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Sammanfattning 

Spekulationsbubblor kännetecknas av kraftigt stigande tillgångspriser som är övervärderade. 

En bubbla byggs upp av en kombination av mer lättillgängligt finansieringskapital samt ett 

irrationellt och mer riskbenäget beteende hos aktörer på marknaden. Prisstegringen mattas av 

med tiden och resulterar slutligen i ett drastiskt prisfall, en kraftig minskning av tillgångarnas 

värde och en finansiell kris uppstår.  

Uppsatsen syftar till att med hjälp av ett teoretiskt ramverk som tagits fram analysera hur 

uppbyggnadsfasen i den senaste i raden av spekulationsbubblor, bolånebubblan, har sett ut. 

Fokus har lagts på utveckling i utlåning och huspriser under perioden 2002-2008 i USA och i 

Sverige samt faktorer som kan ha orsakat eller påverkat denna utveckling. Vidare har de båda 

ländernas centralbankers räntepolitik och motiveringar till denna analyserats.  

Resultaten visar på att en kraftig ökning, en boom, i både utlåning och huspriser skedde under 

uppbyggnadsfasen av bubblan. Bidragande faktorer till denna utveckling har visat sig vara 

statliga initiativ och avregleringar på de finansiella marknaderna vilka möjliggjorde 

finansiella innovationer. Detta resulterade i nya aktörer, en ökad konkurrens och ett ökat 

risktagande på marknaden. Dessa faktorer ledde tillsammans till ett irrationellt beteende. En 

ond spiral uppkom då ökningen i utlåning och huspriser gick hand i hand. Detta när mer 

lättillgängligt kapital orsakade prisstegringar, vilket i sin tur gjorde att utlåningen ökade än 

mer varpå priserna steg ytterligare. 

Räntepolitiken spelade också en stor roll i uppbyggnadsfasen av bolånebubblan. Inflationen 

sågs inte, i början av undersökningsperioden, som ett hot varpå räntan hölls på en låg nivå för 

att främja ekonomisk tillväxt. Då räntan hölls låg under en längre period bidrog detta starkt 

till den ökade utlåningen och därmed till den kraftiga stegringen i huspriser eftersom 

finansieringskapitalet blev billigt. På grund av detta skulle räntepolitiken möjligen kunna 

ifrågasättas då de båda centralbankerna i sina motiveringar till räntebesluten 

uppmärksammade den pågående utvecklingen på marknaden men valde att fokusera på sina 

mål för prisstabilitet och främjandet av ekonomisk tillväxt.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Spekulationsbubblor är inte ett nytt fenomen. Redan på 1600-talet uppkom den så kallade 

tulpanbubblan i Holland. Det som kännetecknar uppbyggandet av en spekulationsbubbla är 

kraftigt stigande tillgångspriser som är övervärderade. Denna prisstegring mattas av med tiden 

och resulterar slutligen i ett drastiskt prisfall då aktörer på marknaden inser den övervärdering 

som gjorts på tillgångpriser; bubblan spricker. Andra exempel på spekulationsbubblor som 

har förekommit är fastighetsbubblan i Sverige på tidigt 90-tal där det rörde sig om 

övervärderade fastighetspriser samt IT-bubblan som inträffade vid millennieskiftet, med 

spekulativa priser på börser, och då framförallt IT-aktier. Den senaste i raden av 

spekulationsbubblor, den så kallade bolånebubblan, har sitt ursprung i USA och uppkom på 

grund av övervärderade huspriser.  

1.2 Problemformulering 

Övervärderingen av tillgångar, vilket kännetecknar en spekulationsbubbla, byggs upp av en 

kombination av mer lättillgängligt finansieringskapital och ett irrationellt och mer riskbenäget 

beteende hos både låntagare och långivare. Detta leder till en allt kraftigare ökning i 

tillgångspriser. När prisstegringen stagnerar och uppbyggnadsfasen därmed når sitt slut så 

börjar priserna sjunka och problem uppkommer då ingen vill besitta de nu mindre värda 

tillgångarna. Konsekvenserna blir en nedgångsfas med allt kraftigare minskning av 

tillgångarnas värde och därmed en ökning av antalet konkurser vilket leder till en finansiell 

kris. Krisen orsakar reella effekter i ekonomin såsom minskad konsumtion, ökad arbetslöshet 

och sjunkande tillväxt.  

 

I uppbyggnadsfasen av en spekulationsbubbla kan ett lands centralbank anses ha stort 

inflytande då priset på krediter påverkas av dess räntepolitik. Vidare kan omstruktureringar 

såsom nya regleringar och lagar samt finansiella innovationer bidra till ökad riskbenägenhet 

och irrationalitet. Dessa faktorer kan i sin tur leda till ökad utlåning samt stigande 

tillgångspriser.  

 

Med anledning av detta kommer vi att undersöka utvecklingen av huspriser och utlåning 

under uppbyggnaden av bolånebubblan. Genom att se till centralbankers mål och uppgifter 
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kommer vi vidare att analysera centralbankers agerande under uppbyggnadsfasen, sett till 

räntepolitik och därmed användandet av räntevapnet.  

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att med hjälp av ett teoretiskt ramverk analysera hur uppbyggnadsfasen 

av bolånebubblan har sett ut i USA och i Sverige med fokus på utveckling i utlåning och 

huspriser. Vidare syftar uppsatsen till att analysera Federal Reserves och Riksbankens 

användande av och motivering till sin räntepolitik under denna period. 

 

• Hur såg uppbyggnadsfasen av bolånebubblan ut sett till utlåning och huspriser och vad 

fanns det för bidragande faktorer till denna utveckling?  

• Hur använde sig Federal Reserve och Riksbanken av räntevapnet och skulle 

motiveringen av denna räntepolitik kunna ifrågasättas?  

1.4 Avgränsningar 

Vi har i denna uppsats avgränsat oss till uppbyggnadsfasen i USA då det är ursprungslandet 

för bolånebubblan. Bubblan har dock varit synbar i stora delar av världen, även i Sverige och 

vi väljer därmed att även analysera uppbyggnadsfasen här då vi finner det intressant hur det 

har sett ut i vårt land. Flera olika faktorer har bidragit till uppbyggnaden, men vi har valt att 

fokusera på utlåning, huspriser och styrräntor. Detta dels då vi anser att dessa har varit de 

mest betydande faktorerna men också då en avgränsning har varit nödvändig med tanke på 

begränsning av uppsatsens storlek. Gällande tidsperiod så har vi valt åren 2002 till 2008, då vi 

ser detta som perioden för den kritiska uppbyggnadsfasen fram till att bubblan spricker och 

konsekvenserna blir tydliga. 
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2. Metod 

2.1 Genomförande 

Arbetet med uppsatsen pågick under senare delen av vårterminen 2009 vid Linköpings 

universitet under handledning av Hans Sjögren. Den teori och kunskap som ligger till grund 

för uppsatsen har erhållits främst via kurser i nationalekonomi och finansiering på 

Internationella Ekonomprogrammet. Denna kunskap har under arbetets gång kompletterats 

med specifik information rörande uppsatsen ämne för att kunna besvara uppsatsens syfte. Vid 

skrivandet av uppsatsen utgick vi från vårt teoretiska ramverk för att se om uppbyggnaden av 

bolånebubblan empiriskt sett följer de mönster som presenteras där.   

2.2 Teorival 

Uppsatsens teoretiska ramverk utgår främst från Kindlebergers teori om hur 

spekulationsbubblor byggs upp och resulterar i en finansiell kris, då han är ett av de mest 

välkända namnen inom detta område.  Kindlebergers teori kompletteras med en modell av 

Sjögren och Knutsen då denna modell vidareutvecklar teorin med hjälp av ytterligare 

påverkande faktorer vid uppkomsten av en spekulationsbubbla. Detta ger, enligt oss, en mer 

komplett bild av förfarandet. Vidare använder vi oss av Minskys och Shillers teorier om 

irrationellt beteende då dessa teorier ger oss ytterligare komplettering till Kindlebergers teori. 

Då Kindleberger, Minsky och Shiller är välkända namn inom detta område anser vi dessa 

källor vara tillförlitliga och även om de inte utgår från svenska förhållanden så anser vi att de 

är applicerbara även på denna marknad. Sjögren och Knutsen är välkända professorer som 

forskar inom detta område varpå vi anser även deras teori vara tillförlitlig.  

   

Teorierna presenteras i sin helhet för att ge en klarare bild av hur en spekulationsbubbla ser ut 

och vad den leder till. Då uppsatsen syftar till att analysera uppbyggnadsfasen av 

bolånebubblan kommer vi endast att använda de delar av teorierna som berör 

uppbyggnadsfasen, det vill säga perioden fram tills dess att priserna stagnerar, i övriga avsnitt 

av uppsatsen.    

2.3 Data- och informationsinsamling 

De kvantitativa data som presenteras i uppsatsen har insamlats från statliga myndigheter i 

USA och Sverige, främst då från Federal Reserve och Statistiska centralbyrån. Dessa data har 
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sammanställts med hjälp av Excel. Gällande bankernas tillgångar i USA har 

kvartalsgenomsnitt räknats ut från månadsdata för att ge en tydligare bild då data angående 

utestående bostadslån i USA endast fanns tillgänglig kvartalsvis. Utvecklingen av utlåning i 

Sverige delas upp i banker och bostadsinstitut då dessa står för den största delen av 

utlåningen. Med bostadsinstitut avses institut vilka enligt bolagsordningen har till 

huvuduppgift att ge krediter för bostadsändamål.1 Siffrorna för utlåningen i Sverige är 

preliminära för 2008. Inflationen i både USA och Sverige visas i förändringen av KPI-index. 

Källorna till dessa data anser vi ha hög reliabilitet då de kommer från statliga myndigheter 

och är offentliga handlingar. Gällande husprisindex så har vi använt oss av Case-Shiller index 

för utvecklingen i USA och fastighetsprisindex från Statistiska centralbyrån för utvecklingen i 

Sverige. Case-Shiller index är hämtat från Standard & Poor’s, en stor och erkänd amerikansk 

aktör gällande presentation av index och data, varpå vi anser även den ha hög reliabilitet.  

 

För information angående räntepolitik och styrräntan i USA har vi använt oss av Federal 

Reserves penningpolitiska rapporter till kongressen. För Sverige har denna information tagits 

från Riksbankens inflationsrapporter respektive penningpolitiska rapporter. I dessa rapporter 

ges en mycket utförlig redogörelse för alla olika faktorer som påverkar räntebesluten, men på 

grund av begränsat utrymme har vi försökt att lyfta fram de faktorer som vi anser har haft 

störst påverkan på räntepolitiken. Därmed kan det tänkas att en inte helt rättvis bild framställs 

av motiveringarna till användandet av räntevapnet vilket kan ha påverkat våra slutsatser.    

 

Övrig empiri har vi tagit dels från relativt nypublicerad litteratur, tidigast från 2007, men även 

från publikationer och anföranden från statliga myndigheter såsom Federal Reserve, 

Riksbanken och Finansinspektionen. Dessutom har information hämtats från artiklar från 

tidsskrifter och morgontidningar. Vi anser att empirin som helhet är trovärdig då artiklarna 

som använts endast har använts i syfte att ge en översiktlig bild av händelseförloppet.   

                                                 
1 Statistiska Centralbyrån, Beskrivning av statistiken (2009) 
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3. Teori 
I kapitlet presenteras den referensram som ligger till grund för vår analys. Teorier för 

händelseförloppet kring spekulationsbubblor presenteras och därefter följer redogörelser för 

Federal Reserves och Riksbankens huvudsakliga uppgifter.  

3.1 Definition av en spekulationsbubbla 

En spekulationsbubbla är en uppåtgående prisförflyttning under en period på femton till fyrtio 

månader som sedan imploderar. 2  

 

Per definition så innefattar en spekulationsbubbla ett ohållbart mönster av prisförändringar 

eller kassaflöden.3

3.2 Minsky-Kindleberger modellen 

Kindlebergers modell av en spekulationsbubbla baseras på en modell av Hyman Minsky och 

kan ses bestå av sju steg.4  

 

1. Förskjutning 

2. Boom 

3. Mani 

4. Stark olust  

5. Finansiell stress 

6. Panik 

7. Krasch 

 

Enligt Kindleberger uppkommer en spekulationsbubbla på grund av en förskjutning i det 

makroekonomiska systemet.5 Han förklarar denna förskjutning som en utifrån kommande 

chock. Är den exogena chocken tillräckligt stor och omfattande kommer den leda till ökad 

optimism gällande förväntade vinstmöjligheter samt till att investeringar och produktion ökar. 

