när de korta räntorna börjar höjas. Skulle emellertid räntorna 

komma att höjas mer abrupt blir det givetvis svårare för hushållen att binda till en låg ränta 

och ränteförändringen skulle därmed komma att få en större effekt på hushållens ekonomi.187 

 

När det gäller företagen så har deras skuldsättningsgrad, tvärtemot hushållen, gradvis sjunkit 

under de senaste tio till femton åren.  

 

Räntetäckningsgrad och skuldsättningsgrad i små och stora företag. 

   

(Fig.27)188 

 

Ett mått på att skuldsättningsgraden hade minskat var att skulderna i de noterade företagen på 

Stockholmsbörsen i genomsnitt hade fallit från 70 procent av de totala tillgångarna i början av 

1990-talet till 50 procent år 2005. Utvecklingen i börsföretagen speglade utvecklingen 

generellt i företagssektorn där skuldsättningsgraden, det vill säga skulderna i förhållande till 

eget kapital, var fortsatt låg för små såväl som för stora företag. Även företagens förmåga att 

betala sina skulder fortsatte att förbättras. Delårsrapporterna för första halvåret 2005 visade att 

av 304 börsnoterade företag rapporterade 70 procent förbättrat resultat och 50 procent 

                                                 
187 Riksbanken (2005:2), s.30 
188 Riksbanken (2005:2), s.17 
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rapporterade såväl ökad omsättning som förbättrat resultat, vilket ledde till förbättrad 

räntetäckningsgrad.189 

Icke-finansiella företags upplåning, årlig procentu ell 
förändring
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(Fig.28)190 

 

Under andra halvåret 2004 tog företagens upplåning fart och detta fortsatte även under 2005, 

och upplåningen från kreditmarknadsinstituten fortsatte att öka i allt högre takt. Under 

tolvmånadersperioden fram till och med september 2005 ökade upplåningen med drygt sju 

procent. Detta berodde sannolikt på att den investeringsuppgång som påbörjades under 2004 

fortsatte under 2005, under vilken de fasta investeringarna ökade inom i stort sett alla 

branscher. Ett lågt ränteläge och starka balansräkningar inom företagen gjorde även att 

företagsupplåningen spåddes öka.191  

 

Fastighetsföretagen var bankernas enskilt största branschexponering. Dessa företags förmåga 

att betala sina skulder bestäms till stor del av utvecklingen på den kommersiella 

fastighetsmarknaden. Skuldsättningsgraden i fastighetsföretagen hade åter börjat öka något 

efter att ha fallit sedan mitten av 1990-talet. Skulderna i denna bransch i förhållande till det 

egna kapitalet var högre än i andra branscher, vilket ansågs vara normalt och beror på typen 

av verksamhet. Att skuldsättningsgraden ökade samtidigt som den föll i övrigt i 

företagssektorn var emellertid värt att notera. Samtidigt hade fastighetsföretagen ökat sin 

räntetäckningsgrad och förbättrat sina resultat under 2005. 192  

 

                                                 
189 Riksbanken (2005:2), s.22 
190 Ibid., s.21 
191 Ibid. 
192 Ibid, s.24 
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Sammanfattningsvis hade hushållens skulder ökat mycket snabbare än inkomsterna. Sedan 

1995 hade hushållens skulder ökat 40 procent mer än inkomsterna och hushållens skuldkvoter 

var år 2005 nästan på samma nivåer som innan 1990-talskrisen. 193 Dock gick en 

förhållandevis liten del av inkomsterna till räntebetalning och en gynnsam utveckling på 

aktie- och fastighetsmarknaden gjorde att hushållens tillgångar var rekordstora, och trots att 

en stor andel av hushållen hade rörliga bolån, tycktes de vid en gradvis ränteökning vara 

snabba med att skifta om till bundna bolån, något som omöjliggjordes vid en snabb 

ränteökning. Gällande företagens skuldsättning så hade denna under mer än tio års tid varit 

sjunkande och skulderna utgjorde en allt mindre del av företagens totala tillgångar, samtidigt 

som en majoritet av företagen uppvisade förbättrade resultat och därmed förmåga att betala 

sina lån. En ökning av investeringsviljan hos svenska företag hade lett till en ökad upplåning 

som spåddes fortsätta. Fastighetsföretagen, som även de hade förbättrat sina resultat, hade 

tvärtemot övriga företag uppvisat en ökande skuldsättningsgrad, något som till viss del ansågs 

vara normalt för denna bransch.  

 

4.2.6 Prisutvecklingen på fastighetsmarknaden  
Något som kunde verka alarmerande var att under perioden 1996-2005 hade delvis samma 

trend som föregick kraschen på 1990-talet kunnat skönjas. Här hade fastighetspriserna 

återigen ökat mycket mer än konsumentpriserna vilket skulle kunna ha varit en varningssignal 

på att fastighetsmarknaden var övervärderad. Den snabba och utdragna prisökningen på 

fastigheter ledde till en allt större debatt om uthålligheten i prisökningarna och om följderna 

av eventuella framtida prisfall194.  

 

                                                 
193 Persson, (2005) 
194 Riksbanken (2005:2),  s.87 
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(Fig.29)195 

 

Som ses ovan hade småhuspriserna i Sverige ökat mer eller mindre konstant sedan mitten av 

1990-talet och på tio år hade småhuspriserna mer än fördubblats. Under 2005 hade priserna 

ökat något långsammare än under 2004, men prisökningstakten var fortfarande förhållandevis 

hög. Kvartalsdata visade att huspriserna ökade med 7,4 procent mellan andra kvartalet 2005 

och andra kvartalet 2004.196 På den kommersiella fastighetsmarknaden hade däremot en svag 

efterfrågan sedan år 2000 lett till fallande hyror och priser. En viss stabilisering av pris- och 

hyresutvecklingen inleddes dock under 2004. Utvecklingen var dock inte entydig. Det var 

stora skillnader mellan utvecklingen i de olika storstadsregionerna och mellan olika typer av 

fastigheter.197 

 

I Sverige hade också nybyggandet, och därmed utbudet av bostäder, varit mycket lågt jämfört 

med andra länder sedan början av 1990-talet. Detta utgjorde sannolikt en viktig förklaring till 

den snabba inhemska prisutvecklingen på bostäder under de senaste tio åren. Vidare hade det 

skett en ökad inflyttning till storstadsområdena under de senare åren. Kombinerat med det 

                                                 
195 Riksbanken (2005:1), s.32 & SCB 
196 Riksbanken (2005:2), s.90 
197 Riksbanken (2005:1), s.31  
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trögrörliga utbudet hade denna efterfrågan sannolikt drivit på bostadspriserna.198 År 2005 

ökade dock nybyggandet vilket ledde till ett ökat utbud av fastigheter, vilket borde ha 

påverkat fastighetspriserna i negativ riktning.199 

 

