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Abstract/Sammanfattning:  
The aim for this thesis is to evaluate whether there is a risk for Sweden to be the subject of a 

financial crisis. This question is addressed by making a comparative analysis of three different 

periods in time. These are the prelude to the crisis in the early 90’s, the period before the 

substantial decrease in the market value of IT-related stock followed by a short recession 

2001-2003 and lastly the still on-going economic boom which started about three years ago. 

The variables and indicators we are focusing on are mainly the same which have been used in 

earlier studies in this field. We examine the interest risk rate of banks by looking at the 

variations in market value between assets and liabilities using duration mismatch analysis. We 

also study the average debt-level among firms, the debt-level of households, currency 

fluctuations, trade-deficit levels. We analyze our empirical results utilizing crisis theories as 

well as looking at Sweden’s experiences of financial troubles. 

 

Our most important results shows that Sweden is unlikely to become a subject of a financial 

crisis. The main reasons for that statement is that the banks are becoming more prudent in 

their lending policies. The debt-ratio among the public is today lower than the period before 

the crisis in the 90’s. Second, the risk management among Swedish banks seem to have 

improved compared to past events. We can see this through witnessing a reduction in credit-

loss and a better coverage of risky loans in their portfolios with own capital in accordance 

with the Basel guidelines in the later period compared to the previous periods. Third: using 

duration-gap analysis we conclude that the banks nowadays are better at matching their short-

term debts with long-term loans.  Fourth, Sweden’s trade surplus is a huge contrast compared 

to the trade deficit the years before the financial crisis of the 90’s which implies that the 

productivity in the Swedish firms has improved and their debt-levels have been reduced.   
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1. Inledning   

 
Sverige befinner sig i skrivande stund i en högkonjunktur. Diskussionerna som fördes i början 

av året om den framtida ekonomiska utvecklingen är många. Uppsatsförfattarna började vid 

samma tidpunkt att intressera sig för ämnet. I debatten har åsikterna gått isär. Riksbanken 

verkar ha en mindre dramatisk bild på nuläget medan prognoscheferna på bankerna har en 

alarmerande syn i sina utsagor. Det vi kan se, är att Riksbanken endast har genomfört 

blygsamma höjningar av styrräntan. Analytiker och prognoschefer varnar för överhettningar i 

ekonomin och hänvisar till historiens tidigare händelser som präglades av ökad 

skuldsättningsgrad och stigande fastighetspriser. Med andra ord, vad händer om vi plötsligt 

står inför sämre tider? Detta fick oss att fundera på huruvida det föreligger en risk för en ny 

finanskris. Ökad skuldsättning, stigande tillgångspriser och allmän god ekonomisk aktivitet 

brukar leda till överhettning och i värsta fall en finansiell kris. Många anser att avregleringen 

av kreditmarknaderna låg till grund för den finanskris som utvecklades på 90-talet. I och med 

avregleringen påverkades ett antal faktorer som överhettade ekonomin. I högkonjunkturen 

som vi nu befinner oss i finns det en oro för att överhettningen skall resultera i ett liknande 

scenario som innan 90-talskrisen. Denna överhettning är t.ex. en låg styrränta som leder till 

ökad konsumtion och ökad skuldsättningsgrad. Detta är ett resultat av den ökade 

bankutlåningen och de stegrande fastighetspriserna i storstadsområdena som utgör 

allmänhetens tillgångar. Ur detta perspektiv är det intressant att titta på bankerna och deras 

förhållningssätt i samband med en högkonjunktur då bankerna är bl.a. de institutioner som 

lånar ut pengar i ekonomin. Därför blir en central punkt beteendet hos bankerna t.ex. 

riskhanteringen. Det är en av de aspekter denna uppsats har för avsikt att undersöka.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om vi idag kan identifiera indikatorer som kan 

föranleda en ny finanskris som vi upplevde under början av 90-talet genom att göra en 

komparativ analys av läget innan 90-talskrisen samt en jämförelse med 2001 års finanskris 

och läget idag. Riskerar Sverige idag att hamna i en ny finanskris? 

  

1.2 Disposition 

Denna uppsats kommer att först introducera läsaren till vad som skedde finansiellt i Sverige 

under de tre perioder som vi ämnar att fokusera på. Dessa är utvecklingen fram till 90-

talskrisen, utvecklingen från 1998-2003 dvs. den s.k. IT-krisen med följande lågkonjunktur 
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samt högkonjunkturen de senaste åren fram till idag. Vi kommer att sedan undersöka de 

indikatorer som vi finner relevanta i ljuset av tidigare studier och den splittrade 

teoribildningen som finns inom detta område. Detta kommer att ske i vår empiridel. Vi 

analyserar sedan utvecklingen i de relevanta indikatorerna utifrån teoribildningen för att 

försöka prognostisera om det finns goda skäl att Sverige idag riskerar en ny finanskris. Vi 

sammanfattar slutligen den teoribaserade analysen samt kommer med egna reflektioner över 

resultaten. 

 

2. Historisk bakgrund 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en bakgrund till Sveriges finansiella trångmål som 

följde under de två perioderna som författarna jämför nutiden med. Avsnittet tar även upp 

bankernas beteende under dessa perioder och riktlinjerna (Basel I och Basel II) för 

kredithantering.  