Exempel på förskjutningar som är kraftiga nog att ge upphov till en finansiell bubbla är krig 

                                                 
2 Kindleberger (2005) s.29 
3 Ibid. s.1 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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eller kraftiga politiska förändringar. Därtill hör även finansiella och materiella innovationer 

samt avregleringar på finansiella marknader. 

 

Det andra steget i modellen, boomen, utgörs av en ökning av krediter. Då en ökning av 

krediter ökar efterfrågan på varor och tjänster pressas priserna upp. Denna snabba ökning av 

vinster hos företagen bidrar till att investeringarna ökar för att matcha efterfrågan och det är 

nu ett tillstånd av eufori kan komma att utvecklas vilket leder till ökad optimism om framtida 

ekonomisk tillväxt.6  

 

Investerare blir mer riskbenägna och börjar köpa varor och värdepapper för att göra 

kortsiktiga vinster på de förväntade prisökningarna på dessa. Andra tar efter och fler och fler 

väljer att investera och spekulera. Även långivare blir mer riskbenägna och ökar sin utlåning 

ytterligare, de ökar även utlåningen till delar av befolkningen som tidigare inte fått tillstånd att 

låna pengar. Detta även för att inte förlora marknadsandelar då det är möjligt att andra 

långivare ökar sin utlåning i en snabbare takt. Hushåll som tidigare inte haft möjlighet att 

investera kan nu göra det och att tjäna pengar har aldrig verkat enklare. Spekulation för att 

möjliggöra kapitalvinster leder nu till ett irrationellt beteende och beskrivs enligt Kindleberger 

som mani.7

 

Det är när priserna börjar sjunka, på grund av att viljan att sälja är större än viljan att köpa, 

som investerare blir medvetna om att det är dags att börja likvidera sina tillgångar vilket leder 

till ytterligare prisfall. Då fler och fler inser att prisfallet ej är tillfälligt uppkommer en mycket 

kraftig nedgång i pris. Det nu låga värdet på tillgångar leder till att det finns en stark olust att 

investera i eller inneha dessa tillgångar. Den spekulativa bubblan är nu inne i den femte fasen 

som Kindleberger kallar för finansiell stress.8 Det är under denna fas som priser och vinster 

har börjat sjunka kraftigt och många handels- och industriföretag upplever så stora förluster 

att de tvingas i konkurs. Långivare höjer räntorna i denna fas för att skydda sig mot ökad risk. 

Sjunkande vinster i kombination med stigande räntor leder också till att företag får eller 

kommer att få problem med kostnaderna för sina skulder.  

 

                                                 
6 Kindleberger (2005)  
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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Enligt Kindleberger kan stadiet finansiell stress vara under varierande lång tid och kan 

utvecklas till panik och krasch inom dagar, veckor eller månader. Panik kännetecknas av en 

rusning från mindre likvida tillgångar till pengar eller statspapper och det uppstår en brist på 

likviditet som medför höjda räntor. En krasch enligt Kindleberger är en kollaps i 

tillgångspriser. Panik kan leda till krasch men det kan även ske i omvänd ordning.9 Beteendet 

av panik fortgår fram tills dess att priserna har sjunkit så lågt att investerare återigen är villiga 

att köpa den mindre likvida tillgången. Beteendet kan stoppas genom handelsstopp eller 

genom att en lender of last resort10 lyckas övertyga investerare att pengar kommer göras 

tillgängliga för att möta den ökande efterfrågan på likvida medel.11           

3.3 Sjögren-Knutsen modellen 

Enligt Sjögren och Knutsen ger Minsky-Kindleberger teorin ett bra ramverk för att analysera 

kriser då den tar upp rollen av finansiella faktorer. Dock menar författarna att det finns brister 

i Minsky-Kindleberger teorin. Teorin är inte särskild detaljerad vad gäller statens roll och 

ansvar, utforskar inte fullt ut länken mellan en kreditexpansion och en monetär politik samt 

har inte betraktat strukturella förändringar och innovativa mönster i den finansiella sektorn.12  

 

Till skillnad mot Kindlebergers antagande om att det är en makroekonomisk chock som ger 

upphov till en boom, så menar Sjögren och Knutsen att det istället är de institutionella 

förändringarna som möjliggör skulduppbyggnad vilket i sin tur leder till en boom. Författarna 

understryker att det makroekonomiska klimatet och lagstiftning påverkar bankers villighet att 

acceptera risken för kreditförluster.  

 

Då Sjögren och Knutsen saknar vissa betydande faktorer i Minsky-Kindlebergers teori har de 

tagit fram en stegmodell som beskriver händelseförloppet innan, under tiden och efter en 

allvarlig bankkris. Modellen visar sju separata steg.13  

 

 

 

 

                                                 
9 Kindleberger (2005) 
10 Ett lands centralbank agerar som lender of last resort 
11 Kindleberger (2005)  
12 Sjögren och Knutsen (2008) 
13 Ibid. 
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Steg 1: Ökad efterfrågan av varor och tjänster. Normal start av konjunkturcyklar.  

 

Steg 2: Högre efterfrågan av finansiellt kapital i den icke-finansiella sektorn inom existerande 

institutioner. Organisatoriska anpassningar inom den finansiella sektorn, integration av 

resurser. 

 

Steg 3: Avreglering i kombination med institutionell tröghet orsakar institutionell konflikt, 

potentiell systematisk risk. Antingen av nationellt eller internationellt ursprung.  

 

Steg 4: Finansiella innovationer, mer sofistikerade marknader, nya typer av finansiella aktörer 

av vilka många är mindre reglerade och beroende av bankkrediter, högre grad av privat 

riskkapital.  

 

Steg 5: Skulduppbyggnad samt finansiell ömtålighet, höga förväntningar på ökade 

marknadsvärden, stillastående kapital, investeringar i ”falska” innovationer14, spekulation i 

perifera ekonomiska sektorer, tillgångsprisinflation, höjdpunkt för finansiella tillgångar eller 

BNP. 

 

Steg 6: Bubblan spricker. Priser sjunker (disinflation eller deflation), minskat värde på 

finansiella tillgångar, panik som leder till krasch, bankpanik (finansiell stress)15  

 

Steg 7: Intervention av staten (dåliga banker), centralbank (lender of last resort) och privata 

rekonstruktioner, sammandragning av den finansiella sektorn, kreditkris, ökat antal konkurser, 

striktare lagar och påtvingande regler.       

 

Sjögren och Knutsen menar att en avgörande faktor för förståelsen av systematisk risk16 och 

processen mot ökade skulder i de icke-finansiella sektorerna är den institutionella faktorn, de 

ekonomisk-politiska besluten. Därför introducerar de konceptet institutionell konflikt vilket 

innebär en konflikt mellan nya och gamla regler på kapitalmarknaden som utlöser en 

omfattande process av ökning av skulduppbyggnad.17  

                                                 
14 Innovationer som uppkommit p.g.a. överskott av likviditet på marknaden, inte p.g.a. en egentlig efterfrågan.  
15 Uttagsanstormning 
16 Handlar till exempel om konjunktur, världshändelser, räntor och tillgång på kapital. Även kallad 
marknadsrisk. 
17 Sjögren och Knutsen (2008) 
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Vidare antar Sjögren och Knutsen att en avreglering sätter igång en process av strukturella 

förändringar och finansiella innovationer. Tack vare mer likvida marknader och låga räntor 

under boomen så kan både nya och befintliga finansiella organisationer tillhandahålla företag 

med relativt billigt riskkapital. Den finansiella sektorn expanderar i både volym och antal 

aktörer då marknaden blir mer sofistikerad med hjälp av nya instrument såsom paketering av 

värdepapper, värdepapperisering. Riskbeteendet bland privata aktörer som verkar på 

kapitalmarknaderna förändras då ökad konkurrens på kapitalmarknaderna gör att aktörer blir 

mer riskbenägna för att behålla sin marknadsposition. Om kontroll och styrning av krediter 

inte anpassas till den nya situationen så kommer ekonomiska komplikationer fortsätta att 

uppstå och bygga upp systematisk risk.  

 

I modellen antar Sjögren och Knutsen att staten inte kan förutse konsekvenserna av olika 

avregleringar då de inte är helt och hållet medvetna om mekanismerna mellan olika 

institutioner som är kopplade till det finansiella systemet. Avregleringar leder till att aktörer 

lämnar de traditionella marknaderna för marknader med högre risk och högre avkastning. Då 

räntorna är låga ökar investeringsmöjligheterna. Den positiva attityden från allmänheten, även 

inräknat staten och centralbanken, förlänger perioden av skulduppbyggnad ända tills hela det 

finansiella systemet är fyllt med systematisk risk. Därefter krävs det endast en liten chock i 

ekonomin, enligt Sjögren och Knutsen, för att en bankkris ska utvecklas.  

 

Termen finansiell ömtålighet, som används för att understryka förfarandet av 

skulduppbyggnad, syftar till ett tillstånd i balansräkningen med ökad utsatthet för risk att inte 

kunna betala av sina skulder på grund av ett stort antal omständigheter.18 När aktörerna inser 

att det i skuldbelagda och olönsamma tillgångar finns finansiell ömtålighet så får de motiv att 

sälja dessa tillgångar.  

3.4 Irrationellt beteende 

I ekonomiska modeller utgår man från antagandet att människan har rationella förväntningar, 

vilket vill säga att investerare reagerar på förändringar i ekonomiska variabler som om att de 

alltid är medvetna om framtida konsekvenser av dessa förändringar.19 Då en 

spekulationsbubbla uppkommer visar dock investerare och marknaden på ett irrationellt 

beteende, där det så kallade flockbeteendet, då i princip alla individer på marknaden ändrar 

                                                 
18 Sjögren och Knutsen (2008) 
19 Kindleberger (2005)  
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sitt beteende på samma gång, är vanligt förekommande. Ett annat möjligt scenario är att 

rationaliteten är olika mellan olika grupper på marknaden såsom investerare och spekulerare 

och att fler och fler inom dess grupper ger efter för hysterin då tillgångspriserna ökar.20  Enligt 

Minsky uppkommer det irrationella beteendet från den exogena chocken, vilken ökar 

optimismen och både investerare och banker vågar ta större risker. Denna optimism blir 

självuppfyllande och utvecklas till mani.21  

3.4.1 Återkopplingsteorin vid spekulationsbubblor   
Robert Shiller menar att ett sätt att se på irrationellt beteende kan vara med hjälp av den så 

kallade återkopplingsteorin.22 Enligt denna teori leder en inledande prisökning till ytterligare 

prisökningar då effekten av den inledande prisökningen återkopplas till ytterligare 

prisökningar genom ökad investeringsefterfrågan. Denna andra omgång av prisökning 

kommer sedan att återkopplas till en tredje som i sin tur återkopplas till en fjärde och så 

vidare. Följaktligen blir prisökningen mycket större än vad de underliggande faktorerna till 

den inledande prisökningen normalt skulle ha framkallat.23  

 

Även om teorin enligt Shiller är vida känd är inte termen återkoppling särskilt vanlig för att 

beskriva den. Vanligare är att fenomenet beskrivs som en ond spiral eller som en 

självuppfyllande profetia och även termen spekulativ bubbla är en ofta förekommande 

beskrivning av denna utveckling.24 I den mest populära versionen av återkopplingsteorin, 

vilken tar fasta på anpassningsbara förväntningar, uppkommer återkoppling då tidigare 

prisökningar skapar förväntningar om fortsatta prisökningar i framtiden.25 Shiller menar att 

det finns olika typer av återkoppling. Den mest grundläggande är ”pris-till-pris”-

återkopplingen där prisökningar via investerares entusiasm återkopplas direkt till ytterligare 

prisökningar,26 vilket enligt Shiller är den mest pådrivande faktorn i en fastighetsboom.27 En 

annan form av återkoppling är ”pris-till-BNP-till-pris”. Då värdet på fastighetsmarknaden 

stiger resulterar det i ökad förmögenhet och optimism vilket uppmuntrar till ökad konsumtion 

och ökade investeringar. När denna ökning av utgifter får sin positiva verkan på BNP, vilket 

                                                 
20 Kindleberger (2005) 
21 Ibid. 
22 S.k. Feedback Theory – Shiller (2005)  
23 Shiller (2005)  
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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tyder på ekonomisk framgång, uppmuntrar det till ytterligare press uppåt på tillgångspriser.28 

När priserna har stigit ett antal gånger har investerare gjort stora vinster och när detta via 

”mun till mun”-metoden når andra investerare på marknaden vill de också ansluta sig och 

tjäna pengar på investeringar i tillgångarna.29  

3.5 The Federal Reserve – USA:s centralbank 

The Federal Reserve (Fed) har fyra huvudsakliga uppgifter30:  

 

• Styra landets penningpolitik genom att påverka penning- och kreditvillkoren i 

ekonomin i strävan mot full sysselsättning, stabila priser samt att lugna den långsiktiga 

räntan.  

