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SAMMANFATTNING 
Bankkriser genom historien följer ofta ett liknande mönster, men problemet är att 

marknadsaktörerna ofta tror att varje kris är unik och tar därför inte hjälp av tidigare erfarenheter 

av kriser. Under perioden 1970-2007 har inte mindre än 42 bankkriser ägt rum i 37 länder. De 

senaste exemplen för Sverige är 1990-talskrisen och den nuvarande bankkrisen. Genom att ha en 

större förståelse och kunskap för hur en bankkris uppkommer skulle eventuellt framtida 

bankkriser undvikas eller i alla fall förmildras.  

 

Sverre Knutsen och Hans Sjögren har vidareutvecklat en cykelmodell för vilka stadier en bankkris 

genomgår utifrån Charles Kindlebergers stegmodell för bankkriser som bygger på 

konjunkturansatsen. Denna studie syftar beskriva och förklara 1990-talskrisen och dagens 

bankkris utifrån Knutsen och Sjögrens cykelmodell för bankkriser. För att kunna besvara detta 

syfte har insamlingen skett genom textanalys, där böcker och artiklar till största del utgjort 

informationskällan. Vidare har kvantitativ data från främst Riksbanken och Statistiska 

Centralbyrån (SCB) inhämtats.   

 

Studien har visat att det är omöjligt att peka ut en grundläggande orsak då det finns flera i båda 

kriserna. Vi har kommit fram till att stora orsaker till 1990-talets bankkris var kombinationen av 

en avreglering av kreditmarknaden samtidigt som en gynnsam avdragsrätt gav upphov till en allt 

större efterfrågan på krediter i samhället, spekulation och en skadlig skuldtillväxt. Den 

amerikanska ideologin att alla skulle ha rätt att äga sitt eget boende förstärktes genom krav på 

bankerna angående utlåning till personer med lägre kreditvärdighet och är en av orsakerna till 

dagens bankkris. Avregleringen 1999 möjliggjorde att blanda bank-, försäkrings och 

investmentverksamhet i samma bolag samt tillät värdepappersiering i allt större omfattning. När 

den amerikanska bolånemarknaden drabbades av problem i mitten av 2000-talet var osäkerheten 

stor vem som var exponerad mot dessa problem på grund av värdepapperisering och 

ompaketering vilket gjorde att bankkrisen spred sig internationellt.  

 

Vidare har studien visat att grundläggande i att bankkriserna uppkom har att göra med 

marknadsaktörernas girighet att tjäna pengar under en högkonjunktur. Speciellt när denna 

girighet kombineras med problem av sorten moral hazard och asymmetrisk information. 
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FÖRKORTNINGS OCH BEGREPPSORDLISTA 
 

ABCP (asset backed commercial paper)- Obligationer med tillgångar som säkerhet, kortare löptid än 

270 dagar.  

ABS (asset backed security) - Ett slags värdepapper med tillgångar som säkerhet, exempelvis lån.  

Bank run - Inträffar när ett ansenligt antal bankkunder tar ut sina besparingar från banken. 

CDO (collaterlized debt obligation) - Strukturerad finansiell produkt bestående av exempelvis lån och 

obligationer. 

CRA (Community Reinvestment Act) - Förordningar i USA vars syfte var att uppmuntra och stödja 

utlåning för att möta de kreditbehov som fanns i samhället, speciellt de i medelklass och bland 

låginkomsttagare. 

GSA (Glass-Steagall Act )- Lag som medförde hårdare krav när det gällde redovisning, myndighets-

övervakning och kapitaltäckning på affärsbanker än på investmentbankern. Den förbjöd även 

banker att bedriva affärsbank och investmentbank inom samma företag. 

GSE (Government sponsored enterprise) - Företag som den amerikanska regeringen sponsrar. 

GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act) – Ersatte GSA 1999 och preciserade aktiviteterna som banker 

och deras holdingbolag fick ägna sig åt. Möjliggjorde för affärsbanker att göra mer 

investmentbankliknande affärer och placeringar. 

Fed (Federal Reserve) – USA: s centralbank. 

IMF (International Monetary Fund) - Internationella valutafonden. 

Lender of last resort - Staten eller centralbanken står som garant av likviditet vid en kris. 

LSS (leveraged super-senior conduits) – En syntetisk CDO. 

MBS (mortage backed security) – En ABS med hypotekslån som säkerhet. 

Moral Hazard – Situationen då ena parten i ett ingånget avtal ändrar sitt beteende efter att 

kontraktet signerats, så att de sannolikheter som tillskrivits endera partens sätt att agera inte 

längre gäller. Individen eller institutionen drabbas inte fullt ut av de negativa effekterna av sitt 

eget handlande. Därmed får individen eller institutionen ett incitament och en tendens att handla 

mindre försiktigt än annars. Genom detta drabbas den andra parten i transaktionen av de 

negativa konsekvenserna av den förstes handlande. 

OTC (over the counter)- Marknaden för onoterade värdepapper. 

SCB - Statistiska centralbyrån 

SEC (Securities and Exchange Commission) – USA:s finansinspektion. 
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SIV (structured investment vehicle) - Specialbolag vars ändamål var att underlätta värdepapperisering 

av subprimelån. En fond som höll långtidssäkerheter (såsom lån) och finansierade investeringar 

med hjälp av obligationer.  

Skäpbank – Ett bolag som skapades för ta hand om dåliga tillgångar, främst dåliga krediter så 

den ursprungliga banken kunde återhämta sig. 

Subprimelån - Lån där kontantinsatsen understeg 20 procent. Främst låntagare med låg 

kreditvärdighet.  

TED-spread - Skillnaden mellan tre månaders interbankränta och motsvarande statsskuldväxel 

som visar hur bankerna prissätter kreditrisken. 

Värdepapperisering - Ta en illikvid resurs och göra den likvid, exempelvis ett lån. Dessa 

ompaketeras till nya säkerheter.  
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1. INLEDNING 

 
Detta kapitel har för avsikt att beskriva problembakgrunden till det undersökningsområde vi valt att studera. 

Vidare följer en problemformulering, syfte och de frågor som vi ämnar besvara. Kapitlet avslutas med valda 

avgränsningar för studien och en beskrivning av vidare disposition.  

 

1.1. BAKGRUND         
Få, om ens någon, har under den senaste perioden undgått de ekonomiska svårigheter som pågått 

i världen.  

 

”En efter en faller i finansdominot”1 … ”Det värsta ligger fortfarande framför oss” 2 

 

Nyhetsrubrikerna från affärstidningen E24 är bara två beskrivningar av den kris vi dagligen 

kunnat läsa om i nyhetsupplagorna under det senaste året. Faktum är att finansiella kriser i form 

av börskrascher, industrikriser, börsfall och bankkriser egentligen inte är några nya fenomen utan 

har funnits lika länge som kapitalismen existerat. Vid en tillbakablick på det gångna seklet går det 

bara att konstatera att många länder varit enormt drabbade av olika typer av kriser.3 Under 

perioden 1970-2007 har inte mindre än 42 bankkriser ägt rum i 37 länder.4 Sverige har inte på 

något sätt varit förskonat från bankkriser och de två senaste exemplen är 1990-talskrisen och den 

nuvarande bankkrisen.5  

 

1.1.1. 1990TALSKRISEN 

Under årtiondet före krisen, det vill säga 1980-talet, skedde en radikal förändring av den 

finansiella marknaden i Sverige. Utvecklingen kom att ligga till grund för att bankkrisen ägde rum. 

                                                
1 E24 (2009-02-02) 

2 E24 (2009-02-02) 

3 Knutsen & Sjögren  (2005)  

4 Laeven & Valencia (2008)  

5 Ingves (2009-03-31) 
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Två devalveringar, 1981 och 1982, tillsammans med den högkonjunktur som nådde Sverige gav 

den svenska exportindustrin ett rejält uppsving och så också den svenska ekonomin i övrigt.6  

 

När den tidigare hårt reglerade svenska kreditmarknaden avreglerades under slutet av 1980-talet 

visade sig effekterna omedelbart genom en kraftig, okontrollerad kreditexpansion och över den 

närmaste femårsperioden ökade utlåningen med 133 procent.7 De snabbast expanderande 

finansiella instituten var under perioden finans- och mellanhandsinstituten, så som typer av 

bolåneinstitut, vilka förde en aktiv kreditförsäljning och bidrog till att bankerna följde med i 

trenden.8 

 

Utvecklingen på kreditmarknaden, tillsammans med hög inflation och gynnsamma skatteregler 

medförde att både privatpersoners och företags konsumtion, investeringar i fastigheter och 

finansiella tillgångar ökade.9 De kreditfinansierade investeringarna skapade således en spekulativ 

inriktning och mest utmärkande var fastighetspriserna som drevs upp till vad som skulle visa sig 

vara orimligt höga nivåer.10  

 

Med allt högre belåningsgrader krävdes inte mycket för att få marknaden i obalans och i 

september 1990 när finansbolaget Nyckeln ställde in sina betalningar var den svenska 

spekulationsbubblan definitivt punkterad.11 Tillgångspriserna vek kraftigt nedåt och mellan åren 

1990-1991 föll priserna med mer än 50 procent. Efter Nyckeln följde flera andra finansbolag och 

sedermera bankerna med i raset och krisen var ett faktum.12 Under perioden 1991-1994 

fördubblades statsskulden, 60 000 bolag gick i konkurs och 400 000 personer förlorade jobbet. 

Den svenska bankkrisen drabbade Sverige hårt och ansågs då av många vara den värsta bankkris 

någonsin som drabbat Sverige.13 

 

 

 

                                                
6 Lindgren et al (1994) 
7 Lindgren et al (1994) 
8 Larsson &  Sjögren (1995) 
9 Edin et al (1995) s.75 
10 Pettersson (1993) 
11 Bergström et al (2002)  
12 Larsson &  Sjögren (1995) 
13 Lönnblad (2003) 
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1.1.2.     DAGENS BANKKRIS  

Dagens bankkris såg under ett tidigt stadium ut att gå Sverige förbi. Bankkrisen härstammar från 

den amerikanska bolånemarknaden och smittoeffekten har tagit proportioner som ytterst få 

förväntade sig. Räknat från den hittills mest intensiva fasen i krisen, under mitten av september 

2008, började även Sverige påverkas påtagligt.14  

 

USA:s expansion av fastighetsmarknaden följde standardstegen i en bubbla. Uppsving på 

marknaden skedde på grund av fundamentala faktorer såsom låga räntor, immigration och en 

ökad vilja att investera i hus för framtiden. Denna expansion underblåstes av teknologiska 

förbättringar på bolånemarknaden bland annat i form av nya verktyg för riskhantering. Efter ett 

par år när spekulationen drivit upp priser och aktivitet på marknaden, var sista steget i bubblan 

nådd.15 Aktörerna på marknaden uppfattade däremot inte de olika signalerna på att en bubbla höll 

på att byggas upp och den överhängande risken för en bankkris. Citatet nedan från USA:s tidigare 

centralbankschef  Alan Greenspan (1987-2006) är bara ett exempel på att det inte verkade finnas 

någon medvetenhet om problemen på den amerikanska fastighets- och bolånemarknaden. 

  

 ” I would tell audiences that we were facing not a bubble but a froth-lot of small  

 local bubbles that never grew to a scale that could threaten the health of the overall economy”   

 - Alan Greenspan, 2007, The Age of turbulence.16 

 

I detta fall var det subprimelånen som låg till grund för den finansiella accelerationen.17  Dessa lån 

karaktäriseras av att låntagarna har låg kreditvärdighet. Mellan år 1996 och 2006 fördubblades 

denna typ av lån.18 Subprimelånen värdepapperiserades och paketerades om för att sprida 

kreditriskerna. Detta var först en bra idé, tills de sammanblandades igen och osäkerheten vem 

som satt på risken blev hög. När marknaden mattades av och fastighetspriserna började sjunka  

skrevs tillgångarna ner hos innehavarna. Marknadens aktörer blev mindre riskvilliga och ville till 

exempel inte köpa obligationer som bankerna emitterade. Detta ledde till att bankerna var 

tvungna att behålla dessa själva i sin balansräkning. De enskilda bankerna var då tvungna att låna 

för att täcka eventuella förluster. Istället för att bankerna lånade ut till varandra på 

                                                
14 Ingves (2008-11-13) 

15 Ubide (2007) 

16 Shiller (2008) s. 39 

17 Ubide (2007) 

18 Ingves (2008-03-13) 
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internbankmarknaden som de tidigare gjort hade denna ”frusit” och centralbankerna var istället 

tvungna att pumpa in pengar.19 

 

Northern Rock, Bear Stearns, Kaupthing Bank och Lehman Brothers är några av aktörerna som 

varit en del av bankkrisen. Till exempel spreds ryktet att den största brittiska bolånebanken 

Northern Rock skulle vara insolvent, vilket ledde till en så kallad bank run 15:e september 2007. 

Företeelsen, att insättarna rusade till banken för att ta ut sina pengar, hade inte skett sedan 1800-

talet i Storbritannien.20 I september 2008 förvärrades den finansiella oron ytterligare och övergick 

till en global bankkris. Eftersom en av världens dåvarande största investmentbanker Lehman 

Brothers ansökte då om konkurs samt att de två största bolåneinsituten Fannie Mae och Freddie 

Mac placerades under finansdepartementets förmyndarskap.21 

 

Få skulle kunna gissat att subprimelånen, som utgjorde en förhållandevis liten del av den 

amerikanska kreditmarknaden, kunde slå omkull banker som tidigare överlevt världskrig22, och 

dessutom göra 2008 till det sämsta börsåret i Sverige på -42 procent under 1900- och 2000-talet.23 
 

1.2.   PROBLEMOMRÅDE 
Att historien har mycket att lära oss råder det inga tvivel om. Under det senaste seklet har det 

finansiella systemet rubbats av ett flertal olika anledningar och därefter fått finansiella kriser som 

följd.24 Finansiella kriser har historiskt sett medfört att länders ekonomier gått in i djupa 

recessioner med kraftigt försvagade valutor som påföljd.25 

 

När finansiella kriser beaktas är det viktigt att separera begreppet bankkris från andra typer av 

finansiella kriser så som valutakriser, då den senare snarare handlar om ett stadium med plötsligt 

fall i valutan. Dessa prisfall i valutan påverkar visserligen bankers balansräkning, men har inte sitt 

ursprung i bankverksamheten på samma sätt som en bankkris.26  

 

                                                
19 Ubide (2007) 
20 Savic (2008) 
21 Scocco (2009) 
22 Ingves (2008-03-13) 
23 liu.se (2008) 
24 

Knutsen & Sjögren (2005)  
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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Inom forskningsområdet för bankkriser finns det i huvudsak två inriktningar. Dels en 

monetaristisk ansats och dels en konjunkturansats. Monetarister, som Milton Friedman och Anna 

Schwartz, anser att en verklig bankkris får till följd att penningmängden minskar i landet. En 

bankkris karaktäriseras av en bank run, där ett ansenligt antal bankkunder tar ut sina besparingar 

från banken, och orsakas av en bristfällig penningpolitik. När banker kollapsar påverkas 

bankinlåningen och därmed penningmängden. Den monetaristiska ansatsen tar avstånd ifrån att 

bankkriser skulle orsakas av kraftiga upp- och nedgångar i tillgångspriser. Detta händelseförlopp 

anses snarare vara en pseudo-finansiell kris.27  

 

Det monetaristiska synsättet har kritiserats för att vara alldeles för snävt.28 Förespråkare för 

konjunkturansatsen, däribland ekonomihistorikern Charles Kindleberger och makroekonomen 

Hyman Minsky, har en bredare syn på bankkriser. Ansatsens förespråkare anser att en bankkris 

kan omfattas av en skarp korrigering av tillgångspriser, konkurser i finansiella och icke-finansiella 

företag, valutakriser eller en kombination av dessa. Konjunkturansatsen bygger i huvudsak på 

hypotesen om finansiell instabilitet av Irvin Fisher. Utifrån hypotesen och Minskys teori har 

Kindlerbeger utvecklat en stegmodell för hur bankkriser genomgår olika faser.29 

 

Sverre Knutsen och Hans Sjögren har vidareutvecklat Kindlebergers stegmodell. De anser att 

Kindlebergers och Minskys teori behöver kompletteras inom vissa områden. Främst handlar det 

om att förtydliga rollen staten har i upprinnelsen till en bankkris. Staten har bland annat ett stort 

ansvar för regler finansiella aktörer måste följa. En omreglering kan leda till en konflikt mellan 

gamla och nya lagar vilket ökar risken för en bankkris.30  

 

Bankkriser genom historien följer ett liknande mönster, men problemet är att marknadsaktörerna 

ofta tror att varje kris är unik och tar därför inte hjälp av tidigare erfarenheter av kriser. 

Exempelvis har det funnits en tendens att aktörerna borsett från varningssignaler att en bubbla 

håller på att brista för att kortsiktigt få en hög avkastning. En bubbla börjar ofta med en 

innovation, exempelvis ett nytt finansiellt instrument. Investerare är först osäkra men ser 

avkastningsmöjligheter och börjar investera. Även banker och andra finansinstitut följer med i 

denna utveckling. Tillgångspriser ökar kraftigt under perioden vilket lockar fler investerare men 

                                                
27 Bäckström (1998) 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Knutsen & Sjögren (2005) 
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när priserna nått sin höjdpunkt faller de abrupt, vilket leder till stora förluster och i vissa fall till 

en bankkris.31   

 

Många studier som genomförts inom området har inriktat sig på hur pågående kriser kan mildras 

och på bästa sätt lösas, hur insättarnas pengar ska räddas och hur stigande arbetslöshet ska 

hanteras. Minst lika intressant är emellertid hur en kris byggs upp och vilka bidragande orsakar de 

kan tänkas ha. Frågan är således om det finns olika stadier en bankkris genomgår. Genom att 

identifiera hur bankkriser byggs upp och vilka stadier den genomgår finns en bättre möjlighet att 

lära av historien och få en större förståelse för fenomenet. En sådan medvetenhet skulle kunna 

bidra till att aktörerna på marknaden lättare kan förebygga framtida bankkriser. Eftersom 

Knutsen och Sjögrens cykelmodell för bankkriser behandlar olika stadier i en bankkris finner vi 

det därför intressant att undersöka hur väl modellen stämmer in på 1990-talskrisen och dagens 

bankkris. Genom att använda cykelmodellen kan även möjligheten finnas att avgöra vilket 

stadium vi befinner oss i dagens bankkris och om möjligt se vad som väntar.  

 

Då vi kommer använda oss av Knutsen och Sjögrens cykelmodell krävs därför att definiera 

begreppet bankkris: 

 
 En bankkris uppstår när det finns instabilitet i ekonomin, samtidigt som priser på 

 finansiella tillgångar kraftigt viker nedåt, blancolån kraftigt ökar, låntagare inte 

 längre klarar av att betala sina skulder och bankerna har svårigheter att möta 

 efterfrågan från låntagare.32 

 

1.3. SYFTE 
Syftet med denna studie är att beskriva och förklara 1990-talskrisen och dagens bankkris utifrån 

Knutsen och Sjögrens cykelmodell för bankkriser. 

                                                
31 Reinhart (2008) 
32 Knutsen & Sjögren (2005) 
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1.4.  FRÅGESTÄLLNINGAR 
Problemdiskussionen och syftet leder fram till studiens huvudsakliga frågeställningar: 

 

· Vad orsakade 1990-talskrisen respektive dagens bankkris? 
· Vilka är de olika stadierna i en bankkris? 

 

1.5.  AVGRÄNSNINGAR 
Studien har fokuserat på faktorer som leder till en bankkris och har därför inte för avsikt att 

redogöra för alla typer av finansiella kriser och dess faktorer. I denna uppsats har bankkriser i 

Sverige från 1980-talet fram till 2009 studerats. De bankkriser studien har för avsikt att analysera 

är således tidigare förklarade 1990-talskrisen som verkade under åren 1991-1993 samt den 

nuvarande bankkrisen som utbröt 2007. Vi har följaktligen även valt att studera perioderna innan 

krisernas utbrott för att kunna analysera upprinnelsen till kriserna.  

 

Eftersom vi är intresserade av att studera en cykelmodell som kartlägger bakgrunden till en 

bankkris har vi valt att avgränsa studiens inriktning genom att utesluta den monetaristiska 

ansatsen då den snarare syftar till penningmängdens betydelse och därmed snarare belyser hur 

centralbanker ska lösa kriser. Riksbankens penningpolitik och andra centralbankers roll kommer 

beröras som en del i cykelmodellen, men vi kommer inte att analysera hur bankkriser ska lösas på 

bästa sätt.  

 

Ytterligare en avgränsning är att vi har valt att endast analysera kriserna utifrån Knutsen och 

Sjögrens cykelmodell och inte de bakomliggande modellerna från Minsky och Kindleberger.  
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VIDARE DISPOSITION 

 

Figur 1: Disposition
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2. METOD 
Detta kapitel redogör för och diskuterar vårt vetenskapliga synsätt samt praktiska tillvägagångssätt för denna 

studie. Detta hjälper läsaren att förstå om vårt val av metod och arbetssätt har påverkat studien och dess resultat. 

  

2.1.    POSITIVISM 

Positivism grundas på experiment och kvantitativa mätningar.33 Positivism innebär att forskaren 

har en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket innebär att forskaren ska tillämpa naturvetenskapens 

metoder på sin studie av den sociala verkligheten.34 Förespråkare av denna inriktning menar att 

det finns en objektiv värld utanför oss själva och för att kunna studera denna verklighet på ett 

objektivt sätt måste undersökaren vara neutral. Otillförlitlig data är till exempel personliga 

upplevelser och tolkningar då de inte anses vara objektiva.  Målet är att använda objektiva data 

där insamlandet av datan gjorts på samma sätt utan åtskillnad mellan natur- och 

samhällsvetenskap. Datan kan användas för att dra generella slutsatser. All forskning ska bygga på 

tidigare forskning, det vill säga den anses vara kumulativ, så den fördjupar och breddar den 

kunskap som fanns sedan tidigare.35 

 

Uppfattningen om verkligheten påverkas av samhällets normer där individen är uppväxt och 

tidigare erfarenheter; alla har därför en förförståelse.36 Detta innebär att vi hade en förförståelse i 

utgångsläget för denna uppsats och denna har påverkat hur vi har uppfattat och tolkat 

information. Författare av litteratur vi har använt oss av hade en annan bakgrund och 

förförståelse än vi, vilket gör att informationen vi använt oss av har tolkats i flera led. De 

slutsatser som vi kommit fram till i denna uppsats är också starkt bundna till oss som 

undersökare. Den slutgiltiga tolkningen görs dessutom av läsaren av vår uppsats som i sin tur 

påverkats av sin särskilda förförståelse.     

 

                                                
33 Kvale (1997) 
34 Bryman (2002) 

35 Jacobsen (2002) 
36 Thurén (2004) 
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Vi tror inte att en forskare kan vara helt objektiv utan en viss subjektivitet är omöjlig att undvika. 

Intersubjektivitet innebär att all kunskap är subjektiv men att det råder en större sannolikhet för 

en sann beskrivning då flera individer uppfattar samma fenomen på samma sätt och ju mer dessa 

individer är oberoende av varandra desto större sannolikhet för att händelsen är sann.37 Vi anser 

att olika oberoende empiriska studier kan bidra till att skapa en sann och i högre grad objektiv 

bild av verkligheten. Därför har vi använt oss utav många olika källor för att ta reda på orsakerna 

till de olika bankkriserna. Cykelmodellen vi utgått ifrån i denna studie kan däremot ses inneha 

hög grad av subjektivitet på grund av att detta är resultat från två forskare. Dock bygger 

cykelmodellen på tidigare forskning inom området, vilket borde bidra till en högre 

intersubjektivitet.   

 

2.2.   ANGREPPSSÄTT      

En deduktiv studie innebär att forskaren utgår ifrån teorin för att sedan formulera hypoteser och 

frågeställningar för en empirisk forskning. Utifrån denna förkastas eller bekräftas teorierna eller 

hypoteserna. Motsatsen till detta är induktion som där tar utgångspunkt i gjord undersökning 

exempelvis genom observationer och genom resultatet formar sin egen teori eller generella 

slutsatser. Den ena metoden utesluter inte den andra utan de kan innehålla inslag av varandra.38 

Vi eftersträvade inte att skapa en ny modell för bankkrisers förlopp utan avsåg att undersöka om 

Knutsen & Sjögrens cykelmodell kunde användas för att förklara varför 1990-talskrisen och 

dagens bankkris skedde. En deduktiv ansats passade därför oss bäst för att vi ville bilda oss en 

uppfattning om cykelmodellen innan vi tittade på det empiriska materialet. Genom att använda 

cykelmodellen ville vi även fastställa vilket stadium vi befann oss i gällande dagens bankkris och 

vad vi kunde vänta oss den närmsta tiden innan krisen var över.  