 
2.1 Bakgrunden till 90-talets finanskris 

För att kunna greppa hela 90-tals krisen går vi tillbaka i tiden. De tidigare devalveringarna på 

70-talet och 80-talen syftade till att justera kostnadsläget i ekonomin då omvärlden lidit av en 

hög inflation. Den stora devalveringen 1982 hade som mål att komma till rätta med 

bytesbalansunderskottet. De svenska exportvarorna var dyrare i termer av utländsk valuta 

p.g.a. de stegrande lönerna i Sverige under 1970-talet. Dessa påverkade 

produktionskostnaderna. Exportföretagen i den utlandskonkurrerande sektorn kunde inte 

konkurrera lika effektivt som i utlandet och drabbades av allt lägre vinster.1 Arbetslöshet 

följde. Denna företeelse i ekonomin manifesterade sig genom det ökande underskottet i de 

offentliga finanserna p.g.a. ökat behov av bl.a. arbetslöshetsersättning. För att förbättra det 

finanspolitiska läget var en devalvering den enda utvägen för att stoppa de ökande räntorna på 

budgetunderskottet och en långdragen sjunkande sysselsättning. Man var även rädd för att om 

man inte gjorde något, skulle det skapas en högre inflation och att ekonomin skulle 

överhettas. Detta lovade man var den sista devalveringen. En disciplinär valutapolitik var det 

nya spåret och skulle leda till att man under vissa perioder får dras med lägre vinster och lägre 

sysselsättning om kostnadsläget skulle stiga igen. Den fasta växelkursen skulle nu hjälpa till 

att pressa ned priser och löner vid en hög sysselsättning. 1982 års devalvering ledde till att 

exporten och vinsterna ökade. Den privata och offentliga sektorns konsumtion hölls tillbaka.  

 

                                                
1 Södersten, Bo & Hans Tson Söderström (red) – “Marknad och Politik” 6:e uppl. SNS Förlag 2004 
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Konsumtionstakten förändrades dock till en stor del p.g.a. avregleringen av kreditmarknaden 

som innebar att utlåningstaket försvann. Före tidpunkten för avregleringen använde sig 

Riksbanken av den inhemska kreditexpansionen som ett mått på den expansiva 

penningpolitiken. Riksbankens penningpolitiska mål var att kreditvolymen inte fick stiga mer 

än inflationsmålet, som då var 5-7 procent, och en potentiell BNP tillväxt på tre procent, 

vilket innebar att kreditgivningen inte fick öka mer än 10 procent per år för att undvika hög 

inflation och för att erhålla balans i ekonomin. Detta var det centrala penningpolitiska målet. 

Avregleringen innebar att utlåningstaket för banker, bostadsinstitut och finansbolag togs bort. 

Avregleringarna av den finansiella sektorn förstärkte obalanserna på kort sikt. Men under de 

sista åren av 1980-talet ökade skuldsättningen dramatiskt både hos företagen och hos 

hushållen. Penningpolitiken var uppbunden av den fasta växelkursen och dämpade därför inte 

utvecklingen. Det visade sig även svårt att få till stånd en finanspolitisk åtstramning. Den 

starka kreditexpansionen drev upp priserna på fastigheter och hushållen kunde fortsätta belåna 

dessa stigande värden. Konsumtionen ökade årligen med ca fem procent. Det privata 

sparandet sjönk väldigt kraftig och befann sig under ett par år under nollgränsen. 

Investeringar i fastigheter som kontors- och affärshus steg markant. Dock så steg 

byggkostnaderna fortare än den allmänna prisnivån och drev upp inflationen. 

Budgetunderskottet i ekonomin sjönk avsevärt under dessa år som resultat av stora 

momsintäkter som den höga konsumtionen genererade. Den stärkta budgeten gav utrymme 

för kraftiga ökningar i de offentliga utgifterna. Överhettningen på marknaden ledde även till 

markanta löneökningar. Vilket drev på inflationen ännu mer. 

Under åren 1987-1993 byggdes bostadshus (inkl ombyggnad) för över 400 miljarder kr. Alla 

dessa bostäder var belånade upp till nästan 100 procent. Värdet har i dag sjunkit under hälften 

i reala termer.2 Författarnas anmärkning är att det givetvis är rimligt att anta att fastigheterna 

har sålts med övervinster under denna period, men poängen har är att lyfta fram en markant 

prisökning av fastigheter och en ökad skuldsättningsgrad under perioden innan finanskrisen 

som följde. Dessutom kan vi mer empiriskt fastställa att hushållens ränteutgifter i förhållande 

till disponibel inkomst var högre under mitten av 80-talet till början av 90-talet jämfört med 

idag.(se dataavsnitt sid. 24-25).    