• Övervaka och reglera bankinstitutioner för att försäkra säkerheten och sundheten i 

landets banksystem och det finansiella systemet samt att skydda konsumenters 

krediträttigheter.  

• Upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet samt att tygla systematisk risk som 

kan uppkomma på finansiella marknader.  

• Tillhandahålla finansiella tjänster till finansiella institutioner, den amerikanska staten, 

och utländska officiella institutioner, vilket inkluderar en framstående roll i skötseln 

av landets betalningssystem.  

 

Fed måste arbeta inom ramarna för de ekonomiska objektiven och den finansiella politik som 

staten bestämt. De kontrollerar de tre verktygen för penningpolitik: öppna 

marknadsoperationer31, diskontot32 och reservkravet33. Fed:s styrelseledamöter34 är ansvariga 

för diskontot och reservkravet, och the Federal Open Market Committee (FOMC) ansvarar för 

öppna marknadsoperationer varpå styrräntan bestäms. FOMC består av tolv medlemmar och 

de har åtta möten per år då de granskar ekonomiska och finansiella tillstånd, bestämmer 

lämplig penningpolitik och bedömer riskerna för dess långsiktiga mål av prisstabilitet och 

                                                 
28 Shiller (2005)  
29 Ibid. 
30The Federal Reserve, The Federal Reserve System Purposes & Functions (2009)
31 Centralbanken köper eller säljer statspapper för att kontrollera penningutbudet och därmed justera 
styrräntan. 
32 Den ränta till vilken Fed lånar ut till kreditinstitut.  
33 Krav på hur mycket banker hela tiden måste ha i reserv i procent av insättningar. 
34 The Board of Governors 
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hållbar ekonomisk tillväxt.35 Ordförande för Fed är sedan 1 februari 2006 Ben Bernanke, 

efterträdare till Alan Greenspan som då varit ordförande i 18 år.  

3.6 Riksbanken – Sveriges centralbank 

Riksbanken är den myndighet under riksdagen som ger ut sedlar och mynt i Sverige och 

fungerar som bank för andra banker. Riksbanken har fått i uppgift av riksdagen att ansvara för 

Sveriges penningpolitik och att ”främja ett säkert och effektivt betalningsväsende”36. 

Betalningsväsende syftar då till det finansiella systemet; banker, och andra finansiella institut, 

marknadsplatser och infrastruktur, men också de lagar och regler som styr aktörer i systemet. 

Enligt riksbankslagen är målet för penningpolitiken att ”upprätthålla ett fast penningvärde”37. 

Detta tolkar Riksbanken som att inflationen ska vara låg och stabil, målet för Riksbankens 

penningpolitik är därmed att begränsa inflationen till 2 procent per år med tolererade 

avvikelser på +/- 1 procent.38 För att kunna hålla den inflationsnivån så varierar Riksbanken 

styrräntan. Riksbanken, som leds av en direktion med sex ledamöter där chefen sedan 1 

januari 2006 är Stefan Ingves, redovisar sin samlade syn på inflationsutsikterna i 

inflationsrapporter som utkom fyra gånger per år fram till och med 2006. Därefter kallas de 

istället för penningpolitiska rapporter och utkommer tre gånger per år. Riksbanken övervakar 

det finansiella systemet så att det fungerar smidigt.39 Riksbanken har en möjlig nyckelroll vid 

en finansiell krissituation då det är den myndigheten som kan ge nödkredit till finansiella 

företag som har likviditetsproblem. De agerar i sådana fall som ”lender of last resort”.40  

 

                                                 
35 The Federal Reserve, Federal Open Market Committee (2009) 
36 Riksbanken, Riksbankens uppgift – Så arbetar vi, vår roll i stabilitetsarbetet (2009) 
37 Riksbanken, Målet för penningpolitiken (2009) 
38 Där inflationen mäts som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI). 
39 Riksbanken, Riksbankens uppgift – Så arbetar vi, vår roll i stabilitetsarbetet (2009) 
40 Riksbanken, Krisberedskap (2009) 
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4. Bakgrund till bolånebubblan 
I detta avsnitt kommer en genomgång av omständigheter i USA som delvis inträffat innan 

undersökningsperioden, vilka har haft en stark påverkan på uppbyggnaden av bolånebubblan.  

4.1 Statliga program 

Under 1990-talet hade Clinton-administrationen en uttalad ambition att fler amerikaner med 

låga inkomster skulle äga sina egna hus och framförallt ansågs det vara viktigt att amerikaner 

av latinamerikanskt och afrikanskt ursprung skulle få möjlighet att bo bättre och på så sätt 

känna ansvar för sitt boende. Husägandet skulle också bidra till att få dessa medborgare att 

känna sig som en del av den amerikanska medelklassen. För att kunna genomföra detta var 

lånereglerna tvungna att förenklas varpå revideringar gjordes i den så kallade Community 

Reinvestment Act (CRA). CRA är en lag, som infördes 1977, som håller banker skyldiga att 

erbjuda krediter till ett brett samhällsspektrum.41 1995 förstärktes implementeringen av CRA 

ytterligare och till exempel infördes strängare diskrimineringsregler som innebar att en bank 

kunde riskera höga böter om de hade en högre andel vita än svarta kunder och inte kunde 

förklara detta. Det kontrollerades även hur stor del av utlåning banker hade till 

låginkomsttagare.42

 

Clinton-administrationen gav order om att regelverket skulle skrivas om för de två 

halvstatliga bolåneinstituten Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) och 

Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Dessa institut har till uppgift att 

köpa bostadslån från banker och andra institut och därmed tillföra kapital till 

primärmarknaden. Lånen omvandlas sedan till bostadsobligationer med säkerheter i de 

bostäder som köps för de lånade pengarna, värdepapperisering.43 Kravet från administrationen 

innebar ett explicit mål att 42 procent av lånen skulle gå till låginkomsttagare44. Detta krav 

höjdes till 50 respektive 52 procent år 2000 och 2005.45 De båda bolåneinstituten skulle 

uppfylla kraven genom att se till att det finns tillräckligt med kapital på primärmarknaden så 

                                                 
41 Federal Financial Institutions Examination Council, Community Reinvestment Act (2009) 
42 Veckans Affärer, Han bär skulden (2009) 
43 Dagens Nyheter, Finanskrisen 1: Inledningen (2009) 
44 Låginkomsttagare - inkomsten får inte överstiga 80 procent av ett geografiskt områdes medianinkomst.  
45 Dagens Nyheter, Finanskrisens skuld (2009) 
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att lån kunde ställas ut till husköpare till en bra ränta som låginkomsttagare skulle ha råd 

med.46  

 

Bostadsobligationerna som Fannie Mae och Freddie Mac sålde var populära då de 

underförstått var garanterade från staten då det var staten som uppmanade instituten att öka 

sin utlåning. Marknaden tillfördes därmed mer kapital vilket medförde att det blev möjligt att 

låna ut pengar till fler låntagare. I slutet av 1990-talet var de båda instituten på väg att 

garantera halva USA:s bolånemarknad och större delen av lånen till låntagare som egentligen 

inte var kreditvärdiga, de så kallade subprimelånen. 

 

Även president George W Bush införde program för att öka andelen husägare. I december 

2003 skrevs The American Dream Downpayment Initiative (ADDI) in i amerikansk lag. 

ADDI har till syfte att öka andelen husägare och framförallt bland låginkomsttagare och 

minoritetsgrupper men även att förbättra och stabilisera samhällen. ADDI sanktionerade upp 

till $200 miljoner årligen under skatteåren 2004-2007 för att uppfylla detta syfte.47 

Programmet skapades i syfte att hjälpa förstagångsköpare48 med kontantinsats och övriga 

kostnader som tillkommer vid köp av hus såsom mäklarkostnader eller kostnad för besiktning. 

Summan som ADDI tillhandahåller får inte överstiga $10 000 eller 6 procent av 

köpeskillingen, beroende på vilken som är högst.49  

4.2 Avreglering 

1933 infördes The Glass-Steagall Act, även känd som the Banking Act, vilken förbjöd 

nationella och statligt styrda banker från att teckna värdepapper, hantera värdepapper och att 

under vissa omständigheter hålla värdepapper.50 Syftet med Glass-Steagall stadgan var att 

separera finansiella institutioner, de fick inte agera som både investmentbank och 

kommersiell bank. Detta för att reducera vad som uppfattades som överdrivet risktagande av 

finansiella institutioner och för att återställa det allmänna förtroendet i banksystemet efter 

krisen på 1930-talet. 

 
                                                 
46 Fannie Mae, About Fannie Mae (2009) 
47 Homes and Communities, U.S. department of housing and urban development, American Dream 
Downpayment Initiative (2009)  
48 En förstagångsköpare definieras som en medborgare som inte ägt ett hus de senaste tre åren innan köpet med 
ADDI assistens genomförs. 
49 Homes and Communities, U.S. department of housing and urban development, American Dream 
Downpayment Initiative (2009)  
50 Neale och Peterson (2005)
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Många försök till att upphäva stadgan har gjorts för att göra möjligt för den amerikanska 

finansiella industrin att bli mer konkurrenskraftig i den växande globala ekonomin. I 

november 1999 antog kongressen the Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), även känd som the 

Financial Services Modernization Act of 1999.51 Denna stadga avlägsnade de flesta hinder 

som the Glass-Steagall Act gett upphov till och tillät företag inom den finansiella sektorn att 

korssälja varandras produkter i en mycket större skala än vad som tidigare var tillåtet. 

Dessutom tillät den nya stadgan sammanslagning inom industrin, till exempel kunde nu 

kommersiella banker och investmentbanker gå samman. Den förbättrade konkurrenskraften 

på de finansiella marknaderna, den större kundkretsen samt möjligheten till sammanslagning 

förväntades leda till högre lönsamhet inom den amerikanska finansiella industrin. I mars 2000 

började GLBA att gälla.52  

GLBA tillåter finansiella institutioner att utnyttja intäktseffektiviteten och medför att de kan 

göra omfattande affärer som innan avregleringen var otillgängliga. De finansiella 

institutionerna kunde nu fånga intäktseffektiviteten genom att till exempel korssälja 

affärsprodukter såsom kommersiella lån samt teckna värdepapper, eller så kunde de korssälja 

detaljhandelsprodukter såsom certifikat, mäklartjänster och försäkringsskydd.53

På grund av avregleringen kunde nu banker utöka sin utlåning genom att de kunde skapa nya 

komplexa former av obligationer genom att värdepapperiserade lån ompaketerades till 

strukturerade kreditinstrument. Den vanligaste formen av dessa nya kreditinstrument kallas 

Collateralised Debt Obligation (CDO)54 i vilken det är möjligt att plocka samman 

obligationer från olika värdepapperiserade låneportföljer samt även lägga till andra tillgångar. 

Efterfrågan på dessa nya kreditinstrument blev stor bland investerare världen över och 

marknaden växte kraftigt. För att möta efterfrågan hos investerare så ställde bankerna ut fler 

och fler lån till privata husägare. Med detta nya sätt att samla kapital och samtidigt tjäna 

pengar på det, fokuserade bankerna på avgifterna som låneverksamheten genererade och ju 

mer lån som beviljades, desto större vinster. 

                                                 
51 Neale och Peterson (2005)
52 Yeager, Yeager och Harshman (2007)
53 Ibid. 
54 Riksbanken, Tal: Nyberg: Oron på de finansiella marknaderna (2009) 
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5. Förhållandena i USA 2002 – 2008 
I följande kapitel skildras de amerikanska förhållandena gällande utveckling i utlåning och 

huspriser. Vidare redogörs för Federal Reserves räntepolitik samt vad denna grundades på.   