 

2.3.  INSAMLING OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

För att bilda oss en grundläggande uppfattning om bankkriser medverkade vi i början av studien 

på föreläsningar i kursen ”Finansiella kriser och ekonomisk brottslighet39.” Parallellt läste vi in oss 

på området bankkriser för att senare gå igenom den cykelmodell för bankkriser vi valde att 

använda oss av i studien. Den tillhandahölls från vår handledare Hans Sjögren. Modellen vi 

                                                
37 Jacobsen (2002) 

38 Bryman (2002) 

39 Kurskod: 730G64,  Linköpings universitet 
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utgick ifrån avsåg att förklara olika faser i en bankkris och vi undersökte om det gick att applicera 

den på de bankkriser vi valde ut.  

 

Vidare samlade vi under studiens gång in fakta om de båda bankkriserna vi avsåg att studera. Det 

finns två olika typer av material som kan ligga till grund för en studie, primärdata respektive 

sekundärdata. Primärdata innebär att insamling av data sker på egen hand eller rådata som ej är 

bearbetad och sekundärdata innebär att undersökaren utgår från redan befintligt material och gör 

sin analys.40 I denna uppsats använde vi oss av både primär- och sekundärdata. Vår primärdata 

bestod bland annat av offentlig statistik om fastighetsprisutveckling och ränteutveckling från 

Statistiska centralbyrån (SCB), Riksbanken och Ecowin. Denna statistik använde vi för att kunna 

åskådliggöra på ett tydligare sätt hur exempelvis fastighetspriserna ökade. Sekundärdata vi 

använde oss av hämtades från tryckta böcker, Internet och artiklar om de olika bankkriserna. För 

att hålla oss uppdaterade gällande dagens bankkris som pågick under studiens gång tillgodogjorde 

vi även oss daglig information via exempelvis dagspress samt television. Av naturliga skäl fanns 

det betydligt mer tryckt material gällande 1990-talskrisen jämfört med dagens bankkris. Vi 

använde oss därför mer av artiklar och information från exempelvis Riksbanken gällande dagens 

bankkris. Förutom det använde vi även oss av nyutgivna böcker ifrån kända författare inom 

ämnet, då vi även ansåg dessa tillförlitliga.  

 

En kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod handlar om vilken typ av information som samlas 

in, siffror (kvantitativt) eller ord (kvalitativt).41  Insamlandet genom en kvalitativ metod sker till 

exempel genom intervjuer eller textanalyser medan den kvantitativa metoden fokuserar på 

mätningar vid datainsamlingar och statistiska analysmetoder. Den ena metoden utesluter inte den 

andra 42  Vår huvudsakliga informationskälla bestod av textanalyser medan en viss del av det 

insamlande materialet bestod av rådata i form av statistik. Begreppsmässigt använde vi oss därför 

av båda metoderna. Vi använde även viss information från en presentation vi medverkade på om 

dagens bankkris av Dusko Savic, investeringsspecialist på Skandia.  

 

 

 

                                                
40 Edling &  Hedström (2003) 
41 Jacobsen (2002) 
42 Patton  (1990) 
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2.4.  TROVÄRDIGHET 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och stabilitet, det vill säga om resultatet från 

undersökningen blir densamma om någon annan skulle genomföra undersökningen igen eller om 

slumpen och tillfälliga faktorer påverkar den.43 Om någon annan skulle genomföra en liknande 

undersökning som vår är det svårt att säga om de garanterat skulle komma fram till samma 

resultat. Det beror nämligen på en mängd olika faktorer. I vårt fall använde vi oss av fakta och 

rådata som visserligen skulle se likadan ut oavsett när i framtiden den skulle tas fram för den 

historiska bankkrisen på 1990-talet. Däremot behandlade vi en bankkris som pågick under 

studiens gång vilket gjorde att det hela tiden kom ny fakta och statistik vilket självklart skulle 

påverka om en studie i ämnet skulle genomföras en tid efter vår studie. Tolkningen av statistik 

och texter kan även bli annorlunda om någon annan gör det, vilket kan ha betydelse för 

undersökningens utfall.  

 

Det vi avsåg med studien var att kunna se olika mönster i en bankkris uppkomst och 

händelseförlopp utifrån den valda cykelmodellen. Då vi analyserade en pågående bankkris kan det 

därför vara svårt att genomföra en exakt likadan studie i framtiden och komma fram till samma 

sak. Vårt tillvägagångssätt och våra avgränsningar för studien beskrivs däremot relativt tydligt 

vilket ger en ökad reliabilitet.    

 

Med tanke på att vi inte valde att genomföra någon egen insamling av data genom 

enkätundersökning eller intervju kunde vi inte påverka den statistik som användes i studien vilket 

även ökar reliabiliteten.  

 

Validitet rör frågan om mätinstrumenten mäter det som är ämnat att mätas.44 Inre validitet berör 

hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten. Detta kan prövas genom att jämföra 

undersökningen och slutsatserna med andra samt kritiskt granska resultaten. Flera 

insamlingstekniker och olika typer av data krävs också för en högre validitet.45 Våra 

insamlingstekniker har varit statistisk data samt skrivet material till exempel i form av artiklar och 

böcker. Vi har försökt att säkerställa att informationen varit korrekt i största mån det varit möjligt 

och använt oss av källor som vi ansett trovärdiga. Då vi som sagt inte själva kunde genomföra 

insamlingen av data utan använt oss av färdig statistik från exempelvis SCB och Riksbanken 
                                                
43 Bryman (2002) 

44 Ibid. 

45 Wiedersheim & Eriksson (1978) 
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förutsatte vi att de använt sig av rätt mätinstrument. Det kan vidare diskuteras i vilket syfte 

informationen samlats in. Risken med att använda information i en studie som inte inhämtas själv 

är att den kan vara vinklad till fördel för beställaren. Vi har dock i huvudsak använt information 

om exempelvis räntor, börsutveckling och TED-spread vilket vi anser inte har kunnat påverkas 

av någon sådan aspekt.  

 

Yttre validitet innebär i vilken grad undersökningens resultat kan generaliseras.46 Genom studien 

avsåg vi inte att ta fram en ny modell som gällde för bankkriser utan undersöka om Knutsen & 

Sjögrens cykelmodell stämde in på de utvalda bankkriserna.  

 

2.5. METOD- OCH KÄLLKRITIK 

 

Eftersom att vi hade en deduktiv ansats och därmed utgick från en cykelmodell för bankkriser 

stadium kan det ha påverkat hur vi uppfattade de olika bankkrisernas orsaker och 

händelseförlopp. Det skulle till exempel ha utryckt sig i att vi valt att presentera orsaker som 

passade in i modellen.  I största mån har vi försökt att undvika detta genom att ta information 

från många källor för att få med olika synsätt på orsakerna och händelseförloppen för 

bankkriserna. Detta problem skulle kunnat ha undvikits genom att ha haft en induktiv ansats och 

därmed samlat in material om de olika kriserna före vi tog reda på om det fanns någon modell för 

att förklara de olika stadierna. Men eftersom syftet med undersökningen var att utreda om en 

specifik modell kunde användas för att förklara upprinnelsen till bankkriserna var inte en induktiv 

ansats ett alternativ för oss. Om vi inte skulle utgått från en bestämd modell skulle det däremot 

varit att föredra en induktiv ansats.  

 

Cykelmodellen vi utgått från i denna studie var vid studiens tidpunkt opublicerad. Det förefaller 

frestande att ifrågasätta giltigheten i en sådan teori. Vi anser dock att detta inte utgjorde något 

problem då modellen var en vidareutveckling av Kindlebergers publicerade stegmodell för 

finansiella kriser. Denna har förtydligats bland annat genom att belysa statens roll i en bankkris.  

 

Ett kritiskt förhållningssätt vid val av litteratur är viktigt att ha för att kunna avgöra en författares 

trovärdighet och försöka undvika eventuella subjektiva åsikter och vinklingar. Objektivitet är med 

andra ord särskilt viktigt för att undvika att en författares personliga åsikter räknas som 
                                                
46 Wiedersheim & Eriksson (1978) 
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allmänna.47 Som tidigare sagts tror vi inte att en författare kan vara objektiv utan en viss 

subjektivitet är svårt att undvika. För att undvika eventuella problem med vinklad information 

använde vi oss av ett flertal olika källor. Vi jämförde även informationen mellan olika källor för 

att säkerställa att informationen var densamma i flera studier. Dessutom har vi använt 

information från Riksbanken, SCB och Finansinspektionen som bör anses vara tillförlitliga källor.  

 

Främst gällande dagens bankkris har vi tillgodogjort oss information från icke-vetenskapliga 

artiklar, dagspress och andra elektroniska källor, exempelvis Dagens Nyheter och E24. Detta 

gjorde vi på grund av att dagens bankkris fortfarande pågick under studien och det kom hela 

tiden ny information om händelser, vilka inte hunnit tryckas i till exempel en bok. Som sagts 

tidigare försökte vi kontrollera denna information i största mån med flera källor för att säkerställa 

dess giltighet.  

 

Det publicerades ny information om orsaker till dagens bankkris och orsaker framhölls som olika 

viktiga av skilda författare och forskare. Därför kan det därmed visa sig när krisen är över och 

den analyserats vidare att andra orsaker dyker upp eller att vissa som berörts i denna studie 

förkastas. Gällande 1990-talskrisen var fördelen att den var avklarad och därmed fanns det ett 

slags ”facit” genom att orsaker kunnat analyseras en längre tid.  

 

                                                
47 Rienecker & Jørgensen (2004) 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras och förklaras viktiga teoretiska aspekter kring hur bankkriser uppkommer utifrån 

Knutsen och Sjögrenhypotesen. Vidare redogörs för vilka stadier som finns i en bankkris samt hur de kan spridas 

internationellt. Kapitlet avslutas med en beskrivning av Basel I, Basel II, subprimelån och värdepapperisering för 

att ge läsaren en bättre förståelse för begreppen.     

3.1. KNUTSEN OCH SJÖGRENHYPOTESEN  

3.1.1. BAKGRUND  

Knutsen och Sjögren har byggt upp sin cykelmodell utifrån den stegmodell för bankkriser som 

Kindleberger utvecklade 1978. Kindlebergers modell bygger på en stor mängd historiskt material 

från bankkriser. Han har dessutom tagit in ett flertal delar från makroekonomen Hyman Minskys 

teori om bankkriser.48 

Upprinnelsen till en kris förklaras i Kindlebergers stegmodell av exogena effekter som 

förskjutningar av det makroekonomiska systemet. Förskjutningarna kan orsakas av en rad olika 

företeelser, till exempel en teknisk uppfinning eller en politisk händelse. Om händelsen är 

tillräckligt omfattande kommer det skapas nya vinstmöjligheter på åtminstone en sektor av 

marknaden. Förutsättningar för en högkonjunktur drivs på av investeringsvilliga företag och 

individer vilka uppmuntras av en ökad kreditexpansion, varpå penningmängden ökar.49 

Nya vinstmöjligheter, investeringsvilja, ökad kreditgivning och en ökad penningmängd leder till 

att allt fler lockas till en mer spekulativ inriktning på marknaden. Dessa spekulationer leder 

sedermera till ökade kortsiktiga vinster som ligger långt över det normala. Tillsammans med ett 

irrationellt beteende skapas bubblor eller så kallade manier. Begreppet manier betonar det 

                                                
48 Knutsen och Sjögren (2005) 
49 Kindleberger (1999) 
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irrationella beteendet på marknaden medan bubblan varslar om bristningen. En bubbla innebär 

en uppåtgående prisrörelse som omspänner ett allt vidare område för att sedan spricka. 50 

 

 Minskys modell, som Kindleberger utgått ifrån, är begränsat till ett land. Dock har historien visat 

att spekulationsbubblor tenderat att sprida sig till andra länder vilket Kindleberger tagit hänsyn 

till.51  (Internationell spridning berörs vidare i avsnitt 3.2)  

 

Det krävs inte stora händelser för att omvandla mani till panik, vilket sätter igång krisen och 

bringar stor skada. Problemet smittar sedan av sig på resterande delar av det finansiella systemet 

och skapar sedermera finansiell instabilitet och skulddeflation.52 Begreppet panik definieras som 

en plötslig oro i samhället över vad som händer på den finansiella marknaden. Händelseförloppet 

i en panik kännetecknas av att den rädsla som finns på marknaden startar en placeringsrush från 

illikvida till mer likvida tillgångar. Detta leder till ett ökat antal konkurser bland de finansiella och 

icke-finansiella aktörerna samt dramatiska prisminskningar på tillgångar. Denna fas är kraschen.53 

 

Knutsen och Sjögren menar att Minskys och Kindlebergers teorier är bra verktyg för att analysera 

tidigare kriser men måste kompletteras på vissa områden där de inte är så tydliga. Framförallt har 

de en brist. Varje recession sammanfaller inte alltid med en bankkris som Kindleberger och 

Minsky menar. En avmattning av ekonomin kan således inte ensam förklara orsakerna till varför 

en bankkris uppstår. Uppkomsten av en bankkris kan förklaras på olika sätt, antingen som en 

krasch förorsakad av väsentliga nedskrivningar av lån och därför svag återbetalningsförmåga, eller 

som en panik, eller en panik följt av en krasch.54 

 

Statens roll i perioden som leder till finansiell instabilitet måste även förtydligas, vilket kallas 

institutionella faktorer. Förutom att staten agerar som lender of last resort, det vill säga står som 

garant av likviditet vid en kris, och styr penningpolitiken är de också ansvariga för de lagar som 

de finansiella aktörerna måste följa. Som tidigare konstaterats sammanfaller inte alltid en 

recession med en bankkris, men gemensamt för bankkriser är att alla föregåtts av djupgående 

omregleringar under en längre högkonjunktur. Det är således snarare ekonompolitiska beslut som 

                                                
50 Kindleberger (1999)

 

51 Ibid.
 

52 Ibid.
 

53 Knutsen & Sjögren (2005)
 

54 Ibid. 
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förändrar spelreglerna på kapitalmarknaderna som skapar bankkriser, än växande konjunkturer. 

Statens omedvetenhet om vilka mekanismer de nya lagarna aktiverar omöjliggör statens förmåga 

att förutspå hur förändringarna kommer påverka det finansiella systemet.55 Begreppet 

institutionell konflikt är central i resonemanget. För att en makroekonomisk chock ska inträffa 

och leda fram till en bankkris krävs en konflikt mellan gamla och nya lagar. När en omreglering 

sker på marknaden tar det tid för vissa aktörer att anpassa sig till den nya situationen. Den 

institutionella konflikten är därför resultatet av omreglering i kombination med 

anpassningströgheten.56 

  

Krismodellen bör även belysa samspelet mellan gällande spelregler och företagsstrategier på 

kapitalmarknaden. Aktörernas företagsstrategier, främst i avseende på belöningsstruktur och 

riskbenägenhet, ligger delvis i händerna på makthavarna och beror delvis på mentaliteten hos 

aktörerna. Bankers villighet att acceptera risker för kreditförluster är beroende av dess 

makroekonomiska omvärld, regelverk och interna ledning samt kontrollsystem. Kreditförluster 

kan således orsakas av en rad olika händelser såsom ledningsbeslut, missanpassning mellan gamla 

och nya lagar eller genom allmänna marknadsrörelser. Mest sannolikt är dock att kreditförlusterna 

orsakas av en kombination av de tre händelserna.57 

 

Den sista aspekten som bör komplettera stegmodellen är att skillnader i lånepolicys inom 

banksektorn måste tas i beaktande. Olika bankers strategier måste analyseras och kopplas 

samman med kreditförluster i krisen. Skuldsättningsgraden i finansiella institut måste då studeras i 

relation till kapitalstrukturen i icke-finansiella bolag för att på så sätt kunna urskilja lånepolicys 

från båda sidor.58  

  

3.1.2.  CYKELMODELLEN 

Nedan illustrerar figur 2 hur de olika stadierna i krisen ter sig som en cykel, det vill säga att 

stadium 1 leder till stadium 2, vilket i sin tur leder till stadium 3 och så vidare. Cykelprocessen 

startar sedan om, där stadium 1 således efterföljer stadium 7.59 

 

                                                
55 Knutsen & Sjögren (2005) 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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Figur 2: Egen modell av olika stadium i en bankkris. (Källa: Knutsen och Sjögren, 2005, ”Institutional Clash 

and Financial Fragility. Evolution of Nordic Financial Crises”).  

 

Inledningsskedet av en kris kännetecknas i stadium 1 av finansiell tillväxt orsakad av en ökad 

optimism tillsammans med en ökad efterfrågan på finansiellt kapital i den icke-finansiella sektorn. 

För att möta den ökade kreditefterfrågan och bibehålla en god service kommer aktörerna inom 

den finansiella sektorn i stadium 2 förändra sina organisationer och företagsstrategier. Framförallt 

ter sig detta genom att marknadsaktörerna blir mer integrerade och koncentrerade genom att 

genomföra fusioner och förvärv. Detta i syfte att stärka sina finansiella muskler och således bli 

mer konkurrenskraftiga.60   

 

Marknadsutvecklingen i stadium 1 och 2 leder till en omregleringsprocess i stadium 3.  I 

övergångsskedet resulterar samexistensen mellan gamla och nya lagar tillsammans med de nya 

företagsstrategierna och givet de nya vinstmöjligheterna efter avreglering, i en institutionell 

konflikt. I huvudsak framträder konflikten i två utpräglade processer. Dels genom omfattande 

förändringar i regelverket och dels genom institutionell stränghet, inkluderande hur aktörerna på 

marknaden tolkar den nya situationen och de nya reglerna. Som en följd av konflikten minskas 

aktörernas marginaler då olika mekanismer, så som konkurrens, kreditexpansion och en ökad 

riskbenägenhet, aktiveras. Även aktörernas kontrollmekanismer, såsom kreditkontroll, försvagas 

                                                
60 Knutsen & Sjögren (2005) 
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påtagligt under perioden och om dessa inte anpassas efter den nya situationen kommer konflikten 

fortsätta att medföra ekonomiska konsekvenser. Missanpassningen mellan gamla och nya lagar 

kan dock utnyttjas genom att introducera nya företagsstrategier och på så sätt finna nya 

vinstmöjligheter. Detta leder till att avregleringen blir mycket starkare än tanken var från början. 

Med indirekt medhåll från lagstiftande politiker kommer vinstdrivna aktörer på kreditmarknaden 

expandera sina affärer omedvetna om risken som dåligt koordinerade lagar och direktioner 

medför.61 

 

Möjliggörande av olika former av finansiella innovationer leder således fram till det stadium 4 i 

cykelmodellen. I detta stadium finns en fortsatt benägenhet hos marknadsaktörerna att ta på sig 

risk och kapitalmarknaden blir därför mer diversifierad genom att fler sub-sektorer bildas. 

Expansionen på marknaden leder till en finansiell boom vilken i sin tur leder till att tillströmning 

av likviditet ersätter organisk ekonomisk tillväxt. Problemet för staten är i detta skede att avgöra 

om det handlar om en normal finansiell boom eller en framkommande bubbla. Sett ur 

allmänhetens perspektiv är implementering av liberaliserande åtgärder i således inte ett problem 

såvida det handlar om en viss institutionell tröghet. Så länge hushållen och företagen utnyttjar de 

nya möjligheterna i värdetillväxten som skapats ställer sig många positiva till förändringen.62 

 

Den spekulativa inriktning om marknaden i stadium 4 underblåses i stadium 5 av en allt högre 

skuldsättningsgrad hos allmänheten. Förväntningarna om stigande tillgångspriser späder på den 

spekulativa inriktningen på marknaden och leder så småningom till en finansbubbla, där 

finansiella tillgångar i relation till BNP når sin kulmen. I detta skede kommer konsekvenserna bli 

skuldtillväxt. För att få en fördjupad inblick i skuldtillväxten innan en kris behövs ytterligare 

termer definieras; finansiell sårbarhet, finansiell stress och systematisk risk. 63  

 

Finansiell sårbarhet uppstår när investerare vänjer sig vid vinster baserade på ständigt stigande 

priser på tillgångar som, åtminstone delvis, är genererade genom tillgångsbyten. Investerare 

kommer i detta skede skifta till en mer spekulativ inriktning. Dock är förutsättningen att 

värdeökningar på tillgångarna kan relateras till en betydande del i kreditexpansionen och inte 

motsvarar den ökade avkastningen. Insikten om den  finansiella sårbarheten i systemet, i form av 

                                                
61 Knutsen & Sjögren (2005) 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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olönsamma och skuldsatta tillgångar, kommer i ett visst stadium identifieras av aktörerna på 

marknaden, varpå vinsthemtagningen börjar och bubblan spricker.64   

 

Den finansiella sårbarheten som breder ut sig på marknaden följs av en utveckling där 

betalningsförmågan bland hushållen och bland icke-finansiella bolag kommer att minska. Den 

positiva attityden till utvidgad skuldtillväxt som skapas bland allmänheten fortsätter till dess att 

hela det finansiella systemet är fylld med systematisk risk. Steget till en generell bankkris är endast 

en mindre chock i det sköra systemet.65 

 

Efter en optimistisk period av tillgångsprisinflation följer en period av tillgångsprisdeflation     

och bubblan spricker i stadium 6. Den finansiella sårbarheten övergår således till finansiell stress 

där allt fler bolag inom den icke-finansiella marknaden får svårigheter att förnya sina lån. 

Förekomsten av finansiell stress innebär att enskilda aktörer får en minskad möjlighet att göra 

lönsamma affärer och således en minskad förmåga att betala tillbaka på sina lån samt en lägre 

kreditvärdighet. Företeelsen kan också spridas när antalet konkurser ökar eller genom 

betalningssystemet när bankerna avslår företagscertifikat.66  

 

Hur finansiell stress utvecklas i ett land beror främst av tre faktorer. För det första beror det på 

om krisen gått så långt att staten upprättat krisåtgärder som så kallade skräpbanker eller  lender of 

last resort. En skräpbank innebär att ett sidobolag bildas hos den drabbade banken för ta hand 

om dåliga krediter så att den friska delen av banken får möjlighet att återhämta sig. Centralbanken 

skjuter normalt till likvida medel som undsättning för marknaden eller ett enskild drabbat institut 

om insolvens uppstår. För det andra beror det på hur många aktörer som drabbats, ju fler desto 

högre grad av finansiell stress. För det tredje beror omfattningen av finansiell stress på 

beteendefaktorer relaterade till rationalitet, moral hazard, det vill säga moraliskt risktagande, och 

om kollektiva åtgärder har någon påverkan på det generella resultatet.67  

 

Från den negativa utvecklingen på makroekonomisk nivå utvecklas systematisk risk från en 

kombination av finansiell sårbarhet i den icke-finansiella sektorn och överdriven kreditrisk i den 

finansiella sektorn i modellen. Systematisk risk är således underordnat konceptet finansiell stress 

och uppstår inte bara i samspelet mellan existerande lagar och företagsstrategier utan också när 

                                                
64 Knutsen & Sjögren (2005) 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 



28 

Vad orsakar bankkriser? 
 
 

 

nya och kvarstående lagar inte harmoniserar med varandra. Den systematiska risken kännetecknar 

faran av smittoeffekten i en kris och byggs upp i stadiet innan en krasch när en aktör tar en risk 

som orsakar mer risk för andra i det finansiella systemet.68   

 

Den finansiella nedgång som sker leder till kraftiga börsfall efter mer eller mindre panikartade 

försäljningar av aktier. I vissa fall leder även nedgången till en bank run, det vill säga att ett 

ansenligt antal bankkunder tar ut sina besparingar från banken. Den systematiska risken som 

bildats sedan tidigare sprids genom de finansiella organisationerna och orsakar en betydande 

nedgång i den finansiella tillväxten.69 

 

Som en konsekvens av bankkrisen kommer hela systemet, men framförallt de mest påverkade 

organisationerna, behöva stöd av centralbanken och eller staten i det sjunde och sista stadiet. 

Räddningsaktioner sker dels genom åtgärdsprogram i form av lågräntepolitik, dels genom 

bildande av lender of last resort och bildande av skräpbanker. Antalet aktörer på marknaden 

minskar i detta stadium främst på grund av att illikvida aktörer köps upp av likvida. Dessutom 

sker kontraktion inom den finansiella sektorn vilket leder till kreditåtstramningar. Som en följd 

kommer icke-finansiella sektorn härigenom bli mer beroende av intern finansiering och 

finansiering utanför den traditionella finansiella sektorn än tidigare. Efterspelet av en bankkris 

sker även i form av striktare lagar samt ökad tillsyn.70 
 

3.2. INTERNATIONELL SPRIDNING AV KRISER  
 

Finansiella kriser har en tendens att bli internationella genom att de sprider sig från land till land. 