Situation år 2005 skiljde sig väsentligt från förhållandena i samband med fastighetskrisen i 

början av 1990-talet då främst priserna på kommersiella fastigheter under lång tid hade ökat 

snabbt utan någon motsvarande uppgång i hyresintäkterna. Prisökningarna drevs då snarast av 

förväntningar om fortsatt starka prisökningar framöver. När det så småningom visade sig att 

dessa förväntningar inte skulle infrias, föll priserna snabbt. Sådana spekulativa inslag såg inte 

ut att föreligga år 2005. Samtidigt var ekonomin i fastighetsföretagen god. Som det såg ut 

menade Riksbanken att fastighetssektorn inte skulle komma att orsaka några stora 

kreditförluster för bankerna.200  

 

Riksbanken menade att uppgången i fastighetspriserna under 2000-talet berodde på normala 

förklaringsfaktorer, såsom låg ränta, höga inkomster och låg nybyggnation, och att man därför 

inte kunde tala om någon fastighetsbubbla med spekulativa drag, där endast förväntningar om 

ökade framtida prisstegringar låg bakom ökningen i fastighetspriserna, och om prisökningarna 

inte drivits på av spekulativa element borde heller inte eventuella prisanpassningar nedåt bli 

dramatiska.201  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
198 Riksbanken (2005:1), s.31 
199 Nyberg (2005) 
200 Rosenberg (2005) 
201 Nyberg (2005) 
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att ställa det material som återfinns i empirikapitlet mot de teorier vi 

presenterat i vårt referensramskapitel. Analyskapitlet är uppbyggt av dels en analys av tiden 

vid finans och fastighetskrisen under tidigt 1990-tal och dels en analys av situationen 2005 för 

att sedan kunna göra en relevant jämförelse mellan de två tidpunkterna.  

 

5.1 Situationen vid tidpunkten för finans – och fastighetskrisen 
Att finans – och fastighetskrisen var ett tydligt exempel på hur en finansiell kris kan te sig 

självklart men vi kommer först att se på vilket sätt denna kris rent definitionsmässigt kan 

klassificeras som en finansiell kris. Lybeck nämner tre orsaker som anses vara utlösande 

faktorer till en finansiell kris, nämligen branta fall i den reala konjunkturen, höga reala räntor 

och avreglering av den finansiella marknaden. I början av 1990-talet skedde en påfallande 

stark avmattning i svensk ekonomi. BNP sjönk kraftigt flera år i följd. I oktober 1990 skedde 

en räntechock, då realräntorna höjdes till tidigare aldrig skådade nivåer. Avreglering av 

kreditmarknaden skedde etappvis under 1980-talet med inledning hösten 1983 då bankernas 

likviditetskvoter försvann. Sedan avskaffades 1985 utlåningstaken och ränteregleringen, och 

den sista avregleringen skedde 1989, då den så kallade valutaregleringen togs bort. Av de 

nämnda utlösande faktorerna förekom således alla tre, även om avregleringen och fallet i 

konjunkturen inte kom lika snabbt och chockartat som höjningen av realräntorna. Enligt 

Lybeck skall sedan dessa utlösande faktorer verka med någon av de olika riskerna: 

kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och motpartsrisker och det var främst 

kreditriskerna som var den främsta risken som bidrog till att bankernas kreditförluster skenade 

när låntagare inte kunde betala amortering och ränta på sina lån. En finansiell kris i ett företag 

definieras vidare som en finansiell situation som leder till att företaget inte längre kan bedriva 

sin verksamhet, om inte situationen omedelbart åtgärdas. Detta var fallet för många av de 

svenska bankerna då svenska staten var tvungna att stödja dessa för att de inte skulle gå 

omkull.  

 

Internationella valutafondens definition för en finansiell kris är en kraftig nedgång i bankers 

tillgångar som resulterar i många verkliga eller troliga bankkonkurser. Ingen av de svenska 

storbankerna gick omkull eftersom staten gick in och stödde dessa. Om så inte varit fallet 

hade flera av dessa gått omkull. Internationella valutafondens övriga kriterier kan snarare ses 

som faktorer som utlöser finansiella kriser. Andra och fjärde kriteriet beskriver hur likvidering 
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av krediter som byggts up i boomen och hur försäljning av tillgångar leder till prisnedgångar. 

Detta var något som skedde och när de skuldstockar som burits upp av uppblåsta 

fastighetspriser kollapsade ledde detta till problem inom bankväsendet.   

 

Caprio menar att finanskriser leder till problem i banksystemet, och orsaken därtill är kollaps i 

tillgångspriserna, exempelvis aktie- eller fastighetspriser. Vidare involverar finansiella kriser 

oftast problem med företagslån i den icke-finansiella sektorn, vilket betyder att bankerna inte 

hamnar i svårigheter så länge låntagare betalar ränta och amortering i enlighet med 

överenskommelser. I fallet med finans – och fastighetskrisen var det en kollaps i 

tillgångspriserna, i denna uppsats var det fastighetspriserna som bidrog till banksystemets 

problem. De företag i den icke- finansiella sektorn som starkt kom att bidra till bankkrisen var 

fastighetsbolagen, vilka fick stora svårigheter att betala ränta och amortering då värdet på 

fastighetsbestånden gick ner kraftigt.  

 

Enligt Knutsen och Sjögren kan en finansiell kris definieras som instabilitet i samband med en 

skarp prisnedgång i tillgångar, försummelse hos låntagare, dramatisk ökning i antalet 

nödlidande lån (lån som inte betalar normal ränta eller amortering) samt kreditförluster. Även 

här uppfylls samtliga kriterier för en finansiell kris. Nedgångar i fastighetspriserna, låntagare 

som inte kunde betala ränta och amortering, samt skenande kreditförluster hos bankerna.  

 

Sammantaget uppfyller krisen i stort sett alla de definitioner som finns uppställda för en 

finansiell kris. Det speciella med just denna kris var att det var utvecklingen inom 

fastighetssektorn som var huvudanledningen till att den finansiella krisen skedde.  

Teoribildningen om finansiella kriser beskriver inte på något uttömmande sätt kopplingen 

mellan fastighetsbransch och bankväsen, men genom att koppla samman den empiri vi samlat 

in med de teorier vi har funnit kommer vi att kunna ge en fullständig bild av hur 

uppbyggnadsfasen av det som kom att leda till finans – och fastighetskrisen skedde.      I  

 

Knutsen och Sjöberg beskriver hur ett finansiellt krisförlopp tar sin början i strukturella 

förändringar på finansmarknaden vilket leder till konflikt mellan gamla och nya lagar. Fram 

till 1983 var kreditmarknaden väldigt reglerad. Regleringar om kassa – och likviditetskvoter 

samt hur Riksbanken bestämde högsta och lägsta nivåer på bankernas in – och utlåningsränta, 

gjorde att bankernas portföljer både till innehåll och volym i högsta grad styrdes och 

påverkades av Riksbanken. Med början 1983 och fram till 1989 skedde så en successiv 
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avreglering av kreditmarknaden, och det verkar som att slopandet av utlåningstak och 

räntereglering 1985 kom att bli brytpunkten efter vilken bankernas kreditgivning kom att öka i 

en allt häftigare takt. Dessa avregleringar kan ses som stora strukturella förändringar som 

ändrade förutsättningarna för hur bankerna kom att arbeta. När utlåningen inte längre var 

reglerad kom stora krediter att ges till nya kunder, nya sektorer och nya geografiska områden. 