5.1 Utveckling i utlåning 

Utlåningen i USA steg kraftigt under perioden 2002-2008. De kommersiella bankernas 

tillgångar, vilka till stor del består av utlåning, ökade med 90 procent från 6393 till 

12138 miljarder dollar.55 Även summan av utestående bostadslån, där bankernas bostadslån 

inkluderas, visade på en stabil ökning fram till andra kvartalet av 2008 för att sedan stagnera. 

Från början av 2002 fram till andra kvartalet 2008 skedde även här en ökning med 90 

procent.56 Då huspriserna under samma period rusade i höjden så ökade hushållens 

förmögenhet genom att marknadsvärdet på husen översteg den kvarvarande delen av 

bostadslånet. Tack vare denna förmögenhetsökning kunde många hushåll utöka sina lån, och 

dessa nya lån användes ofta till andra typer av inköp, som till exempel bil, båt och resor.57 Det 

skedde även en ökning av den disponibla inkomsten då hushållen på grund av en låg 

marknadsränta kunde lägga om sina lån till en lägre ränta. 

 

Utlåning 2002 - 2008
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55 The Federal Reserve, www.federalreserve.gov (2009) 
56 Ibid. 
57 Baker (2009) s.87 
58 The Federal Reserve, www.federalreserve.gov (2009) 
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5.1.1 Olika typer av lån 
Utlåningen ökade överlag mycket, men framförallt ökade de så kallade 

adjustable-rate-mortgages (ARM). ARM-lån är lån med en inledande period med fast ränta 

som senare ställs om till marknadsräntan med ett visst påslag.59 Denna typ av lån bär därför en 

större risk än lån med fast ränta då de månatliga betalningarna, efter den inledande perioden, 

fluktuerar med marknaden. Mellan 2004 och 2006 var andelen ARM-lån nästan 35 procent av 

lånen, från att tidigare ha utgjort en andel på mindre än 10 procent60, vilket var förvånande då 

även de långa räntorna vid den här tidpunkten var ovanligt låga.61 En annan sorts lån som 

ökade kraftigt under perioden var subprimelån. Dessa lån kännetecknas av att de utfärdas till 

individer med låg kreditvärdighet vilket innebär en högre risk för långivare varpå en högre 

ränta krävs. För kreditvärdiga individer utfärdas så kallade primelån och räntan på 

subprimelån är minst 2 procentenheter högre än räntan på primelån. Ungefär 80 procent62 av 

subprimelånen som utfärdas är ARM-lån med mycket låga räntor under de två första åren som 

sedan höjs kraftigt. Subprimemarknaden växte explosionsartat från 2003 och framåt och 

under perioden 2003-2007 ökade, enligt organisationen Center for Responible Lending, 

subprimelånen med 292 procent.63 År 2002 var andelen subprimelån på marknaden mindre än 

9 procent för att fyra år senare uppgå till nästan 25 procent av lånen på marknaden.64  

 

Utöver detta skedde även en boom i så kallade Alt-A-lån65, ett lån som kvalitetsmässigt ligger 

mellan ett subprimelån och ett primelån där det till exempel kan saknas tillräcklig 

dokumentation om låntagarens inkomst.66 Många av dessa Alt-A-lån som tecknades mellan 

2005 och 2007 var lån där låntagaren inledningsvis endast behövde betala räntan på sitt lån.67 

År 2006 stod subprimelån och Alt-A-lån för mer än 40 procent av de totalt utfärdade lånen.68  

5.1.2 Nya förutsättningar på lånemarknaden 
År 2004 togs ett regeringsbeslut av den amerikanska finansinspektionen, Securities and 

Exchange Commission (SEC) vilket tillät fem av de stora investmentbankerna att, från att 

tidigare ha fått låna ut 12 gånger volymen av det egna kapitalet, till att nu få låna ut 40 gånger 

                                                 
59 The Federal Reserve, Consumer Handbook on Adjustable-Rate Mortgages (2009) 
60 Baker (2009) 
61 Ibid. 
62 National Public Radio, Senate Panel Studies Subprime Loan Woes (2009) 
63 Veckans Affärer, Vi har överkonsumerat superkonjunkturen (2009) 
64 Baker (2009) 
65 Alternative A-paper mortgage 
66Affärsvärlden, Några ljus i makromörkret gör ingen högkonjunktur (2009) 
67 Baker (2009) 
68 Ibid. 
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volymen.69 Vidare frångick många långivare den så kallade 28/36-regeln. Denna regel är en 

standard som använts i USA gällande utställande av bostadslån som innebär att amortering av 

bostadslån inte får utgöra mer än 28 procent av en persons inkomst samtidigt som amortering 

av totala lån inte får utgöra mer än 36 procent av en persons inkomst.70 Även om många 

långivare försökt att hålla fast vid denna regel och därmed neka lån till husägare vilkas 

amorteringar skulle överstiga dessa gränser har en ökad konkurrens bidragit till att regler som 

denna följs mindre strikt. Långivare började hitta ursäkter för vad de uppfattade som särskilda 

förhållanden och tolkade regler på ett sätt som egentligen inte verkade rimligt men de 

berättigade det med att alla andra gjorde så och de som inte gjorde det förlorade 

marknadsandelar. Något som var särskilt noterbart för USA var att långivare även frångick 

28/36-regeln då det gällde ARM-lånen.71

 

Dessutom satte många företagsledare hos långivarna sin personliga karriär och möjligheten 

till utökad verksamhet på kort sikt före riskerna att låntagare skulle få problem med 

amorteringar av lånen. Därutöver hade investmentbankerna bonussystem som uppmuntrade 

ledning och personal till att ta stora risker.72  

5.2 Utveckling i huspriser 
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69 Dagens Nyheter, Finanskrisens skuld (2009) 
70 Shiller (2005) 
71 Ibid. 
72 Dagens Nyheter, Girighet knäcker investmentbankerna (2009) 
73 Standard & Poor’s, www2.standardandpoors.com (2009) 
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Husprisindex i USA steg med 61 procent från 2002 tills toppen nåddes 2006 för att därefter 

falla kraftigt.74 Priserna ökade dock olika mycket i olika städer och även i olika delar av 

landet. Till exempel steg priserna kraftigare i Los Angeles och San Fransisco än vad de gjorde 

i de något mer stabila städerna New York och Boston och i de två förstnämnda städerna har 

även nedgången varit kraftigare.75 I Los Angeles steg genomsnittspriset i nominella termer för 

ett hus från $161 000 år 1995 till $228 000 år 2002 och vidare till $585 000 när de nådde sin 

topp 2006, vilket motsvarar en ökning på dryga 260 procent. Under samma tidsperiod 1995 

till 2006 steg genomsnittspriserna i New York och Boston med 153 respektive med 173 

procent.76

 

En annan skillnad värd att notera är skillnaden i prisökning mellan de olika nivåerna på 

huspriser. Ökningen i priser på lågprishus har under perioden varit större än ökningen i pris på 

dyrare hus och nedgången har visat samma tendens. Vad som är anledningen till denna 

skillnad vet man inte säkert men Shiller menar att en trolig förklaring är subprimelånen.77 

Trots att det varit skillnad i de olika prisklasserna har trenden varit densamma för hela 

marknaden, en boom i pris fram till slutet av 2005 följd av en distinkt nedgång under 2006.78  

 

Priserna började stagnera på hösten 2005 då förstagångsköparna började finna dessa alltmer 

ouppnåeliga och högre priser kräver högre bolån som i sin tur kräver en större del av 

månadsinkomsterna. Då styrräntan och därmed marknadsräntan stigit kraftigt hade nu 

villkoren på ARM-lån försämrats avsevärt. Hushållen fick därmed problem att betala av sina 

lån vilket i sin tur ledde till att vissa var tvungna att ge upp sina bostäder då dessa stått som 

säkerhet på lånet. På grund av detta sjönk volymen av både nya och redan existerande 

bostäder kraftigt.79 Huspriserna föll i genomsnitt över landet med nästan 20 procent 

2006-2008 och i områden där koncentrationen av subprimelån var stor föll priserna med över 

30 procent.80                                                              

5.2.1 Anledning till efterfrågeökning  
Under perioden 2002-2006 ökade efterfrågan på hus av mer än en anledning. Dels ökade 

antalet förstagångsköpare då många som tidigare inte haft möjlighet att köpa hus nu hade det. 
                                                 
74 Standard & Poor’s, www2.standardandpoors.com (2009) 
75 Shiller (2008)  
76 Baker (2009)  
77 Shiller (2008) 
78 Ibid. 
79 Greenspan (2007) 
80 Baker (2009) 
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Andelen hushåll som blivit bostadsägare accelererade, ökningen var särskilt dramatisk bland 

amerikaner av latinamerikanskt eller afrikanskt ursprung.81  

 

En annan anledning till ökad efterfrågan var att husägare i vissa regioner under en kort 

tidsperiod fick se värdet på sina hus fördubblas eller till och med tredubblas.82 Denna 

utveckling ledde till att många medelklassfamiljer kom att äga fler än ett hus i ett sätt att tjäna 

pengar på boomen i huspriser. Köp av hus sågs alltså av fler och fler som en investering och 

enligt National Association of Realtors köptes mer en fjärdedel av de sålda bostäderna 2004 i 

investeringssyfte.83,84Andelen köp för investering hade tidigare sällan överstigit 10 procent 

men år 2005 svarade investerare för 28 procent av de inköpta bostäderna.85  

5.2.2 Prisstegring orsakad av fundamentala faktorer? 
Ett mått på den kraftiga ökningen i huspriser kan enligt Dean Baker vara att jämföra huspriser 

med hyror. Alan Greenspan åberopade i ett vittnesmål till kongressen fyra faktorer som enligt 

honom står som fundamental grund till ökningen i huspriser; knapphet av land, 

miljörestriktioner för byggnader, ökande inkomster och en ökande befolkning.86 Baker 

framhåller dock att om prisökningen på bostadsmarknaden hade påverkats av fundamentala 

faktorer borde dessa faktorer även påverka hyrorna men hyrorna steg inte påtagligt snabbare 

än inflationen och till och med i en något lägre takt än i inflationen efter 2002.87

 

Bostadsmarknaden är en marknad där läge har stor inverkan på priser. Samhället ansåg under 

prisboomen att det fanns faktorer som rättfärdigade ökningen. Exempel på dessa faktorer 

kunde vara ett bra klimat, satsning på forskning och utveckling, eller att området ansåg vara 

ett kulturellt eller finansiellt center.88 Mellan 2003 och 2004 utförde Shiller och hans kollega 

Karl Case enkätundersökningar angående bostadsboomen där slumpmässigt utvalda nyblivna 

husägare i bland annat Boston, Los Angeles och San Fransisco fick frågan om de ansåg att 

investeringar i fastigheter var de bästa investeringarna på lång sikt. I Los Angeles, där 

                                                 
81 Baker (2009) 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Dessa köp utgörs främst av folk som köper bostäder och hyr ut dem. Exempel på bostäder är fler bostadshus 
eller parhus där en av bostäderna hyrs ut  
85 Greenspan (2007)  
86 Baker (2009) 
87 Ibid. 
88 Baker (2009)  
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prisstegringen varit högst, svarade hela 54 procent att de instämmer helt, motsvarande siffror 

för Boston och San Fransisco var 36 procent respektive 46 procent.89  

5.3 Federal Reserves räntepolitik 
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2002 - I november 2002 låg räntan på 1,25 procent92 efter sju sänkningar som påbörjades 

under 2001 för att lindra verkningarna efter IT-kraschen och nu även för att lindra 

                                                 
89 Shiller (2005) 
90 The Federal Reserve, www.federalreserve.gov (2009) 
91 United States Department of Labor, www.bls.gov (2009) 
92 The Federal Reserve, Monetary Policy Reports to the Congress (2009) 
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osäkerheten efter terrordåden den 11 september 2001. Då inflationen inte ansågs vara ett 

problem för tillfället koncentrerade sig FOMC mer på den försvagade ekonomin. Osäkerheten 

om de ekonomiska utsikterna förblev betydande och därför bibehölls denna nya räntenivå 

under resten av 2002.93

 

2003 - Under början av 2003 var de ekonomiska utsikterna oklara på grund av eventuella 

konsekvenser av krig i Irak. Då FOMC inte kunde avgöra om trögheten i den ekonomiska 

tillväxten berodde på osäkerheten angående krig i Irak eller om den berodde på en djupgående 

återhållningen i den ekonomiska aktiviteten så valde man att till en början hålla räntan 

oförändrad. Då slutförandet av kriget i Irak löste en del av osäkerheten men inte all, ansåg 

FOMC att det vore förståndigt att ge mer stöd för ekonomisk expansion. Då inflationen och 

inflationsförväntningarna redan var låga på grund av en stark produktivitetsökning och inte 

fullt utnyttjade resurser, sänktes räntan i juli med 0,25 procentenheter till 1 procent.94 De nu 

historiskt låga låneräntorna tillsammans med en ökning av hushållens disponibla inkomster 

bidrog till en betydande efterfrågan på bostäder. 