 

Många menar att avregleringen på kreditmarknaden spädde på kreditexpansionen och 

efterfrågan som i sin tur bl.a. påverkade priserna på fastigheter. De höga löne- och 

prisökningarna ledde till att Sveriges kostnadsnivå ökade relativt till omvärlden. Kostnaden 

                                                
2 http://www.regeringen.se/content/1/c4/33/54/bae7047c.pdf 
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per producerad enhet hade ökat till över kostnaden innan devalveringen.3 Priserna har en 

tendens att stegra väldigt fort inför en annalkande finanskris. Då mer pengar i form av högre 

inkomst och större vinstintressen leder till uppressande priser.4 

 

2.2 Bankerna 
 
De stegrande fastighetspriserna i storstadsregionerna under 1980-talet ledde till att 

finansbolagen blev mer frikostiga med krediter (läs diagram på sid. 20). Finansbolagens 

huvudsakliga syfte är att låna ut pengar. När sedan marknaden började skriva ned det höga 

spekulativa värdet på tillgångar bl.a. fastigheter så började detta märkas av hos finansbolagens 

kreditförluster. Fastighetslån eller andra lån med fastigheter som säkerhet, kunde inte möta 

sina åtaganden. Denna incident präglade till en början de fristående finansbolagen dvs. de 

som inte ägdes av bankerna. Bankernas finansbolag samt de finansbolag med kreditvärdiga 

ägare var ej lika utsatta.5 Läget förändrades under 1991 då även de bankägda finansbolagen 

började uppvisa problem. Dåtidens i särklass största bank – Första Sparbanken, kunde inte 

uppfylla kapitaltäckningskravet. Kapitaltäckningskravet stipulerades i samband med de första 

Baselreglerna som bl.a. innebar att bankernas eget kapital måste täcka de sammanlagda 

riskvägda tillgångarna med 8 % (t.ex. kundfordringar. Detta förklaras mer utförligt nedan). 

Dessa regler överträddes i början av 1990-talet. Under hösten 1991 noterade även 

Nordbanken stora kreditförluster samt ett misslyckande att uppfylla Baselreglerna. Nordea, 

eller dåvarande Nordbanken ägdes av staten till 70 %. Staten gick in med 5,2 mdr kr genom 

en nyemission. 4,2 mdr kr tecknade de själva. Ägarandelen ökade därmed med 7 %. Men 

problemen uppstod återigen under våren 1992 där Nordea för andra gången misslyckades med 

att hålla kreditförlusterna nere likväl som att hålla sig inom kapitaltäckningsreglerna.  

 
2.3 IT-krisen 2001 

Under 90-talet tillkom många IT-bolag i den svenska industrien. Flertalet av dessa 

börsintroducerades. Bolagen finansierades med hjälp av massiva riskkapitalbelopp. Tiden 

innan IT-krisen innebar att en del av allmänhetens tillgångar utgjordes av IT-företagens 

aktiekapital. Dessa tillgångar var med andra ord baserade på spekulativa framtida värden. 

Tillgångarnas värden baserades på de framtida vinsterna företagen förväntades inbringa. Då 

IT-bolagen hade brist på incitament till att försöka vara självgående utan beroendet av nytt 

riskkapitaltillskott, så var många tvungna att lägga ned verksamheten p.g.a. dålig lönsamhet. 

                                                
3 http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=20974   
4 Information från http://www.riksbank.se/templates/speech.aspx?id=1710 
5 Ingves Stefan, Lind Göran ”Om att hantera en bankkris” Ekonomisk debatt 1998, årg 26 nr 1 



 8 

Detta märktes på Stockholmsbörsen där index föll kraftigt. Hushållen drabbades hårt eftersom 

många hade satsat sparpengar i IT-aktier. Den starka spekulationsgrad som präglade följande 

period gav en stark uppgång på börsen som sedan resulterade i en stark nedgång med 

aktiepriser långt under introduktionspriset.*Telekomjätten Ericsson som innehade det största 

börsvärdet fick sitt värde realjusterat under oktober 2000. Stockholmsindexet dök därmed 

med 26 %. Det som följde var en lågkonjunktur mellan åren 2001 och 2003 bl.a. p.g.a. en 

kraftig nedgång i konsumtion.6   

 

2.4 Basel I och Basel II 

De första Baselreglerna fastställdes 1988 och arbetades fram av den s.k. ”Baselkommittén för 

banktillsyn”, (BCBS). Denna kommitté består av olika länders centralbanker och 

tillsynsmyndigheter som är medlemmar i G-10 (Group of ten)7. Man ville skapa en lagstadgad 

nivå på hur mycket eget kapital ett finansiellt institut måste ha som lägst för att kunna täcka 

sina riskvägda fordringar. ”Riskvägd” innebär att företaget åsätter olika vikt beroende hur 

osäker de bedömer att fordringen är. Ett lån till ett företag anses vara mer riskfyllt än t.ex. ett 

lån till en fastighet eller ett lån med en fastighet som säkerhet. Kapitaltäckningen innebär att 

om de finansiella instituten t.ex. har fordringar som uppgår till 8 mkr så skall det egna 

kapitalet täcka minst 8 % av dessa fordringar dvs. 640.000 kr.8  Tanken med en sådan buffert 

skulle hjälpa till att skapa stabilitet i den finansiella sfären. Bankkriserna skulle minska och 

stabiliteten öka. Internationella banker skulle också läggas under denna lag i syfte att 

konkurrensreglera lånemarknaden. Man kunde med andra ord inte längre låna ut pengar i 

samma utsträckning som tidigare, då bankerna nu behöver mer eget kapital än tidigare. Man 

kunde även inte lägga sig på hur låga räntor som helst.    