Denna nya utlåningsstrategi krävde att bankerna "läst på" och var medvetna om vilka risker 

detta kunde medföra, något som inte hade gjorts.  

 

Knutsen och Sjögren talar om anpassningströghet det vill säga att det tar tid för aktörerna att 

anpassa sig till de nya reglerna samt om försämrad kreditkontroll vilket leder till ökad 

skuldsättning hos allmänheten och att denna kreditexpansion tillsammans med inflationen 

driver på konjunkturuppgången. I detta fall verkar bankerna ha anpassat sig till de nya 

förutsättningarna, men utan att för den skull ha tagit sig tid för eftertanke om vad följderna av 

de nya spelreglerna innebar i form av ökat risktagande. 1987 ingick Sverige ett avtal om 

höjning av de svenska bankernas kapitaltäckningskrav, men detta kom att bli relativt 

verkningslöst, då de svenska bankerna kringgick dessa regler. Under 1980-talet hade 

myndigheter ansett kreditgivning där fastigheter sattes som säkerhet som någonting relativt 

ofarligt. Först 1990, när krisförloppet redan var långt gånget, anpassade man de svenska 

reglerna till de internationella så kallade Basel-reglerna vilket innebar framförallt en stor 

förändring när det gällde synen på fastighetssäkerheter. Nu kom bostadsfastigheterna att få ett 

kapitalkrav på fyra procent medan de tidigare upp till 75 procent av sitt värde hade ett 

kapitalkrav på 1,5 procent. Alla övriga fastigheter fick ett kapitalkrav på åtta procent. Dock 

omfattades bara bankerna av kapitaltäckningsreglerna vilket ledde till att bankernas 

konkurrenskraft försämrades och att bankerna försökte återta marknadsandelar genom att ge 

lån till sämre låntagare. I Basel- reglerna var inte heller relationen mellan 

kapitaltäckningskrav och faktisk risk uppenbar. Bankerna kom att kunna ta ut en högre ränta 

på ett lån än på ett annat därför att kreditrisken var högre (och/eller säkerheten sämre) men 

kapitalkravet var detsamma, och därmed hade banken incitament att låna pengar till det mer 

riskabla projektet. När bankerna inte längre var reglerade på samma sätt som innan kom detta 

att öka konkurrensen mellan de olika bankerna vilket ledde till sänkt kreditkontroll. I de fall 

bankerna ansåg projekt vara för riskfyllda för att låna ut till, kom istället finansbolagen att 

låna ut och dessa bolag var ofta långivare i banken, så i slutändan kom bankerna även att stå 

för finansbolagens risker.  
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Under åren 1986-1989 fördubblades bankernas utlåning, vilket innebar att utlåningen uttryckt 

som del av BNP ökade från 90 procent till 135 procent under samma tidsperiod. Hushållen 

kom under åren som föregick krisen att öka sin skuldsättning, men ökningstakten med vilken 

skuldsättningen skedde var samtidigt fallande, På företagssidan var det tvärtom och där ökade 

skuldsättningen snabbare innan krisen och år 1990 stod företagen för 46 procent av bankernas 

kreditutlåning medan hushållen stod för 29 procent. Samtidigt som hushållen under fem år, 

1986-1990 fördubblade sina skulder, ökade de disponibla inkomsterna med cirka 10 procent 

och i samma takt som hushållens skuldkvot ökade, minskade dess sparkvot och 

räntebetalningar kom att bli en allt större kostnad för företag och hushåll under 1980-talet.     

  

Kindleberger och Minsky menar att en exogen chock är det som sätter igång krisprocessen, 

men i fallet med finans – och fastighetskrisen tycker vi inte att avregleringen, som skedde 

successivt, kan betraktas som en chock. De händelser i krisprocessen som enligt oss skulle 

kunna betraktas som en chock skedde först år 1990 (se nedan), i ett sent skede när 

uppbyggnadsfasen i krisförloppet redan övergått i finansiell kris. Kindleberger och Minsky 

menar vidare att förbättrade vinstmöjligheter i en viktig sektor i ekonomin leder till att företag 

och hushåll belånar sig och investerar i denna sektor. Att investera i fastigheter under andra 

hälften av 1980-talet var en lysande affärer. Främst fastighetsföretagen uppvisade en väldigt 

god ekonomi under denna period, då fastighetspriserna bara fortsatte att stiga, och 

fastighetsföretagen ansågs vara mycket attraktiva kunder för bankerna, då de kunde uppvisa 

en hög avkastning på sina investeringar och dessutom kunde erbjuda reala säkerheter i form 

av fastigheter för sina krediter.  Även hushåll och övriga företag investerade i fastigheter. Det 

egna boendet var den helt dominerande tillgången i hushållens förmögenhet. Det som kom att 

orsaka bankerna de stora förlusterna var dock inte hushållen, utan företagen, och då främst 

bygg- och fastighetsbolagen.   

 

Både Kindleberger och Minsky samt Knutsen och Sjögren menar att kreditexpansionen driver 

på högkonjunkturen och Knutsen och Sjögren menar att denna konjunkturuppgång är osund 

då den drivs av inflation och skuldsättning. Kreditexpansionen drev konjunkturuppgången 

under 1980-talet, och för att kreditexpansionen skulle ske krävdes dels att bankerna 

tillhandahöll lån, dels att det fanns låntagare som var villiga att låna. Efter avregleringarna var 

bankerna villiga att öka utlåningen utan att reflektera tillräckligt över riskerna, men för att 

förstå varför hushåll och företag valde att skuldsätta sig krävs att vi tar ett par faktorer i 

beaktande som alla bidrog till den ökade skuldsättningen. Under främst andra halvan av 1980-
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talet bidrog ränte – och inflationsutvecklingen samt skattesystemets utformning till att lån 

blev en ytterst lönsam affär. Realräntan var fallande under åren innan krisen. Företagens och 

hushållens räntekvoter ökade dock, detta på grund av den snabba takten i vilken man tog upp 

nya lån. Inflationen och inflationsförväntningarna var höga. På så vis urholkades värdet på de 

lån man tagit i snabbare takt. Skattesystemets utformning gjorde att räntekostnader var 

avdragsgilla fullt ut, och ju högre inkomst och marginalskattesats, desto fördelaktigare blev 

ränteavdraget och man fick praktiskt taget betalt för att skuldsätta sig. Även för företag var 

det flera gånger billigare att låna pengar än att använda sig av riskkapital eller kvarhållna 

vinster. Detta fick lånekarusellen att snurra allt fortare, och en ond cirkel bildades. Fastigheter 

ställdes som säkerheter hos bankerna för att hushåll och företag skulle kunna ta upp lån. Lån, 

som i stor utsträckning användes för investering i just fastigheter. Fastigheter som fortsatte att 

stiga i värde innebar även att bankernas säkerheter ökade i värde. Detta gav ytterligare 

utrymme för hushåll och företag att ta upp nya lån. På detta vis kunde kreditexpansionen och 

fastighetsprisökningen fortsätta i en allt snabbare takt, och till slut nåddes det stadie som av 

Kindleberger och Minsky samt Knutsen och Sjögren kallas för spekulation. Man utgick ifrån 

att priser på fastigheter, främst kontorsfastigheter, skulle fortsätta att stiga i höjden, utan att 

hyresintäkterna ökade i motsvarande grad, och den enda faktor som låg bakom prisökningarna 

kom att bli förväntningar om ytterligare prisökningar, ett tydligt tecken på spekulativa 

moment. 1990 inträffade så ett flertal händelser som skulle kunna betecknas som en exogen 

chock. Flera stora finansbolag klarade inte längre av sina betalningsåtaganden. Räntechocken, 

den kraftiga nedgången i produktionen och fallet i fastighetspriserna var alla stora 

förändringar som skulle kunnas anses vara en exogen chock och därmed utlösande för krisen. 