 

2004 - I juni 2004 ansåg FOMC att det fanns tillräckligt med bevis för att börja röra styrräntan 

mot en mer neutral nivå och höjde därför räntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent.95 

Detta då marknadsrapporter visade på att anställningarna börjat förbättras och att 

kärninflationen troligtvis ökade samtidigt som den ekonomiska tillväxten fortsatte i en solid 

takt. Under året fortsatte expansionen i ekonomisk aktivitet och betydliga ökningar i 

sysselsättning syntes samtidigt som produktiviteten steg kraftigt. På grund av denna 

utveckling höjdes räntan flera gånger under årets gång, och den totala ökningen under 2004 

var 1,25 procentenheter.96 Greenspan menar att höjningarna även gjordes i syfte att höja 

hypoteksräntorna till en nivå som skulle ta udden av bostadsboomen som vid tidpunkten gav 

upphov till ovälkomna störningar.97

 

2005 - Den amerikanska ekonomin visade en fortsatt tillväxtökning under 2005 trots en skarp 

ökning i energipriser och inträffandet av förödande orkaner. Hushållskonsumtion fortsatte att 

                                                 
93 The Federal Reserve, Monetary Policy Reports to the Congress (2009) 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 The Federal Reserve, www.federalreserve.gov (2009) 
97 Greenspan (2007) 
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stiga, driven av stigande förmögenhet och inkomster samt av låga räntenivåer, även 

efterfrågan på bostäder fortsatte att vara stark.  

Under året fortsatte FOMC åtstramningar av den expansiva politiken genom att höja 

styrräntan 0,25 procentenheter på varje av dess åtta möten.98 Detta då de finansiella tillstånden 

gynnade hushåll och företag samt en pågående solid ekonomisk expansion samtidigt som det 

förekom ett visst uppåttryck på inflationen på grund av en markant stegring i råoljepris. Det 

fanns även en risk att huspriser, åtminstone i vissa områden, låg på högre nivåer än vad som 

kunde stödjas av fundamentala faktorer. Vid årets slut låg räntan på 4,25 procent och 

penningpolitiken ansågs inte längre, enligt FOMC, vara expansiv.99

 

2006 - Tillväxten under 2006 var något lägre än vad den varit under 2004 och 2005. De 

penningpolitiska beslut som FOMC tog under 2006 var menade att främja hållbar ekonomisk 

expansion samt att gynna en låg och stabil inflation. Inflationstrycket under året påverkades 

av de höjda energipriserna och av en befarad ökning i resursutnyttjande. Under första halvan 

av 2006 så höjdes räntan fyra gånger, med totalt 1 procentenheter100 och hölls sedan konstant 

under resten av året. FOMC diskuterade kring utvecklingen på bostadsmarknaden och dess 

inverkan på den totala ekonomin. Trots att husförsäljningen och nybyggandet av bostäder 

minskat märkbart från 2005, delvis på grund av högre låneräntor, bedömde kommittén att 

nedgången inte signifikant hade påverkat privatkonsumtionen. För de flesta typer av 

konsumentlån var räntorna fortsatt låga, men de ökade påfallande för subprimelån med rörliga 

räntor. Olika indikatorer visade på att efterfrågan på bostäder skulle kunna komma att 

stabiliseras, men det kvarstod en ovisshet om förväntningarna på bostadssektorn. En åsikt var 

att bostadsvärden hade stigit över nivåer som kunde stödjas av fundamentala faktorer och att 

viss omstrukturering behövdes. Dock skulle enligt FOMC en för plötslig omstrukturering 

kunna underminera hushållens förmögenhet och förtroende och på så sätt hämma den privata 

konsumtionen. En annan åsikt var att fortsatta stigande husvärden skulle kunna höja 

hushållens förmögenhet och på så sätt stimulera den aggregerade efterfrågan och ytterligare 

höja resursanvändningen.101

 

2007 - Under första halvan av 2007 visade den tillgängliga informationen på generellt sett 

gynnsamma ekonomiska framtidsutsikter trots en pågående korrigeringen av 
                                                 
98 The Federal Reserve, Monetary Policy Reports to the Congress (2009) 
99 Ibid. 
100 The Federal Reserve, www.federalreserve.gov (2009) 
101 The Federal Reserve, Monetary Policy Reports to the Congress (2009) 
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bostadsmarknaden där husbyggandet fortsatte att minska. Inflationen steg, mycket på grund 

av den kraftiga stegringen av energipriser. Indikationer för hushållens och företagens 

konsumtion var något ojämna men i stort sett positiva och utvecklingen på bostadsmarkanden 

hade än så länge en liten effekt på ekonomin i helhet. Bortsett från subprimelånesektorn, där 

en ny prissättning var märkbar, var finansiella förhållandena tämligen expansiva, varpå räntan 

hölls oförändrad på 5,25 procent.102  

 

Deltagare på FOMC:s möten noterade att justeringar inom bostadsmarknaden riskerade att ge 

djupare konsekvenser än vad som hade förväntats tidigare under året och att ett fortsatt 

underpresterande inom bostadssektorn representerade en signifikant risk för de ekonomiska 

framtidsutsikterna. Dock visade data på en fortsatt stark ekonomisk tillväxt och FOMC trodde 

på en fortsatt expansion av ekonomin. Det finansiella tillståndet försämrades under andra 

halvan av 2007 och oron gällande motpartsrisk och exponering för subprimelån ökade och 

dessutom stramandes kreditförhållanden åt. FOMC beslutade därmed, i september, att sänka 

räntan med 0,5 procentenheter till 4,75 procent.103  

 

I oktober visade data på att tillväxten varit stabil och på att effekterna av oron inom 

finansmarknaden och bostadsmarknaden hade begränsats. Trots detta ansågs det troligt att de 

mer åtstramade kreditvillkoren skulle komma att ha en negativ effekt på tillväxten framöver. 

Dessutom hade nedgången i husbyggen förvärrats och det fanns indikationer på att det skulle 

bli än värre den kommande tiden. Räntan sänktes med ytterligare 0,25 procentenheter.104

I slutet av 2007 hade sammandragningarna på bostadsmarknaden djupnat än mer och FOMC 

erkände att sektorn var svagare än de tidigare trott. Spridningar till andra delar av ekonomin 

hade också börjat visats och sysselsättningsgraden började sjunka. Kreditkvaliteten av 

belåning och utlåning till hushållen fick kreditgivare att ytterligare strama åt krediter och den 

finansiella marknaden hade försämrats signifikant. Inflationssituationen bedömdes inte ha 

förändrats nämnvärt och FOMC beslutade att sänka räntan med ytterligare 0,25 

procentenheter.105  

                                                 
102 The Federal Reserve, www.federalreserve.gov (2009) 
103 The Federal Reserve, Monetary Policy Reports to the Congress (2009) 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
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2008 - Medlemmar i FOMC var oroliga att nedgången i den ekonomiska tillväxttakten, 

tillsammans med fallande huspriser, skulle kunna leda till än stramare kreditvillkor.  Det fanns 

risk att huspriser skulle komma att sjunka i en snabbare takt än vad som förväntats och en 

ökad försämring i hushållens och företagens tillgång till krediter sågs som en signifikant risk 

till försämrad ekonomisk tillväxt och ökad arbetslöshet. Investerare blev mer och mer oroade 

för de ekonomiska framtidsutsikterna vilket sågs skulle kunna leda till en våldsam 

åtstramning av kredittillgänglighet. Vidare ökade oron för möjliga förluster för finansiella 

institut och för risken att en ekonomisk nedgång skulle bidra till än sämre villkor på 

finansmarkanden som i sin tur skulle förvärra det ekonomiska läget ytterligare. Sett till 

inflationen fanns risken att ett försämrat ekonomiskt läge skulle pressa denna nedåt samtidigt 

som vissa ansåg att det fanns en risk för ökad inflation på grund av ökning i energipriser och 

varupriser. Sammantaget beslutade FOMC att en mer expansiv penningpolitik var nödvändig 

för att stödja ekonomisk tillväxt och räntan sänktes under januari i två omgångar med 0,75 

respektive 0,5 procentenheter.106  

Under våren fortsatte FOMC att sänka räntan för att möta risken för försvagad ekonomisk 

tillväxt och för ytterligare försämring av de finansiella marknaderna. Under andra halvåret av 

2008 försämrades den amerikanska ekonomin då tumultet på de finansiella marknaderna 

intensifierades, kreditvillkoren stramades åt ytterligare och tillgångsvärden fortsatte att rasa. 

Detta utlöstes på grund av att bostadsprisboomen hade nått sitt slut vilket orsakat problem på 

bolånemarknaden. Arbetsmarknaden försämrades likaså och nästan alla stora ekonomiska 

sektorer upplevde en stark nedgång. Samtidigt minskade inflationstrycket då energi- och 

varupriser sjönk kraftigt. Räntan sänktes ytterligare och låg i december på den rekordlåga 

nivån på 0-0,25 procent.107         

                                                 
106 The Federal Reserve, Monetary Policy Reports to the Congress (2009) 
107 Ibid. 
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6. Förhållandena i Sverige 2002 – 2008 
 I detta avsnitt skildras de svenska förhållandena gällande utveckling i utlåning och 

huspriser. Vidare redogörs för Riksbankens räntepolitik samt vad denna grundades på.                                  

6.1 Utveckling i utlåning 

Utlåning till allmänheten från banker och bostadsinstitut ökade under perioden 2002-2008 

med drygt 86 procent. Bankernas utlåning har ökat kraftigast, en ökning med 1587 miljarder 

kronor, samtidigt som bostadsinstitutens utlåning har ökat med 636 miljarder kronor. Det har 

skett en kraftigare uppgång i bankernas utlåning från 2006-2008 än tidigare under 

undersökningsperioden.108  
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Enligt en uppskattning av Finansinspektionen så har utlåningen till låntagare med sämre 

kreditvärdighet, subprime, endast motsvarat ungefär 0,35 procent av utlåningen till småhus 

och bostadsrätter i Sverige under 2007.110 Skulderna har under undersökningsperioden vuxit 

betydligt snabbare än de disponibla inkomsterna och i slutet av 2006 uppgick hushållens 

skulder i förhållande till deras årliga disponibla inkomster till lite över 140 procent.111 En 

prisökning på bostäder och hushållens skuldökning har gått hand i hand och av alla lån till 

                                                 
108 Statistiska Centralbyrån, www.scb.se (2009) 
109 Ibid. 
110 Finansinspektionen, Rapport 2008:6 Utvecklingen på bolånemarknaden (2009) 
111 Riksbanken, Tal: Nyberg: Utvecklingen på fastighetsmarknaden (2009) 

 30

http://www.scb.se/


hushåll så var 85 procent säkrade mot fastigheter 2007.112 En ökning skedde även i andelen 

bostadslån som togs för att kunna finansiera annat än bostadsköp. Bolånegivare tillät belåning 

av det övervärde som uppstod av stigande bostadsvärden och denna ökade belåning kunde 

många gånger gå till konsumtion.   

6.1.1 Nya förutsättningar på lånemarknaden 
Under undersökningsperioden har en ökad konkurrens utvecklats bland aktörerna på 

bolånemarknaden vilket ledde till pressade räntemarginaler, vilka halverades mellan 2002 och 

2008113, samt förändrade lånevillkor som till exempel ökade belåningsgrader. En högre 

tillåten belåningsgrad innebär minskat krav på kontantinsats vid bostadsköp. En kontantinsats 

på 10 procent hade tidigare mer eller mindre varit ett krav. Nu kunde låntagaren, om denne 

hade en stark ekonomisk situation, tillåtas en belåningsgrad på upp till eller över 

100 procent.114 Detta innebar att hushåll med bra inkomster men liten förmögenhet kunde 

komma in på bostadsmarknaden. Ytterligare en förändring på marknaden var att 

amorteringsfria lån blev allt vanligare, vilket innebar att den summa som låntagaren inte 

behövde amortera istället kunde användas till att betala ränta på ett något större lån.  