 

Basel II uppkom på grund av att nya kriser uppstod trots fastställande av de tidigare reglerna. 

Kreditinstituten kunde inte heller räkna ut kapitaltäckningsgraden på ett effektivt och 

tillförlitligt sätt. Arbetet med att utforma de nya Baselreglerna har pågått under större delen av 

90-talet och trädde i kraft årsskiftet 2006/2007. De nya kapitaltäckningsreglerna innebär att 

man har olika riskvikter för olika typer av utlåning och man kan hela tiden revidera den 

positionen låntagaren har för att bättre fånga upp risker.9 Det innebär i praktiken att man för 

det första räknar ut risken för varje individuell storkund, eller grupp av kunder som t.ex. 

                                                
* 
6 http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2005%5c03%5c04%5c135721 
7 G-10 består av elva industrialiserade länder (Belgien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Nederländerna, Sverige, Schweiz, 
Storbritannien och USA.    
8 Södersten, Bo & Hans Tson Söderström (red) – “Marknad och Politik” 6:e uppl. SNS Förlag 2004 
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villalån i storstad och för det andra så måste de finansiella instituten ha kapitaltäckning för de 

operativa riskerna som kan uppstå. Det innebär t.ex. exogena chocker som bedrägerier, fel i 

IT-system, slarv av personal m.m. Detta kapitalkrav måste även i detta fall minst uppgå till 

8%. Denna riskbedömning räknar finansinstituten själva ut för bedömning och eventuellt 

godkännande av en tillsynsmyndighet. I Sveriges fall är det Finansinspektionen. För det tredje 

så innebär det alltså att Finansinspektionen har en större insyn i bankernas aktiviteter. De har 

också större befogenheter jämfört med tidigare då de kan ställa ett högre krav på 

kapitaltäckningsgraden i fall det skulle behövas. De kan även se till att bankerna inte lånar ut 

för mycket pengar till en och samma kund.10   

 

3. Metoddiskussion 
 

Detta avsnitt diskuterar och motiverar de metodologiska vägval vi har gjort och vilka 

nackdelar de kan tänkas medbringa. Vi redovisar även källorna till vårt dataunderlag och 

vilka brister det kan tänkas ha.  

 
Finanskriser är ett fenomen som långt ifrån kan härledas till en specifik, eller en handfull 

specifika orsaker. Roten till finanskrisernas bakomliggande faktorer kan vara många, men det 

finns ändå extensiva empiriska underlag som är genomförda efter kriserna har utlösts. Det 

finns ingen enighet mellan forskare idag. De indikerande faktorerna i s.k. Emerging Financial 

Markets11 delar upp forskarna i olika läger. Vissa skolor betonar valutapolitikens roll som den 

huvudsakliga faktorn som riskerar att utlösa en finanskris. Andra menar att kapitalflödenas 

påverkan är viktigare och är således är valutafaktorn av relativt mindre betydelse. Den tredje 

skolan betonar vikten av att ha välutvecklade finansiella mellanhänder dvs. kunniga banker 

som kan skilja mellan produktiva investeringar och spekulativa och improduktiva 

investeringar. Poängen här är att visa att det fenomen som vi har valt att studera beror på en 

mängd olika orsaker. Forskningen har än så länge inte har bidragit till ett fastställande av 

faktorer. Författarnas målsättning är inte att komma med några kompletterande teorier eller 

förkasta några befintliga i detta ämne, utan att analysera ekonomisk data, samt att göra en 

prognostisering på framtiden med hjälp av empiriskt material samt tidigare erfarenheter. Vår 

undersökning skiljer sig inte i tillvägagångssätt jämfört med tidigare studier i samma ämne.12 

 

                                                                                                                                                   
9 http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/10_Rapporter/2005/Rapport2005_8.pdf 
10 Södersten, Bo & Hans Tson Söderström (red) – “Marknad och Politik” 6:e uppl. SNS Förlag 2004 
11 Dvs. Marknader med relativt nyligen avreglerade kreditmarknader.  
12 Se t.ex. Beim & Calomiris 



 10 

3.1 Metod 

Vi har med avsikt att mäta de variabler som antingen korrelerar med varandra, eller påverkas 

strax innan en finanskris utbryter. Tiden innan brukar oftast utgöra en högkonjunktur. Dessa 

variabler kommer vi att systematiskt studera i enlighet med hur de har samvarierat empiriskt 

enligt tidigare studier. Därför har denna studie till största delen en kvantitativ ansats. Vi 

använder oss av sekundärdata som visar fastighetsprisindex, hushållens disponibla inkomst 

och lån, blancolån och korrelation med den allmänna utlåningstakten, ränteinbetalningar i 

förhållande till disponibel inkomst, företagens skuldsättning, Stockholmsbörsens utveckling 

från och med 1985-1993 och jämför med 2001 och framåt. Dessutom tittar vi på 

makrovariabler som utländska direktinvesteringar och lån till Sverige och bytesbalansen. 