På internationella marknader stiger och faller varupriser tillsammans. Däremot är det 

anmärkningsvärt att även värdepapper gör detsamma trots att endast ett fåtal värdepapper kan 

sägas vara helt internationella, det vill säga att de säljs på flera marknader med priser som är 

förenade genom arbitrage. Detta har i historien till exempel visat sig 1929 då samtliga börser 

kraschade samtidigt.71 

 

                                                
68 Knutsen & Sjögren (2005) 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Kindleberger (1999) 
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Uppsving, oro och panik på olika nationella marknader överförs genom olika typer av 

förbindelser. Varu- och värdepappersarbitrage, penningrörelser i olika former och ren psykologi 

är förbindelser som finns vilka kan anta olika former. När en bubbla bildas och  i ett senare skede 

orsakar panik i ett land sprider sig oron ofta vidare, dels till andra sektorer på den enskilda 

marknaden men även till andra länder genom olika psykologiska kanaler. När det sker en nedgång 

i priset på en vara, speciellt en som är föremål för omfattande handel, kan bankrutter och 

bankkrascher förorsakas beroende på marknadernas sårbarhet. Denna hänger i sin tur samman 

med inflytandet av spekulanter. Samma resonemang gäller även för värdepapper. Förutom att 

internationella värdepapper stiger och faller samtidigt kan även inhemska göra det utan att vara 

föremål för handel. Detta genom psykologisk inverkan eller exempelvis räntepåverkan som 

överförs genom kortfristiga kapitalrörelser.72 Samma psykologiska krafter som styr 

värdepappersmarknaden påverkar även andra tillgångsmarknader, exempelvis har 

fastighetsmarknaden drabbats av bubblor ett flertal gånger.73 

 

Spekulationsobjekten varierar från bubbla till bubbla och från kris till kris. Det förekommer även 

antaganden om att vissa länder är mer benägna att spekulera än andra. En föreställning om att 

bankinstitut ger mer upphov till spekulation i vissa länder finns även. Det påstods år 1830 att 

USA var “det klassiska hemlandet för kommersiell och ekonomisk panik74”. Detta var en vanlig 

åsikt, som sannolikt berodde på den vilt spekulerande bankverksamheten.75  

 

Det finns olika typer av psykologiska faktorer, bland annat kvantitativa och moraliska faktorer. 

De kvantitativa ger indikatorer för när marknaden är på en lämplig nivå och när den är över- 

respektive undervärderad och således när det är en bra tid att köpa eller sälja. Olika analyser 

genomförs för att avgöra om exempelvis aktien är rätt prissatt. De moraliska faktorerna 

behandlar styrkorna i skälen som gör att investerare tvingas att köpa, vilket vägs mot 

alternativkostnaden. Intuition och känslomässiga styrkor gällande argumenten för att investera i 

marknaden vägs mot befintligt välstånd och eventuellt behov att spendera pengarna idag istället. 

Moraliska faktorer påverkas mycket av rykten och andras åsikter och tankar, det vill säga att det 

                                                
72 Kindleberger (1999) 
73 Shiller (2005) 
74 Kindleberger (1999) s. 71 
75 Kindleberger (1999) 
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finns en stark social påverkan på den egna bedömningen. Människor verkar även ha en övertro 

till sina egna övertygelser och handlar ofta efter dessa då de tror att de vet mer än de gör.76 

 

Finansiella marknader har alltid varit objekt för självuppfyllande förutsägelser. Tror marknaden 

att det kommer att gå dåligt så kommer det att gå dåligt.77 Spekulativa boomar innebär den sociala 

smittan av boomtänkande, som förmedlas genom observationen av snabbt ökade priser. Genom 

den sociala smittan ökar tron på att boomen ska fortsätta, så kallade ”new era stories”. Den 

sociala smittan kan liknas vid smittan av en sjukdomsepidemi, som har en smittograd och en 

återhämtningsgrad. Om smittograden är högre än återhämtningsgraden så startar en epidemi. 

Detta gör till exempel att spekulation sprider sig och tar bort den positiva synen på marknaden 

eller tvärtom och att boomen ökar på grund av spekulation om prisökningar och så vidare. 78   

 

3.3.  BASEL I och BASEL II 
 

I de flesta länder är banker enligt lag skyldiga att hålla en viss minimimängd kapital, främst i form 

av aktiekapital och en del kapitalliknande skuldinstrument, som ska fungera som en buffert mot 

förluster. Denna buffert ska även fungera som en disciplinerande faktor för bankens ägare. 

Förutom detta minimikrav finns det länder som även tillämpar en kapitaltäckningskvot, till 

exempel 4% av bankens totala tillgångar. Detta för att även buffertkapitalet ska öka när 

balansomslutningen, och därmed riskerna, ökar. 1988 tog Baselkommittén fram ett internationellt 

regelverk för riskbaserad kapitaltäckning gällande kreditrisker (marknadsrisker tillkom 199679) för 

banker, kallat Baselöverenskommelsen eller Basel I80. Enligt Basel I skulle den riskbaserade 

kapitaltäckningsgraden vara minst 8 procent från och med år 1993, 7,25 procent under åren 

1991-199281. En riskbaserad kapitaltäckning betyder att olika låntagare, gällande kreditrisk, 

tilldelas olika riskvikter som är knutna till risken att låntagaren inte kan fullgöra sina 

låneantaganden. Lånebeloppet multiplicerat med riskvikten gånger åtta procent ger 

kapitalkravet.82 

 

                                                
76 Shiller (2005) 
77 Wyplosz (2007) 
78 Shiller (2008) 
79 Lind (2005) 
80 Den svenska finansmarknaden (2006)  
81 Lybeck (1992) 
82 Lind (2005) 
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Syftet med reglerna var att internationellt verksamma banker skulle ha likartade regler för 

kapitaltäckning, delvis för att inte konkurrensen skulle bli felaktig.83  Trots en avreglering på 

bankmarknaden har reglerna om kapitaltäckning ansetts mycket viktiga för att bevara en finansiell 

stabilitet.84  

 

Sedan Baselöverenskommelsen antogs skedde en avsevärd teoretisk och praktisk utveckling av 

riskmätning och riskhantering. Bankerna hade dessutom ökat sin förmåga att hantera och minska 

risker genom nya finansiella instrument. Vidare hade det skett en utveckling mot större och mer 

komplexa bankkoncerner med bredare verksamhet som sträckte sig både inom hela den 

finansiella sektorn och över flera länder. Skillnaderna mellan internationellt verksamma 

storbanker och lokala banker hade ökat. Dessutom var Basel I för schablonmässig och 

standardiserad och skiljde sig från hur bankerna i praktiken bedrev sin verksamhet. Vissa banker 

hade till och med dubbla system, ett för sin egen del och ett för tillsynsmyndigheten. För 

tillsynsmyndigheternas del behövdes ett flexiblare system för att kunna övervaka banker med 

olika strukturer då de dåvarande inte räckte till. Därför behövde regelverket för kapitalkraven 

omarbetas.85   

 

Den 1 januari 2007 trädde de nya kapitaltäckningsreglerna Basel II i kraft i Sverige och övriga 

EU, efter att regelverket omarbetats till EU-direktiv och därefter införts i svensk lag.86  Basel II 

syftade till att bättre kunna säkerställa att företagen som är under tillsyn har en tillräcklig intern 

kapitalutvärdering och kapitalbas i förhållande till risktagande, riskhanteringssystem och 

internkontroll än Basel I.87 Basel II reglerna omfattade inte som tidigare enbart harmoniserade 

minimikrav på kapital utan täckte ett bredare fält genom att en aktiv risktillsyn och krav på 

genomlysning tillfördes.88 

  

Basel II regelverket är uppbyggt kring tre pelare: 

 

• Den första pelaren omfattar kapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker, till 

skillnad mot att tidigare bara kreditrisker och marknadsrisker togs i beaktande. 

                                                
83 Lybeck (1992) 
84 Brorwaldh, et al (1989) 
85 Lind (2005) 
86 Finansinspektionens rapportserie (2001)  
87 Den svenska finansmarknaden (2008) 
88 Lind (2005) 



32 

Vad orsakar bankkriser? 
 
 

 

• Den andra pelaren handlar om tillsynsmyndigheternas utvärdering och redogör för kraven på 

bankernas risk- och kapitalhantering samt fastställer tillsynsmyndigheternas funktioner och 

befogenheter. 

• Den tredje pelaren beskriver kraven på att bankerna ska offentliggöra information. Det handlar 

både om kvantitativ och kvalitativ information, främst om bankernas risk- och kapitalhantering.89 

 

De nya reglerna innebar även att företagen skulle ha fungerande riskhanteringssystem för att 

kunna överblicka riskerna i verksamheten. Kraven innebar vidare att instituten regelbundet  

skulle offentliggöra information om sina finansiella förhållanden.90 

 

I det stora hela var skillnaderna mellan Basel I och Basel II att den senare var mer riskkänslig 

samt att den erbjöd en valfrihet åt banker och tillsynsmyndigheter att välja metoder som var bäst 

lämpade för deras verksamhet och deras finansiella marknadsstruktur för att bestämning av 

kreditrisker och operativa risker. Dessutom möjliggjorde Basel II en viss grad av nationellt 

självbestämmande om hur tillämpningen skulle göras för att ge möjlighet att anpassa normerna 

till olika förhållanden på olika nationella marknader.91 

 

3.4.  SUBPRIMELÅN 

 
I USA definierades subprimelån som ett lån där låntagarens kontantinsats tilläts understiga 20 

procent. Tanken med dessa lån var att finansiera köp av hus i lägre prisklassen för 

låginkomsttagare, det vill säga de som hade lägre kreditvärdighet 92.  Lån som i motsats krävde 20 

procent i kontantinsats, god kredithistorik, tillräckliga inkomster hos låntagaren och inkluderade 

lån upp till ett visst lånetak kallades primelån.93 

 

Lån som var uppställda av Fannie Mae och Freddie Mac, två stora bolåneinstitut i USA (presenteras 

närmare i avsnitt 5.1.2), och som inte uppfyllde dessa kriterier hade andra benämningar. Även här 

definierades subprimelån som de lån som inte uppfyllde kriterierna, så kallade Alt-A var lån som 

                                                
89 Lind (2005) 
90 Finansinspektionen (2008)  
91 Bank for international settlements (2004) 
92 Ingves (2008-03-13) 
93 Scocco (2009)  
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delvis uppfyllde kriterierna samt Jumbo som var lån över taket. Ninjalån benämndes de lån till 

låntagare med lägst kreditvärdighet och stod för No Income, No Job, no Assets.94 

 

3.5.  VÄRDEPAPPERISERING   

 

Värdepapperisering innebar processen att ta en illikvid resurs, till exempel ett hus, och göra den 

likvid.95 Det kunde således innebära att ett antal bolån slogs ihop, både bra lån och sämre, 

exempelvis subprimelån. Dessa kunde sättas i ett specialbolag eller en fond som skapats för detta 

ändamål kallat SIV (structured investment vehicle). Dessa finansierades genom att ge ut en ABS (asset 

backed security), som var ett slags värdepapper, i form av en MBS (mortage backed security), vilket var 

hypotekslån med bakomliggande tillgångar som säkerhet.96 Det behövdes inte skapas ett 

specialbolag utan aktören kunde även själv köpa lån och paketera om dem i MBS som gavs ut till 

försäljning på marknaden.97 Oavsett om specialbolag användes eller inte varierade placeringarna 

men det gemensamma var att de investerade i tillgångar med hög avkastning och lång löptid. 

Strukturerade kreditriskprodukter med subprimelån inkluderade var en vanligt förekommande 

investering.98 

 

Efter att värdepapperisering skett av lånen kunde ompacketering ske, exempelvis till en CDO 

(collaterlized debt obligation). Denna strukturerade finansiella produkt bestående av exempelvis lån 

och obligationer, kunde i sin tur paketeras om. Figur 3 nedan visar hur en CDO byggs upp.99  

 

                                                
94 Scocco (2009) 
95 Ibid. 
96 Ingves, (2008-03-13) 
97 Scocco (2009)  
98 Ingves (2008-03-13) 
99 Calomiris (2007) 
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Figur 3: Hur en CDO skapas (Källa: Dusko Savic, 2008-11-05, Investeringsspecialist Skandia, Underlag 

föredrag Skandiabanken)   

 

För att sända starka och trovärdiga signaler till marknaden om exempelvis en CDO användes 

kreditbetyg från ratingbolag. Rating innebar att ett oberoende institut, från långivare och 

låntagare, fastställde till exempel en obligations kreditrisk. Det fanns ett antal olika ratingbolag 

som rangordnade kreditvärdigheten hos exempelvis företagsobligationer, gav betyg på hela 

branscher och förvaltningen av värdepappersfonder. De två amerikanska ratinginstituten 

Standard & Poor´s och Moody´s var de två dominerande i världen.100 En betydande del av olika 

typer av värdepappersreglering byggde på ett visst kreditbetyg vilket gjorde att dessa fick stor 

inverkan på hur marknaden värderade till exempel MBS.101

                                                
100 Lybeck (1993) 
101 Partnoy (2003) 
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4. 1990TALSKRISEN 
Avsnittet nedan avser att beskriva 1990-talskrisens bakgrund, krisens orsaker och händelseförloppet på den 

finansiella marknaden i Sverige, för att ge läsaren en förståelse för situationen innan och under krisåren.  

 

4.1.  TIDEN INNAN KRISEN  
Det finns ett antal grundläggande händelser som gav upphov till 1990-talskrisen. Nedan 

presenteras en genomgång för dessa.  

 

4.1.1. AVREGLERING AV DEN FINANSIELLA MARKNADEN  

Den finansiella marknaden i Sverige förändrades radikalt under 1980-talet.102 En flerårig dyster 

ekonomisk trend bröts då exportindustrin kraftigt stimulerats av de två devalveringar som skett 

1981 och 1982 samtidigt som en högkonjunktur nått Sverige.103 Den industriella boom som kom 

att ske i Sverige saknade motstycke i svensk historia och det var framförallt exportindustrin som 

tjänade på den svaga kronan.104 Bruttoinvesteringarna inom industrin ökade mellan åren 1983-85 

med sammanlagt 37 procent, vilket innebar en treårsperiod som mätt från 1950-talets början var 

den mest expansiva hittills. Utvecklingen fortsatte under treårsperioden 1987-89 där 

bruttoinvesteringarna ökade med cirka 32 procent.105 Exportens roll som tillväxtmotor byttes 

efter mitten av 1980-talet mot inhemsk konsumtion vilket ökade efterfrågan på såväl finansiella 

som reala tillgångar.106 

 

Efterfrågan på finansiellt kapital och finansiella tjänster hade redan under 1970-talet börjat växa, 

vilket lett till att nya aktörer växte fram på den finansiella marknaden. Av dessa nya aktörer tog 

finansbolagen den mest framträdande rollen och började utgöra ett hot mot övriga, traditionella 

kreditinstitut såsom banker. En anledning var att finansbolagen initialt stod utanför den hårt 

                                                
102 Larsson &  Sjögren (1995) 
103 Pettersson (1993) 
104 Lindgren et al (1994) 
105 Pettersson (1993) 
106 Lindgren et al (1994) 



36 

Vad orsakar bankkriser? 
 
 

 

reglerade bankmarknaden. Under 1980 instiftades dock krav på att även finansinstituten skulle 

finnas registrerade i den reglerade sektorn.107 

 

Den statliga styrningen syftade till att kontrollera kreditvolymerna. Anledningen var att staten 

ville motverka konjunktursvängningarna och rikta investeringarna till prioriterade områden 

såsom energiutbyggnad och bostadsbyggen under 1950-1960-talen.108 Den hårt reglerade 

marknaden började dock under 1980-talets början påvisa negativa effekter genom såväl bristfällig 

konkurrens som innovationstakt. För att finansiera sina verksamheter tvingades företag och även 

så småningom staten att söka lån i utlandet. Med kraftiga underskott i statsfinanserna ledde 

denna utveckling till att utlandsskulderna ökade kraftigt under perioden. För att komma åt 

dilemmat var det således ett måste att få igång den inhemska marknaden igen.109 

 

Under 1980-talets början fanns i princip två typer av kreditpolitiska regleringar i Sverige som 

möjliggjorde Riksbankens påverkan och styrning av bankernas tillgångsportfölj, både till innehåll 

och volym.110 Den första var ränteregleringen, vilken gav laglig rätt åt Riksbanken att fastställa 

bankernas högsta utlåningsränta och högsta eller lägsta inlåningsränta. Den andra typen av 

reglering berörde bankernas, och andra finansinstitut som reglerades, tillgångssida. Denna 

innefattade den direkta utlåningsregleringen, emissionskontrollen, allmän- och särskild 

placeringsplikt samt kassa- och likviditetskvoter. Likviditetskvoterna innebar att bankerna var 

tvungna att ha en viss procentandel av sin kapitalanskaffning i statspapper och 

bostadsobligationer för att möjliggöra regeringens ambitiösa bostadsbyggnadsprogram samt 

finansiera budgetunderskottet.111 Tillsammans med det så kallade utlåningstaket var 

ränteregleringen och likviditetskvoterna de viktigaste instrumenten för Riksbanken.112 

 

Med den utveckling som skedde på marknaden var dock regleringsstrukturen ohållbar. Allt större 

kreditströmmar började riktas mot den oreglerade sektorn utanför bankerna då bankernas 

balansräkningar redan var fulla med statsobligationer som de tvingats köpa till icke-

                                                
107 Lindgren et al (1994) 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Larsson (1998)  
111 Nyberg (2006-03-27)  
112 Pettersson (1993) 
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marknadsmässiga priser. Meningen med att ha kvar regleringarna minskade även på grund av att 

avreglering redan skett på andra europeiska finansmarknader.113   

 

Likviditetskvoterna upphörde att gälla som kreditpolitiskt instrument hösten 1983.114 Bakgrunden 

till detta var att kvoterna hade nått gränsen på 50 procent, vilket gett två alternativ för 

Riksbanken att antingen höja likviditetskvotens gräns eller att slopa den, varav det sistnämnda 

valdes.115 

 

Etappvis avreglerades den finansiella marknaden i Sverige och den tidigare försiktighet som 

präglat statliga styråtgärder i hänseende till kreditutgivning var nu borta. Beslutet om att ta bort 

ränteregleringen grundade sig i missanpassningen mellan den snabbrörliga penningmarknaden 

och den trögrörliga kreditmarknaden. Detta gav upphov till situationer under tidiga 1980-talet där 

aktörer på penningmarknaden kortsiktigt kunde låna pengar riskfritt och placera kapitalet på 

penningmarknaden, vilket de tjänade pengar på. Grunden till att Riksbanken den 21 november 

1985 tog bort utlåningstaket och volymregleringen var den positiva trenden i svensk ekonomi där 

valutaflödena hade vänt till svensk fördel, vilket bäddade för en ytterligare avreglering. 116 

Avregleringen ledde av naturliga skäl till en högre grad av konkurrens mellan såväl banker som 

andra finansiella aktörer på utlåningsmarknaden.117  

 

4.1.2.  BANKERS ANPASSSNING TILL DEN NYA MARKNADEN 

Under perioden före kraschen dominerade bankerna och mellanhandsinstituten, i huvudsak 

hypoteksinstitut, kreditmarknaden. Noterbart är att bolåneinstituten ofta ingick i storbankernas 

bankkoncerner i egenskap av dotterbolag.118 Figur 4 illustrerar de olika aktörernas andel på 

marknaden. Som framgår var det framförallt mellanhandsinstituten som ökade sin 

marknadsandel under 1980-talet. Finansbolagen och andra kreditgivare hade dock ett måttligt 

inflytande på marknaden.119 

 

                                                
113 Nyberg (2006-03-27) 
114 Ibid. 
115 Pettersson (1993) 
116 Ibid. 
117 Larsson & Sjögren (1995) 

118 Ibid. 
119 Lindgren et al (1994) 
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Kreditinstitut  1980  1990  1993 

Samtliga banker  39 %  40 %  34 % 

Mellanhandsinstitut  34 %  41 %  48 % 

Finansbolag  5 %  5 %  5 % 

Försäkringsbolag  13 %  4 %  4 % 

Företag  6 %  6 %  4 % 

Utlandet till Sverige  3 %  4 %  5 % 

Samtliga 

kreditgivare 

100 %  100 %  100 % 

Figur 4: Egen modell av andel av totalvolymen kreditgivare på kreditmarknaden i Sverige. (Källa: Wallander, 

Jan, 1994, Bankkrisen, Bankkriskommittén, Stockholm, s 98) 

 

Under 1970- och 1980-talen förändrades den svenska bankmarknaden successivt. För det första 

förekom en rad sammanslagningar och uppköp av banker.120 1972 gick exempelvis den 

Wallenbergägda Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken samman och ett årtionde 

senare gick bland annat Uplandsbanken och Sundsvallsbanken ihop och bildade Nordbanken. 

Nordbanken växte ytterligare under 1989 när bolaget valde att ingå en fusion med PK-banken.121 

För det andra ökades möjligheter för spar- och föreningsbanker att tillhandahålla kreditgivning, 

inte bara åt privatpersoner och jordbruk, utan även åt företag. För att få ett gemensamt verktyg 

för riskkapitalsatsningar bildades Sparbankernas Förvaltnings AB 1974. Detta var ett tydligt 

tecken på valet att aktivt göra intrång på företagskreditmarknaden. Det var dock först efter 

avregleringen möjligheten att konkurrera med affärsbankerna satte fart.122  

 

När marknaden avreglerades förändrades den strategiska inriktningen bland banker. Det fanns 

dock vissa skillnader.123 Den generella bilden på marknaden var att affärsbankerna såväl som 

spar- och föreningsbanker inriktade sin verksamhet på marknaden för näringslivskrediter. 

Skillnaden var att affärsbankerna riktade in sig på storföretag, medan spar- och föreningsbanker 

visade tillväxt i små och medelstora företag.124 Företeelsen var ny då både spar- och 

föreningsbanker tidigare främst inriktat sig på kreditgivning till privatpersoner. Den nya strategin 

                                                
120 Lindgren et al (1994) 
121 Larsson (1997) 
122 Larsson & Sjögren (1995) 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
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för både spar- och föreningsbanker var klar; att locka nya kunder från näringslivet med hjälp av 

fördelaktiga lån utan krav på goda säkerheter. Som exempel på den nya strategiska inriktningen 

hade Första Sparbanken som mål att bli en av de ledande bankerna för finansiering på de 

områden näringslivet expanderade, vilket vid denna tid var fastighetsmarknaden.125  

 

4.1.2.1. NYA SÄTT ATT FINANSIERA UTLÅNING 

Under 1980-talets början finansierade bankerna i princip all sin utlåning med hjälp av inlåning 

från allmänheten. För att uppnå riksbankens likviditetskvoter gällde det att få in så mycket 

inlåning som möjligt. Här skedde en stor förändring.126  

 

Efter avregleringen visade bankerna ett påtagligt ointresse för inlåningsmarknaden i Sverige. 

Anledningen till detta förklarades av det höga ränteläget i Sverige, vilket gjorde det jämförelsevis 

dyrt att finansiera utlåningen med sparpengar.127 Bankerna valde istället att öka sin upplåning i 

utlandet för att sedan placera kapitalet i Sverige. Exempelvis ökade upplåningen i utländsk valuta 

i relation till inlåning från allmänheten från cirka 16 procent 1987 till cirka 65 procent 1990. Detta 

innebar ett ökat beroende av externa finansieringskällor och kostnaderna för utlåningen steg mer 

än vad de skulle gjort om finansieringen skett genom traditionell inlåning.128 

 

Samhällets stora upplåningsbehov skapade dessutom förutsättningar för uppkomsten av en 

penningmarknad. Från penningmarknaden kunde bankerna dessutom i princip införskaffa sig 

obegränsade medel. Med start från 1980 introducerades flera nya finansiella instrument på 

marknaden. Bland annat introducerades bankcertifikat, marknadsbevis, statsskuldsväxlar och 

företagscertifikat. Dessa papper gjorde att banker, finansbolag, stat och företag i större 

utsträckning kunde finansiera sin kortfristiga finansiering istället för att ta traditionella banklån. 