 

Trots ökad utlåning har kraven på låntagarna inte försämrats utan utvecklingen har snarare 

gått i motsatt riktning. En bidragande faktor till att kreditriskhanteringen har förfinats är de 

nya kapitaltäckningsreglerna som infördes 2007.115 Dessa anger hur mycket eget kapital 

bankerna måste ha i förhållande till de riskrelaterade tillgångarna. De nya 

kapitaltäckningsreglerna, som kallas för Basel II116, tog bättre hänsyn till den faktiska risken i 

utlåningen än tidigare. Då utlåning anses ha en ganska låg risk så får bankerna möjlighet att 

hålla mindre kapital i förhållande till utlåningen, vilket innebär en lägre kostnad för bankerna. 

Tack vare lägre kostnader kan bankerna minska sina marginaler på utlåningsräntorna och 

därmed skapas större konkurrens.  

6.2 Utveckling i huspriser 

Under perioden 2002-2008 har bostadspriserna ökat kraftigt i Sverige. En kraftigare uppgång 

har skett i storstadsregionerna än på landsbygden. Sett till utvecklingen i hela landet har 

priserna på småhus stigit sedan slutet av 1996 och mellan perioden 2004 till 2007 så låg 

                                                 
112 Riksbanken, Tal: Nyberg: Utvecklingen på fastighetsmarknaden (2009) 
113 Finansinspektionen, Rapport 2008:6 Utvecklingen på bolånemarknaden (2009) 
114 Riksbanken, Finansiell stabilitet 2007:1  
115 Riksbanken, Tal: Nyberg: Utvecklingen på fastighetsmarknaden (2009) 
116 Ibid. 
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ökningstakten på i genomsnitt ungefär 10 procent per år. Även prisökningen på fritidshus har 

varit kraftig. Under 2002 steg priserna på småhus för permanentboende, det vill säga 

friliggande villor, rad- och kedjehus, med 6 procent i löpande priser jämfört med året innan. 

Priserna på fritidshus steg med 7 procent. Året därpå, 2003, steg priserna för både 

permanentboende och fritidshus med 7 procent. Prisökningen steg sedan till att vara 10 

respektive 11 procent 2004 och 2005 och ytterligare till 11 respektive 12 procent under 2006 

och 2007.117   

  

År 2007 hade priserna på både kommersiella fastigheter och bostäder stigit kraftigt under flera 

år och den snabba prisstegringen ansågs enligt Riksbanken, på lite längre sikt, inte vara 

hållbar. 118 Mellan 2007 och 2008 stagnerade dock prisökningen och låg för både småhus och 

fritidshus på ungefär 3 procent.119  
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117 Riksbanken, Tal: Nyberg: Utvecklingen på fastighetsmarknaden (2009) 
118 Ibid. 
119 Statistiska Centralbyrån, www.scb.se (2009) 
120 Ibid. 
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6.3 Riksbankens räntepolitik 
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2002 - Svensk ekonomi hade under ett par år utvecklats gynnsamt med god tillväxt och en 

hög sysselsättning. Att resursutnyttjandet i ekonomin var något högre än väntat tillsammans 

med de stigande oljepriserna och konjunkturuppgången i omvärlden förväntades få inflationen 

att pressas uppåt. Räntan höjdes därför två gånger under våren med totalt 0,5 procentenheter 

och låg därefter på 4,25 procent.123  

 

                                                 
121 Riksbanken, Penningpolitiska rapport februari 2009 och Inflationsrapport 2005:1  
122 Statistiska Centralbyrån, www.scb.se (2009) 
123 Riksbanken, Inflationsrapport 2005:1 
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Under året föll inflationen tillbaka något mer än väntat och det fanns en ökad osäkerhet om 

styrkan i den ekonomiska återhämtningen. Riksbanken såg därmed anledning att nu sänka 

räntan i två omgångar och reporäntan låg då, som vid årets början, på 3,75 procent.124

 

2003 - Inflationen låg under större delen av året över målet till följd av framförallt höjda 

energi- och oljepriser. På grund av en ökad pessimism som grundades i oro för ytterligare 

terrordåd efter september 2001 samt oroligheter i Irak så förväntades förbättringen i 

världsekonomin ske något långsammare än vad som tidigare antagits. Gällande den inhemska 

inflationen antogs den tröga återhämtningen medföra att lönerna i näringslivet skulle öka 

något långsammare samt att det skulle minska företagens möjligheter att höja sina priser. 

Bedömningen var att inflationen inledningsvis skulle fortsätta att falla tillbaka på grund av en 

återgång till mer normala nivåer på energipriser. Riksbanken sänkte räntan under året med 

totalt 1,0 procentenheter till 2,75 procent.125

 

2004 - Riksbankens bedömning att den internationella konjunkturen skulle fortsätta att 

förstärkas samt att resursutnyttjandet i världsekonomin skulle bli gradvis högre kvarstod 

under 2004. Dock sågs en risk i att om det rekordhöga oljepriset skulle vara varaktigt så skulle 

det enligt Riksbanken kunna leda till spridningseffekter som skulle dämpa tillväxten i 

världsekonomin. 

  

Den svenska ekonomin växte under året i en snabbare takt än vad Riksbanken bedömde vara 

långsiktigt hållbart. Tillväxten skedde utan att inflationen tog fart vilket kunde tyda på att den 

outnyttjade produktionskapaciteten var förhållandevis stor. En annan starkt bidragande orsak 

till de låga prisökningarna var den överraskande höga produktivitetsutveckling både i Sverige 

och i andra länder som bidrog till att det inte uppkom någon större press på löner och priser. 

Prisökningarna på småhus och den kraftiga stegringen av hushållens skuldsättning, väntades 

ha en stimulerande effekt på den privata konsumtionen. Riksbanken bedömde att priserna på 

småhus i landet som helhet inte var påtagligt ur balans och att prisökningen på bostäder skulle 

komma att dämpas.  

 

                                                 
124 Riksbanken, Inflationsrapport 2005:1 
125 Ibid. 
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Räntan sänktes med ytterligare totalt 0,75 procentenheter och låg i slutet på året på 

2 procent.126 Den senaste sänkningen med 0,50 procentenheter ansågs dock vara något hög av 

ett par ledamöter då de inte ville uppmuntra till ökad skuldsättning hos hushållen.  

 

2005 - Den ekonomiska tillväxten var fortsatt god i världen samtidigt som inflationen var låg. 

Stigande oljepriser och priser på övriga råvaror hade en begränsad effekt på inflationen i 

Sverige, vilket bland annat berodde på en hög produktivitetstillväxt och en ökad integration 

med lågkostnadsländer, såsom Kina, samt etablerandet av allt fler lågpriskedjor i Sverige, 

vilket ökade konkurrensen och pressade ner priserna. Ytterligare en anledning till ett lågt 

pristryck var att EU i januari 2005 tog bort importkvoterna på kläder och textiler.  

 

På grund av bedömningen om en fortsatt låg inflation kunde Riksbanken trots en hög tillväxt 

fortsätta sin expansiva politik och sänkte räntan i juni med ytterligare 0,5 procentenheter127 då 

det tillfälligt såg ut att bli en nedgång i tillväxttakten. Det låga ränteläget i många länder 

bidrog till ytterligare ökad skuldsättning hos hushållen och ökade bostadspriser vilka till stor 

del enligt Riksbanken föreföll kunna förklaras av fundamentala faktorer, såsom låg ränta, 

ökade disponibla inkomster och en svag utveckling på utbudssidan sedan krisen på 1990-

talet.128 Tre ledamöter ansåg istället att räntan borde ha höjts då det skulle sända en signal till 

bostadsmarknaden att nuvarande prisökningstakt inte var hållbar.129

 

2006 - BNP-tillväxten i Sverige var fortsatt hög och som innan berodde det på den starka 

produktivitetstillväxten och på en stark efterfrågan både i utlandet och inom landet. Även 

tillväxten i sysselsättning var nu hög men då utbudet av arbetskraft hade ökat föll den öppna 

arbetslösheten endast något. Andra faktorer som talade för en stark tillväxt var den fortsatta 

ökningen i hushållens och företagens upplåning samt de fortsatt låga realräntorna. 

Huspriserna steg snabbt, till viss del på grund av den expansiva penningpolitiken, varpå 

hushållens förmögenhet ökade ytterligare. En snabb kredittillväxt som ökat hushållens 

upplåning den senaste tiden verkade enligt Riksbanken ha gått till att finansiera allt dyrare 

boenden då en snabb uppgång i huspriser varit tydlig.  

 

                                                 
126 Riksbanken, Inflationsrapport 2006:1 
127 Riksbanken, Penningpolitisk rapport 2007:1 
128 Riksbanken, Tal: Nyberg: Husprisutvecklingen och penningpolitiken (2009) 
129 Riksbanken, Penningpolitisk rapport 2007:1 
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Inflationen var, trots en hög tillväxt och kraftigt stigande oljepriser, relativt låg. Som tidigare 

berodde detta på svagt kostnadstryck, hög produktivitetstillväxt, måttliga löneökningar, lågt 

resursutnyttjande samt ökad internationell konkurrens. Riksbanken bedömde ändå att en 

uppgång i inflation var att vänta beroende på en förväntad ökning i inhemska 

produktionskostnader och på grund av en avmattning i produktivitetstillväxt. 

Inflationsökningen förväntades även bero på oväntat höga stegringar av energipriser. Under 

2006 höjde Riksbanken räntan sex gånger så att den i slutet av året låg på 3,0 procent.130  

 

2007 - Den svenska ekonomin fortsatte att växa i god takt, sysselsättningen steg och utlåning 

och huspriser fortsatte att öka i snabb takt. BNP-tillväxten förväntades dock mattas av något 

framöver men även då den underliggande inflationen fortfarande var låg ökade 

kostnadstrycket då tillväxten i produktiviteten mattades av mer än vad Riksbanken tidigare 

bedömt. Ökningen i kostnadstrycket berodde även på stigande livsmedels- och energipriser 

samt på nya löneavtal vilka förväntades leda till snabbare stigande löner.  

 

Riksbanken såg signaler på en svagare tillväxt i både USA och euroområdet vilken dock till 

stor del vägdes upp av den fortsatt starka utvecklingen i konjunkturen i övriga delar av 

världen. Finanspolitiken hade i Sverige varit mer expansiv än vad Riksbanken tidigare hade 

förväntat efter regeringsskiftet som skedde hösten 2006 och då en ökad inflation förväntades 

så bedömde Riksbanken att penningpolitiken behövde vara mindre expansiv varpå reporäntan 

höjdes med totalt 1,0 procentenheter under 2007.131

 

2008 - I början av året var konjunkturen fortfarande bra i Sverige och arbetsmarknaden var 

fortsatt stark. Tillväxttakten väntades avta, mycket på grund av turbulens på de finansiella 

marknaderna liksom en stor osäkerhet om hur den framtida ekonomiska utvecklingen i USA 

skulle komma att se ut samt dess spridningseffekter till omvärlden. Trots detta bedömdes 

resursutnyttjandet i ekonomin vara högre än normalt och inflationstrycket var fortsatt högt. 

Riksbanken ansåg att en ytterligare höjning av reporäntan till 4,25 procent132 var nödvändig. 

Vid den här tiden var osäkerheten i bedömningen mycket stor då penningpolitiken måste ta 

hänsyn till olika motverkande krafter. Dessa krafter utgjordes vid tidpunkten av å ena sidan 

                                                 
130 Riksbanken, Penningpolitisk rapport 2008:1 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
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inflationen och det inhemska kostnadstrycket, å andra sidan riskerna med turbulens på de 

finansiella marknaderna och dämpad internationell konjunktur. 

 

Under första halvan av 2008 fortsatte inflationen i Sverige att stiga kraftigt och låg i juli på 

den ditintills högsta nivån sedan mitten av 1990-talet.133 Oron på de finansiella marknaderna 

fortsatte att öka och Riksbanken kunde inte avgöra när läget skulle komma att stabiliseras. 