 

Knutsen och Sjögren talar om att risken för att hela det finansiella systemet skall smittas av en 

eventuell kris kan mätas i termer av kreditförluster. Vid finans – och fastighetskrisen gav 

bankernas kreditförluster åren innan krisen inga förvarningar, utan efter det att bankväsendet 

hade haft små kreditförluster under 1980-talet kom dessa att stiga till elva miljarder år 1990 

från blott 2,8 miljarder året innan och till 35 miljarder år 1991 vilket motsvarade 3,9 procent 

av den totala utlåningen i banksystemet. De flesta av dessa förluster hade tidigare inte varit 

befarade förluster, som bankerna tidigare hyst oro för.   

 

Den institutionella konflikt som Knutsen och Sjögren fäster stor vikt vid menar vi att man kan 

se tecken utav under hela 1980-talet fram tills det att krisen var ett faktum år 1990. 

Avregleringen av kreditmarknaden skedde successivt år 1983, 1985 och 1989. Ett misslyckat 
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försök till höjning av bankernas kapitaltäckning skedde år 1987, men kreditriskerna 

förändrades radikalt, vilket inte reglerna tog någon hänsyn till, och de nya 

kapitaltäckningsreglerna kom först i och med Baselreglerna år 1990. Ett skattesystem som 

gjorde det ytterst förmånligt att låna till investering och konsumtion ändrades först 1990. Att 

staten i rollen som lagstiftare här inte lyckades fullt ut är tydligt. Det mest uppenbara 

exemplet på det torde vara hur bankernas utlåningstak togs bort 1985, och kreditgivningen i 

stort sätt släpptes fri, samtidigt som ett skattesystem som uppmanade till skuldsättning 

existerade och inte ändrades förrän 1990.  

  

När vi sammanfattar hur finans – och fastighetskrisen såg ut i uppbyggnadsfasen och tar 

hänsyn till de teorier vi använt oss av samt vårt insamlade material i empirin får vi följande 

förlopp.  

    

Steg 1. Etappvis avreglering 1983-1989. Konflikt mellan gamla och nya lagar. 

Steg 2. Ökad konkurrens och risktagande inom bankväsendet.  

Steg 3. Gynnsam ränteutveckling/inflationsutveckling/utformning av skattesystem 

Steg 4. Ökad bankutlåning med fastigheter som säkerhet. 

Steg 5. Prisökning på fastigheter och spekulation med fastigheter. 

Steg 6. Period av ökad skuldsättning. 

Steg 7. Förändring av skattesystem/kapitaltäckningsregler. 

Steg 8. Konjunkturnedgång 

Steg 9. Exogen chock (räntechock/fastighetsprisnedgång). 

 

5.2 Situationen 2005  
När vi nu analyserar situationen år 2005, försöker vi utröna huruvida vi påbörjat eller är på 

väg att påbörja något som skulle kunna betraktas som ett krisförlopp. Att detta förlopp inte 

behöver anta samma skepnad som det som skedde under finans – och fastighetskrisen är vi väl 

medvetna om. Det är inte heller frågan om att situation 2005 måste följa den krisens 

utveckling till punkt och pricka, utan snarare handlar det om att hitta ett mönster som ger en 

antydan om huruvida en ny finans – och fastighetskris skulle kunna vara i antågande.  

 

På samma sätt som vi analyserade krisförloppets uppbyggnadsfas under finans – och 

fastighetskrisen med hjälp av Kindleberger och Minskys konjunkturansats samt Knutsen – 
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Sjögrenhypotsen kommer vi här närmare att undersöka de faktorer som dessa teorier anför 

som varningstecken för en annalkande finansiell kris. Därefter ämnar vi ta reda på huruvida 

det går att finna några av dessa varningstecken 2005. 

  

Knutsen och Sjöberg beskriver hur ett finansiellt krisförlopp tar sin början i strukturella 

förändringar på finansmarknaden vilket leder till konflikt mellan gamla och nya lagar. När det 

gäller regler om kapitaltäckning var det år 2005 fortfarande Basel-reglerna från 1990 som var 

gällande, men från och med år 2007 kom dessa att ersättas av de nya Basel II-reglerna och 

anpassningsarbetet till de nya reglerna pågick bland bankerna. En andra stor 

strukturomvandling var hur lagar som styrde bankväsendet skulle harmoniseras med EU-

lagstiftning. I takt med att bankernas verksamhet blev alltmer gränsöverskridande kom detta 

bli en nödvändighet. De nya reglerna kom att innebära ett ökat krav på tillsyn. Det kom att 

krävas mer av såväl Finansinspektionen, Riksbanken samt Finansdepartementet. Fler 

regelförändringar var säkerligen att vänta då ett omfattande arbete på EU-nivå skedde om hur 

man skulle hantera bankernas risker, och när flera nya regler införs skulle detta kunna leda till 

en konflikt mellan gamla och nya lagar och risk för att banker och myndigheter skulle komma 

att tolka lagar olika fanns.  

 

Knutsen och Sjögren talar om anpassningströghet, det vill säga att det tar tid för aktörerna att 

anpassa sig till de nya reglerna samt om försämrad kreditkontroll vilket leder till ökad 

skuldsättning hos allmänheten och att denna kreditexpansion tillsammans med inflationen 

driver på konjunkturuppgången. Det skedde ett stort arbete inom bankerna för att anpassa sig 

till de nya Basel II-reglerna för att de nya reglerna skulle kunna komma att följas på ett bra 

sätt. Såväl banker som tillsyndsmyndigheten Finansinspektionen jobbade febrilt för att 

minimera denna anpassningströghet. Oavsett hur väl förberedda Finansinspektionen och 

bankerna var skulle det säkerligen komma att uppstå vissa problem i övergångsperioden, som 

pågick, med de gällande Basel-regler som snart skulle komma att ersättas av de nya Basel II-

reglerna. Ett tänkbart problem skulle kunna ha varit när bankerna skulle bedöma sin risk med 

interna riskhanteringsmetoder, och olika banker använde sig av olika riskhanteringsmetoder. 