Dessutom utvecklades under perioden en marknad för kreditförsäkringar. Många banker använde 

dessa för att försäkra sig mot förluster i sina krediter till fastighetsbolagen. Den fortsatta 

utvecklingen av ekonomisk framgång med inslag av spekulation ledde till uppkomsten av allt fler 

komplexa instrument för att tillgodose finansieringsbehoven på marknaden.129 

 
                                                
125 Larsson & Sjögren (1995) 
126 Wallander (1994)  
127 Larsson (2008)  
128 Larsson & Sjögren (1995) 
129 Lybeck (1996) 
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4.1.2.2. AGGRESSIV UTLÅNING 

Avregleringen på kreditmarknaden, med fri räntesättning i bankerna från maj 1985 och avskaffad 

kreditreglering från november 1985 möjliggjorde ett ökat utbud av krediter.130 Effekterna visade 

sig snabbt genom en kraftig och okontrollerad kreditexpansion. Över den närmaste 

femårsperioden ökade utlåningen med 133 procent.131  De snabbast expanderande finansiella 

instituten var under perioden finans- och mellanhandsinstituten, vilka förde en aktiv 

kreditförsäljning och bidrog till att bankerna följde med i trenden.132 

Den aktiva kreditförsäljningen, som innan avregleringen i princip varit obefintlig, stärktes 

ytterligare av finansbolagens aggressivitet på marknaden och bidrog till att bankerna följde med 

trenden. Många ansåg att det primära målet för banker i den nya inriktningen snarare handlade 

om expansion än vinst och ekonomisk stabilitet. Problemet med denna utveckling var framförallt 

att bra kunder oftast redan hade bra kontakter med någon annan bank, varför många instabila 

kunder inriktade sig på de banker som hade mest attraktiv kundrekryteringspolitik.133 

Finansbolagens ställning på marknaden blev därför hotad då bankerna tog allt större 

marknadsandelar, vilket i sin tur ledde till att deras intresse för högriskprojekt och nya 

lånekunder ökade allt mer.134  

 

Det bör framhållas att den kraftigaste utvecklingen av den totala utlåningen skedde i utländsk 

valuta. Av diagrammet framgår bankernas utlåning mellan åren 1985-1993.  Noterbart är 

bankernas utlåning i utländsk valuta ökade med 375 procent, medan utlåningen i svensk valuta 

ökade med 59 procent.135  

 

                                                
130 Lybeck (1996) 
131 Lindgren et al (1994) 
132 Larsson &  Sjögren (1995) 
133 Ibid. 
134 Lindgren et al (1994) 
135 Wallander (1994) 
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Figur 5: Bankers utlåning i SEK och utländsk valuta. (Källa: SCB) 

 

Det skedde en dramatisk förändring i hänseende till vilka banker som gav ut lån i utländsk valuta.  

Handelsbanken och SE-Banken var de stora giganterna inom valutautlåningen och stod i början 

av 1980 för hela 70 procent av den totala utgivningen. I slutet av 1980-talet hade deras andel 

sjunkit ner mot 40 procent. Anledningen till denna massiva utveckling var ett stort behov hos 

statsmakterna att finansiera budgetunderskottet och sammanhängande underskottet i 

bytesbalansen. Då staten i allra högsta mån önskade undvika att själva gå ut som låntagare på den 

internationella marknaden resulterade detta i att på olika sätt försöka få företagen att svara för 

denna upplåning. Krediter i utländsk valuta uteslöts därför från utlåningsregleringen, vilket ökade 

intresset hos banker att försöka tillgodose kundernas behov genom dessa lån.136   

 

Det andra incitamentet skapades av Riksbanken, vilka lät företagen bedriva så kallat 

räntearbitrage. Eftersom det svenska ränteläget under långa perioder låg klart över de utländska 

räntorna kunde svenska företag låna i utländsk valuta och därefter placera medlen i svenska 

statspapper. När valuta regleringen sedan togs bort 1989 kunde dylika affärer dessutom 

genomföras utan restriktioner.137 

 

4.1.2.3. ANPASSNINGSSVÅRIGHETER HOS BANKERNA 

Marknaden förändrades i och med den omfattande avreglering som skett. Tillsammans med 

effekterna av en kraftigt överhettad ekonomi, en ökad inflationstakt och pengar som strömmade 

ut ur landet höll inte bankerna tillräckligt mycket kapital för att kunna stå emot påföljderna av 

                                                
136 Wallander (1994) 
137 Ibid. 
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detta.138 Bankerna själva saknade även kunskap om hur de skulle hantera krediter på ett 

ansvarsfullt sätt i den allt mindre styrda miljön.139 

 

Ett tecken på att bankerna inte hann anpassa sig för den nya situationen på marknaden var den 

ökade graden av delegering gällande beslutsfattandet vid kreditgivning. Den snabba delegeringen 

i kombination med bristfällig utbildning av bankpersonalen ledde till att fler krediter beviljades 

utan kunskap om vilka säkerheter som låg till grund för besluten. Det ängnades inte heller 

tillräckligt fokus på att skaffa tillfredsställande säkerheter för större krediter, som fortfarande 

beviljades av bankledningarna centralt.140 För att klara av bankernas viktigaste uppgift, att låna in 

pengar från allmänheten för att sedan låna ut pengarna till allmänheten, krävdes bedömningar av 

hur kreditvärdiga låntagarna var. Före avregleringen var det staten som styrde denna utveckling 

då utlåningstillväxten berodde på i vilken omfattning bankerna fick tillstånd att låna ut. Detta 

medförde att bankerna således valde de mest kreditvärdiga kunderna vilket i sin tur ledde till 

ytterst små kreditförluster. Någon utvecklad kreditprövningskompetens fanns således inte, vilket 

också kunde bero på frånvaron av konkurrens och vaga incitament att utveckla nya tjänster 

innan avregleringen.141 

 

Den nya situationen medförde dessutom att både banker och finansbolag underskattade 

kreditrisken den snabbt ökande utlåningen bidrog till. Avsaknad av en utvecklad kultur för att 

hantera kreditrisk medförde att de finansiella aktörerna inte tog tillräckligt betalt för den ökade 

kreditrisken. Marginalen mellan bankernas utlånings- och inlåningsräntor låg kvar på 5 procent 

1985-1989, samtidigt som lånestocken fördubblades.142    

 

4.1.3.  ÖVERHETTADE MARKNADER OCH SKULDUPPBYGGNAD  

Under åren 1987-1989 skedde en kraftig tillväxt i Sverige. Under denna treårsperiod 

kännetecknades marknaden av en enorm optimism och som en följd växte också den privata 

konsumtionen nästan lika snabbt som under mitten av 1960-talet. Tillsammans med 

reallöneökningar efter skatt var den allmänna framtidstron hög, vilket sedermera bidrog till den 

                                                
138 Bergren et al. (2002)  
139 Nyberg (2006-03-27) 
140 Larsson &  Sjögren (1995) 
141 Nyberg (2006-03-27) 
142 Lybeck (1994) 
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ökade konsumtionstakten. Många drog även nytta av de nya lånemöjligheterna som uppstått efter 

avregleringen.143 

 

Efter 1987 skedde ett trendbrott vad gäller bostadsinvesteringarna. Förutom kreditmarknaden 

var det speciellt tre olika marknader som var på stark framåtmarsch och blev därför överhettade; 

fastighetsmarknaden, byggnadsmarknaden och arbetsmarknaden.144  

 

Likt figur 6 visar drevs fastighetspriserna snabbt upp långt över den positiva utvecklingen i 

hyresintäkter. Den största uppgången skedde på kommersiella fastigheter, men även andra 

bostäder ökade snabbt i pris. Utvecklingen underblåstes av att byggkostnader, hyror och 

fastighetspriser samtidigt ökade kraftigt på grund av inflationen.145 På grund av de förmånliga 

skattereglerna stimulerades även efterfrågan på krediter, vilket medförde att fler fann en stor 

fördel i att kunna dra av räntekostnaderna i skattesedeln. Priser på fastigheter fortsatte stiga 

kraftigt i och med att investerare kalkylerade in förväntningar om vidare prisstegringar på sina 

tillgångar och till slut fanns det inte någon som helst verklighetsförankring i priskalkylerna för 

fastigheter. 146 

 
Figur 6: Real prisutveckling för kommersiella lokaler, index 1981 =100 (Källa: Riksbanken, Finansiell 

rapport 2002:2)  

 

 Den överhettade kreditmarknaden bidrog till att fastighetsmarknaden utsattes för en spekulativ 

inriktning då en stor del av den totala kreditexpansionen gick till köp av fastigheter.147 

                                                
143 Pettersson (1993) 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
146 Pettersson (1993) 
147 Nyberg (2006-03-27) 
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Framförallt grundade detta sig på att fastighetsägarna var högst attraktiva kunder till bankerna 

eftersom låntagare hade fastigheten som säkerhet till lånen. Så länge fastighetspriserna gick upp 

hade bankerna allt att vinna.148  

 

Från att ha legat på en relativt konstant nivå under 1980-talets första hälft ökade också 

nybyggnationen kraftigt. Från att det 1986 hade byggts cirka 29 000 lägenheter ökade 

nybyggnationen successivt till 58 000 lägenheter under 1990 för att, på den trögrörliga 

byggmarknaden, nå sin topp under 1991 med 66 000 klara lägenheter. Sysselsättningen ökade 

därmed inom byggnadsindustrin och ledde sedermera till allt snabbare löneökningstakt.149 

 

Som en följd av faktorer så som allt högre inkomstutveckling, stigande priser på bostäder och 

sjunkande räntor skedde en kraftig skulduppbyggnad i Sverige. Likt figur 7 nedan visar ökade 

både skuld- och räntekvoten, det vill säga skulder respektive räntekostnader efter skatt i 

förhållande till disponibel inkomst, under den senare delen av 1980-talet. Hushållens lån gick 

framförallt till köp av bostäder.150   

  
Figur 7: Hushållens skuld- och räntekvot dvs. skulder respektive räntekostnader efter skatt i förhållande till 

disponibel inkomst, procent (Källa Riksbanken Finansiell stabilitet 2004:1)  

 

4.1.4.  SVENSK AVDRAGSRÄTT  

                                                
148 Lindgren et al (1994) 
149 Pettersson (1993) 
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Den ökade efterfrågan på krediter underblåstes av de gällande skattereglerna. Dessa gjorde det 

billigt att låna pengar och gynnade således låntagare framför sparare. Att köpa hus eller 

bostadsrätt kunde bli en bra affär då den reala räntekostnaden efter skatt kunde hamna nära, eller 

på rent av på noll när avdragsmöjligheterna för ränteutgifter räknades in. Tillsammans med långa 

löptider på lånen, ibland amorteringsfrihet och en hög inflation medförde detta att 

likviditetskalkylen gick ihop. Eftersom priserna steg under tiden ansågs heller inte 

privatfastighetsmarknaden innehålla någon likviditetsrisk, eftersom det alltid gick att sälja 

fastigheten.151 

 

Skattesystemet gynnade framför allt höginkomsttagarna, då ränteavdragen fick större betydelse 

när marginalskatten ökade. Ju högre marginalskatten blev desto mer ökade incitamenten att låna 

eftersom räntekostnaderna efter skatt blev lägre ju högre inkomsten var. En studie påvisade 

dessutom att en enprocentig ökning av marginalskatten skulle innebära att hushållen ökade 

skuldsättningen med 4-5 procent.152 

 

Likt figur 8 nedan antyder var lånefinansiering onekligen fördelaktig. Möjligheten att under 1980-

talet dra av räntekostnader på mellan 75-87 procent gjorde att det finansiella sparandet i 

samhället, som varit positivt under början av 1980-talet, på några ur byttes ut mot väldiga 

underskott.153  

  Placering  Skattefördel (%) 

Aktier  Sparande 100%  49 

  Lånefinansiering 75%  328 

     

Eget hem  Sparande 100%  19 

  Lånefinansiering 75%  587 

 

Figur 8: Skattefördel vid placering i tillgångar där placeringen antingen finansierats genom nysparande eller genom 

belåning till 75 procent (Källa: Pettersson, 1994, Bankkrisen inifrån SNS Förlag Stockholm, s. 49)  

 

                                                
151 Pettersson (1993) 
152 Ibid. 
153 Pettersson (1993) 
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En ny svensk skattereform introducerades dock 1990. Den nya lagstiftningen innebar sänkta 

marginalskatter och kraftigt reducerad avdragsrätt för räntekostnader (30%). För företagen kom 

också ett nytt skattesystem som också reducerade de tidigare räntefördelarna. 154   

 

4.2.  BANKKRISENS HÄNDELSEFÖRLOPP 
 

Hösten 1989 visade det sig att fastighetspriserna hade nått sin topp och efter rapporter om 

svårigheter att hitta hyresgäster reagerade aktiemarknaden snabbt. Bygg- och fastighetsindex föll 

från sin toppnotering den 16 augusti 1989 25 procent på ett år, jämfört med generalindex som 

föll 11 procent.155 Kurserna på aktiemarknaden följde samma spår. Från att ha nått sin toppnivå 

1989, 42 procent över nivån i början av året föll generalindex med 11 procent under 1990.   

 

Under försommaren 1990 började fler tendenser i den svenska ekonomin tyda på en avmattning. 

När den internationella lågkonjunkturen infann sig under hösten 1990 gick händelseförloppet 

snabbt och den spekulationsbubbla som infunnit sig i Sverige var definitivt punkterad.156 De 

tidigare stigande fastighetspriserna vände abrupt nedåt och kommersiella fastigheter föll med 

mer än 50 procent mellan årsskiftet 1989/1990 och 1991/1992. Detta medförde att luften gick 

ur fastighetsmarknaden och samma trend följde för nybyggnationen av fastigheter, som 

avstannande hastigt, vilket påverkade både byggnads- och byggnadsmaterialindustrin påtagligt. 

De fastighetsbolag som under 1980-talet drivit på spekulationsbubblan var de som drabbades 

värst av fastighetsmarknadens plötsliga prisfall, tätt följt av de som stått som finansiärer, det vill 

säga banker och finansbolag.157  

 

Startskottet sägs ha varit när finansbolaget Nyckeln den 24 september 1990 ställde in sina 

betalningar efter att ha misslyckats refinansiera sina marknadsbevis. Bland annat hade bolaget 

lidit en kreditförlust från fastighetsbolaget Allhus på 700 miljoner kronor. Moderbolaget Nyckeln 

Holding försattes tillsammans med sin största ägare Beijer Capital kort därefter i konkurs, medan 

finansbolaget Nyckeln först avvecklades 1994.158 Konkurserna skakade även andra finansbolag, 

                                                
154 Lybeck (1994) 

155 Bergström et al (2002)   
156 Ibid. 
157 Lindgren et al (1994) 
158 Lybeck (1994) 
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bland annat Eik Pensers Gamlestaden, med betydande förluster. För att klara sig undan en 

konkurs innan årsskiftet krävde Gamlestaden, liksom ett annat icke bankägt finansbolag 

Independent, kapitaltillskott omgående.159 

 

Marknaden för marknadsbevis, det vill säga certifikat som finansbolagen gav ut för att sin 

kortfristiga finansiering, kom relativt omgående att försvinna efter problemen som uppdagades 

på marknaden. Finansbolagen blev hänvisade att ta banklån, vilket ledde till en likviditetskris för 

samtliga finansbolag på den svenska marknaden. Under de efterkommande månaderna kom 

också ett flertal finansbolag att försättas i konkurs.160 

 

För bankväsendet som helhet ökade kreditförlusterna kraftigt. Från att under 1989 ha uppgått till 

2,8 miljarder steg kreditförlusterna till hela 11 miljarder kr under 1990. Förlusterna ansågs dock 

inledningsvis relativt normala med tanke på den branta nedgången i aktiekurser och 

fastighetspriser. Problemen i banksektorn skulle bli mycket värre året efter. Ett flertal banker 

drabbades dock redan under 1990 där exempelvis provinsbankerna Östgöta enskilda bank, 

Bohusbanken och Jämtlands Folkbank redovisade stora förluster. Tomelilla sparbank, som lånat 

ut till fastighetsägare i storstäderna, tappade 28 procent av lånestocken under 1990.161 

 

För banksystemet som helhet utgjorde provinsbankernas förluster dock inte särskilt stor del. Det 

var således först när de större bankerna så som Nordbanken och Gota Bank uppvisade förluster 

som den totala andelen påverkades mycket och gav indikationer på att en kris var på ingång. 

Nordbanken redovisade bland annat totalt 5,1 miljarder i förluster under 1990, varav 1,5 

miljarder härrörde från den uppköpta PKbanken. Initialt spåddes Nordbanken dock kunna lösa 

krisen utan tillskott från sina ägare.162 

 

År 1991 hade situationen för bankerna förvärrats drastiskt genom exponeringar mot 

fastighetsbranschen både direkt och indirekt via de finansbolag de stödde.163 Bankernas 

kreditförluster uppgick under året 1991 till 3,5 procent av utlåningen. Dock nådde 

kreditförlusterna först sin kulmen under 1992 när förlusterna motsvarade 7,5 procent av den 

                                                
159 Larsson & Sjögren  (1995) 
160 Bergström et al (2002) 

161 Lybeck (1994) 
162 Ibid. 
163 Ingves (2008-03-13) 
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totala utlåningen, ungefär dubbelt så mycket som banksektorns rörelseresultat. Den 

fastighetsrelaterade utlåningen stod för närmare 50 procent av alla förluster, men bara 10-15 

procent av all utlåning.164  

 

Något som spädde på problemen i bankerna var också när Svenska Kredit försattes i konkurs 

1992. Bolaget, som var ägt av Skandia och Trygg-Hansa, sålde kreditförsäkringar till de svenska 

bankerna. När fastighetsmarknaden föll så pass omfattande kunde Svenska Kredit inte längre 

fullgöra sina åtaganden.165  

 

När två av de sex största bankerna, Första Sparbanken och Nordbanken, meddelade att de 

behövde nytt kapital från sina ägare kom så de första tecknen på solvensproblem hos banker. 

Det var dock först när Gota AB, moderbolag till Gota Bank ställde in sina betalningar som 

bankkrisen blev akut.166 

  

Problemen i banksystemet utlöstes dock inte av en klassisk så kallad bank run, där insättarna 

börjar ta ut sina sparpengar. Svårigheterna uppdagades istället på den internationella marknaden 

där en växande misstro och finansieringssvårigheter gjorde det svårare för en del banker att få 

lån för att täcka växande kreditförluster.167 

 

Förtroendeutvecklingens negativa förlopp för den svenska kronan försämrades kraftigt efter att 

regeringen gjort klart att den fasta kursen skulle bestå till varje pris, vilket pressade Riksbanken 

till att höja räntorna för att motverka kapitalutflödet. Tillsammans med en kraftigt fallande 

inflation upplevde den svenska ekonomin en realräntechock då realräntorna mellan 1991 och 

1992 steg från 1,5 till 8 procent.168  Trots försöket att stoppa de spekulativa kapitalflödena genom 

att under en helg höja dagslåneräntan till 500 procent var situationen ohållbar. Den 19 november 

1992, när förtroendet för den svenska kronan nådde botten, tvingades den fasta växelkursen 

överges den 19 november 1992. Detta medförde vidare problem för bankerna, eftersom 

låntagare som lånat i utländsk valuta ofta hade sina intäkter och tillgångar i kronor. I och med 

efterkommande kronfall fick de svårigheter att kunna betala tillbaka sina lån. Detta fick således 

                                                
164 Bergström et al (2002) 

165 Ingves (2008-03-13) 
166 Ibid. 

167 Bäckström (1999-11-18) 
168 Nyberg (2006-03-27) 
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till följd att de svenska bankernas förtroende på den internationella internbankmarknaden 

försämrades radikalt och de fick stora svårigheter att finansiera sina kortfristiga lån.169 

 

Krisen ledde snabbt, och inte helt oväntat, till att kreditgivningen blev allt mer restriktiv och 

kraven på säkerheter ökade. För att få in kapital och således betala sina utländska långivare 

inträffade det under hösten 1992 att banker sa upp delar av utlåningen i utländsk valuta. Detta 

var en förskjutning av den svenska finansmarknaden som inte uppskattades av företag som kom 

i kläm, men var dock sannolikt till största del en tillbakagång till den traditionella 

utlåningspolitiken.170 Bankerna försökte dessutom snabbt att förbättra sin intjäningsförmåga 

genom räntemarginalsökning, det vill säga större skillnad mellan in- och utlåningsräntor. Denna 

strategi möjliggjordes då i stort sett alla banker hade mer att vinna på ökade ränteintäkter än på 

hård konkurrens för att om möjligt minimera effekterna av kreditförlusterna.171 

 

1990-talskrisen påverkade inte bara banker och finansbolag utan hade även effekter på andra 

aktörer som använde finansmarknadens instrument. Bostadsinstituten är exempel på dessa, vilka 

under krisperioden också fick en ökad grad av kreditförluster. Förklaringen till detta var 

framförallt att hushållens betalningsförmåga försämrats på grund av en ökad arbetslöshet 

tillsammans med de fall som skett på fastighetsmarknaden.172 

 

Som en följd av den negativa utvecklingen på fastighetspriser och aktier fick även 

livförsäkringsbolagen svårigheter under hösten 1992.  Livförsäkringsbolagen fick som följd allt 

svårare att upprätthålla återbäringsräntan till sina försäkringstagare som under perioden var 

lagstadgad till 3,5 procent. Finansinspektionen gick under perioden ut med en rekommendation 

att sänka återbäringsräntan till 3 procent, något som dock inte efterföljdes. Även om en viss 

andel försäkringar sades upp under krisen klarade sig försäkringsbolagen relativt bra utan att 

behöva realisera stora delar av tillgångsstocken.173 

                                                
169 Nyberg (2006-03-27) 
170 Larsson &  Sjögren (1995) 
171 Ibid. 
172 Ibid. 
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4.2.1.  RÄDDNINGSPAKETEN 

Så fort bankkrisens tecken synliggjordes i bankernas resultaträkningar valde regeringen till en 

början att avstå alla former av räddningspaket. Under sensommaren 1991 kom dock de första 

anspråken på kapitalstöd från staten när Nordbanken var nära att gå omkull. Statens insats, en 

ökning från 70 till 77 procent av ägarandelen i den utställda nyemissionen, betraktades som ett 

ägartillskott och inte som något bankstöd. För övriga banker bör det sannolikt ha uppfattats som 

en möjlig framtida fingervisning om att staten var beredd att garantera insättarnas pengar.174  

 

Redan våren 1992 var staten återigen tvungen att skjuta till pengar, denna gång genom att dels 

lösa ut de privata ägarna, dels genom ytterligare ett ägartillskott.  De dåliga krediterna från 

Nordbanken togs över av den nybildade ”skräpbanken” Securum, ett sidobolag, för att minimera 

bankens framtida kreditförluster. Genom detta sidobolag gavs Nordbanken en möjlighet att 

utveckla den dagliga verksamheten samtidigt som avveckling av de dåliga kreditengagemangen 

kunde ske organiserat och frånskilt.175  

 

Den negativa synen på räddningspaket omvärderades och regeringen valde att stödja de 

krisdrabbade bankerna för att främja stabilitet i det finansiella systemet och för att undvika 

bankpanik. I den allmänna övergripande garantin som regeringen tillkännagav i september 1992 

lovades alla svenska banker att kunna fullgöra sina åtaganden mot alla typer av långivare, med 

undantag för förpliktelser som inte var av sund bankkaraktär. Undantagna av garantin var även 

olika typer av riskkapital, så som aktiekapital.176  

 

Bankernas växande kreditförluster och nedskrivningar följdes av statliga räddningsaktioner inte 

bara i Nordbanken utan också i Första Sparbanken och Gota Bank. Statens lösning för Första 

Sparbanken innebar ett räntefritt lån på 3,8 miljarder från Sparbankernas Bank, garanterat av 

staten, där de övriga sparbankerna i Sparbanksgruppen skulle betala räntan till Sparbankernas 

Bank. Av lånet användes 2,8 miljarder omgående för resultatet för 1991 för att täcka uppkomna 

förluster. När lånet, ett halvår efter, var förbrukat var det dags för nästa räddningsaktion. Denna 

gång omvandlades den tidigare garantin staten gett om 3,8 miljarder till ett räntefritt lån samtidigt 

                                                
174 Larsson &  Sjögren (1995) 
175 Larsson (1998) 
176 Larsson &  Sjögren (1995) 
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som staten gick i borgen för ett lån på 3,5 miljarder från Trygg Hansa SPP till Sparbanken 

Första.177  

 

Gota Bank togs likt Nordbanken över av staten, varefter banken tillförde 20 miljoner i 

aktieägartillskott. Gotas problemförluster omplacerades till en egen skräpbank Retriva, som fick 

ett eget kapital på 3,8 miljarder kronor. Gota såldes sedan till Nordbanken och som en följd tog 

därför staten också över Retriva, som köptes av Securum i januari 1996.178  

 

För att förbättra bankstrukturen och organisera de statliga räddningsaktionerna grundades  i maj 

1993 en ny statlig myndighet, Bankstödsnämnden.179 Myndigheten började, med hjälp av 

internationella konsulter, genomföra djupgående analyser av kreditportföljerna och 

framtidsutsikter för alla stora banker exklusive Handelsbanken. Analysprocessen var lyckad och 

myndigheten ingick ett speciellt avtal om kapitaltäckningsgaranti med de återstående bankerna. 