Vidare så undersöker vi utvecklingen i de fyra största svenska bankernas (SEB, Nordea, 

Handelsbanken, Swedbank) kreditförluster, kapitaltäckningsgrad och durationen på skulder i 

förhållande till tillgångar. Vi motiverar val av dessa variabler ovan med hänvisning till 

tidigare studier inom ämnet. Friedman studerar bl.a. företagens ränteinbetalningar samt 

hushållens skuldsättning i samband med krisstudier och hur de varierar innan olika 

konjunkturnedgångar I USA.13 Bakgrunden till krisen i Sveriges fall som vi redogjorde för 

ovan, torde även hjälpa till att motivera vårt val av mätobjekt. Vårt geografiska område är 

Sverige. Vi kommer dock att dra paralleller med andra moderna finanskriser efter 1980-talet 

som t.ex. Asienkrisen för att stärka vår undersökning empiriskt. De studier som ligger till 

grund för vår undersökning riskerar att inrymma problem med generaliserbarheten. 

Krisdrabbade områden uppvisar olika institutionella förhållanden som t.ex. graden av 

myndigheters och regeringars insyn i bankernas beteenden. Dessa varierar länderna/områdena 

emellan.   

 

En kvalitativ ansats skulle visserligen ha varit mer lämplig för att få en djupare förståelse för 

bankernas riskbedömningssystem. Detta skulle i så fall ta sig en form av t.ex. intervjuer av 

ansvariga för utformandet av kreditregler eller granskning av dokument som redogör för 

liknande. Av tids– och utrymmesskäl så gör vi bedömningen att vi håller oss till den 

kvantitativa ansatsen. Orsaken är först och främst att det är en hel del andra faktorer att beakta 

vid sidan om de som hittills har tagits upp med hänsyn till tidigare studier av finansiella 

kriser. Dessa är t.ex. utlandsinvesteringar och bytesbalansen. Vi motiverar även dessa i ljuset 

av bakgrunden och Sveriges tidigare erfarenheter. Dessutom bör det tilläggas att 

Finansinspektionen blev tillfrågade av författarna att delta och svara på frågor som rörde 

                                                
13 Feldstein Martin (red) – “The Risk of Economic Crisis” The University of Chicago Press 1991 
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Finansinspektionens rutiner för att fånga upp bankernas presumtiva trångmål efter en vidlyftig 

överutlåning samt vilka sanktionsmöjligheter Finansinspektionen egentligen har, samt om 

sanktionsmöjligheterna idag är bättre än innan 90-talskrisen. Dessvärre erhölls inget svar på 

ovanstående frågor.  

  

3.2 Definitioner av centrala begrepp 

Vi har valt att sätta upp vissa indikatorer som är empiriskt fastlagda i tidigare studier. Vi 

definierar gränsen för kapitaltäckningsgraden hos bankerna i enligt med de första Basel-

reglerna. En finanskris är långt ifrån en term med en fast definition. Men tidigare erfarenheter 

visar att det är oftast brist på likviditetsreserverna hos bankerna p.g.a. dålig kontroll på 

utlåning i förhållande till eget kapital och t.ex. plötsliga fall i tillgångspriserna (t.ex. 

fastigheter) som leder till en minskning av utlåningen och därför konsumtions- och 

investeringsefterfrågan.14 Det som följer är en lågkonjunktur. Exemplena i Sverige är våra två 

fall: 90-talskrisen och IT-krisen. Plötsliga fall i tillgångspriser, realjusterade värden på valutor 

eller plötsliga fall på varupriser behöver i sig inte vara krisindikerande. Det som avgör om det 

verkligen blir en finanskris är vilken effekt den har på tillväxten. 

 

4. Teorier om orsaker till finansiella kriser 
Här redovisar vi den teoretiska referensram samt de modeller som senare tillkommit för att 

förklara finanskrisernas föränderliga karaktär.  

 

4.1 The Fisher- Minsky- Kindleberger approach 

Genom att utgå från Fishers tidigare teori om ”the business cycle” där vi har en upp och 

nedgående kurva som svänger upp i en uppgång i konjunkturen och ned i en nedgång i 

konjunkturen, så ser Fisher- Minsky och Kindleberger finanskriser som vändningspunkten i 

den uppgående kurvan. Enligt Fisher förklaras ”the business cycle” med hjälp av två olika 

faktorer, hög skuldsättning och deflation. Den uppgående trenden förklaras av exogena 

händelser som ger nya lönsamma möjligheter för investerare. Den exogena företeelsen 

uppmuntrar nya investeringar i sektorer som ökar produktion och priser. Stigande priser och 

ökande vinster leder till fler investeringar men leder även till spekulativa förväntningar på 

eventuella kapitalvinster och därmed en ökning av kreditefterfrågan. Hela processen 

finansieras genom lån, primärt från banker, vilket leder till ökade insättningar och utbud på 

pengar. Detta gör att priserna fortsätter att stiga. En ökad optimism kommer att öka 