Dessutom hade Finansinspektionen rätt att ålägga olika banker olika kapitaltäckningskrav 

beroende på vilken riskbedömning Finansinspektionen gjorde av den enskilda banken, något 

som kom att bli en subjektiv bedömning och därmed finns risk för snedvridning av 

konkurrensen  
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Ett av syftet med de nya Basel II-reglerna är att bankernas precision vid bedömning utav 

kreditrisker skall förbättras, då det kommer att ske mer individuella riskbedömningar av olika 

kunder i större utsträckning. De nya kapitaltäckningsreglerna kommer att ge bostadskrediter 

lägre riskvikt. Detta kommer att göra det intressant för många banker att öka sin 

bostadsutlåning. De nya kapitaltäckningsreglerna gör även att bolån blir mer lönsamma för 

bankerna. Detta kan tyckas märkligt, men risken finns alltså att bankerna kommer öka sin 

bostadsutlåning ännu mera. Risken finns att bankerna kommer att få en sämre kreditkontroll 

då det är bankerna själva som skall avgöra hur riskfylld deras utlåning är. Problemet för 

Finansinspektionen kommer att bli att på ett rättvist sätt avgöra hur rimliga bankernas olika 

riskbedömningar är, då dessa bedömningar kommer att ske med olika metoder hos olika 

banker. Som det såg ut år 2005 kunde Finansinspektionen kräva att bankerna hade åtta 

procents kapitaltäckning men i det nya regelverket skulle Finansinspektionen kunna ålägga 

olika banker olika höga kapitalkrav med hänsyn till hur riskabel bankens verksamhet ansågs 

vara eller hur kompetent ledningen var. På så vis kunde de banker som missgynnats känna sig 

orättvist behandlade och tumma på reglerna för kreditkontroll och öka kreditgivningen. Vi 

tycker oss se tecken på en ökad konkurrens med exempelvis slopande av topplån, eller 

introduktionen av lån som kallas ”sub-prime lending”; det vill säga hushåll som normalt sett 

inte skulle ha kvalificerat sig för bostadslån kunde få bolån fast med högre ränta. Detta kunde 

medföra att antalet skuldsatta hushåll skulle komma att öka, vilket i sin tur skulle kunna 

innebära att skuldkvoten ökade. Under 2000-talet hade bankerna fördubblat sin utlåning, i 

miljarder kronor räknat, men om man tittar på utlåningen i förhållande till BNP hade denna 

bara ökat marginellt och bankutlåningen låg år 2005 på ca 100 procent av BNP. Takten i 

vilken hushållen hade ökat sin skuldsättning skedde allt snabbare under åren efter finans- och 

fastighetskrisen och 2004-2005 ökade hushållens skuldsättning med tretton procent, samtidigt 

som de disponibla inkomsterna ökade med endast tre procent. Samtidigt gick en allt mindre 

del av hushållens inkomster till räntebetalningar. Hushållens skuldsättningsgrad ökade, men 

bland företagen sjönk den. Sedan åren efter finans –och fastighetskrisen hade 

skuldsättningsgraden på Stockholmsbörsen i genomsnitt fallit från 70 procent av de totala 

tillgångarna i början av 1990-talet till 50 procent år 2005, något som även speglade 

utvecklingen i generellt i företagssektorn. Även företagens förmåga att betala sina skulder 

förbättrades där en majoritet av de börsnoterade företagens förbättrade resultatet och ökade 

omsättningen. Under 2005 hade dock företagens upplåning tagit fart, något som sannolikt 

berodde på att den investeringsuppgång som påbörjades under 2004 hade fortsatt under 2005. 
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Ett lågt ränteläge och starka balansräkningar inom företagen gjorde även att 

företagsupplåningen spåddes öka.  

 

Hushållen stod år 2005 för 45 procent av bankernas kreditutlåning medan företagen stod för 

ca 50 procent. Fastighetsföretagen stod för omkring 40 procent av företagssektorns totala 

upplåning i bankerna. Således var detta den bransch som bankerna hade störst exponeringar 

mot.  Skuldsättningsgraden i fastighetsföretagen började öka något efter att ha fallit sedan 

mitten av 1990-talet. Samtidigt ökade fastighetsföretagen sin räntetäckningsgrad och 

förbättrade sina resultat under 2005.  

 

Kindleberger och Minsky menar att en exogen chock är det som sätter igång krisprocessen, 

och den mest tydliga chock som skulle kunna ske torde vara en kraftig räntehöjning, som gör 

att hushåll och företag inte hinner skifta sina rörliga lån till bundna, något som de tenderar att 

göra vid en successiv ränteuppgång. En kraftig nedgång i produktionen eller kraftiga 

fastighetsprisfall skulle även det kunna betecknas som en exogen chock. År 2005 var det dock 

svårt att se att någon exogen chock skulle ha inträffat som skulle kunna leda till en finansiell 

kris. Denna exogena chock skulle i så fall inträffa efter uppbyggnadsfasen av krisförloppet 

och vara det som får uppbyggnadsfasen att övergå i en finansiell kris. Kindleberger och 

Minsky menar vidare att förbättrade vinstmöjligheter i en viktig sektor i ekonomin leder till 

att företag och hushåll belånar sig och investerar i denna sektor. Att investera i fastigheter de 

senaste åren har varit en god affär, då fastighetspriserna i många fall fördubblat sig under de 

tio senaste åren. Undantaget är dock kommersiella fastigheter, som inte alls hängt med i den 

övriga prisutvecklingen på fastigheter. Trots att prisutvecklingen på den kommersiella 

marknaden inte varit i närheten av övriga fastigheters prisutveckling kan fastighetsföretagens 

ekonomiska situation bedömas som god. Fastighetsföretagen är bankernas enskilt största 

branschexponering men fastigheter är också den enskilt största säkerheten som används både 

vid utlåning till företag och hushåll och drygt hälften av all utlåning skedde år 2005  med 

fastigheter som säkerheter.  

 

Både Kindleberger och Minsky samt Knutsen och Sjögren menar att kreditexpansionen driver 

på högkonjunkturen och Knutsen och Sjögren menar att denna konjunkturuppgång är osund 

då den drivs av inflation och skuldsättning. År 2005 hade vi en situation då bankerna ökade 

sin kreditgivning i en snabb takt. Bankerna var villiga att låna ut pengar, och företag och 

hushåll var villiga att skuldsätta sig. Företag och hushåll hade råd att skuldsätta sig, då 
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ränteläget var väldigt lågt och därmed är det väldigt billigt att låna. Problemet var att den 

rekordlåga räntan sannolikt skulle komma att stiga, men i vilken takt detta skulle komma att 

ske var svårt att sia om. Någon hög inflation som snabbt urholkar värdet på lånen fanns inte, 

och ränteutgifter var endast avdragsgilla till 30 procent, så den främsta anledningen till varför 

skuldsättningen ökade torde ha varit det låga ränteläget. Företag och hushåll ställde i stor 

utsträckning fastigheter som säkerheter hos bankerna för att kunna ta upp lån. I takt med att 

priserna på fastigheter ökat krävdes allt större lån för att möjliggöra investeringar i fastigheter. 