Staten försäkrade nytt aktiekapital om kapitaltäckningen skulle understiga 9 procent. Detta i 

kombination med en option att återköpa aktierna senast 1998 för de ursprungliga  aktieägarna.180 

Trots att garantin aldrig utnyttjades bidrog Bankstödsnämnden med ett effektivt saneringsarbete, 

som blev en av anledningarna till varför den mest akuta krisen var över i slutet av 1993.181  

                                                
177 Lybeck (1994) 
178 Bergström (2002) 
179 Lindgren et al (1994) 
180 Bergström et al (2002) 
181 Lindgren et al (1994) 
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5. DAGENS BANKKRIS 
Avsnittet nedan avser att beskriva bakgrunden, redogöra för orsakerna samt beskriva händelseförloppet för dagens 

bankkris. 

 

5.1.  TIDEN INNAN KRISEN  
Det finns ett antal grundläggande händelser som gav upphov till dagens bankkris. Nedan sker en 

genomgång av dessa.  

 

5.1.1.  GLOBALA OBALANSER  

Under en längre tid hade stora globala obalanser byggts upp genom att de snabbt växande 

ekonomierna i Asien fått ett ökat placeringsbehov genom de stora överskott som fanns i 

ländernas bytesbalanser. Stora mängder kapital, främst från oljeprodukcerande länder, flödade ut 

ur dessa system och placerades i finansiella tillgångar i väst.182  

 

I väst, speciellt i USA, fortskred en ovanligt lång period av gynnsamma förhållanden med stark 

tillväxt och låg inflation. Den inhemska efterfrågan stimulerades till priset av ett växande 

bytesbalansunderskott. Räntenivåerna trycktes ner bland annat med hjälp av stora kapitalflöden 

på finansmarknaden. Resultatet av varaktiga sparandeöverskott i vissa länder och underskott i 

andra blev att det uppstod betydande globala obalanser, vilket figur 9 nedan bekräftar.183  

                                                
182 Ingves (2009-03-31) 
183 Ibid. 
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Figur 9: Bytesbalans som andel av BNP, Procent. (Källa: Ingves, 2009-03-31, “Det penningspolitiska 

landskapet i en finansiell kris” www.riksbank.se 2009-04-24) 

 

5.1.2.  FANNIE MAE OCH FREDDIE MAC 

År 1938 skapades The Federal National Mortgage Association, kallad Fannie Mae, som en del i 

Franklin Delano Roosevelt´s ”New Deal”. På grund av den stora depressionen och den 

efterföljande kollapsen av den nationella bostadsmarknaden avskräcktes privata långivare att 

investera i bostadslån. Sedan början av 1900-talet fanns en ideologi i USA om att äga sitt eget 

boende och syftet med Roosevelt´s administration var att återupprätta denna. I ett försök att höja 

nivåerna av bostadsägande och strävan efter att kunna ha en dräglig boendekostnad inrättades 

Fannie Mae för att ge lokala banker statliga medel för att finansiera bolån.184 

 

Genom att Fannie Mae möjliggjorde för banker att kunna erbjuda låga utlåningsräntor till 

fastighetsköpare växte så småningom den sekundära hypoteksmarknaden fram. Fannie Mae 

köpte med andra ord upp lån från de lokala bankerna och garanterade därmed att kunna likvidera 

lånen. Således kunde bankerna låna ut till personer med lägre kreditvärdighet, medelklass och 

låginkomsttagare genom att erbjuda tillsynes förmånliga utlåningsräntor då de visste att Fannie 

Mae garanterade lånen. Fannie Mae hade möjlighet att låna pengar från utländska investerare till 

låg ränta tack vare den finansiella support de fick från amerikanska regeringen inom den 
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sekundära hypoteksmarknaden. På det sättet kunde Fannie Mae ge låntagare låga fasta räntor och 

därmed hålla nere boendekostnaden för husägaren.185 

 

Fannie Mae privatiserades 1968 för att banta den nationella statsbudgeten. Då Fannie Mae’s 

monopolställning på marknaden ville undvikas skapades Federal Home Mortage Corporation, 

kallad Freddie Mac, 1970. Dessa två kreditinstitut fungerade sedan 1968 (Freddie Mac först från 

1970) som så kallade Government sponsored enterprises (GSE), det vill säga företag som 

regeringen sponsrar. Genom sin dominerande ställning kontrollerade dessa två institut år 2003 

cirka 90 procent av den sekundära hypoteksmarknaden.186   

 

1977 antogs en lag, Community Reinvestment Act (CRA). Förordningar gavs ut i USA vars syfte 

var att uppmuntra och stödja utlåning för att möta de kreditbehov som fanns i samhället, speciellt 

de i medelklass och bland låginkomsttagare.187 1995 uppgraderade Clintonadministrationen CRA 

för att fokusera ytterligare på utlåning till låginkomsttagare och nedre medelklass. Mellan 1993 

och 1998 fördubblades utlåningen till detta segment.188 1999 ställde Clintonadministrationen ett 

explicit mål på Fannie Mae och Freddie Mac att 42 procent av de totala lånen skulle gå till 

personer med inkomst under den lägre medianen i ett visst geografiskt område. År 2000 höjdes 

kravet genom Bushadministrationen till 50 procent för att 2005 ytterligare höjas till 52 procent. 

Det kompletterade även med krav på att 12 procent av bostadslånet skulle gå verkliga 

låginkomsttagare, vilket senare skärptes till 28 procent.189 

 

Kapitalet för att finansiera uppköp av lån på andrahandsmarknaden fick Fannie Mae och Freddie 

Mac genom att paketera ihop en grupp av lån och skapa en marknadsmässig säkerhet, MBS. Om 

låntagaren fick betalningssvårigheter så garanterade Fannie Mae och Freddie Mac betalningarna. 

Eftersom de var skyldiga att köpa upp lån under $417,000 påverkades de under bankkrisperioden 

av stora kreditförluster, främst på grund av den aggressiva utlåning och bristande kreditkontroll 

som fanns bland lokala banker.190  

 

 

                                                
185 History news network (2009-02-26) 
186 Ibid. 
187 Community Reinvestment Act (2009-02-26)  
188 The White House (2009-02-26) 
189 Dagens Nyheter (2008-10-09) 
190 BBC (2009-02-26) 
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5.1.3.  FUSIONER OCH FÖRVÄRV 

Det förekom ett stort antal bankfusioner tiden före dagens bankkris. 1990-talet kännetecknas av 

en våg av fusioner och förvärv både i USA och Västeuropa. Mellan 1990-1997 köptes 3 000 

banker upp på den amerikanska marknaden. Den stora mängden uppköp som förekom fick till 

följd att nästan hälften av bankerna som existerade 1980 hade köpts upp tjugo år senare.  

 

Inom EU förekom även många bankfusioner. 490 stycken fusioner gjordes under första kvartalet 

1998. Till följd av de många fusioner som gjordes minskade antalet kreditinstitut från 12 256 

stycken år 1985 till 9 285 år 1997 inom EU.  Även storleken på fusionerna i banksektorn ökade 

betydligt både i USA och inom EU. BankAmerica/Nations Bank, Banc One/First Chicago och 

BNP/Paribas är bara några exempel på fusioner som ägde rum.191 Förutom fusioner inom den 

finansiella sektorn skedde det många företagsköp i upprinnelsen till dagens bankkris. 2006 blev 

ett rekordår för förvärv och fusioner då företagsköp för runt $3.200 miljarder genomfördes, 

vilket var $100 miljarder mer än vid tidigare toppår 2000.192 

 

5.1.4. OMREGLERING 

Glass-Steagall Act (GSA) skapades som en del i President Roosevelt´s ”New Deal” till följd av 

den stora börskraschen 1929 och den efterföljande depressionen.193 Lagen bestod av två delar 

som introducerades 1932 och 1933, den senare delen även känd som 1933 års banklag.194 Genom 

GSA ställdes betydligt hårdare krav när det gällde redovisning, myndighetsövervakning och 

kapitaltäckning på affärsbanker än på investmentbankerna.195 Den förbjöd även banker att 

bedriva affärsbank och investmentbank inom samma företag.196 Affärsbankerna fick inte handla 

med värdepapper såvida det inte var för en kunds räkning. Inte ens styrelsen fick bestå av några 

individer som var engagerade till exempel genom att vara anställd i ett företag som ägnade sig åt 

värdepappershandel.197 1956 kom även Bank Holding Company Act som reglerade att 

affärsbanker och försäkringsverksamhet skulle hållas separerad.198 

                                                
191 Schenk (2000) 
192 Dagens Nyheter (2006-12-23) 
193 Chossudovsky (2008) 
194 Cftech (1998-04-12) 
195 E24 (2008-09-23) 
196 Marknadstillsyn (2004) 
197 Cftech (1998-04-12) 
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GSA avskaffades 1999 av Clintonadministrationen. Lagen ansågs hindra marknaden från att 

utveckla nya produkter och företag från att implementera effektivare verktyg för att gynna 

klienter.199 Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) blev den nya lagen som preciserade aktiviteterna 

som banker och deras holdingbolag fick ägna sig åt.200 Lagen möjliggjorde för affärsbanker att 

göra mer investmentbankliknande affärer och placeringar.201 GLBA tillät med andra ord enskilda 

holdingbolag att erbjuda bank, värdepappershandel och försäkringsaktiviteter, precis som de fick 

innan GSA.202 Till följd av att investmentbanker och affärsbanker fick konsolidera med andra 

finansiella institut fusionerades till exempel banken Citicorp och försäkringsbolaget Travelers 

Group till Citigroup.203  

 

Basel II implementerades i Euroområdet under 2007. USA, som naturligtvis inte omfattas av EU-

direktiven, valde att inte följa rekommendationen för de flesta av de amerikanska bankerna, trots 

att de tidigare hade implementerat Basel I. Anledningen var att det ansågs att de kunde uppnå 

resultatet av Basel II med nuvarande regelverk och övervakning.204 De stora internationellt aktiva 

bankorganisationerna blev däremot den 1:a april 2008 tvungna att följa de mer avancerade 

reglerna i Basel II. Förslag på regler för övriga banker, holdingbolag och sparinstitut att följa en 

del av Basel II:s mindre komplexa metoder gällande riskbaserad kapitaltäckning kom juni 2008.205 

 

                                                                                                                                                   
198 Barth et al (2000) 
199 Dailyfinance (2009-04-02) 
200 Barth et al (2000) 

201 Chossudovsky (2008) 
202 Barth et al (2000) 
203 BNET (2000-10-13) 
204 Davis (2005) 
205 Board of Governors of the Federal Reserve System (2008-06-26) 
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5.1.5.  LÅGRÄNTEPOLITIK 

Realräntorna föll kraftigt från mitten av 1990-talet och halverades nästan fram till 2000. Efter år 

2000 föll realräntorna på grund av de kraftiga globala sparandeobalanserna.206  Räntesänkningen 

ner till 1 procent i USA från mitten av 2003 till mitten av 2004 gjorde att ränteläget hamnade på 

det lägsta sedan 1950-talet. 207 Styrräntans utveckling visas i figur 10 nedan. 

 

 
Figur 10: Den amerikanska styrräntans utveckling 2000-2008. (Källa: Ecowin) 

 

Denna lågräntepolitik grundade sig i att Alan Greenspan, dåvarande centralbankschef i USA, ville 

förhindra recession och deflation. Greenspans lågräntepolititk har sitt ursprung i bland annat 

9/11 och Clintonadministrationens, och senare Bushadministrationens, förstärkning av ideologin 

att alla ska ha rätt att äga sitt eget hem genom CRA.208  Greenspan höll räntorna under normala 

nivåer under lång tid, 2002-2004, vilket gjorde att de inflationsjusterade räntorna i vissa fall blev 

negativa. Detta gav således investerare och låntagare ytterligare incitament att ta större risker för 

att kunna få större avkastning. Personer som inte tidigare godkänts för en kredit fick igenom lån 

hos bankerna.209 Lågräntepolitiken underblåstes av lånen med anpassningsbar ränta från år 2000, 

speciellt till subprimelåntagare.210 

                                                
206 Scocco (2009)  
207 Shiller (2008) 
208 Ibid. 
209 Boeri & Guiso  (2007) 

210 Shiller (2008) 
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Den låga räntan har av många ansetts vara en stor orsak till dagens situation. Låg finansiell 

kunskap bland de amerikanska hushållen samt konceptet med värdepapperisering har funnits 

tidigare och dagens kris skulle förmodligen inte ha utspelat sig om de inte kombinerats med 

lågräntepolitik enligt dem.211   

 

5.1.6.  SUBPRIMELÅNEN OCH VÄRDEPAPPERISERING  

Mellan 1997 och 2005 ökade andelen husägare i USA i alla regioner och bland olika kategorier av 

husköpare. Husägarandelen ökade från 65,7 procent till 68,9 procent som representerade en 

ökning på 11,5 procent i antal ägda hus. Personer under 35, med lägre än medelinkomst, 

latinamerikaner eller afroamerikaner framförallt bosatta i västra USA var de som stod för den 

största ökningen.212  Ett av George W Bushs vallöften i presidentvalet 1999 var att alla amerikaner 

skulle ges möjlighet att äga sin egen bostad. Utlåning till låginkomsttagare, subprimelån, 

uppmuntrades således av Bushadministrationen.213 Från 2001 började andelen subprimelån i USA 

snabbt öka.214 Mellan 2001 och 2006 ökade subprimelånen från $160 miljarder till $600 

miljarder.215 Det var i skiktet med hus i lägre prisklassen som priserna ökade mest under bubblan 

och även där det största prisraset varit.216 

 

Grunden till 2008 års oroligheter på kreditmarknaden började således på den amerikanska 

bolånemarknaden, speciellt den delen som tillhandahåller subprimelån. När räntorna blev högre 

och lånen skulle läggas om under 2005 började låntagarna till subprimelånen att få problem på 

grund av att räntekostnaderna steg kraftigt. I kombination med att fastighetspriserna sjunkit 

fanns inte längre möjligheten till ytterligare belåning för att kunna betala de ökade 

räntekostnaderna, vilket tidigare hade varit möjligt. I och med att många låntagare inte kunde 

betala sina räntor och amortera på sina lån drabbades många banker och bolåneinstitut av stora 

kreditförluster.217 I USA kan en låntagare som är oförmögen att betala sina bolån lämna ifrån sig 

nycklarna till huset och trots att värdet inte täcker lånet blir personen skuldfri. Dock får personen 

                                                
211 Ibid. 

212 Shiller (2008) 

213 Aktiespararna (2009) 

214 Shiller (2008) 

215 Calomiris (2007) 

216 Shiller (2008) 

217 Ingves (2008-03-13) 
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i fråga svårigheter att få nya lån till följd.218 I Sverige har låntagaren fortfarande betalningsansvar 

för den delen som inte täcks av försäljningsintäkten från huset. 

 

Subprimelånen utgjorde dock en förhållandevis liten del av den amerikanska kreditmarknaden.219 

Det har därför ansetts konstigt att det blev så stor påverkan på världsekonomin med tanke på 

den relativt låga summa de som det rörde sig om i befarade förluster. Mellan $100 miljarder och 

$200 miljarder är i jämförelse med det totala värdet av finansiella tillgångar, och till exempel 

förluster förknippade med Telekomkrisen ($5 billioner), inte särskilt omfattande.220 Det har 

däremot framkommit att även primelåntagare fick betalningssvårigheter vilket medförde att 

effekten spreds vidare i det finansiella systemet. Primelånen stod även för en betydligt större del 

av förluster och nedskrivningar än subprime.221  

 

Påverkan av subprimelånen berodde på att det kommit nya finansiella innovationer som 

resulterade i att det blev lättare att få illikvida tillgångar likvida genom värdepapperisering och 

ompaketering.222 I och med att tanken med subprimelån var att låna ut till grupper som hade 

större risk tvingades de betala en högre ränta. I ett läge med låg ränta på riskfria placeringar blev 

utlåning till högre riskgrupper ett sätt att skapa större nominell avkastning på så kallade fixed 

income produkter, sådana som ger en fast ränta över tid på insatt kapital, som till exempel MBS. 

Detta gjorde att bankerna var tvungna att hitta låntagare som var villiga att betala en högre ränta 

så lånen kunde värdepapperiseras och säljas vidare till investerare. Detta kunde förklara tre 

former av långivning på den amerikanska bolånemarknaden. "Predetor lendning" innebar att en 

husägare på ett bedrägligt sätt lurades att ta ett lån med sämre villkor än vad den borde få, 

alternativt inte förstår innebörden av villkoren. "Ninja loans" var lån till personer som i huvudsak 

saknade inkomst och stod för No Income, No Job, no Assets. “Teaser rates” innebar att räntorna 

var mycket låga i början av lånetiden för att sedan stiga kraftigt och fick till följd att låntagaren 

fick problem med betalningen. Dessa lån såldes senare vidare snabbt på sekundärmarknaden och 

värdepapperiserades.223 

 

                                                
218 Scocco (2009) 

219 Ingves (2008-03-13) 

220 Spaventa, (2007) 

221 Scocco (2009) 
222 Boeri (2007) 

223 Scocco (2009)  
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Under det senaste decenniet har marknaden för MBS ökat drastiskt på den amerikanska 

marknaden från att vara ett litet nischsegment till att utgöra en stor del av bolånemarknaden.224 

Om risken med till exempel MBS bedömts korrekt skulle reserver för förväntade kreditförluster 

byggts upp genom att vara prissatt i räntan. Då skulle inte krisen utlösts av kreditförlusterna när 

marknaden vände. Det hade gjorts i viss utsträckning genom att köpa andra finansiella instrument 

som försäkrade mot kreditförluster (credit default swaps) eller genom återköpsklausuler som gav 

möjlighet att lämna tillbaka säkerheten till den ursprungliga aktören som ställt ut säkerheten.  Till 

följd av detta gick banker och andra aktörer i USA, som exempelvis hade återköpsskyldighet, i 

konkurs vid de inledande problemen som uppdagades på subprimemarknaden. Detta gav 

spridningseffekter i det finansiella systemet då andra stora banker blev tvungna att reservera sig 

för kreditförluster.225 Figur 11 nedan visar hur den amerikanska bolånemarknaden är uppbyggd.  

 
Figur 11: Bolånemarknaden i USA (Källa: Sandro Scocco, 2009, ”Finanskrisen - Eller hur det väntade 

oväntat  hände.”)   

 

Banker och finansiella institutioner försöker hela tiden att komma på sätt att ta den risk de vill till 

så låg kostnad som möjligt.226 Det godkändes, genom GLBA, att de fick reducera 

kapitaltäckningen genom att skifta tillgångar till enheter som de inte ägde, så kallade conduits. 

Dessa köpte upp finansiella tillgångar och paketerade om dem och i sin tur sålde andelar till andra 

företag. De fick även använda sig av SIVs, det vill säga en fond eller bolag som höll 

långtidssäkerheter (till exempel lån) och finansierade investeringarna med värdepapper.227  

                                                
224 Dell’Ariccia et al (2008) 

225 Scocco (2009) 

226 Cecchetti (2007) 

227 Ibid. 
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Att denna kris spred sig internationellt beror således till stor del på den omfattande 

värdepapperisering av bolån som skedde. Mellan 2000 och 2005 ökade lånen som blev 

värdepapperiserade från 35 procent till 65 procent 228. Certifikat med kort löptid, så kallade asset 

backed commercial paper (ABCP), gavs ut på penningmarknaden och finansierade till viss del 

specialbolagens investeringar, vilket gjorde dem beroende av likviditeten på marknaden för dessa 

värdepapper. Trots att specialbolagen i princip var skilda från bankerna hade vissa garanterat 

deras betalningsförmåga. När inte specialbolagen kunde ge ut nya certifikat när de gamla förföll 

drabbades bankerna av specialbolagens finansieringsproblem.229  

 

Konceptet med värdepapperisering har blivit allt vanligare bland banker och kreditinstitut globalt.  

Detta har gjort att de mer har gått från att vara övervakare av kreditrisk till att initiera lån och 

fördela ut kreditrisken till de investerare på den finansiella marknaden som är riskbenägna. 

Genom värdepapperisering överfördes med andra ord kreditrisken från bankens balansräkningar 

ut på marknaden.230 När sedan en del av risken återigen hamnade hos bankerna utvecklades 

subprimeproblemen till en kris.231  

 

Subprimelånen uppgick som tidigare nämnts inte till en betydande summa utan i vanliga fall 

skulle de finansiella institutionerna kunna hantera eventuella förluster på dessa summor. 

Problemet var däremot att de inte visste hur stor exponeringen var mot subprimelån på grund av 

att de paketerats om och sålts vidare i flera led. Osäkerheten om hur mycket olika aktörer varit 

exponerade mot subprimelånen på grund av ompaketeringar var således det en av bidragande 

faktorerna till dagens bankkris.232 

 

Många av de värdepappersierade lånen blev ompaketerade till CDOs. 2006 innehöll 39,5 procent 

av dessa CDO-pooler MBS, som i sin tur bestod av 70 procent subprimelån eller 

andrahandspant. CDO-poolerna var rankade av Moody´s.233 I USA har rating varit nödvändigt 

för att ett obligationslån skall kunna säljas, men varit mindre vanlig på de europeiska 

kapitalmarknaderna fram till 1990-talet. På grund av ökade kreditförluster och oron på 

                                                
228 Calomiris (2007) 

229 Ingves (2008-03-13) 

230 Ibid. 

231 Spaventa, (2007) 

232 Wyplosz (2007) 

233 Calomiris (2007) 
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kreditmarknaden på 1990-talet blev rating däremot mer vanligt även på de europeiska 

marknaderna.234  

 

Trots att supbrimelånen användes flitigt och var förknippade med hög risk så utfärdade CDO-

pooler stora antal högt rankade skuldebrev som backades upp av dessa tillgångar. Dessa 

ompaketerades till bland annat LSS (leveraged super-senior conduits) som var AAA rankade, vilket var 

det högsta betyget, och finansierades på ABCP marknaden. (se figur 3) Ratinginstitut gav MBS 

AAA-rating trots att de var riskfyllda och känsliga på grund av att de inte trodde att bubblan 

skulle brista.235 Problemet uppstod när det framkom att dessa inte var av AAA kvalitet.236 

 

Obligationslån kunde även få högsta rating genom att vara försäkrade av så kallade monolines, 

det vill säga försäkringsbolag som var specialiserade på att försäkra obligationslån.237 Under 2000-

talet började monolines försäkra värdepappersemissioner med subprime-innehåll i allt högre 

grad.238  Monolines fick däremot sämre kreditbetyg när det började bli problem på den 

amerikanska bolånemarknaden vilket påverkade de obligationer de försäkrat.239 

 

5.1.7. ÖVERHETTADE MARKNADER 

Finansiella marknader är ofta objekt för självuppfyllande förutsägelser. Därmed har det påståtts 

att det snarare var marknadspsykologi som bankkrisen berodde på och inte fundamentala 

skillnader som till exempel räntan. Rykten i form av “new era stories” som skapades har vid 

tidigare spekulationer inte påverkat internationellt utan endast nationellt. Skillnaden under dagens 

bankkris var att dessa ”new era stories” hade spridit sig världen över och trissat upp priserna. 