                                                
14 Ibid. 
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hastigheten och driva expansionen vidare. Den stigande inflationsnivån gör att det verkliga 

värdet på lånen sjunker och det nominella värdet stiger vilket leder till ännu större lån. Denna 

process fortsätter tills man har nått en punkt där man är överskuldsatt, detta händer när 

individer, företag och banker har otillräckligt med likvida tillgångar att betala sina kortsiktiga 

skulder. I en sådan situation kan en kris utlösas om långivarna eller låntagarnas omdöme 

försämras och de gör misstag. Låntagarnas situation blir att de inte kan betala tillbaka sina lån 

när de ska och de kan ej finansiera sina positioner, de blir tvungna att sälja av sina tillgångar. I 

fall där sådana ”stressförsäljningar” är utbredda kan de leda till likviditetskriser vilket leder 

till skuldkriser och slutligen till bankkriser. Om hela samhället ”stress-säljer” kommer detta 

att leda till sjunkande priser och när lånen faller och inte förnyas kommer insättningen på 

bankerna att sjunka. Den ekonomiska aktiviteten påverkas av de fallande priserna och 

reducerar värden och vinster, vilket leder till konkurs. Båda faktorerna påverkar produktion 

och arbetslöshet. I tillägg till detta så sjunker även nominella räntan i takt med deflation och 

den reala räntan ökar och förvärrar situationen. Denna process fortsätter tills konkursen är så 

pass utbredd att den har eliminerat överskuldsättningen eller tills en expansiv penningpolitisk 

eller finanspolitisk åtgärd sätts in. 15  

 

Kindleberger har i modern tid givit ett av de största bidragen till att förklara kriser som 

uppstår när finansiella bubblor spricker. Kindleberger menar att det spekulativa beteendet som 

får värden på tillgångar t.ex. aktie – eller fastighetspriser att stiga kan härledas till 

irrationaliteten som präglar en gruppsykologi. Om en viss grupp individer säger att dessa 

aktietillgångar kommer att stiga i värde så kommer allmänheten i större utsträckning att välja 

att köpa dessa aktier trots att deras värde är spekulationsinflaterat. Detta är inte förenligt med 

rationella förväntningar som en stor del av nationalekonomins antagande om ”Economic 

man” är baserat på. Irrationaliteten förklaras med att allmänheten inte har perfekt information 

av vad aktieköpet i framtiden kommer att leda till. Kindleberger menar att spekulationen kan 

delas upp i två etapper. Den första etappen innebär att man placerar medel i någonting som är 

ett föremål för värdestegring men som man själv kan utnyttja. Det kan t.ex. handla om ett 

stycke land som man odlar eller en fastighet man nyttjar t.ex. ett hus eller en lägenhet. Den 

andra etappen blir att själva avkastningen i objektet är mer primär jämfört med att det även 

skall nyttjas. Med andra ord så köper man kapitalvaror som man endast har för att det är ett 

tänkbart avkastningsprospekt eller t.ex. aktier. Detta fenomen lockar till sig samma beteende 

utifrån ett masspsykologiskt perspektiv och fler aktörer följer i ett maniskt tillstånd 

                                                
15 Bordo, Michael Ed.   - “Financial Crises Vol 1” (The international Library of Macroeconomic and Financial History) Edward Elgar 
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(”manias”). När sedan det realiserade värdet på tillgångarna tenderar inte att infria den 

avkastning som en gång utlovades så vänder förväntningar till raka motsatsen dvs. en 

panikartad massaversion mot att behålla tillgångarna. I denna situation vill många sälja av 

sina aktier och få vill köpa. Konsekvensen är en snabb värdeminskning följer som resultat av 

realjusteringen.16 Summers kommer med bidrag till Kindlebergers teorier angående 

finansiella bubblor. Han menar att Kindleberger inte riktigt förklarar när manin leder till en 

krasch och när den inte gör det.17 Det är alltså svårt att se vilka manier som leder till oro för 

en kris och de manier där det inte finns någon större anledning att oroa sig för en kris.  

 

4.2 Teorier om rationella bubblor 

Denna teori utgör en del av den mer moderna teoribildningen om finansiella bubblor. En 

viktig kontrast till Kindlebergers spekulativa modell är att investerarna i den rationella 

modellen vet att tillgångspriserna någon gång i framtiden kommer att sluta öka. Med andra 

ord så vet investerarna att bubblan kommer att spricka. Rationaliteten kommer härmed in i 

modellen eftersom investerarna väljer att investera så länge man kan göra en stor 

överavkastning i samband med ytterligare prisökningar på tillgångarna dvs. så länge inte 

bubblan spricker. En finansiell bubbla definieras i regel av skillnaden mellan ett faktiskt 

marknadspris och ett fundamentalt pris. Marknadspriset kan också uppstå som en 

överreaktion på fundamentala förhållande t.ex. en rådande högkonjunktur. Blanchard och 

Watson antar att prisbubblan i den rationella modellen utvecklas enligt följande.18  

 

Bt+1 (bubblan i den kommande perioden)* = {( (1+R) / q) * Bt + e t +1 med sannolikhet q   } 

                  (Alt.)           e t+1 med sannolikhet 1–q} 

”R” = Den förväntade avkastningen 

”e” = en slumpterm (exogen faktor) 

”Bt” = prisbubblan i utgångsläget. 