Därmed förväntades konjunkturen i Sverige att dämpas snabbare än tidigare väntat. För att 

förhindra att inflationen skulle bita sig fast så höjde Riksbanken reporäntan ytterligare så att 

den i september låg på 4,75 procent.134

  

Den globala finansiella krisen hade sedan i mitten av september förvärrats och påverkade nu 

tydligt den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Bland annat ledde krisen till högre 

lånekostnader för företag och hushåll, lägre förmögenheter och en allmänt ökad osäkerhet. 

Tillgången på krediter minskade och Riksbanken bedömde att den finansiella krisen skulle 

komma att fördjupa den pågående konjunkturnedgången vilket skulle leda till en svagare 

arbetsmarknad och en lägre inflation. Riksbanken ansåg därmed att reporäntan behövde 

sänkas relativt mycket under en kort period för att mildra effekterna av krisen på den svenska 

ekonomin. Räntan sänktes under slutet av året med totalt 2,75 procentenheter och låg vid 

utgången av 2008 på 2,0 procent.135  

                                                                                                                            

                                                 
133 Riksbanken, Penningpolitisk rapport 2008:2 
134 Riksbanken, Penningpolitisk rapport Februari 2009 
135 Ibid. 
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7. Analys 
 
I detta kapitel analyseras uppbyggandet av bolånebubblan i USA respektive Sverige genom 

att koppla utveckling i utlåning och huspriser till det teoretiska ramverket. Vidare analyseras 

Federal Reserves och Riksbankens räntepolitik och deras motivering till denna.  

7.1 Uppbyggnadsfasen av bolånebubblan i USA 

I avsnittet analyseras hur väl utvecklingen i utlåning och huspriser i USA, med dess 

bidragande faktorer, empiriskt sett stämmer överens med uppbyggandet av en bubbla så som 

beskrivs i de aktuella teorierna. 

7.1.1 Utlåningens roll i uppbyggnadsfasen 
Uppbyggnadsfasen av bolånebubblan inleddes i USA långt innan 2002 då Clinton-

administrationen redan på 1990-talet hade en uttalad ambition att fler låginkomsttagare skulle 

äga sitt eget hus. Det explicita mål som sattes på hur stor andel av utlåningen som skulle ske 

till låginkomsttagare samt förenklingar i låneregler genom revideringar av Community 

Reinvestment Act ledde till ett ökat kapital på marknaden. Tillsammans med det statliga 

programmet the American Dream Downpayment Initiative ledde åtgärderna till att personer 

som tidigare inte kunnat ta lån nu hade möjlighet till det och vi ser att efterfrågan på 

finansiellt kapital i den icke-finansiella sektorn ökade, vilket ligger i linje med steg två i 

Sjögren-Knutsen modellen, ett av de första stegen mot en finansiell kris. Detta kan ses som en 

starkt bidragande orsak till att bankerna redan vid denna tidpunkt ökade sin utlåning. 

 

Avregleringarna som skedde på de finansiella marknaderna i USA i och med antagandet av 

the Gramm-Leach-Bliley Act medförde att finansiella institutioner kunde erbjuda ett större 

utbud av finansiella produkter. Dessutom kan det ses som en avreglering att fem av de stora 

investmentbankerna fick tillåtelse av den amerikanska finansinspektionen att öka sin 

utlåningsvolym. Dessa avregleringar ser vi som en förskjutning i det makroekonomiska 

systemet, det första steget i Minsky-Kindleberger modellen, då de kan ses som faktorer som 

till exempel förändrade långivarnas förväntade vinstmöjligheter. Vi anser att avregleringarna 

även orsakat institutionell konflikt då de gav upphov till nya regler på kapitalmarknaden som 

ledde till ökad utlåning. Det är denna utveckling som beskrivs i steg tre i Sjögren-Knutsen 

modellen. Den ökade utlåningen grundades även på att avregleringarna gav möjlighet till 

finansiella innovationer då banker nu fick hantera värdepapper och därmed kunde skapa nya 
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typer av komplexa obligationer. Då dessa var eftertraktade hos investerare så bidrog det till 

ytterligare ökad utlåning för att på så sätt kunna möta den stora efterfrågan. Då försäljningen 

av dessa obligationer genererade stora vinster kan bonussystemen ses som en starkt 

bidragande orsak till den ökade utlåningen. Detta då systemen belönade goda resultat och 

långivare därmed prioriterade kortsiktiga vinster framför en hållbar utveckling på lång sikt.  

 

En annan stark bidragande orsak till den höga utlåningen var att räntorna i USA under en lång 

period var låga. Avregleringarna som gjorde att bankerna kunde utveckla och utöka sin 

verksamhet ledde även till ökad konkurrens på de finansiella marknaderna. Dessa två faktorer 

har varit starkt bidragande orsaker till den nu allt kraftigare ökningen i krediter. Denna 

situation, som av Kindleberger beskrivs som en boom, ledde till en stark uppgång i huspriser 

då en stor del av utlåningen gick till bostadsköp. Uppgången i huspriser och de låga räntorna 

ökade utlåningen ytterligare då låga räntor och därmed möjlighet till omfinansiering av lån 

bidrog till ökad disponibel inkomst samt värdeökningen i hus ledde till att hushållens 

förmögenheter steg, dessa två faktorer sammantaget bidrog till en ytterligare efterfrågan på 

både bostadslån och övriga lån.    

 

Avregleringarnas bidragande till finansiella innovationer och nya typer av finansiella aktörer, 

som i sin tur ledde till ökad konkurrens, ökade även riskbenägenheten bland långivarna. Vi 

ser nu att empirin visar på att uppbyggnaden av bubblan befinner sig i steg fyra i Sjögren-

Knutsen modellen vilket beskriver just detta förfarande. Anledningar till den ökade 

riskbenägenheten var dels bonussystem som indirekt uppmuntrade till ett ökat risktagande hos 

långivare samt möjligheten de såg till en utökad verksamhet. De finansiella institutionerna tog 

även större risker för att behålla sina marknadsandelar vilket vi ser ett tydligt exempel på då 

långivare frångick den så kallade 28/36-regeln i ett försök att möta den ökade konkurrensen. 

Vi ser även här tecken på ett irrationellt beteende, vilket enligt Kindleberger är ett vanligt 

beteende vid uppkomsten av en spekulationsbubbla. Irrationaliteten visas som ett 

flockbeteende då den ökade riskbenägenheten fick många långivare att handla lika, med målet 

att generera kortsiktiga vinster och behålla sina marknadsandelar. Vidare visas den ökade 

riskbenägenheten, hos både långivare och låntagare, i den ökade utlåningen till 

låginkomsttagare och ej kreditvärdiga låntagare i och med den kraftiga ökningen i ARM-lån, 

subprimelån och Alt-A-lån. De fortsatt låga räntorna får även ses som en starkt bidragande 

orsak till denna utveckling. Det är ökad utlåning i samband med ökad riskbenägenhet samt ett 

irrationellt beteende som enligt Minsky-Kindleberger modellen beskrivs som mani.  
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7.1.2 Husprisernas roll i uppbyggnadsfasen 
Det ökade risktagandet och därmed den ökade utlåningen bidrog till fortsatt kraftig uppgång i 

huspriser då andelen husägare ökade. Även mentaliteten att denna kraftiga uppgång kunde 

rättfärdigas med diverse fundamentala faktorer tolkar vi som ett tecken på ett irrationellt 

beteende. Ett annat tecken på irrationalitet kan vara att hyrorna i USA inte steg i en lika 

kraftig takt som huspriserna. Detta går dock inte att lägga för stor vikt vid då hyror ej baseras 

på samma ekonomiska fundamenta som huspriser. Till exempel drar inte hyresgästen fördel 

av värdeökningen av fastigheten och därmed kan inte hyran höjas i samma takt.  

 

Husprisstegringar i samband med ökad utlåning ledde till att fler och fler ville ta del av 

uppgången då de fått höra att andra investerare gjort kapitalvinster. En ond spiral sattes igång 

då investerares entusiasm bidrog till ytterligare prisökningar. Det är denna process som Shiller 

beskriver i sin återkopplingsteori vid uppkomsten av spekulationsbubblor. Försök att 

möjliggöra kapitalvinster genom spekulation och därmed köpa hus som investering snarare än 

att ha som bostad blev allt vanligare. Enligt oss skulle denna utveckling till stor del kunna 

bero på att investerare har fått höra om andra investerares kapitalvinster via 

”mun till mun”-metoden. Den stigande graden av investeringar i hus anser vi bero på den 

ökade riskbenägenheten hos låntagare som nu blev tydlig. Även den här utvecklingen på 

husmarknaden ser vi som en del av Kindlebergers beskrivning av mani.  

 

En ökad efterfrågan på bostäder berodde inte enbart på statliga initiativ utan även på de 

historiskt låga låneräntorna, under början av perioden, som stimulerade omsättningen på 

bostadsmarknaden genom billigt finansieringskapital. Även hushållens ökade disponibla 

inkomster bidrog till en ökad efterfrågan. En stark tro på att prisstegringen var varaktig ökade 

utlåningen ytterligare då husägare på grund av värdeökningen kunde öka sin skuldsättning 

genom nya lån. De nya lånen användes många gånger till konsumtion och denna ökade 

skuldsättning ses tydligt då hushållens skulder i förhållande till disponibel inkomst ökade. Vi 

ser nu att utvecklingen i skulduppbyggnad har gått så långt att finansiell ömtålighet 

förekommer då det fanns risk att hushåll var så pass skuldsatta att de ej skulle ha möjlighet att 

betala tillbaka sina lån. Detta tillsammans med det faktum att huspriserna nådde sin höjdpunkt 

tolkar vi som att utvecklingen av bubblan har kommit till det sista steget i uppbyggnadsfasen i 

Sjögren-Knutsen modellen, det femte steget.  
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Då huspriserna nådde sin höjdpunkt och många förstagångsköpare inte ansåg sig ha råd med 

så stora bolån som krävdes för att finansiera de allt dyrare bostäderna så uppkom en dämpning 

i uppgång, och snart därefter stagnering, i huspriser. Detta tolkar vi som att en stark olust nu 

kom att infinna sig hos spekulativa investerare för att investera i denna typ av tillgång. Enligt 

oss är begynnelsen av steget stark olust, som innefattar en stagnering i priser, i Minsky-

Kindleberger modellen det kritiska stadiet, och därmed slutet, av uppbyggnadsfasen av en 

spekulationsbubbla.  

7.2 Uppbyggnadsfasen av bolånebubblan i Sverige 

I avsnittet analyseras hur väl utvecklingen i utlåning och huspriser i Sverige, med dess 

bidragande faktorer, empiriskt sett stämmer överens med uppbyggandet av en bubbla så som 

beskrivs i de aktuella teorierna. 

 
När vi tittar på Sverige kan inte samma tydliga kopplingar göras mellan empiri och det 

teoretiska ramverket. Vi ser inte en lika tydlig och dramatisk uppbyggnadsfas av en 

spekulationsbubbla trots att en tydlig ökning i utlåning och huspriser har förekommit. Vi 

anser att detta kan bero på att Sverige är en mycket mindre ekonomi än USA.  

 

Det kan tolkas som att de avregleringar och innovationer som har skett på den amerikanska 

marknaden även har gett upphov till vad Kindleberger kallar en förskjutning i Sverige, då de 

internationella finansiella marknaderna är mycket effektiva och integrerade. En ökad 

efterfrågan på finansiellt kapital i den icke-finansiella sektorn, som beskrivs i det andra steget 

i Sjögren-Knutsen modellen, kan anses ha uppkommit på grund av stigande huspriser. Detta 

då utveckling av utlåning och huspriser har gått hand i hand och stigande huspriser kräver 

högre lån.  