Spekulanterna påverkades av dessa ”stories” och kopplade ihop detta med priser på olika 

marknader i deras fantasi. Spekulation påverkade till exempel livsmedelsmarknaden, 

oljemarknaden samt energimarknaden genom att priserna pressades upp. Även 

fastighetsmarknaderna och börsen har påverkats i hög grad av spekulation.240  

 

                                                
234 Lybeck (1993) 
235 Shiller (2008) 

236 Calomiris (2007) 

237 Nyberg (2008-02-04) 
238 Ingves (2008-03-13) 
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 I vanliga fall var prisförändringar på spekulationsobjekt svåra att förutsäga men det hade varit 

stadigt uppåtgående på bostadsmarknaden. Detta hade gjort att många gjort stora vinster på att 

köpa ett hus och sälja några år senare. Det kom varningar om att huspriserna skulle gå ner två år 

innan prisnedgången vilket gav många tid att dra sig ur. Bubbeltänkande innebar tänkandet att 

trenden med priserna skulle fortsätta, vilket hände i detta fall. Denna uppenbara vinstmöjlighet 

var en viktig orsak till bubblan då folk trodde att de själva kunde göra det de sett andra göra år 

efter år.241  

 

1997 höjdes frigränsen för reavinstskatt från husförsäljning från $125 000 till $500 000 av 

kongressen. I kombination med den låga räntan ökade huspriserna dramatiskt, vilket åskådliggörs 

i figur 12 nedan. 242  Dock kan ränteutvecklingen själv inte förklara den nio åriga prisökningen på 

hus. Hushållens anpassning till lägre nominella och reala räntor kan förklara en del av 

prisökningen på fastigheter. Att tillgångspriser anpassade sig till en lägre kapitalkostnad i sig ledde 

inte till bankkrisen utan problemet var att prisökningarna blev för stora. De steg med andra ord 

mer än vad som var motiverat av underliggande förändringar i den reala ekonomin och således 

hamnat i obalans.243 Tack var de ökade huspriserna så byggdes det mycket nya hus i USA och den 

stora andelen bostadsinvesteringarna som gjordes gjorde att BNP  hamnade på den högsta nivån 

i USA slutet 2005 sedan 1950-talet, 6,3 procent.244  
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Figur 12: Husprisutvecklingen i USA 2002-2009. Case-Shiller Home Price Indices, Composite-20CXR (Snitt 

för de 20 största städerna i USA) (Källa: Standard & Poors) 

 

5.1.8.  AGGRESSIV UTLÅNING  

Varseblivningen att fastighetspriser bara skulle öka för varje år ledde till alltför aggressiv utlåning, 

givmildare bedömningar och självgoda låntagare.245 De låga räntorna bidrog till en högre 

skuldsättning för hushållen som följdaktligen blev känsligare för ränteförändringar.246 Låga räntor 

uppmuntrade risktagandet och bankerna tog inte någon ersättning för den extra kreditrisk de 

utsatte sig för, tack vare de tänkt värdepapperisera lånen.247 Låneboomen underblåstes när SEC, 

amerikanska finansinspektionen, beslutade 2004 att låta de fem investmentbankerna låna ut 40 

gånger volymen av det egna kapital, mot tidigare tolv.248  

 

Lånebesluten grundades på rutinmässiga granskningar och en kontroll av låntagarens inkomst 

gjordes sällan, trots att de hade möjlighet och tillstånd.249 Det verkade råda en allmän enighet om 

att perioder med snabb kreditökning tenderade att följas av lösare standarder för utlåning. Det 

påpekades i mars 2001 av Greenspan att banker olyckligtvis var för aggressiva i sin utlåning, 

speciellt på en konjunkturtopp. På grund av denna aggressivitet beviljade lån till de med sämre 

kreditvärdighet. Många av de största bankkriserna de senaste 25 åren har nämligen föregåtts av en 

                                                
245 Shiller (2008) 

246 Scocco (2009) 

247 Ioannidou et al(2007) 
248 Dagens Nyheter (2008-10-09) 

249 Shiller (2008) 
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period med snabb kreditökning.250 När räntorna sedan steg skärpte banken sina kreditkrav, dock 

var det då för sent.251  

 

God tillgång på investeringsvilligt kapital och låga räntor bidrog till att efterfrågan på tillgångar 

med högre avkastning ökade och det uppstod en slags jakt på avkastning. Dock bortsåg 

investerare från att de på sikt kunde få högre avkastning bara genom att ta större risker vilket 

bidrog till att priserna på tillgångar ökade kraftigt. Denna explosion i tillgångspriser bättrades på 

av en snabb kreditexpansion, då jakten på avkastning drev investerare till att låna mer för att 

uppnå större hävstångseffekt i sina investeringar.252 

 

5.1.9.  BRISTANDE REGLERING OCH ÖVERSYN  

Det har hävdats att bankkrisen inte var ett resultat av för låga räntor. Bankerna hade fortfarande 

möjligheten att välja hur mycket risk de var villiga att ta. I detta fall hade många banker som sagt 

tagit stora risker, vilket inte skulle ha ändrats med högre räntor utan istället hårdare 

övervakning.253 Problemet med att reglera hur mycket risk en bank får ta, exempelvis genom 

Basel II, är att banker investerar i högrisktillgångar för att förväntad avkastning är hög. Om de 

helt kan eliminera risken betyder det att de inte kan förvänta sig någon avkastning.254 

 

Bakgrunden till den aggressiva utlåningen låg således i de regleringar och tillsynsarrangemang som 

omgav det finansiella systemet. Det fanns stora luckor i regelverket som till exempel gjorde att 

vissa institut, därav många investmentbanker, inte omfattades av samma insyn och restriktioner 

som vanliga banker. Följaktligen tilläts OTC-marknaden för kreditderivat att explodera utan 

någon större överblick av myndigheterna. De olika ramverken för kapitaltäckning gjorde det 

billigare för många banker i världen att expandera utanför balansräkningen, exempelvis genom 

värdepapperisering.255  
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Reglerarnas misslyckande med att tygla den aggressiva utlåningen var en annan av orsakerna till 

bankkrisen.256 Som följd av givmildare kreditgivningsvillkor och stigande fastighetspriser byggdes 

bostadsbubblor upp på flera håll i världen. En finansiell bubbla höll på att utvecklas i USA på 

grund av bristande reglering utav bolånemarknaden samt ambitionen att främja husägandet bland 

låginkomsttagare.257  

 

Övervakningen av utlåningen och regleringen fungerade inte heller då de ansvariga var lika 

hänförda över de stigande huspriserna som alla andra. Bankerna bad till och med att inte behöva 

följa FASB:s standard 114, som innebar en skyldighet att rapportera dåliga lån baserat på 

nuvärdet av framtida kassaflöden.258 

 

Vid ett G7-möte i Tokyo 2008 uppmärksammades olika problem relaterade till att övervakningen 

inte fungerade tillfredsställande. Bland annat hade utvecklingen inom finansområdet gått så fort 

fram att investerare inte förstod hur mycket de skulle exponera sig för likviditets- och 

marknadsrisker. Det fanns brister i förvärvsgranskningsrutiner som även innefattade ett för stort 

förtroende för kreditratingbolag. Vissa av problemen kunde förklaras av snedvridna 

incitamentsystem av typen moral hazard och intressekonflikter samt att myopiabeteende, 

kortsiktigt tänkande, uppmuntrades av lönesystemen.259 På grund av att kortsiktiga vinster 

premierades genom lönesystemen uppmuntrades därmed ett överdrivet risktagande. Många 

aktörer kunde tjäna mycket pengar i uppgångsfasen medan andra fick bära förlusterna i 

nedgången.260 Bristfällig bedömningsförmåga samt byråkrati var även bidragande faktorer.261  

 

Ett annat mer grundläggande problem gällande den finansiella tillsynen var att kopplingen till 

makrofaktorer och andra faktorer som påverkade risken för störningar i det finansiella systemet 

som helhet var för liten. Det var för starkt fokus på enskilda företag och för lite på bredare 

utvecklingstendenser. Finanssektorns ökade internationalisering och sammanlänkningen mellan 

de olika finansiella marknaderna avspeglades inte heller i tillsynsarrangemangen. Trots att till 

exempel finansiella institut bedrev verksamhet i flera länder bedrevs tillsynen huvudsakligen 
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utifrån nationella mandat och fokuserade på företagen inom det egna rättsförvaltningsområdet. 

Därmed saknade tillsynsmyndigheterna den överblick som behövdes.262 
 

5.1.10.  RISKMODELLER  

Bankriskmodellerna var priskänsliga och misslyckades med att ta hänsyn till vissa risker och var 

därför en av faktorerna som förvärrade situationen på marknaden. Den tekniska förklaringen var 

att modellerna som användes byggde på förutsättningen att det bara var en person som använde 

modellen och inte flera miljoner investerare samtidigt. Modellerna baserades på samma data 

angående risk, avkastning och korrelationer och kom fram med liknande förslag på olika 

portföljer med olika riskmarknader. Då flera olika investerare märkte att risken ökade i deras 

portföljer försökte de sälja och minska sin riskexponering men problemet var att investerare 

världen över försökte göra samma sak med i princip liknande verktyg. Olika verktyg kan 

nämligen inte kvarstå att vara undervärderade, okorrelerade och inneha låg risk utan de kan 

förvandlas till det motsatta. Därmed skapade modellerna risk istället för att ta bort risken. 

Däremot borde investerare inte kunnat bli överraskade av detta då denna problematik 

uppmärksammades efter tidigare kriser. Dock sa många ansvariga när bankkrisen utlösts att 

varningarna var för extrema för att kunna anses vara realistiska och togs därför inte på allvar.263 

 

Bristerna med riskmodellerna grundade sig även i hur de olika ratingbolagen rankade 

specialbolagen (SIV) som skapades. En AAA rating för ett specialbolag var inte lika som AAA 

för exempelvis Microsoft. Följdaktligen blev bedömningar med hjälp av riskmodeller, som utgick 

från detta antagande, felaktiga. Dock hävdades att marknadens aktörer såg igenom detta men 

spelade med.264 På grund av många ompaketeringar har det varit svårt för investerare att värdera 

tillgångarna. Investerare tog även hjälp av olika kreditratinginstituts betyg vid värdering av 

tillgångarn. Dessa kreditbetyg tog dock inte hänsyn till hur de olika riskerna samvarierade vilket 

många investerare bortsåg ifrån. På grund av ompaketeringar var det i princip omöjligt att veta 

för investerarna om de var exponerade mot subprimelån när det började bli problem på den 

finansiella marknaden.265 
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Modellerna som användes baserades på marknadsstatistik. Denna förändrades när investerare till 

exempel ändrade investeringsinriktning beroende på resultaten från modellerna. Det krävdes då 

att modellerna förändrades kontinuerligt efter nya förutsättningar och statistik vilket inte 

fungerade tillfredsställande i en kris. Endogen risk kallas detta fenomen, vilket kunde bortses från 

under normala marknadsförhållanden, men under en kris var de olika institutioner som gör 

prognoser om marknaden tvungna att interagera.  Det var här som modellerna fallerade. På 

grund av att modellerna var bristfälliga ansågs det inte att det var på resultat från modellerna som 

fokus skulle ligga på för att förhindra eller förmildra påverkan av krisen utan snarare vikten av 

bra ledning. Det borde således ha fokuserats på att exempelvis utbilda ledningen istället för att ta 

fram nya riskmodeller, såsom exempelvis Basel II bygger på.266 

 

 

5.2. BANKKRISENS HÄNDELSEFÖRLOPP  
 

Dagens bankkris utbröt i augusti 2007 i USA.267 Det var vid den tidpunkten centralbankerna var 

tvungna att gå in med likviditet på internbankmarknaden, vilket de senare fick göra fler gånger.268  

 

Bolåneinstituten påverkades snabbt när de kraftiga prisökningarna på fastigheter vände 2006 i 

USA genom att värdet på säkerheterna successivt började urholkas. Som nämnts började redan 

2005 förfallna skulder kraftigt öka. Banker och institut som speciellt lånade ut till 

bostadsmarknaden direkt var de som först fick problem. Under våren 2007 gick ett flertal 

bolåneinsitut i konkurs vilket fick som konsekvens att en stor andel av de amerikanska 

primärutlånarna försvann. Detta påverkade således sekundära kreditgivare, bland annat affärs- 

och investmentbankerna, vars tillgångar blev värdelösa. Bear Sterns, USA:s då femte största 

investmentbank, ställde i juni in investerares återköpsrätt på en av bankens hedgefonder som 

hade investerat omfattande i subprimelån på grund av likviditetsproblem.269 Den 6:e augusti 2007 

ställde American Home mortage, som var en av USA:s största fristående bolåneinstitut, in sina 
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betalningar, avskedade större delen av sina anställda och ansökte om konkurs. Detta till följd av 

att de hade blivit drabbade av problem till följd av subprimelån i för stor utsträckning.270  

 

Under denna period tappade även tillgångar som var knutna till lånemarknader med högre 

kreditvärdighet än subprime i värde, vilket således fick till följd att även banker och institut med 

primeutlåning gick i konkurs.271 

 

Även banker i andra länder började få problem vid denna tidpunkt.272 Den franska banken BNP 

Paribas ställde in uttag från tre av sina investeringsfonder som var exponerade mot den 

amerikanska bolånemarknaden. Eftersom handeln med tillgångarna i stort sett upphört så var det 

omöjligt att beräkna hur mycket fonderna var värda. Efter detta började centralbankerna att gå in 

med kapital på olika marknader och krisen började att eskalera.273 Island drabbades extremt i 

relation till andra länder. Samtliga tre storbanker kollapsade och togs över av den isländska 

staten.274 

 

Det var i princip omöjligt för de olika aktörerna att veta vilka som var exponerade mot 

subprimelån och hur mycket. Flera stora aktörer varnade samtidigt för förluster kopplade till den 

amerikanska bolånemarknaden. Detta ledde till att bankerna blev ovilliga att låna ut till varandra 

och således sjönk likviditeten på delar av interbankmarknaden. Tillsammans med högre räntor på 

interbankmarknaderna blev refinansiering för bankerna svårare och dyrare. TED-spreadarna, det 

vill säga skillnaden mellan tre månaders interbankränta och motsvarande statsskuldväxel som 

visar hur bankerna prissätter kreditrisken275, ökade markant i augusti 2007 vilket åskådliggörs i 

figur 13. Fed och den europeiska centralbanken, ECB, ökade likviditeten på marknaden genom 

att i stor omfattning låna ut pengar till bankerna, då dessa valde att inte låna av varandra på grund 

av för höga räntor.276 
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275 Nyberg (2008-05-21) 
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Inför årsskiftet 2007-2008 ville bankerna säkra sin likviditet och TED-spreadarna nådde en ny 

topp. När den amerikanska investmentbanken Bear Stearns återigen hamnade i akuta 

likviditetsproblem i mars 2008 och ställde in sina betalningar nåddes ytterligare en topp. Denna 

mattades av genom att Fed hade medverkat till att banken togs över av JP Morgan.277 Den 

brittiska banken Northern Rock drabbades under samma period av refinansieringsproblem och 

övertogs i februari 2008 av den brittiska staten.278 Tidigare, i september 2007, när ryktena började 

att Northern Rock var insolvent skedde den första bank run i Storbritannien sedan 1800-talet.279 I 

mars 2009 hade TED-spreadarna fallit tillbaka både i Sverige, USA och övriga euroområdet vilket 

var ett tecken på att krisen inte var lika akut längre. Spreadarna var tillbaka på de nivåer de låg på 

innan krisen förvärrades hösten 2008.280 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: TED-spreadar. (Källa: Öberg, 2009-03-05, Det aktuella ekonomiska läget, OH_090305 

www.riksbank.se) 

 

Den akuta fasen i bankkrisen skedde i september 2008 då Fannie Mae och Freddie Mac, som  

kontrollerade runt två tredjedelar av den amerikanske bolånemarknaden, placerades under 

finansdepartementets förmyndarskap på grund på de massiva kreditförluster de drabbats av 
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under året.281 En vecka senare ansökte den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers, den 

äldsta banken på Wall Street, om konkurs efter att blivit nekade finansiellt stöd av Fed. Många 

banker, institut och fonder hade stora exponeringar mot Lehman Brothers. Få hade väntat sig att 

en så betydande finansiell aktör skulle tillåtas att gå under, det vill säga att Lehman Brothers inte 

skulle bli “räddad” av centralbanken. Oron blev stor för att fler aktörer skulle hamna i samma 

situation vilket gjorde att de kvarvarande stora investmentbankerna snabbt försvann som 

självständiga investmentbanker.282 Försäkringsbolaget AIG erhöll två dagar senare ett 

kapitaltillskott från Fed i utbyte mot cirka 80 procent av aktierna i bolaget. Detta till följd av en 

likviditetskris då de inte kunde låna pengar på den ordinarie kreditmarknaden som konsekvens av 

en nedskriven kreditvärdering. Ombildningar av investmentbankerna Goldman Sachs och 

Morgan Stanley till reguljära banker genomfördes på grund att reguljära banker hade bättre 

tillgång till kapital genom att de omfattades av den statliga räddningsplanen.283  Trots hjälppaket 

och krisåtgärder beviljades inte alla likviditetsstöd vilket gjorde att det förekom konkurser och 

uppköp av banker. Till exempel köptes Bear Stearns upp av JP Morgan284 och Merrill Lynch av 

Bank of America285.  

 

I Sverige har Swedbank ansetts drabbats hårdast av storbankerna till följd av svårigheterna på 

interbankmarknaden. Detta främst på grund av Swedbanks stora engagemang i högriskregionen 

Baltikum. Detta visades sig till exempel i att de hade 0,20-0,25 räntepunkter dyrare att låna än 

Handelsbanken Stadshypotek samt att credit default swaps, var dubbelt så dyra till Swedbank 

som till Handelsbanken.286  

 

Riksgälden tog i november 2008 över aktierna i Carnegie Investment Bank AB och Max 

Matthiessen Holding AB för att värna om stabiliteten i det finansiella systemet och skydda värdet 

av statens pant i det stödlån som gavs till Carnegie då de drabbats av likviditetsproblem. Carnegie 

hade tidigare förlorat sitt tillstånd att bedriva bank- och värdepappersverksamhet.287 

 

                                                
281 Scocco (2009) 
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283 Scocco (2009) 
284 NY Times (2008-03-17) 
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Trots insättningsgarantin i Sverige skedde en bank run av Kaupthing Bank i slutet av september 

och början av oktober 2008.288 Kaupthing Bank Sverige AB var en filial till det isländska 

moderbolaget som i början av oktober sattes under förvaltning av den isländska staten.289  

 

När bankerna tvingades skriva ner värdet på sina tillgångar som var relaterade till subprimelån 

blev delar av stora finanskoncerner i behov av nytt kapital. Den ökade osäkerheten om den 

internationella konjunkturutvecklingen bidrog till att världens aktiemarknader drabbades av stora 

svängningar. Trots att de svenska bankerna inte har varit exponerade mot subprimerelaterade 

värdepapper i någon större mån har de som bekant påverkats ändå.290 Prisfallen, eller 

tillgångsdeflationen, har med andra ord inte bara gällt fastigheter utan även inkluderat aktier. 

Prisrasen på aktiemarknaden har de facto varit betydligt större än de på fastighetsmarknaden. I 

november 2008 hade ett flertal börser halverats i värde i jämförelse med maj samma år. 291 Figur 

14 illustrerar börsutvecklingen i USA enligt Dow Jones.  

 

 
Figur 14: Egen modell av börsutveckling i USA. (Källa: Data Stream) 
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Dagens bankkris ledde till att kreditvillkoren stramades upp i några av de stora ekonomierna i 

världen. Hushållens konsumtion och företags investeringar dämpades till följd av problem att få 

lån. Trots det fanns få tecken våren 2009 att företag drabbats av kreditåtstramning utöver den 

som lågkonjunkturen förde med sig. Lånevillkoren hade däremot skärpts och det fanns tecken på 

att företag hade svårigheter med marknadsupplåning och därför ökade sin bankupplåning. De 

sjunkande börserna och bostadspriserna bidrog till att hushållens förmögenhet minskade vilket 

påverkade konsumtion och investeringar negativt. BNP i hela världen minskade och 

arbetslösheten i de flesta länder steg. Riksbanken bedömde i maj 2009 att recessionen i den 

globala ekonomin under 2008-2009 skulle bli den värsta sedan efterkrigstiden.292  

 

5.2.1.  RÄDDNINGSPAKETEN 

En finansiell krasch i det finansiella systemet har kunnat undvikas genom massiva åtgärder från 

regeringar, centralbanker och andra myndigheter världen över. Centralbankerna har bidragit med 

stora tillskott av likviditet, det vill säga lånat ut pengar till bankerna mot säkerhet, samt gett 

nödkrediter till enskilda institut. Centralbanker världen över, som varit i behov av likviditet för att 

mildra krisen i respektive länder, har även kunnat låna pengar av Fed, ECB och andra 

centralbanker genom så kallade swapavtal. Styrräntor har sänkts av de olika centralbankerna, 

ibland även samordnat, för att mildra finanskrisens återverkningar på produktion och 

sysselsättning. För att minska risken för fler konkurser i banksektorn har regeringarna erbjudit 

garantier och kapitalinjektioner. Utöver detta har flera länder beslutat om stora finanspolitiska 

stimulanspaket. Genom dessa olika åtgärder av centralbanker och regeringar världen över har 

trycket på interbankmarknaderna minskat.293 

 

Medlemsländerna i EU beslutade i april 2009 att ge ett tillfälligt lån till internationella 

valutafonden (IMF) på 75 miljarder euro. Detta för att IMF skulle kunna hjälpa länder att hantera 

krisens effekter. Efterfrågan på deras låneprogram hade ökat kraftigt.294 I april 2009 enades G20-

länderna om ett räddningspaket på en billion dollar som skulle gå till internationella institutioner. 

Detta sades vara den största makroekonomiska stimulansen världen någonsin sett. 500 miljarder 

dollar av den billionen skulle gå till IMF vilket innebar en tredubbling av dess resurser. 

Resterande del delades mellan handelsfrämjande medel och IMF:s särskilda dragningsrätter, en 
                                                
292 Ingves (2009-05-06) 
293 Öberg (2009-03-05) 
294 Riksbank (2009-04-03) 
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slags trygghetsfond som alla skulle kunna utnyttja. På G-20 mötet enades de även om att nya 

globala regler skulle fattas kring de höga och omdiskuterade bonusar och löner många chefer fick 

samt att skatteparadis som inte var tillräckligt öppna med information borde stoppas.295 

 

I september 2008 diskuterades det i USA att skapa en skräpbank för att ta hand om främst dåliga 

krediter, likt Sverige gjorde under 1990-talskrisen genom exempelvis Securum.296 Detta förslag 

röstades först ner men togs upp på nytt och i början på 2009 skapades skräpbanken Public 

Private Investment Partnership i USA.297  

 

I USA presenterade Barack Obama i februari 2009 en budget för krisåtgärder och åtgärderna 

överskrider “the new deal” som kom under 1930-talskrisen. Det beräknades att bli ca 1 708 

miljarder dollar enbart för 2009, exklusive centralbankens räddningsinsatser för de finansiella 

institutionerna. Dessa var i februari 2009 redan uppe i 300 miljarder dollar.298 Citigroup fick 

likviditetsstöd i flera omgångar för att räddas av USA:s regering, senast februari 2009 då 

regeringen utökade sin andel i banken från 30 till 36 procent.299  

 

Den svenska Riksbanken genomförde olika självständiga åtgärder för att försöka mildra de 

negativa effekterna av bankkrisen. De svenska bankerna drabbades framförallt av två problem. 

Bristande tillgång på långsiktig finansiering i svenska kronor och begränsad utlåning i US-

dollar.300 Som figur 15 visar ökade Riksbankens utlåning extremt under andra hälften av 2008. 

Utlåningen ökade med över 450 miljarder kronor till bankerna. Riksbanken lånade ut både i 

svenska kronor och dollar, dels finansierat via ett swapavtal med Fed. 301 
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296 Svenska Dagbladet (2008-09-27) 
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Figur 15: Riksbankens balansomslutning (Källa: Öberg, 2009-03-05, Det aktuella ekonomiska läget. 

www.riksbank.se) 

 

För att bankerna skulle kunna upprätthålla sina funktioner på marknaden ändrades även 

säkerhetskraven för banker så att flera typer av värdepapper kunde lämnas som säkerhet.302 

Likviditetsstöd lämnades till Carnegie och Kaupthing Bank Sverige AB.303 Kaupthing Bank fick 

ett särskilt likviditetsstöd på fem miljarder kronor för att användas till att betala de kunder som 

hade konto i svenska Kaupthing och de som hade kontot Kaupthing Edge. Detta på grund av att 

de skulle avvecklas efter att moderbolaget sattes under den isländska statens förvaltning.304 

Carnegie fick likviditetsstöd på en miljard kronor i oktober 2008. Riksbanken bedömde då att de 

var solida men de drabbats av likviditetsproblem på grund av den finansiella krisen och de ville 

undvika allvarlig störning i det finansiella systemet.305 

 

Företagsfinansieringen underlättades genom att Riskbanken lånade ut mot säkerhet i 

företagscertifikat. Riksbanken har även sänkt räntan ett flertal gånger under 2009 och beslutat att 

låna ut på längre löptider, med rörlig ränta och med mindre påslag (likt TED-spread). För att 

kunna stödja krishanteringen i andra länder slöts även exempelvis ett swapavtal med Island och 

Lettland.306  
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Förutom åtgärder från Riksbanken har även Riksgälden och Finansinspektionen agerat för att 

mildra finanskrisen. Regeringen har även agerat genom att höja den statliga insättningsgarantin 

från 250 000 kr till 500 000 kr och även utvidgat den till att täcka alla slag av insättningar på 

konton, infört ett garantiprogram, inrättat en garantifond och beslutat om möjligheter till 

kapitaltillskott till banker. Riksbanken genomför även en mer expansiv finanspolitik än tidigare.307 

 

I Sverige likt USA har det även bildats skräpbanker för att rensa bort osäkra krediter. Bland annat 

skapade investmentbanken Carnegie i januari 2009 ett nytt bolag där de placerade osäkra lån. 