”q” = sannolikheten att bubblan inte skall spricka (risken) 

 

Det finns två utfall på bubblan i den kommande perioden (Bt+1). Det ena fallet, uttryckt i ord 

säger att bubblan i den kommande perioden är lika med den förväntade avkastningen i 

förhållande till sannolikheten att bubblan inte spricker (dvs. att prisstegringen på tillgångarna 

inte avtar och vänder åt andra hållet) gånger den initiala bubblans nivå plus en slumpmässig 

                                                
16 Kindleberger P. Charles  - “Manias, Panics and Crashes” Basic Books, Inc. 1978 
17 Feldstein Martin (red)– “The Risk of  Economic Crisis” The University of Chicago Press 1991 
18 Dillén Hans, Sellin Peter ”Finansiella bubblor och penningpolitik” Rapport från Sveriges Riksbanken 
* Vi kan t.ex. anta att det är fastighetsprisernas utvecklingen i syfte att konkretisera exemplet.  
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exogen faktor i den kommande perioden med en viss sannolikhet säg 70%. Det andra utfallet 

kan vara att bubblans utveckling är exakt som slumpvariabeln med en sannolikhet på 100 % - 

70 % (dvs. förra utfallets sannolikhet) = 30 %.  

 

4.3 Moderna finanskriser i EFM 

Finanskriserna de senaste tre decennierna har tagit sig andra uttryck än tidigare. Faktorerna är 

dessutom mer sammanvävda då finans -och- varumarknaden är mer integrerade. Dessa kriser 

har utspelats i s.k. Emerging Financial Markets förkortat EFM. De finanskriser som vi har 

upplevt på senare tid brukar kunna förklaras med hjälp av en sammansättning av faktorer som 

är följande:  

 

1. En finansiell avreglering åren innan krisen. Som gradvis präglade Sverige under 80-

talet och i början av 90-talet i samband med inträdet i EU samt tiden innan den 

asiatiska krisen i de s.k. tigerekonomierna. 

 

2.  En fast eller en delvis fast växelkurs. (t.ex. Thailand, Sverige innan respektive kriser). 

Som faller kraftigt efter att ha gått över till flytande växelkurs. Eller uttryckt 

annorlunda, när marknaden har fått sätta värdet på valutan.   

 

3.  Stora optimistiska kapitalflöden. Initiala förväntningar om stora avkastningar vänder 

till negativa förväntningar.  

 

4. Svaga finansiella mellanhänder såsom banker och andra utlåningsinstitut. Dessa ger 

lån till osäkra investeringar utan noggranna riskbedömningar eller dålig insyn från 

myndigheterna.19 

 

Eftersom orsakerna till finansiella kriser inte kan förklaras enhälligt av en faktor utan mer 

som ett samspel mellan flera faktorer, så kan de punkter vi redovisar för nedan ses som 

bidragande delfaktorer. Det finns emellertid olika analytikerskolor som anser att en faktor 

har en mer betydande del än en annan.   

 
4.3.1 Fast valutakurs  

Den första skolan menar att länder eller områden som karaktäriseras som EFM, dvs. områden 

med avreglerade kreditmarknader har ofta en fast valutakurs knuten till en starkare valuta som 
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t.ex. dollarn. Sedan när de underliggande ekonomiska fundamenten blir svagare som t.ex. en 

avmattande export, så kan det bli svårt för ett lands regering att uppehålla trovärdigheten för 

landets valuta. Valutaspekulanter skyndar sig för att sälja av sin valuta, vilket urholkar 

trovärdigheten ännu mer. Dessa har väldigt lite att förlora då valutans dalande trovärdighet är 

oförenligt med chansen att värdet skulle stiga. Det envisa kronförsvaret som bl.a. resulterade i 

den 500-procentiga ränteökningen var en kritisk faktor som fördjupade Sveriges finanskris 

under 90-talet. 

 

Nästa delkapitel redogör för det andra angreppssättet. Detta angreppssätt ses bäst ur ett mer 

monetaristiskt perspektiv. I samband med kriser säger detta perspektiv att den krisutlösande 

faktorn beror till största delen att allmänheten i stor utsträckning, på ett plötsligt och 

panikartat sätt, tar ut sina insättningar på banken (Bank panics). Det innebär att värdet på 

bankernas tillgångar sänks. Bankerna är då behov av att låna ifrån någon som sista utväg dvs. 

centralbanken. Centralbanken får en s.k. roll som lender-of-last resort. Det monetaristiska 

perspektivet rekommenderar att Centralbanken tar på sig denna roll för att underlätta den 

finansiella stabiliteten. 

 

4.3.2 Kapitalflödenas påverkan 

Andra menar att kapitalflödenas påverkan är en mer bidragande faktor som kräver en starkare 

betoning än valutafaktorn. Optimistiska löften om att placeringar i en viss region skall ge god 

avkastning leder till spekulativa överinvesteringar. Dessa optimistiska löften vänder sedan till 

pessimism och oro vilket orsakar kapitalflykt. Samma perspektiv kan appliceras på 

utlåningssidan som i optimismens tecken överutlånar pengar för att sedan snabbt kräva 

tillbaka pengarna när oron börja stiga. Kan man inte betala tillbaka så kommer vi naturligt in 

på likviditetsaspekten. Desto högre skuldsättningen är, som ett resultat av en oväntad dålig 

avkastning, desto mer känslig är låntagaren ur likviditetssynpunkt. På en nationell nivå utgör 

likviditetsaspekten tillräckliga likvida reserver i termer av utländska valutavinster relativt de 

fordringar i termer av utländsk valuta aktörerna i det egna landet har. Har man således för lite 

reserver och för mycket lån till utlandet så urholkar det likviditeten avsevärt. De som då är 

ägare av skulder kan då mer vara angelägna att få tillbaka sin skuld och således förvärra en 

likviditetskris. Detta gör alltså ekonomierna sårbara för hastiga fluktuationer. De senaste två 

decenniernas utveckling inom informationsteknologin har minskat avstånden mellan 

aktörerna på de finansiella marknaderna. Internet har exempelvis underlättat transaktionerna 

                                                                                                                                                   
19 Beim. O. David, Calomiris W. Charles – “Emerging financial markets” - International Edition McGraw & Hill 2001 
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och gjort finansmarknadens fysiska rum mindre viktigt. Ökad internationalisering tack vare 

förbättrade informationssystem medför även ökade risker då marknaderna är mer integrerade.  