Detta ledde till att ökningarna av bankutlåning och fastighetspriserna var korrelerade. Detta 

borde i första hand ha påverkat hushållen, då det främst var småhus och fritidshus som stått 

för den största prisökningen under 2000-talet. När det gäller företag, och främst 

fastighetsföretag som investerade i kommersiella fastigheter minskade skuldsättningen till 

skillnad mot hushållen. Detta skulle kunna ha haft med prisutvecklingen på kommersiella 

fastigheter att göra. En låg prisökningstakt på kommersiella fastigheter gjorde att det inte 

krävdes allt större lån för att kunna investera i dessa fastigheter. Några spekulativa drag på 

den kommersiella fastighetsmarknaden såg inte heller ut att föreligga då hyresökningarna 

motsvarade prisökningarna, och det var inte förväntningar om framtida prisökningar som var 

den bakomliggande faktorn till prisökningen. Vi anser att investering i småhus och fritidshus 

inte borde ha innehållit några spekulativa drag, då de svenska hushållen främst investerade i 

fastigheter för att bo där. Kombinationen av att hushållens ränteutgifter var under hälften av 

vad de var innan finans – och fastighetskrisen, samt att hushållen år 2005 hade stora tillgångar 

som uppgick till 310 procent av skulderna. Visserligen utgjordes den största delen av 

förmögenheten av fastigheter, men de mest skuldsatta hushållen var också de med bäst 

inkomster och störst tillgångar och även de finansiella tillgångarna ökade kraftigt under 2000-

talet. 

 

Knutsen och Sjögren talar om att risken för att hela det finansiella systemet skall smittas av en 

eventuell kris kan mätas i termer av kreditförluster. Bankernas kreditförluster, såväl 

konstaterade som befarade sjönk under 2000-talets första hälft och var år 2005 obefintliga och 

bankerna skulle ha klarat av kreditförluster på upp till 1,7 procent innan de skulle ha gått med 

förlust, och ända upp till 4,6 procent innan de skulle ha underskridit den lagstadgade 

primärkapitalnivån. Riksbanken bedömde att varken företag eller hushåll skulle kunna ha 

utgjort en fara för banksystemet, men poängterade att enskilda hushåll skulle kunna få 

problem vid en räntehöjning.    
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När vi sammanfattar hur situationen år 2005 ser ut och tar hänsyn till de teorier vi använt oss 

av samt vårt insamlade material i empirin får vi följande figur där fortsättningen efter dessa 

sex steg skulle kunna bli en konflikt mellan gamla och nya lagar eller en exogen chock i form 

av en oväntat stor räntehöjning.  

 

Steg 1. Gynnsam ränteutveckling. 

Steg 2. Ökad bankutlåning, fastigheter som säkerhet 

Steg 3. Period av ökad skuldsättning för hushåll. 

Steg 4. Prisökning på fastigheter, ej kommersiella fastigheter. Ej spekulation. 

Steg 5. Förändring av Basel-reglerna. 

 

5.3. Jämförelse 1980-tal och 2000-tal 
Nu återstår att jämföra tiden som föregick finans– och fastighetskrisen med situationen 2005. 

Vi kommer att poängtera likheter såväl som olikheter och diskutera vad vi anser tala för 

respektive emot att vi skulle befinna oss i uppbyggnadsfasen av en ny finans – och 

fastighetskris.  

 
Under 1980-talet skedde en successiv avreglering av kreditmarknaden, och främst 

borttagandet av bankernas utlåningstak och ränteregleringen 1985 spelade en stor betydelse 

för sättet vilket bankerna kom att öka sin kreditgivning på. 2005 hade vi en avreglerad 

kreditmarknad, men skillnaden mot 1980-talet var att detta var att betrakta som ett 

normaltillstånd som bankerna är vana att arbeta under. På 1980-talet var detta något helt nytt 

och från att tidigare ha varit hållna i Riksbankens tyglar kunde bankerna nu agera på egen 

hand. Vi är därför övertygade om att avregleringen spelade en stor roll för hur utvecklingen 

kom att bli på 1980-talet, men att marknaden år 2005 är avreglerad är inte någonting som vi 

menar skulle kunna bidra till ett krisförlopp på ett motsvarande sätt. När begränsningarna på 

1980-talet upphävdes så satsade bankerna på volymtillväxt och konkurrensen på 

kreditmarknaden mellan olika banker och finansbolag intensifierades. Detta ledde till en 

försämrad kreditkontroll, och kreditinstituten lånade i allt större utsträckning ut till riskfyllda 

projekt. Precis som på 1980-talet var konkurrensen mellan banker stor även 2005. Något som 

skulle kunna tyda på detta är enligt oss hur bankerna sträckt sig allt längre för att kunna låna 

ut till nya kunder.  Slopande av topplån och så kallad ”sub-prime lending” är enligt oss knep 

som bankerna måste ta till för att konkurrensen är hård.  
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 För att utlåning inte skall ske utan beaktande av risk finns de så kallade Baselreglerna, vilka 

styr bankernas agerande vad gäller risktagande. Först i och med Basel-reglernas införande 

1990 var bankernas kapitaltäckningsnivå tvungna att uppgå till minst åtta procent. Under 

1980-talet låg bankernas kapitaltäckning ofta under denna nivå. Reglering av bankernas 

risktagande fanns under 1980-talet, men problemet var att man ansåg kreditgivning där 

fastigheter sattes som säkerhet även upp till 100 procent av det uppskattade värdet som säkra 

placeringar, och de hamnade i en riskklass där kapitalkravet var 1,5 procent. I och med Basel-

reglerna kom synen på utlåning med fastigheter som säkerhet att ändras. Bostadsfastigheterna 

kom att få ett kapitalkrav på fyra procent och alla övriga fastigheter fick ett kapitalkrav på åtta 

procent. Dessa regler gällde än år 2005, men reglerna var under förändring, då anpassning till 

de nya Basel II-reglerna pågick. Dessa skulle komma att gälla från och med år 2007. Den 

viktigaste förändringen gällde en ökad fokus på bankernas riskkänslighet och hur denna risk 

skulle bedömas. Kapitaltäckningskravet kom att ligga kvar på åtta procent, en nivå som 

samtliga storbanker år 2005 låg över, men skillnaden var hur dessa åtta procent fördelade sig 

per riskgrupp. Bland annat kom bostadskrediter att ges lägre riskvikt, vilket skulle göra det 

mer lönsamt för bankerna att syssla med bostadsutlåning. Visserligen kom bankernas 

precision vid riskbedömning av de enskilda kunderna att öka, men olika banker skulle komma 

att använda sig av olika riskbedömningsmetoder och det skulle i slutändan vara upp till 

Finansinspektionen att avgöra bankernas risktagande och ålägga dessa med olika 

kapitaltäckningskrav.  Det vi tror de nya Basel II-reglerna redan år 2005, och även under en 

övergångsperiod skulle kunna leda till är viss förvirring eftersom det är många olika parter 

som skall tolka och tillämpa dessa nya regler och dessa riktlinjer verkar lämna alltför stort 

utrymme till egen tolkning. En viss likhet fanns här mellan 1980-talet och 2005. Samtidigt 

som krisen var ett faktum infördes Basel-reglerna. Från och med år 2007 skulle Basel II-

reglerna komma att gälla. Om Basel II-reglerna skulle komma att leda till de förbättringar de 

är avsedda att leda till är svårt att sia om, men möjligheten att dessa regler skulle förstöra mer 

än de förbättrar finns, och då skulle de mycket väl kunna komma att bli ett bra exempel på 

något som leder till konflikt mellan gammal och ny lagstiftning.   