Även Swedbank började i samma period upprätta skräpbanker i Baltikum för att skilja ut dåliga 

och osäkra krediter.308   
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6.  ANALYS 
Utgångspunkten i vår analys är Knutsens och Sjögrens cykelmodell för bankkriser som återfinns i 

den teoretiska referensramen under stycke 3.1. Modellen illustreras i figur 16 nedan och vi 

kommer således att analysera 1990-talskrisen och den nuvarande bankkrisen utifrån de sju olika 

stadierna som finns i modellen.  

 

Figur 16: Egen modell av olika stadium i en bankkris. (Källa: Knutsen och Sjögren, 2005,”Institutional Clash 

and Financial Fragility. Evolution of Nordic Financial Crises”)  

 

6.1. STADIUM 1 
Stadium 1 i Knutsen- och Sjögrenmodellen anger en efterfrågeökning av finansiellt kapital hos 

icke-finansiella företag tillsammans med en ökad marknadsoptimism som sprider sig i ekonomin. 

Under tidsperioderna före de studerade kriserna, det vill säga under 1980- och 2000-talen skedde 

just denna utveckling på den svenska respektive amerikanska marknaden.  

 

Under 1980-talet bidrog de två delvalveringarna 1981 och 1982 att exporten ökade kraftigt i 

Sverige. Marknadsoptimismen kom som en naturlig följd av den högkonjunktur som nått Sverige.  

Investeringstakten inom den svenska exportindustrin tog fart och ledde till att BNP:n i Sverige 
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ökade. Marknadsoptimismen lade sedermera grunden till en ökad efterfrågan av krediter hos 

företag och privatpersoner. Utgivningen av krediter kom att fördubblas bara på några år. Den 

ökade efterfrågan gjorde att priser på såväl konsumentvaror som fastigheter steg genom en ökad 

inflation. Det fanns dessutom en allmänt positiv inställning till lån för konsumtion och 

tillsammans med gynnsamma avdragsregler medverkade det till en ökad efterfrågan på finansiellt 

kapital.  

 

Under 2002 återhämtade sig BNP-tillväxten från de kraftiga fall som präglat 2000-talets början. I 

Sverige fanns liknande efterfrågetendenser som i USA där både tillgångspriser och priser på 

konsumtionsvaror steg. Stadium 1 är emellertid applicerbart i USA enligt vår mening, där den så 

kallade superinflationen, med låg inflation, låga räntor och stark tillväxt, ledde till en 

marknadsoptimism och en allt högre efterfrågan på finansiellt kapital. Greenspans lågräntepolitik 

bidrog till den ökade marknadsoptimismen genom att konsumtionen och 

investeringsbenägenheten uppmuntrades av möjligheten till relativt billig finansiering. Detta 

späddes även på genom kraven på Fannie Mae och Freddie Mac att en stor del av lånen skulle gå 

till låginkomsttagare för att finansiera köp av eget boende.  

 

Att båda kriserna föregicks av långvarig högkonjunktur finner vi inte som något 

häpnadsväckande. Förutsättningarna för en bankkris är just att det sker förändringar på 

marknaden som ändrar förutsättningar och leder till kraftiga ökningar i tillgångspriser. Så långt 

anser vi att cykelmodellens resonemang håller. Dock känns tidsperspektivet vagt. Det är svårt att 

avgöra om marknadsoptimismen börjat långt tidigare innan kriserna då modellen inte anger 

någon tidsram för hur långt innan detta stadium sker. Det är möjligt att det inte går att 

generalisera tidsbegreppet för en sådan utveckling, vilket gör att det kan bli svårt att avgöra vad 

som omfattas av krisstadiet och därmed modellen.  

 

6.2. STADIUM 2 
Enligt cykelmodellens författare kommer aktörer i den finansiella sektorn att förändra sina 

organisationer och företagsstrategier för att kunna möta den ökade efterfrågan som uppstått i 

stadium 1. 

 

Bankernas önskan att ändra strategisk inriktning finns exempel på i båda kriserna. Den svenska 

bankmarknaden var under perioden innan avregleringen i stort sett en förvaringsinstitution för 
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statliga räntepapper för att finansiera statliga projekt. När det började växa fram nya finansbolag, 

som initialt var utanför den annars hårda regleringen av marknaden var utlåningstaket ohållbart. 

Detta ledde till att regleringen togs bort 1983. För att kunna konkurrera med storbankerna valde 

flertalet spar- och föreningsbanker samt andra finansiella aktörer att utveckla nya strategier för att 

kunna vinna marknadsandelar. Detta var enligt oss sättet några av bankerna försökte förändras 

för att på så sätt möta den ökade efterfrågan som uppstått på marknaden. Både spar- och 

föreningsbanker började i allt större utsträckning rikta in sig mot företagssektorn och fokus 

minskade därför på privatpersoner.  

 

En motsvarande strategisk förändring skedde även på den amerikanska bankmarknaden. 

Bankerna började i allt högre grad använda sig av värdepapperisering för att göra tillgångarna mer 

likvida. Värdepapperisering var inte något nytt koncept på marknaden men bankerna började 

använda sig mer av detta under upprinnelsen till bankkrisen. Som en följd av detta skapade fler 

banker sidobolag, SIV, för att underlätta värdepapperiseringen. SIV-bolagen kan likställas med 

finansbolagens roll under 1990-talskrisens förlopp.  

 

Att bankerna kunde värdepapperisera i större omfattning hjälpte dem att kunna bemöta den 

ökade efterfrågan på bolånekrediter. Det var även ett krav från Clintonadministrationen att en 

stor del av utlåningen skulle gå till låginkomsttagare. Det verkade därför som att bankerna 

uppmuntrades att förändra organisationen och använda sig av värdepapperisering i större 

utsträckning för att kunna möta detta krav. Däremot anser vi att en stor del av denna 

strukturomvandling kom som en följd av avregleringen på den amerikanska bankmarknaden som 

underlättade värdepapperisering. Detta gör att stadium 2 och 3 överlappar varandra och inte 

nödvändigtvis att stadium 2 leder till stadium 3. Här ser vi en brist i modellen som även 

återkommer i senare stadier. Vissa av stadierna flyter ihop då händelser som enligt modellen hör 

hemma i olika stadier. Exempelvis att avregleringen som enligt modellen hör hemma i stadium 3 

leder till förändrade företagsstrategier som exemplifierar stadium 2.  

 

Något som också symboliserar stadium 2 är enligt Knutsen och Sjögren fusioner och uppköp i 

syfte att stärka de finansiella musklerna. Under perioden före 1990-talskrisen skedde en rad olika 

fusioner och förvärv. Bland annat fusionerades Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska 

Banken. Likaså kan bildandet av Nordbanken, det vill säga sammangåendet mellan 

Upplandsbanken och Sundsvallsbanken, ses som en fusion som stärker antagandet om önskan att 

stärka sina positioner var stark under tiden före krisen. Här kommer återigen bristen med 
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tidsperspektiv i modellen in. Visserligen sker fusioner och förvärv kontinuerligt men vissa av de 

mest tongivandet fusionerna, exempelvis bildandet av SEB, kom redan under 1970-talet. Just för 

denna kris kom högkonjunkturen efter denna fusion men enligt modellen ska fusionen ske efter.  

 

Slutet av 1990-talet präglades av ett stort antal bankfusioner i USA och inom EU. Det var inte 

endast i antal som de ökade utan även i prislappen på uppköpen vilket tyder på en ökad 

benägenhet att öka konkurrenskraften.  När Glass-Steagall Act ersattes av Gramm-Leach-Bliley 

Act fick banker och finansiella institutioner ytterligare möjlighet att konsolidera för att kunna 

stärka sina muskler och nå ut på nya marknader.  

 

6.3. STADIUM 3  
I krisförloppets tredje skede beskriver Knutsen och Sjögren hur nya spelregler på marknaden 

leder till en konflikt mellan gamla och nya lagar. Dessutom kan en omreglering i kombination 

med anpassningströghet hos de finansiella aktörerna leda till en institutionell konflikt. Då olika 

tolkningar görs av den nya marknadssituationen uppkommer finansiella innovationer och nya 

systemrisker.  

 

Både 1990-talskrisen och dagens bankkris har föregåtts av omregleringar på den finansiella 

marknaden. Den svenska finansmarknaden var som beskrivits tidigare fram till slutet av 1980-

talet hård reglerad. Avregleringen skedde successivt med start 1983 vilket medförde en större 

frihet för de finansiella aktörerna att själva bestämma omfattningen av bland annat kreditgivning.  

Motsvarande avreglering skedde i USA genom avskaffandet av Glass-Steagall Act, vilket tog bort 

hinder att driva affärsbank, investmentbank och försäkringsbolag inom samma företag.  

 

I och med avregleringen av den svenska bankmarknaden möjliggjordes en allt större 

kreditutgivning. Ökningen var i huvudsak en effekt av den kraftigt ökade efterfrågan på 

finansiella kapital. Avregleringsprocessen var för tiden en nödvändighet för att anpassa den 

trögrörliga svenska kapitalmarknaden till internationella förhållanden. Problemet med 

avregleringen var att den inte passade så väl in med det svenska skattesystemet som gynnade 

låntagare framför sparare. Det blev en institutionell konflikt. Genom att kunna dra av 

räntekostnader medförde avregleringen att fler både kunde och ville låna.  
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Den anpassningströghet som Knutsen och Sjögren anser bidra till den institutionella konflikten 

är också något vi kunnat urskilja ur 1990-talskrisen. De svenska bankerna, och andra finansiella 

institut, visade bland annat en bristande förmåga att bedöma de nya risker som uppstått efter 

avregleringen. Främst handlade det om risker förknippade med den ökade kreditexpansionen. 

Allt fler banker började dessutom delegera ansvaret för kreditgivningen till enskilda individer på 

de lokala kontoren, vilka saknade kompetensen att klara av detta åtagande. Situationen skulle 

kunna tolkas som att frikostighet på kreditgivning och chansen att tjäna mer pengar tog över 

istället för förnuft, vilket lade grunden till att fallet blev kraftigare än vad det annars kunde ha 

blivit.  

 

Den institutionella konflikten innan dagens bankkris skapades genom kombinationen av GSA:s 

avreglering och de amerikanska makthavarnas krav på en ökad andel lån till låginkomsttagare. 

Konflikten resulterade i en kraftigt ökad utlåning till låntagare med lägre kreditvärdighet. Att 

Fannie Mae och Freddie Mac garanterade att köpa upp subprimelån under $ 417 000 skapade 

moral hazard och spädde på konflikten. Bankerna såg möjligheter att tjäna pengar genom att 

sänka kreditkraven eftersom de visste att de var garanterade att kunna sälja vidare lånen.   

 

Utvecklingen kan ha skapat en slags ofrivillig konkurrens mellan bankerna om subprimelåntagare. 

För att bankerna skulle nå upp till dessa mål tror vi att många låntagare beviljades lån trots att det 

egentligen varit uppenbart att de inte skulle kunna klara lånet med vanliga villkor. Möjlighet att få 

en anpassningsbar ränta användes för att sälja in fler lån till låginkomsttagare och lockade till sig 

många nya husägare. Problematiken med ofrivillig konkurrens kan vi till viss del även återfinna 

innan 1990-talskrisen. Allt fler finansiella aktörer på den svenska marknaden började inrikta sig 

mot högriskprojekt samtidigt som kreditkraven i många fall var låga. Låntagarna kan ha uppfattat 

lägre kreditkrav som lockande vid val av finansiär och därmed det främsta konkurrensmedlet för 

långivarna. 

 

Anpassningströgheten som bidrog till den institutionella konflikten innan dagens kris är 

uppenbar. Många banker lockades till att utnyttja de nya möjligheterna till att tjäna pengar genom 

att både få agera bank och investmentbank. Ett flertal nya finansiella innovationer, tack vare 

avregleringen, möjliggjorde att illikvida tillgångar kunnat göras likvida, vilket gav nya 

vinstmöjligheter. Bankerna kunde genom värdepapperisering, som visserligen inte var någon 

nyhet men mer aktivt användes under perioden, reducera kreditrisken från sin egen verksamhet 

genom att sälja riskfyllda lån vidare till mer riskbenägna investerare på marknaden. Problemet var 
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dock att kontrollen på var risken fanns misslyckades på grund av ompaketeringarna. Många 

banker verkade sakna kunskap om riskhantering i samband de nya placeringsmöjligheterna vilket 

kan jämföras med den bristande kreditbedömningsförmåga som uppstod efter avregleringen 

under 1980-talet.  

 

De finansiella aktörernas förmåga att bedöma risk minskade allt eftersom finansmarknaden blev 

allt mer komplex. Riskmodellerna som användes kunde inte hantera denna komplexitet vilket 

medförde att bedömningarna blev felaktiga och istället för att reducera risk så skapade de risk. 

Ratingbolagens kreditvärderingar inverkade i för hög grad på hur aktöererna bedömde risken, 

dessa visade sig dessutom i efterhand ha varit felaktiga. Dessutom uppmuntrades handeln med 

CDOs då ratinginstitut gav dem höga ratingbetyg, som i efterhand kan anses vara felaktiga. Detta 

ledde till att risken i vissa fall återigen hamnade hos bankerna som en gång sålt dem vidare. 

Möjligheten för bankerna att skapa sidobolag, SIV, för att få bort risken från den egna 

verksamheten skapades även genom omregleringen. 

 

På den svenska marknaden introducerades även ett flertal nya finansiella instrument under 1980-

talet. Bankcertifikat och marknadscertifikat användes av banker och finansbolag för att säkra sin 

kortfristiga finansiering. Även företagen kunde ställa ut företagscertifikat för att införskaffa 

finansiering. Dessa certifikat varierades dessutom på olika sätt och ledde sedermera till att allt fler 

komplexa instrument introducerades för att göra kortsikta vinster.   

 

Under upprinnelsen till dagens bankkris skedde även en omreglering på de finansiella 

marknaderna i och med att Basel I skulle ersättas av Basel II. Skillnaden mellan de båda handlade 

framförallt om riskbedömning och insyn vilken var mer omfattande i Basel II. Den allt mer 

komplexa kreditmarknaden som utvecklades under tiden innan implementeringen av Basel II 

medförde att riskbedömningen kan ha blivit lidande. Det fortsatta resonemanget kring Basel II 

kommer analyseras i stadium 7 som en följd av tidigare kriser, bland annat 1990-talskrisen.  

 

6.4. STADIUM 4  
Det fjärde stadiet i modellen symboliserar den spekulativa inriktningen på marknaden som leder 

fram till en finansiell boom. På marknaden finns det enligt Knutsen och Sjögren en överlikviditet 

som leder till investeringar i ”falska innovationer”, spekulation i för välfärdssamhället perifera 

och icke långsiktigt tillväxtskapande sektorer. Finansiella aktörer tenderar dessutom att på sig mer 
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risk.   

 

Under upprinnelsen till dagens bankkris fanns ett stort överskott av kapital framförallt i 

oljeproducerande länder och andra tillväxtländer precis som modellen antyder. Detta sysslolösa 

kapital placerades främst i västvärlden och bidrog till att tillgångspriserna ökade. Tillgång på 

kapital i form av insättningar från allmänheten bidrog också till den spekulativa inriktningen. I 

samband med 1990-talskrisen fanns det inte någon ”naturlig” överlikviditet på marknaden utan 

den skapades snarare när marknaden för kreditutgivning fullständigt exploderade. Lönsamheten 

att vara på en marknad med snabbt stigande tillgångspriser lockande givetvis aktörerna på 

marknaden. Inriktningen på marknaden blev mer diversifierad och en vanligt förekommande 

strategi var att inrikta sig på volym, snarare än pris, och aktörerna lockade på så sätt företag med 

låga utlåningsräntor. Genom avregleringen uppmuntrades utvecklingen av den expansiva 

kreditutgivningen på den svenska marknaden och kan ses som den största bidragande faktorn till 

varför spekulation på marknaden uppstod. 

 

I båda kriserna utvecklades en finansiell boom. Kombinationen av den höjda frigränsen för 

reavinstbeskattning vid försäljning av hus och lågräntepolitiken i USA var bidragande orsaker till 

fastighetsboomen som byggdes upp under början av 2000-talet. De stadiga prisökningarna på 

fastigheter medförde att fler ville vara med och göra tillsynes ”säkra” vinster som var den 

uppfattningen marknadens aktörer verkar ha fått. Den spekulativa inriktningen som skedde i 

fastigheter skedde även på börsen. Det totala värdet av Dow Jones Industrials Price index 

fördubblades nästan mellan 2002-2008. Värdeökningen på bland annat fastigheter och aktier 

spred sig till andra länder. Som bekant ökade svenska börsen markant under perioden. Något 

som cykelmodellen inte tydligt beaktar är denna spridningseffekt till andra länder, vilket vi anser 

är en brist. Detta är nämligen en av orsakerna till att andra länder drabbades av dagens kris. Detta 

får till följd att ett land inte behöver genomgå alla stadier i modellen utan snarare kan bli 

”smittad” av förutsättningarna för en bankkris från ett annat land. I Kindlebergers teori framhålls 

denna aspekt tydligt men inte i Knutsen och Sjögrens. Här anser vi att cykelmodellen måste 

förtydligas.  

 

Visserligen sker inte internationell spridning i alla bankkriser, vilket fallet var i Sverige under 

1990-talskrisen. Efter år 1987:s trendbrott vad gällde ökade bostadsinvesteringar föll det sig helt 

naturligt att fastighetspriserna ökade till en början, men på några få år drevs priserna upp långt 

över vad i efterhand kan anses vara normalt.  Det var inte bara tillgångar i form av bostäder utan 
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även aktier bidrog till ökningen av tillgångspriser. Denna spekulativa inriktning på marknaden för 

fastigheter och aktier är enligt oss något som kännetecknar det cykelmodellens författare 

beskriver som spekulation i icke långsiktigt tillväxtskapande sektorer.  

 

Det fanns tendenser hos de finansiella aktörerna att ta på sig mer risk i samband med de olika 

bankkriserna. Under slutet av 80-talet och början av 90-talet ändrade bankerna finansieringssätt 

för utlåningen. Tidigare var det normala att utlåning endast finansierades med inlåning men 

skiftades till att i allt högre grad bestå av upplåning, främst från utlandet på grund av det höga 

ränteläget i Sverige. Genom att finansiera utlåning med egen upplåning utsatte bankerna sig för 

högre risk genom att de blev mer beroende av externa finansiärer.  

 

2000-talets riskvilliga investerare gjorde att möjligheten till värdepapperisering av subprimelån var 

god. Långivare tog därmed på sig högre risk genom ökad utlåning till subprimelåntagare. De 

formella och informella lånelöftena som bankerna gav till specialbolagen var även det exempel på 

att bankerna var riskbenägna. Den lågräntepolitik som genomfördes under tiden gjorde de 

inflationsjusterade räntorna ibland negativa. Investerare kunde i princip gratis låna pengar för att 

placera i högrisksektorer. Det verkar dessutom ha funnits ett problem med myopia genom 

snedvridna incitamentsystem som premierade kortsiktiga vinster, vilket ledde till ett överdrivet 

risktagande. Något vi urskiljt i båda bankkriserna är att de finansiella aktörerna inte tog betalt för 

den ökade risken i samband med kreditexpansion. Detta torde bero på okunnighet och mer 

komplexa instrument. 

 

Även i detta stadium anser vi att det uppstod exempel på moral hazard i samband med båda 

kriserna. I dagens bankkris uppstod problemet genom allmänhetens ökade insättningar.  

Allmänheten ville, förmodligen, ha så hög ränta som möjligt på sina insatta pengar. De som 

kunde erbjuda den högsta räntan var troligtvis de som tog störst risk. Mer kapital gav därmed 

ökade möjligheter till spekulation. Att det de facto fanns en insättningsgaranti verkar ha fått som 

konsekvens att insättarna inte tagit hänsyn till risken för att institutet med den höga räntan kunde 

gå i konkurs och därmed försågs aktören med nytt kapital för spekulation. Möjligheterna till 

värdepapperisering för bankerna och därmed bli av med risken skapade moral hazard hos 

bankerna. På 80-talet hade många av de ”bästa” kunderna redan en bra bankkontakt. Följaktligen 

tvingades de mindre aktörerna, ofta finansbolag, inrikta sig mot högriskprojekt för att expandera 

sin verksamhet. Finansbolagen finansierade i sin tur sitt riskkapital via bankerna och därför spred 

sig risken således vidare till dem. Att bankerna på ett sätt fick stå för risken istället för 
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finansbolagen kan antyda problem med moral hazard. Med det menar vi att finansbolagen kan ha 

tagit på sig större riskprojekt i och med att det var bankerna som finansierade investeringarna och 

därmed indirekt stod för risken att projekten inte blev lyckade. Ytterligare en bidragande orsak till 

det ökade risktagandet under båda bankkriserna var att finansiella aktörer försäkrat sig mot 

kreditförluster, exempelvis via kreditförsäkringsbolag. Detta återkommande problem med moral 

hazard är något som inte beaktats tillräckligt i cykelmodellen. Knutsen och Sjögren berör detta 

problem i samband begreppet finansiell stress i stadium 6. Hur djup och lång den finansiella 

stressen blir beror bland på i hur stor grad moral hazard förekommit. Detta är däremot enligt oss 

ett grundläggande problem och bör tydliggöras i högre grad i modellen.  

 

En annan aspekt vi tycker oss urskilja är att asymmetrisk information ställt till problem i kriserna, 

vilket inte beaktas i cykelmodellen. I 1990-talskrisen hade de företag som sökt kredit hos 

finansbolagen för att finansiera sina högriskprojekt ett informationsövertag. Även fast 

finansbolagen hade en form av avkastningskalkyl över vinstpotentialen för de olika projekten 

hade entreprenörerna en bättre uppfattning om eventuella risker och möjligheter. Det är förståligt 

att de inte ville avslöja hur riskfyllt projektet egentligen var då de ville ha finansiering.  

 

Då vi ansåg att denna aspekt var viktig undersökte vi om det var någon forskare som vägde in 

asymmetrisk information i en bankkrismodell. Vi fann att Fredrik S. Mishkin bland annat har 

kritiserat Kindleberger att vara för oprecis och monetaristerna för att vara alltför snäva. Mishkin 

bygger istället sin teori om finansiella kriser på asymmetrisk information och moral hazard.309  Vi 

anser att han har en viktig poäng och dessa skulle kunna inkluderas i Knutsen och Sjögrens 

modell för att göra den mer fullständig.  

 

6.5. STADIUM 5  
I stadium 5 sker en successiv skulduppbyggnad med allt högre skuldsättning hos allmänheten. 

Den boom som uppkommit i stadium 4 utvecklas till en finansbubbla där förväntningar om 

stigande priser på tillgångar leder till prisinflation. Under perioden når finansiella tillgångar och 

BNP sin kulmen.  

 

Den finansiella boom som utvecklades på den svenska fastighetsmarknaden kom under slutet 

                                                
309 Mishkin (1992) 
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1980-talet att yttra sig som en bubbla. Under hösten 1989 nådde både BNP:n och 

fastighetspriserna de högsta nivåerna under 1980-talet. Anledningen till detta var att den 

spekulativa inriktningen som hade tagits på marknaden lett till att priserna steg mycket kraftigt. 

Allt fler investerare räknade med växande tillgångspriser i sina kalkyler. Detta ökade risken för 

negativa konsekvenser om fastighetspriserna snabbt skulle falla givet en hög belåningsgrad. 

Tillsammans med den kraftiga utlåningen ledde utvecklingen vidare till en finansbubbla med 

fortsatt tillgångsinflation. I en uppåtgående marknad blev det dessutom mer intressant både att 

låna och att låna ut.  

 

Priserna på bostadsmarknaden hade under 2000-talet varit stadigt uppåtgående. 

Fastighetsbubblan utvecklades på grund av spekulation att priserna hela tiden skulle öka. 