 

Empirin visar på att den typ av avregleringar, som det tredje steget i Sjögren-Knutsen 

modellen, enligt vår tolkning, syftar på, inte har skett på den svenska marknaden och vi ser 

heller inga tecken på en institutionell konflikt. Dock har en ökad konkurrens varit tydlig och 

införandet av Basel II, som kan ses som en mindre avreglering, har bidragit till att öka 

konkurrensen ytterligare. Den ökade konkurrensen har lett till ett ökat risktagande hos 

långivare, vilket visas genom ökade belåningsgrader och de allt vanligare amorteringsfria 

lånen. Det ökade risktagandet, som dock inte var alls lika stort som i USA, var en bidragande 

orsak till den ökade utlåningen. En annan starkt bidragande orsak var de låga räntorna som i 
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Sverige dock inte låg på en särskilt låg nivå förrän i mitten av undersökningsperioden och det 

var även då en allt kraftigare ökning i utlåning blev tydlig. Dessa faktorer anser vi kan ses 

som att en boom, enligt Minsky-Kindleberger modellen, förekom och att utvecklingen nu 

hade kommit till steg fyra i Sjögren-Knutsen modellen. Även om ett ökat risktagande förekom 

så tolkar vi vår empiri som att det i Sverige inte fanns några tydliga tecken på irrationellt 

beteende. Detta då det till exempel inte förekom någon större ökning i husköp som investering 

för att möjliggöra kapitalvinster och därmed inte samma grad av spekulation. Vi ser därmed 

inte att ett tillstånd av mani, såsom Kindleberger beskriver det, har förekommit på den 

svenska marknaden. Detta, i samband med att empirin för vår undersökningsperiod inte visar 

på någon höjdpunkt på huspriser, ger indikationer på att steg fem inte har inträffat även om en 

stark skulduppbyggnad har skett. Men då ökningen i huspriser avstannade mellan 2007 och 

2008 anser vi det finnas en möjlighet att höjdpunkten nåddes 2008, men då detta är slutet på 

vår undersökningsperiod så ser vi inte om en nedgång har skett därefter.  

7.3 Centralbankernas räntepolitik 2002 - 2008   

I detta avsnitt analyseras Federal Reserves respektive Riksbankens motiveringar till och 

användande av räntevapnet under undersökningsperioden. 

7.3.1 Federal Reserves användande av räntevapnet 
Under början av vår undersökningsperiod hölls räntan på en låg nivå i syfte att använda 

räntevapnet till att stimulera den försvagade ekonomin och i strävan till att uppnå full 

sysselsättning. Detta mycket på grund av att inflationen inte föreföll vara ett problem. Denna 

räntepolitik ligger i linje med Fed:s mål och med hänsyn till de då rådande förutsättningar får 

denna politik anses vara korrekt. Dock kan det ifrågasättas huruvida räntan skulle ha 

bibehållits på denna låga nivå under en så lång period som den gjordes då det 2003 faktiskt 

uppmärksammades att det låga ränteläget bidrog till en betydande efterfrågan på bostäder.  

 

Under 2004 och 2005 gjordes kraftiga höjningar i räntan eftersom tillståndet i ekonomin hade 

förbättrats och det förekom en press uppåt på inflationen. Vi anser även att vår empiri tyder på 

att dessa räntehöjningar gjordes i försök att dämpa den osunda utvecklingen på låne- och 

bostadsmarknaden. Då räntepolitikens effekter sker med fördröjningar kan denna användning 

av räntevapnet tyckas komma lite sent. Vi ser det dock svårt att ifrågasätta deras beslut då 

användande av räntevapnet mot osund utveckling på bostadsmarknaden kan tyckas ligga lite 

utanför ramarna för Fed:s huvudsakliga uppgifter.  
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I början av 2006 fortsatte räntehöjningarna, främst för att uppnå målet med prisstabiliteten. 

Det var inte ett enat beslut, det fanns medlemmar inom FOMC som ansåg att denna 

ränteökning var felaktig, då problemen med minskad husförsäljning samt minskning i 

nybyggande uppmärksammades. Trots diskussioner så lämnades räntan oförändrad under 

resterande halvåret av 2006 och under första halvan av 2007. Senare under detta år, då nya 

prissättningar hade skett inom subprimelånesektorn och problem på bostadsmarknaden ansågs 

riskera att ge djupare konsekvenser än man tidigare trott, började räntevapnet användas för att 

motverka en tillbakagång i den ekonomiska tillväxten och för att bibehålla den finansiella 

stabiliteten på kreditmarknaderna. Denna utveckling, både vad gäller räntan och utvecklingen 

på bostadsmarknaden, visar på hur svårt det kan vara att väga olika faktorer mot varandra vid 

bestämmande av räntepolitik. I efterhand kan det tyckas att större vikt borde ha lagts på de 

argument som motsatte ytterligare räntehöjning samt bibehållandet av denna höga nivå.   

 

Räntesänkningarna som gjordes under 2008 för att stödja ekonomisk tillväxt och förhindra 

försämring på de finansiella marknaderna får anses som en naturlig åtgärd då det är på detta 

sätt som räntevapnet ska användas. När sedan förutsättningarna försämrades ytterligare på 

grund av att slutet på bostadsprisboomen var nådd och därmed stora problem på 

bolånemarknaden blev tydliga så anser inte vi att FOMC hade något annat val än att sänka 

räntan till den rekordlåga nivån 0-0,25 procent. Detta för att bibehålla stabiliteten i priser och i 

det finansiella systemet samt för att motverka den ekonomiska nedgången.  

7.3.2 Riksbankens användande av räntevapnet 
Räntevapnet användes under början av 2002 för att hålla nere inflationen genom 

räntehöjningar. Att räntan sänktes tillbaka till ursprungsläget för året då utveckling inte blev 

som förväntat anser vi ligga i linje med Riksbankens mål, som enligt oss i första hand handlar 

om att hålla inflationen på en jämn nivå. Då räntepolitiken under 2003 användes för att främja 

ekonomisk tillväxt ser vi därmed ingen anledning till att ifrågasätta då det vid denna tidpunkt 

inte sågs någon risk för ökad inflation.   

 

Då hotet mot inflationen fortsatte att vara svagt under 2004 och 2005 på grund av bland annat 

produktivitetstillväxt och ökad konkurrens så fortsatte Riksbanken sin expansiva politik och 

sänkte räntan i omgångar fram till slutet på 2005. Dock rådde det delade meningar bland 

ledamöterna då somliga under 2004 var emot sänkt ränta då de inte ville uppmuntra ökad 

skuldsättning. Samma argument lades fram vid räntesänkningen 2005 men nu ansåg vissa 

 43



ledamöter till och med att en höjd ränta var befogad, detta för att signalera att prisstegringarna 

på bostadsmarknaden inte var hållbara. De delade meningarna visar på medvetenhet om den 

möjliga utvecklingen samt att Riksbanken har fört diskussioner kring och haft denna 

utveckling i åtanke då de tagit beslut om räntenivån. Vidare kan dessa motsättningar ses som 

att det ansågs finnas ett hot mot den finansiella stabiliteten på grund av en ökad utlåning. 

Beslutet som togs kan tolkas som att prisstabilitetsmålet och främjandet av ekonomisk tillväxt 

vägde tyngre än ökad skuldsättning och stigande huspriser. I efterhand kan det tyckas att 

räntan i detta läge borde ha höjts, men återigen visar detta på hur svårt det är att väga olika 

faktorer mot varandra vid ett räntebeslut.  

 

Under 2006 började Riksbanken att höja räntan för att hålla sitt inflationsmål då en minskad 

produktivitetstillväxt och höga prisstegringar på energi förväntades pressa inflationen uppåt.  

Räntehöjningarna fortsatte under 2007, även denna gång för att motverka stigande inflation. 

Detta trots att hot sågs mot den höga tillväxten då en svagare utveckling i vissa delar världen 

och då särskilt i USA var synlig. Det uppmärksammades även att kredittillväxten fortsatte sin 

starka ökningstakt men Riksbanken bedömde att denna berodde på de fortsatt stigande 

huspriserna. Vi anser att användandet av räntevapnet för att motverka inflationen gjordes på 

riktiga grunder sett till Riksbankens mål samt utvecklingen vid tidpunkten. Men då, som sagt, 

effekter av räntebeslut sker med fördröjningar så kan det i efterhand ifrågasättas om det vid 

denna tidpunkt inte var läge för ytterligare räntehöjningar för att motverka ökad skuldsättning.  

 

Då inflationstrycket var fortsatt högt och inflationen under första halvan av 2008 nådde den 

högsta nivån sedan mitten av 1990-talet valde Riksbanken att höja räntan under året vilket 

understöds av målet för penningpolitiken. Då turbulensen på de finansiella marknaderna 

ökade kan den sista räntehöjningen i september anses vara något underlig. Eftersom 

turbulensen var omfattande så skulle det kanske kunna anses som att tillräckligt starka 

grunder förekom för att bortse från inflationsmålet. Detta anser vi borde ha setts som ett hot 

mot den finansiella stabiliteten då USA är en mycket stor ekonomi som har stark påverkan på 

omvärlden samt att de internationella finansiella marknaderna är så pass integrerade. 

Sänkningarna som gjordes under slutet av 2008 kan därmed anses skulle ha påbörjats tidigare.   
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8. Slutsats och vidare diskussion  
Hur såg uppbyggnadsfasen av bolånebubblan ut sett till utlåning och huspriser och vad fanns 

det för bidragande faktorer till denna utveckling?  

 

Under undersökningsperioden har det skett en kraftig ökning, boom, i både huspriser och 

utlåning i de båda länderna. Starkt bidragande faktorer till denna utveckling har visat sig vara 

de avregleringar och statliga initiativ som skedde på den amerikanska marknaden. Dessa 

möjliggjorde finansiella innovationer som i sin tur ökade konkurrensen på de finansiella 

marknaderna. Detta även på den svenska marknaden då de finansiella marknaderna är starkt 

integrerade. En mindre avreglering skedde även i Sverige, vilken också bidrog till en något 

ökad konkurrens här. En ökad konkurrens bidrog till ett ökat risktagande hos långivare, vilket 

framförallt visade sig via en ökad utlåning till icke-kreditvärdiga hushåll vilket bidrog till en 

kraftig stegring i huspriser. Detta, i kombination med låga styrräntor, bidrog till en kraftig 

ökning i utlåning och även till ett ökat risktagande hos låntagare. Denna ökning av utlåning 

pressade upp de redan stigande huspriserna ytterligare, vilket i sin tur ledde till en än större 

ökning i utlåning. Ett irrationellt beteende blev synligt på framförallt den amerikanska 

marknaden där en ond spiral sattes igång, med ett ökat risktagande som bidrog till en ökad 

utlåning som i sin tur ledde till fortsatt stigande huspriser vilket ökade risktagandet ytterligare 

i syfte att möjliggöra kapitalvinster. Uppbyggnaden av bolånebubblan var nu ett faktum.  

 

Hur använde sig Federal Reserve och Riksbanken av räntevapnet och skulle motiveringen av 

denna räntepolitik kunna ifrågasättas?  

 

Under perioden 2002-2008 användes räntevapnet, av både Federal Reserve och Riksbanken, i 

syfte att uppnå sina mål vilket innebar att de främst använde räntepolitiken till att hålla en 

stabil prisnivå, främja ekonomisk tillväxt samt, att när problem uppstod, stilla turbulens på de 

finansiella marknaderna för att bibehålla den finansiella stabiliteten. Det som kan ifrågasättas 

är då medvetenhet finns att räntepolitikens effekter sker med fördröjningar, varför då inte 

större vikt lades vid de uppmärksammanden som gjordes angående både starkt ökad 

skuldsättning och osunda förhållanden på husmarknaderna. Det kan därför diskuteras varför 

inte räntevapnet användes i ett tidigare skede än vad det gjorde och även varför inte kraftigare 

åtgärder vidtogs. Vidare kan det tyckas lämpligt att de, vid en situation som var så pass 

allvarlig som den faktiskt var, till viss del skulle ha kunnat frångå sina huvudsakliga 
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prisstabilitetsmål för att istället inrikta sig på den finansiella stabiliteten. Dock är det alltid lätt 

att vara efterklok.    

8.1 Vidare diskussion 

Även då vi kan ifrågasätta räntepolitiken som fördes så går det inte för oss att se hur en annan 

räntepolitik skulle ha påverkat uppbyggandet av bolånebubblan. Det skulle vara intressant att 

undersöka hur olika nivåer på styrräntan skulle påverka utlåning och priser på tillgångar för 

att därmed få en djupare förståelse för hur räntan påverkar marknaden i olika avseenden. Med 

sådan information skulle en fördjupad analys av användandet av räntevapnet kunna göras.  

 

Dessutom skulle det vara intressant att utföra en studie om huruvida det är möjligt att 

upptäcka i tid att det rör sig om en spekulationsbubbla och därmed kunna sätta in 

motverkande åtgärder innan det är för sent. Detta genom att se om det går att identifiera 

indikatorer som visar på att en bubbla håller på att byggas upp.  
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