 

För att kunna jämföra bankernas beteende på 1980-talet och 2005 vad gäller utlåning, finner 

vi det relevant att jämföra utlåningsvolymerna. Under åren 1986-1989 fördubblades 

lånestocken och utlåningen ökade med cirka 22 procent i snitt årligen. Om utlåningen i 

förhållande till BNP betraktas, vilket vi anser borde ge en mer rättvisande bild, delvis på 

grund av en hög inflationstakt under denna period, så ökade denna från 90 procent till 135 
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procent under samma tid. Sett till bankernas utlåning under 2000-talet så har den följt samma 

mönster som på 1980-talet, det vill säga den har fördubblats, och under 2005 ökade bankernas 

utlåning med 17 procent. Tittar man istället på utlåningen i förhållande till BNP så har denna 

bara ökat marginellt under samma tidsperiod och låg omkring 100 procent, något som skulle 

kunna tyda på att den egentliga ökningen i miljarder räknat inte är lika relevant som om man 

sätter det i relation till BNP då vi anser att man får ett bättre mått på kreditexpansionen. Sker 

exempelvis samtidigt som utlåningen ökar en tillväxt i BNP bör detta tyda på en mer sund 

utveckling.  

 

Att bankerna på 1980-talet hela tiden kunde öka tillgången på kredit berodde till stor del på 

fastighetsmarknaden. Stigande fastighetspriser ledde till att bankerna trodde sig få fullgoda 

säkerheter för sina ökade krediter och resultatet, tillflödet av ytterligare bankmässiga 

säkerheter, ökade hela tiden tillgången på kredit, och här ses den tydliga kopplingen mellan 

fastighetsmarknadens ständigt ökande priser och bankernas ökning av krediter. Utvecklingen 

på 2000-talet påminde väldigt mycket den på 1980-talet. Fastighetspriserna och 

kreditutlåningen har båda upplevt en kraftig ökning, och i över hälften av fallen skedde 

bankernas utlåning med just fastigheter som säkerhet. 

 

Fastighetsprisökningen under 1980-talet gällde samtliga fastighetstyper men främst 

kommersiella fastigheter som stod för de största prisökningarna, omkring 250 procent under 

andra hälften av 1980-talet, och det var just utlåning med dessa fastigheter som säkerhet som 

kom att ge bankerna problem. Till en början steg hyrorna i motsvarande utsträckning, men så 

småningom kom prisökningarna endast att motiveras av förväntningar om fortsatta 

prisökningar. Under 2000-talet har efterfrågan på kommersiella fastigheter lett till fallande 

priser. Istället var det här fritidshus och småhus som stått för de största ökningarna även om 

ökningarna kunde te sig blygsamma i jämförelse med 1980-talet. Under en dryg tioårsperiod 

har dessa fastigheter fördubblats i värde. Enligt Riksbanken såg vi 2005 inte samma 

spekulativa drag på fastighetsmarknaden som på 1980-talet utan under 2000-talet har främst 

låg ränta, höga inkomster och låg nybyggnation bidragit till prisutvecklingen.  

 

Under 1980-talet hade bankerna god lönsamhet och kreditförlusterna var låga. Av 

kreditförlusterna som dök upp under krisen på 1990-talet var cirka 45 procent av 

kreditförlusterna tidigare befarade kreditförluster och det var störst utsträckning företagen och 

speciellt fastighetsföretagen som kom att bidra till bankernas stora kreditförluster. Under 
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2000-talet har bankernas resultat förbättrats och kreditförlusterna har sjunkit för att år 2005 

vara i det närmaste obefintliga. De nya Basel II-reglerna väntas kunna bidra till att bankernas 

kreditförluster förblir små eftersom bankerna kommer att ha ökad precision vid 

riskbedömning och fastighetsbolag bedöms inte av Riksbanken kunna orsaka bankerna några 

förluster. Eftersom prisutvecklingen på kommersiella fastigheter varit blygsam under 2000-

talet torde detta vara en rimlig bedömning, då uppblåsta värden på säkerheterna inte kunnat 

skapas.   

 

Varför var då låntagare benägna att låna alltmer pengar under 1980-talet och varför lånar den 

svenska allmänheten alltmer pengar även idag? Under 1980-talet var de mest bidragande 

orsakerna skattesystemet, räntan och inflationen. Skattesystemet gjorde det möjligt att göra 

ytterst förmånliga ränteavdrag, en möjlighet som begränsades kraftigt i och med 

skattereformen 1990/1991 och än år 2005 var ränteavdragen begränsade till 30 procent, att 

jämföra med nivåer på 75-80 procent under 1980-talet. Den största anledningen varför den 

svenska allmänheten valt att skuldsätta sig torde vara det väldigt låga ränteläget, som varit 

lägre än i slutet på 1980-talet. Dock gjorde de stora ränteavdragen under 1980-talet det ännu 

mer gynnsamt då än idag att låna pengar. År 2005 är inflationen låg i jämförelse med 1980-

talet. År 1990 var realräntan cirka två procent medan den nominella uppgick till hela tolv 

procent. Under 2000-talet har den nominella och reala räntenivåerna närmat sig varandra, i 

takt med fallande inflation och har under 2005 varit nere på cirka 1,5 procent. Den låga 

inflationen har gjort att lånen inte betalat av sig automatiskt utan värdet på de lån som tagits 

på 2000-talet har bestått i mycket större utsträckning än under 1980-talet då lånen urholkades 

av inflation.     

 

För att se hur pass skuldsatta de svenska företagen och hushållen är har vi använt oss av 

skuldsättningsgraden. Denna steg hos hushållen under 1985-1990 från 100 procent till drygt 

130 procent. Samtidigt sjönk hushållens sparkvot under samma tidsperiod från två procent till 

minus fyra procent. Dessa värden skall jämföras med 2000-talet då hushållens 

skuldsättningsgrad stigit från 100 procent till 127 procent medan sparkvoten har legat stabilt 

på cirka 8 procent under hela 2000-talet. Tittar man på hur stor del av inkomsterna som gick 

åt till att betala räntor under 1980-talet så steg denna del från sju procent år 1985 till elva 

procent år 1990. Detta ter sig relativt höga värden i jämförelse med 2000-talets värden på runt 

fyra procent, vilket innebär att även om hushållens räntekostnader fördubblades skulle de 

fortfarande vara under de nivåer som var i slutet på 1980-talet. Hushållens disponibla 
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inkomster steg kraftigt i början av 2000-talet för att sedan falla tillbaka och år 2005 ökade de 

med tre procent. Detta samtidigt som skuldsättningen ökade med tretton procent. Likvärdiga 

förhållanden gällde under åren före finans- och fastighetskrisen. När det gäller företagen 

under slutet av 1980-talet så utgjorde skulderna bland de börsnoterade företagen cirka 70 

procent av de totala tillgångarna, att jämföra med år 2005 då motsvarande siffra är cirka 50 

procent.  Detta i kombination med att majoriteten av företagen visar goda resultat idag borgar 

för att de klarar av att betala sina skulder.   

 
 



 78 
 
 

6. Slutsats 
I detta sista kapitel redovisas de slutsatser som vi dragit från uppsatsen och det för uppsatsen 

uppställda syftet och problemfrågan besvaras.  