Kombinationen med ökad frigräns för reavinstbeskattning och låg ränta underblåste 

prisinflationen på fastigheter. Likt under 1990-talskrisen nådde USA:s BNP toppnivå 2005 sedan 

1950-talet. 

 

Under 1980-talet skedde en kraftig ökning av skuldsättningen hos allmänheten. Hushållens 

skuldkvot steg närmare 40 procent räknat mellan åren 1980 till 1989. Den positiva inställningen 

till krediter hos allmänheten sporrades av den allt högre inkomstutvecklingen och sjunkande 

räntor. Dessutom skedde en aktiv kreditförsäljning vilket gjorde det lättare för hushållen att få 

lånen beviljade.  

 

Den spekulativa inriktningen på fastighetsmarknaden under 2000-talet medförde likt 1990-

talskrisen att fler skuldsatte sig för att köpa sitt boende. Det hade varit en uppåtgående trend i 

priserna på fastighetsmarknaden vilket medförde en övertro på att denna utveckling skulle 

fortsätta. Denna förväntan om stigande fastighetspriser gjorde sedermera att 

kreditbedömningarna blev givmildare och det blev lättare att få ett lån, trots låg kreditvärdighet. 

Att långivarna värdepapperiserade lånen underblåste den aggressiva utlåningen eftersom det 

lockade att diversifiera bort risken för att därmed kunna ge ut nya lån. SEC:s beslut om att 

investmentbankerna fick låna ut 40 gånger sitt egna kapital jämfört med tidgare tolv förvärrade 

ytterligare låneboomen. I och med den ökade skuldsättningen i samband både med 1990-

talskrisen och dagens bankkris steg också den finansiella sårbarheten i systemen, vilken inte riktigt 

ville uppfattas av marknadsaktörerna eftersom denna utveckling fortsatte. 

 

Marknaden verkade under båda kriserna ignorera de varningar som kom angående en eventuell 
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kris på grund av spekulation. Vi anser att marknadens aktörer på ett sätt drabbats att ett slags 

tunnelseende och endast såg potentiella ”säkra” vinster. Under 2000-talet ville banker undgå 

kraven att rapportera dåliga lån. Detta tolkar vi som att de inte ansåg att det fanns någon stor risk 

att låna ut till subprimelåntagare, då de ändå planerat få bort risken från sina balansräkningar 

genom värdepapperisering. Låntagare under båda kriserna räknade med ökade värden på 

fastigheter i deras lånekalkyler och insåg inte risken att priserna skulle falla.  

 

Att en låntagare i USA kunde lämna ifrån sig husnycklarna till banken och därmed bli lånfri, anser 

vi bidrog till att människorna inte såg några större problem att skuldsätta sig. I Sverige är 

skillnaden att skulden kvarstår på låntagaren om huset säljs och köpeskillningen ej täcker skulden. 

Detta borde göra att människor är lite mer eftertänksamma innan de köper ett hus i Sverige på 

grund av skulden inte försvinner i och med huset övertas av banken. Spekulationen om att 

fastighetspriserna hela tiden skulle öka anser vi tog bort en del av oron för betalningssvårigheter. 

I USA var det vanligt förekommande att låntagaren utökade lånet för att kunna betala räntorna, 

vilket förutsatte tillgångsprisökning. 

 

Det låga ränteläget anser vi verkade göra att bankerna fortsatte sänka sina krav för krediter och 

låntagare med högre kreditrisk beviljades lån. I USA förstärktes denna effekt av CRA, 

Community Reinvestment Act, och kraven från Clintonadministrationen och 

Bushadministrationen att låna ut en stor del till låginkomsttagare. Subprimelånen ökade lavinartat 

i början av 2000-talet som en följd av detta. Att långivarna använde sig av ”predetor lending”, 

”teaser rates” och ”Ninja loans” förstärkte skuldsättningen hos allmänheten, främst 

låginkomsttagare. Detta påverkade även att priserna på hus i den lägre prisklassen ökade mest 

under fastighetsbubblan.   

 

Problematiken med moral hazard visade sig likaså i detta stadium genom att många banker till 

synes tog för givet att de skulle få stöd från staten om problem skulle uppstå. Denna 

utgångspunkt anser vi bidrog till att exempelvis banker tog större risker genom ökad utlåning då 

de visste att det fanns en möjlighet till undsättning innan de var tvungna att ansöka om konkurs. 

Mildare kreditbedömningar och bristande kontroll av återbetalningsförmåga i samband med 

dagens bankkris kan förutom möjlighet med lender of last resort även haft att göra med 

garantierna som ställdes av Fannie Mae och Freddie Mac. Försäkringar mot kreditförluster är 

också en bidragande orsak till den ökade utlåningen.  
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6.6. STADIUM 6  
Den finansiella bubblan spricker i stadium 6 enligt cykelmodellen. Det är i detta steg den 

finansiella sårbarheten övergår till en finansiell stress. Perioden exemplifieras av minskning av 

inflation, bank runs, betydande nedgång i tillgångpriser och kraftiga börsfall. Som en följd ökar 

frekvensen av konkurser.   

 

Under försommaren 1990 började tendenser peka på att den svenska ekonomin var på väg mot 

en avmattningsperiod. Den efterföljande perioden präglades av tillgångsdeflation. Den svenska 

fastighetsmarknaden, som utgjort kärnan av finansbubblan, påverkades kraftigt under den 

efterkommande perioden. Värst drabbad var värdet på kommersiella fastigheter som sjönk med 

närmare 50 procent mellan årsskiftet 1989/1990 och 1991/1992.   

 

Den största prisökningen på fastigheter i samband med dagens bankkris var som tidigare 

konstaterats i det skikt där subprimelåntagarna köpte fastigheter. Det var också i detta skikt 

priserna sjönk mest när bubblan sprack. Från mitten av 2006 fram till 2009 sjönk de amerikanska 

fastighetspriserna cirka 50 procent. Att utöka sina lån för att betala räntorna för lånet var ett 

vanligt sätt för låntagarna i USA innan fastighetsmarknaden vek nedåt. När inte den möjligheten 

fanns längre drabbades de således av betalningssvårigheter. I kombination med att räntorna 

höjdes blev det en dubbel påfrestning på låntagarnas betalningsförmåga, vilket medförde att 

många var tvungna att lämna sitt boende. Även andra tillgångspriser såsom aktiepriser följde med 

i samma negativa spiral under båda kriserna och den finansiella sårbarheten övergick så 

småningom till en finansiell stress. 

 

Ytterligare en bidragande faktor till den ökade finansiella stressen som utvecklades i Sverige 

under 1990-talet var när finansbolaget Nyckeln tvingades ställa in sina betalningar. Kort därefter 

fick allt fler finansbolag betalningssvårigheter. Orsaken var dels att många finansbolag varit 

drivande i spekulationsbubblan och därför led stora förluster på grund av prisfallen. Dessutom 

fick många svårigheter med sin kortfristiga finansiering när marknaden för marknadsbevis 

försvann. Följden att blev många finansbolag gick i konkurs.   

 

Detta kan likställas med dagens bankkris när bland annat Bear Stearns ställde in sina betalningar. 
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Internbankmarknaden påverkades påtagligt genom ökade TED-spreadar vilket gjorde att 

bankerna fick finansieringssvårigheter. Det var även i detta fall aktörer som bidragit till 

spekulationsbubblan som drabbades värst. Oron som skapats på marknaden förvärrades 

ytterligare när exempelvis Lehman Brothers ansökte om konkurs, då ovissheten var stor vilka 

aktörer som var exponerade mot Lehman Brothers. Ett stort problem i dagens bankkris anser vi 

var koordinationsproblem. Det var svårt att ta reda på hur och i vilken grad till exempel banker 

var exponerade mot risk. I vissa fall förnyades inte krediter på grund av att aktörerna på den 

finansiella marknaden var rädda att de andra inte heller skulle förnya i sin tur. Denna onda spiral 

av osäkerhet och kreditåtstramning bland banker fördjupade därmed bankkrisen. Likt 

osäkerheten kring vem som satt på risken gällande subprimelån var det med marknadsbevisen för 

Nyckeln när de hamnade i blåsväder under 1990-talet. Det skapades då en ”spekulation” att 

Nyckelns marknadsbevis var värdelösa och inom kort var hela marknaden för marknadsbevis 

borta.  

 

Vi har tolkat det som att den finansiella stressen blev mer omfattande i dagens kris än under 

1990-talskrisen. Detta baserar vi på beror på att vi sett tydligare fall av moral hazard och att det 

var fler aktörer som var inblandade i dagens kris, vilket modellen poängterar. Under båda 

bankkriserna fördjupades även den finansiella stressen när kreditförsäkringsbolag, som finansiella 

aktörer använt för att försäkra sig mot kreditförluster, själva började få problem och inte kunde 

infria sina åtaganden.   

 

Som berörts i stadium 4 uppfattade vi problem med asymmetrisk information. I samband med 

dagens bankkris försvårades till exempel situationen på internbankmarknaden genom 

asymmetrisk information. I detta fall handlade det om att bankerna inte visste i hur hög grad 

andra banker var exponerade mot subprimelån och övriga problem i krisen och därför höjdes 

TED-spreaden. Bankerna som ville låna hade därmed ett informationsövertag om de var 

exponerade eller inte vilket inte avslöjades. Därmed drabbades alla banker av dyrare finansiering 

och inte bara de som var exponerade mot subprimelån. Eftersom de olika bankerna och 

investmentbankerna inte hade samma informationskrav på sig befann sig även problem med 

asymmetrisk information på det sättet.  

 

I definitionen av en bankkris efterföljs deflationen enligt Knutsen och Sjögren av en dramatisk 

ökning i antalet nödlidande lån och kreditförluster. Denna utveckling sågs redan under 1990 då 

bankernas kreditförluster ökade från 2,8 till 11 miljarder.  En stor del av dessa förluster härrörde 
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från fastighetsrelaterade lån. Den fortsatta utvecklingen av kreditförluster ökade dramatiskt under 

de närmaste 2 åren. 1992 nådde kreditförlusterna sin kulmen och motsvarade då 7,5 procent av 

den totala utlåningen i Sverige.  

 

Börsfall och bank runs är även något som exemplifierar det sjätte stadiet. Under dagens bankkris 

skedde bank runs ett flertal gånger, exempelvis i Northern Rock. Någon bank run ägde däremot 

aldrig rum under 1990-talskrisen. Knutsen och Sjögren poängterar just att det kan, men behöver 

inte, förekomma en bank run för att en kris ska inledas, vilket var en del av kritiken mot det 

monetaristiska synsättet. Under båda bankkriserna föll börserna kraftigt. 2008 blev dessutom det 

sämsta börsåret för Stockholmsbörsen sedan 1903.  

 

6.7. STADIUM 7 
I det sjunde stadiet i cykelmodellen behöver de drabbade organisationerna stöd från stat och 

centralbanker. Skräpbanker och centralbankens roll som lender of last resort är exempel på 

räddningspaket. Detta leder till en strukturomvandling på marknaden där illikvida aktörer köps 

upp av likvida. Kreditåtstramning, nya och striktare lagar och ökad tillsyn präglar den nya 

situationen på marknaden.   

 

När den akuta krisen under 1990-talets början var ett faktum ökade behoven av statlig 

inblandning för att minska risken för kollaps av det finansiella systemet. Behovet av statligt stöd 

var således en nödvändigt för att inte fördjupa krisen ytterligare. Räddningsåtgärderna från staten 

realiserades också under 1991 när Nordbanken räddades genom en nyemission. Under perioden 

skedde en rad olika räddningsaktioner. Staten agerade lender of last resort genom att garantera en 

rad banker lån, bland andra Första Sparbanken. Garantiprogram introducerades från regeringen 

under 1992 för att minska oron på den svenska bankmarknaden. Genom att staten garanterade 

alla långivare, med undantag för lån för aktiekapital och riskkapital, minskade således den 

finansiella stressen på marknaden.   

 

Även under dagens bankkris likt 1990-talskrisen avlöste krisåtgärder varandra. Dessa började 

främst hösten 2008 då den kritiska fasen i krisen utspelade sig. De amerikanska finansiella 

aktörerna erhöll bland annat likviditetsstöd tidigare vilket i och för sig inte är konstigt då krisen 

har sin upprinnelse från USA. I Sverige har Riksbanken bland annat agerat som lender of last 

resort genom att bidra med kapital på internbankmarknaden. Utlåningen till banker ökade med 
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över 450 miljarder till under sista hälften av 2008, som visats i figur 15. Centralbanker har i sin tur 

kunnat låna upp pengar för att mildra krisen i det egna landet. Olika internationella 

stimulanspaket har genomförts, exempelvis lånet till IMF samt räddningspaketet på en billion 

dollar till internationella institutioner. Krisdrabbade banker och finansiella institut köptes upp av 

andra banker. Exempel på detta var Bear Stearns som köptes upp av JP Morgan och Merril 

Lynch som köptes av Bank of America.  

 

Bildandet av skräpbanker är något som förekommit under båda bankkriserna. Under 1990-talet 

bildades skräpbankerna Securum och Retriva. Detta för att underlätta för de friska delarna i 

Nordbanken respektive Gota skulle kunna fortsätta utvecklas genom övertagande av 

problemkrediter. Beslutsfattarna i USA var inledningsvis skeptiska till konceptet med skräpbank 

men i början av 2009 skapades Public Private Investment Partnership, för att ta hand om dåliga 

krediter. Den svenska modellen av skräpbanker under 1990-talskrisen har i dagens bankkris fått 

agera en slags förebild för USA. I dagens bankkris har även svenska banker, exempelvis 

Swedbank, skapat skräpbanker. 

 

Stadium 7 karaktäriseras vidare av striktare lagar och ökad tillsyn. Bildandet av den nya statliga 

myndigheten under 1990-talet, Bankstödsnämnden, medförde en möjlighet att se över den 

svenska bankstrukturen samtidigt som myndigheten kunde organisera räddningsaktionerna. Den 

analys av bankerna Bankstödsnämnden genomförde resulterade senare i en 

kapitaltäckningsgaranti som försäkrade nytt aktiekapital om kapitaltäckningen i bankerna skulle 

understiga 9 procent.  

 

Basel II trädde i kraft 1 januari 2007 och ett av syftena med de nya reglerna var att bankernas 

precision vid bedömning utav kreditrisker skulle förbättras. Detta sker genom att bankerna får 

göra individuella riskbedömningar av olika kunder i större utsträckning. Risken med Basel II 

däremot tror vi kan vara att banker får en sämre kreditkontroll beroende på bristande kompetens 

hos bedömarna. Det blir i sin tur svårare för Finansinspektionen att avgöra hur rimliga bankernas 

riskbedömningar är eftersom det sker med olika metoder hos olika banker och även sätta olika 

kapitalkrav på olika banker beroende på hur riskabel bankernas verksamhet anses vara.  

 

Reglerna berörde krav på större offentliggörande av information om bland annat bankernas risk- 

och kapitalhantering vilket kan göra att marknaden blir mer medveten om hur mycket risk en 

bank utsätter sig för och även göra att bankerna tänker sig för gällande vilka placeringar de gör. 
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En ökad tillsyn sker även i och med de nya reglerna. Bristerna i Basel I visade sig tydligt i 

samband med 1990-talskrisen vilket vi tror påverkade att arbetet med att ta fram Basel II började 

därefter. Av det följer att regeländringen snarare är ett resultat av 1990-talskrisen i Sverige och 

inte dagens bankkris. Emellertid borde syftet vara att undvika situationer som visat sig i 

upprinnelsen till dagens kris. Med tanke på att en orsak till dagens bankkris var att andra institut, 

exempelvis investmentbanker, inte omfattades av samma insyn och restriktioner som vanliga 

banker är det troligt att även skarpare reglering kommer för dessa institut. Basel II 

implementerades inte fullt ut i USA när det gjordes i Sverige. USA beslutade dock att banker, 

förutom de stora internationella som idag följer Basel II, även ska följa vissa mindre komplexa 

metoder gällande kapitaltäckning. Förslaget kom 2008 och vi tolkar det som ett resultat av dagens 

bankkris.   

 

Det diskuterades på G-20 mötet i april 2009 hur höga bonusar och löner skulle hanteras samt 

förekomsten av skatteparadis som inte var tilläckligt öppna med att lämna ut information. Att de 

då kom överens om att gemensamma globala regler skulle fattas kring detta är ytterligare ett 

tecken på striktare lagar och en ökad tillsyn.  

 

Efter 1990-talskrisens utbrott ökade restriktiviteten på den svenska finansmarknaden. Framförallt 

visade sig detta genom att kraven på säkerheter skärptes. Vissa banker valde dessutom att säga 

upp delar av sin utlåning i utländsk valuta för att få in kapital och betala sina utländska långivare. 

Detta kan kopplas till en del av den kontraktion som sker enligt cykelmodellen. För att försöka 

minimera kreditförlusternas effekt på resultatet tog bankerna i detta skede ut större skillnader 

mellan in- och utlåningsräntor, vilket bidrog till att bankerna fick mer betalt för sitt risktagande. 

 

Exempel på kreditåtstramning på marknaden under dagens bankkris framträdde genom att det 

blev svårare och dyrare att låna. Speciellt har företag haft problem att få kredit, trots att de har 

gått bra. Bankerna blev restriktivare i sin utlåning genom högre lånevillkor. Det fanns också 

tendenser till att företag hade svårare att finansiera sig genom marknadsupplåning och ökade sin 

bankupplåning mer. Detta kan tyda på en viss riskaversion hos marknadens aktörer. Vi har under 

studiens gång kommit fram till att dagens bankkris befinner sig i stadium 7. Detta medför att vi 

med all sannolikhet inte sett den fulla strukturomvandling som kan komma att ske på den 

finansiella marknaden innan dagens bankkris är över. 
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7.  SLUTSATS 
I studiens sista kapital kommer en redogörelse för studiens resultat presenteras utifrån syftet och de frågeställningar 

som ställts. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta studier.  

 

7.1.  STUDIESRESULTAT 
Denna studie har syftat till att teoretiskt och empiriskt utreda om Knutsen och Sjögrens 

cykelmodell för bankkriser kan appliceras på 1990-talskrisen och dagens bankkris. För att uppnå 

syftet har vi besvarat nedanstående frågeställningar:  

 

• Vad orsakade 1990-talskrisen respektive dagens bankkris? 

Vi har i kapitlen om bankkriserna och i analysen gått igenom de olika orsakerna till 1990-talets 

och dagens bankkris. Det är omöjligt att peka ut endast en grundläggande orsak då det finns flera 

i båda kriserna. Dessutom skulle inte bankkriserna ägt rum endast på grund av en ensam orsak 

utan det är kombinationen av ett flertal olika som varit avgörande. I studien har vi kunnat urskilja 

de enligt oss största orsakerna till varför kriserna orsakades.  

 

1990-talskrisens grundelement bestod av en rad olika företeelser. Tidpunkten för 

kreditmarknadens avreglering kunde med facit i hand inte kommit mer olägligt; mitt under en 

högkonjunktur samtidigt som en gynnsam avdragsrätt gav upphov till en allt större efterfrågan på 

krediter i samhället. Efter avregleringen kom banker och andra finansiella aktörer dessutom att bli 

alltmer aktiva i sin kreditförsäljning och många inriktade sin verksamhet mot volym, snarare än 

lönsamhet. Kreditgivningsutvecklingen spädde sedermera på den spekulativa inriktning som 

tagits på marknaden. Framförallt var det den spekulativa inriktningen på fastighetsmarknaden 

som skapade den finansbubbla som sprack senhösten 1990.  Fallet blev kraftigt och påverkade 

alla exponerade aktörer kraftigt. Bankernas brister i att bedöma risker har också kunnat påvisas i 

studien vara en av orsakerna till varför utvecklingen ledde fram till en bankkris. 

 

Den amerikanska ideologin att alla skulle ha rätt att äga sitt eget boende förstärktes genom krav 

på bankerna angående utlåning till personer med lägre kreditvärdighet och är en av orsakerna till 

dagens bankkris. Det är inte den aggressiva utlåningen i sig som varit kritisk utan det faktum att 
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kontroll- och kreditkrav sänktes av långivarna. Detta grundade sig moral hazard problem genom 

garantier Fannie Mae och Freddie Mac ställt upp angående att köpa upp subprimelån samt 

kreditförlustförsäkringar bankerna tecknat. Lågränteläget i USA och de stadigt uppåtgående 

huspriserna lockade många nya husköpare och spekulanter vilket bidrog till den fastighetsbubbla 

som skapades. När räntan steg till normala nivåer och fastighetspriserna vek nedåt drabbades 

subprimelåntagarna av betalningsproblem. Avregleringen 1999 av Glass-Steagall Act medförde 

att värdepappersiering tilläts i allt större omfattning och en möjlighet att kombinera bank-, 

försäkrings- och investmentverksamhet i ett bolag. Genom värdepapperisering och ompaketering 

samt med hjälp av SIV bolag kunde risken med subprimelån flyttas bort från bankerna. 

Bankkrisen eskalerade och spreds internationellt genom den stora osäkerhet vilka och i hur stor 

grad olika aktörer var exponerade mot amerikanska bolånemarknaden.  

 

Grundläggande i att bankkriserna uppkom anser vi har att göra med marknadsaktörernas girighet 

att tjäna pengar under en högkonjunktur. Denna girighet i kombination med moral hazard och 

asymmetrisk information gjorde att ovanstående faktorerna ovan blev tillräckligt omfattande för 

att orsaka en bankkris.  

 

• Vilka är de olika stadierna i en bankkris?  

Utifrån Knutsens och Sjögrens cykelmodell för bankkriser har vi kunnat kartlägga orsaker och 

händelseförlopp för 1990-talskrisens och dagens bankkris. Vi har kommit fram till att modellen 

är ett bra verktyg för att analysera ett bankkrisförlopp och i stora drag stämmer överens med 

stadierna bankkriserna genomgått. Nedan illustreras stadierna i en bankkris. 
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Däremot har vi genom studien kommit fram till att det finns vissa aspekter i de olika 

bankkrisstadierna som inte är tydliga i modellen eller inte berörs alls. Vi har konstaterat att 

stadierna kan överlappa varandra, det vill säga under en period pågå samtidigt. Till exempel var 

den ökade benägenheten för uppköp och fusioner under dagens bankkris som hör till att stärka 

de finansiella musklerna i stadium 2 en följd av omregleringar i stadium 3.  

 

Vi har vidare kommit fram till att en bankkris alla steg inte nödvändigtvis behöver utvecklas i ett 

och samma land, utan kan genom smittoeffekt sprida sig vidare till andra länder. Att dagens 

bankkris utvecklades och bröt ut först i USA för att sedan omvandlas till en global kris styrker 

denna slutsats.  

 

Slutligen har vi har konstaterat att dagens bankkris befinner sig i stadium 7 i cykelmodellen. 

Räddningspaketen löser av varandra och centralbanker i olika länder försöker att stimulera 

marknaderna genom penningpolitiska åtgärder. 

 

7.2. FORTSATTA STUDIER 
 

Under studiens gång har flertalet frågor förekommit, utöver de som varit till grund för denna 

undersökning. Några av frågeställningarna skulle vara möjliga att ligga till grund för framtida 

studier inom området bankkris.  
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Bankkriser är som konstaterats något som alltid kommer att återkomma så länge kapitalismen 

finns, men något som vi funnit skulle kunna vara intressant är att undersöka varför länder 

drabbas olika mycket av kriser. Under 1990-talet drabbades de nordiska länderna av bankkriser. 

Frågan är dock varför Sverige, Norge och Finland drabbades så pass mycket kriserna, men inte 

Danmark? Situationen under 2009 är helt annorlunda och Danmark det land som krasst sett är 

den värst drabbade av ovanstående länder.  

 

Vår studie av de svenska bankkriserna analyserar de olika stadierna på en aggreggerad nivå, men 

hur påverkades enskilda bolag av kriserna? Vilka krisåtgärdet genomfördes internt? Vilka 

riskmodeller ligger till grund för bedöming?  

 

Intressant är också mediernas roll före under och efter en bankkris. Hur påverkar de den fortsatta 

utvecklingen?  

 

Problem med moral hazard och asymmetrisk information har vi funnit ett antal exempel om. Då 

vi tror anser att dessa aspekter bör i första fallet förtydligas och i det andra tas i beaktande i 

cykelmodellen kan det vara intressant att försöka utveckla modellen med dessa. Ett exempelvis är 

genom Mishkins teori om bankkriser som bygger på asymmetrisk information och moral hazard.  

 

Detta är ett axplock av frågeställningar vi haft och hoppas kunna intressera och inspirera framtida 

uppsatser. 
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