 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av perioden som föregick den svenska finans – och 

fastighetskrisen på tidigt 1990-tal  undersöka risken för huruvida en ny fastighetskris, och i 

förlängningen en bankkris, kan inträffa igen på 2000-talet. För att nå syftet med uppsatsen 

skall följande fråga besvaras: 

 

- Vilka likheter och skillnader med avseende på parametrar som påverkar 

fastighetsprisutvecklingen, finns det mellan åren som föregick finans- och fastighetskrisen 

på tidigt 1990-tal och situationen 2005?  

 
Genom vår frågeställning anser vi oss kunna uppnå syftet med vår uppsats. Vi har tittat på ett 

antal faktorer som påverkar fastighetsprisutvecklingen och i förlängningen bankväsendet, och 

försökt hitta likheter och skillnader mellan perioden innan finans- och fastighetskrisen och år 

2005. De övergripande faktorer vi tittat närmare på är räntan, skatteeffekter, bankernas 

kreditvolymer och kreditförluster, kreditmarknadens reglering, hushållens och företagens 

skulder och inkomster, samt prisutvecklingen på fastighetsmarknaden och här följer nu en 

sammanställning över de likheter och skillnader som vi funnit mellan de två tillfällena, där vi 

menar att likheterna skulle kunna tala för att en ny finans- och fastighetskris kan inträffa 

medan skillnaderna talar däremot.     

 

Skillnader – talar emot en ny kris 

De viktigaste skillnaderna mellan tiden före finans – och fastighetskrisen och år 2005 är enligt 

oss att det under 1980-talet skedde en övergång från en reglerad till oreglerad kreditmarknad, 

vilket bankerna till skillnad från numera inte var vana vid att arbeta på. Vidare finns sedan 

skattereformen 1990/91 inget skattesystem som uppmuntrar till skuldsättning på samma sätt 

som under 1980-talet, eftersom avdragsrätten för räntor i och med reformen kraftigt 

begränsades till 30 procent. Lån som tecknats under 2000-talet har heller inte urholkats på 

grund av en hög inflationstakt, vilket skedde under hela 1980-talet, och 2000-talets låga 

inflationstakt har även gjort att förväntningar om framtida prisökningar på bland annat 

fastigheter hållits nere. Prisökningar på fastigheter har precis som på 1980-talet även skett 

under 2000-talet, om än inte lika kraftiga, och med den viktiga skillnaden att kommersiella 
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fastigheter under 2000-talet haft en ytterst måttlig prisutveckling till skillnad från 1980-talet. 

Detta är av stor vikt eftersom det var utvecklingen på den kommersiella fastighetsmarknaden 

som orsakade majoriteten av bankernas förluster under 1990-talskrisen. Under 2000-talet har 

istället småhus och fritidshus stått för den största ökningen, men vi tror för den skull inte att 

hushållen skulle kunna bidra till en ny finans- och fastighetskris på grund av svårigheter med 

betalning av lån och räntor. Även om skuldsättningen år 2005 var nästan lika hög som innan 

krisen så befann sig hushållens räntekostnader på en nivå som var mindre än hälften jämfört 

med sent 1980-tal, samtidigt som sparkvoterna befann sig på en stabil och hög nivå. Även 

företagen står väl rustade då deras skulder under 2005 utgjorde cirka 50 procent av de totala 

tillgångarna, att jämföra med 70 procent för tidigt 1990-tal. Att en räntechock i stil med den 

som skedde 1990 skulle ske igen finner vi inte så troligt. Riksbanken har tydligt flaggat för 

räntehöjningar så det bör inte komma som en chock för någon, och tendenser finns att 

låntagare under 2005 börjat skifta om från rörliga till bundna lån, vilket skulle motverka att 

effekterna av en eventuell räntechock blev kännbara såväl för låntagare som för långivare. 

Sist men inte minst finns en betydande skillnad mellan 2005 och sent 1980-tal gällande 

bankernas kreditexpansion. I kronor räknat kan likheterna verka slående med en fördubbling 

av bankernas utlåning såväl under andra halvan av 1980-talet som under 2000-talet, men i 

förhållande till BNP har bankutlåningen bara ökat marginellt under 2000-talet medan den 

under andra halvan av 1980-talet ökade med 35 procent, och om utlåningen ökar i samma takt 

som BNP bör faran för en ny kris minimeras, då medlen med vilka utlåningen ska betalas, 

BNP, ökar i samma takt som utlåningen.  

   

Likheter – talar för en ny kris 

De som vi uppfattar som de viktigaste argumenten för att en ny finans – och fastighetskris 

skulle kunna vara i antågande är de liknande tendenser mellan då och nu som kan ses. Det har 

under 2000-talet blivit alltmer fördelaktigt att låna pengar, och att vara låntagare under 2005 

har varit en billig affär, precis som under åren innan 1990-talskrisen. Precis som på 1980-talet 

så har bankerna under 2000-talet fördubblat sin utlåning på cirka fem år och hushållen har 

ökat sin skuldsättning. Samtidigt har fastighetspriserna ökat i snabb takt, även om det under 

2000-talet inte rört sig om kommersiella fastigheter som stått för de stora ökningarna. En 

slående likhet skulle införandet av nya regelverk för bankernas risktagande kunna vara. Under 

1990 infördes Basel-reglerna och från och med år 2007 kommer Basel II-reglerna att gälla. 

Detta skulle kunna leda till problem på grund av banker och myndigheters olika tolkningar av 
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lagarna, trots att ett gediget arbete pågår bland banker och hos Finansinspektionen för att 

anpassa sig till dessa nya regler.  

 
Förestående kris eller ej? 
Vi bedömer inte att risken för en ny kris är överhängande, utan snarare ytterst liten, på grund 

av ovan beskrivna skäl. De allra flesta mätbara faktorer pekar enligt oss på att finans – och 

fastighetsmarknadens aktörer vid utgången av år 2005 var betydligt bättre förberedda på 

oförutsedda händelser än vad de var vid tiden som föregick finans- och fastighetskrisen.  
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Appendix 1: Intervjufrågor Finansinspektionen 
 
 

• Hur skiljer sig värderingen av säkerheter idag jämfört med innan krisen? Försiktigare 
värdering idag av lån mot säkerhet i fastigheter?  

• Hur bedömer finansinspektionen risken för ny kris?  
• Har finansinspektionen nya sätt att kontrollera kreditmarknaden och förebyggande av 

kriser?  
• Vilka nya försiktighetsåtgärder tillkom efter fastighetskrisen på 1990-talet? Vilka 

viktiga lärdomar har dragits av misstagen?  
• Hur stor del av bankutlåning baserar sig på fastighetssäkerhet? Anses den vara alltför 

stor och därmed riskfylld?  
• Hur bidrar Baselreglerna /kapitaltäckningsregler till att minska bankernas risktagande?  
• Är skattesystemet med 30 procent ränteavdrag en bra lösning? Jämfört med innan 

fastighetskrisen då ränteavdrag på upp till 80 till 90 procent var möjliga?  
• Är prisutvecklingen på privata/kommersiella bostadsmarknaden under senare tid 

oroväckande?  
• Hur bedömer FI företagens/hushållens möjligheter att klara en större höjning av 

räntan? 
 
 
 
 
 
 
 
 