 

4.3.3 Kvaliteten på finansiella mellanhänder  

Detta perspektiv sätter vikt på bankernas roll. I sunda marknadsekonomier betonas vikten av 

t.ex. uppehållande av äganderätten och annan rättssäkerhet, vettiga företagsstyren, ett 

tillräckligt utbud av information, demokratiskt valda regeringar. Samhällsmässiga brister 

undergräver bankernas handlingskraft i den utsträckning att de utsätts för överdriven 

kontroll.20 Å andra sidan är brist på myndigheternas insyn i bankerna inte heller bra. 

Bankernas oförmåga att på rätt sätt bedöma vad som är produktiva investeringar kan leda till 

finansiella kriser. Det kan t.ex. vara då låntagaren inte har möjlighet att återfinansiera sitt lån 

och slutligen betala tillbaka inom en tidsperiod då det reella värdet inte stämmer överens med 

det fiktiva prognostiserade värdet som fastställdes vid lånets början. Ex. lån till 

fastighetsaffärer baserat på ett spekulativt värde. Låntagaren blir således insolvent. Detta är en 

viktig skillnad jämfört med att vara likvid som innebär att pengarna inte finns för tillfället 

men man är ändå ”good-for-it” genom att man har ett tillfredsställande diskonterat värde på 

framtida inkomstströmmar. Studier visar på att de länder med goda finansiella mellanhänder 

som ett starkt banksystem som t.ex. Taiwan och Hong Kong kan båda motstå spekulativa 

valutaattacker.21 Dessutom visar en annan studie av Bailliu på hur länder med utvecklade 

banksystem mer kompetent gör utländska direktinvesteringar produktiva och leder till 

ekonomisk tillväxt.22 Vidare kan banker som hela tiden blir uppbackade av sina regeringar, ha 

en liten anledning till att vara särskilt effektiva.  

 

Följande teorier är inte någonting som nödvändigtvis är karaktäristiskt för finansiella kriser i 

EFM utan mer generella teorier. Delkapitlet nedan redogör för en av krisorsakande teorier 

som nödvändigtvis inte enbart är karaktäristiskt för EFM.    

 

4.4 Asymmetrisk information, adverse selection 

I komplettering till det monetaristiska perspektivet på krisutlösande faktorer så är 

asymmetrisk information en av den främsta orsaken till finansiella kriser. Asymmetrisk 

information kan vanligtvis beskrivas som att låntagaren har ett övertag gentemot utlånaren då 

den besitter en överlägsen information t.ex. angående ett investeringsprojekt som sannolikt 

                                                
20 ibid 
21 ibid 
22 Bailliu, N, Jeanine “Private Capital Flows, Financial Development, and economic growth in developing countries Bank of Canada 2000 
http://www.bankofcanada.ca/en/res/wp/2000/wp00-15.pdf 
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genererar en lukrativ avkastning. Det är emellertid svårt för relativt outvecklade banker att 

kunna urskilja vilka som besitter kunskap angående investeringsprospekt med god avkastning 

och vilka som efterfrågar lån till mer osäkra investeringar.23 Man kan se detta som ”bra” och 

”dåliga” investeringar. En höjning av marknadsräntan skulle, allt annat lika, leda till att ett 

produktivt investeringsprojekt står inför en högre ränta i förhållande till risken. Ett osäkert 

(”dåligt”) investeringsprojekt står inför en alldeles för låg ränta i förhållande till risken. 

Räntan blir alltså baserad på ett slags riskgenomsnitt. Dvs. ett så kallat ”Adverse Selection” 

problem. Räntan är inte ställd i proportion till risken dvs. till högkvalitativa projekt och 

lågkvalitativa projekt som i så fall blir en indikation på hur många ”dåliga” respektive ”bra” 

investeringar som råder för närvarande.24 Dessutom kan säkerhet erbjudas av låntagaren som 

motsvarar en eventuell förlust och står i proportion till risken. Detta skulle även reducera 

Adverse Selection-problemet. Säkerheten kan utgöras av tillgångar. När tillgångspriserna 

faller innebär detta att låntagarens nettovärde försämras. Tillgångarnas nettovärde utgörs 

nämligen av värdet på de diskonterade framtida inkomsterna.25 Detta kan vara fastigheter eller 

företagens förväntade framtida inkomster som utgör ett aktievärde. Prisfallet i sig behöver 

inte betyda realiserade prisfall utan nedskrivna förväntningar av de diskonterade framtida 

värdena. Detta påverkar utlåningen och därmed investeringarna och därmed den 

makroekonomiska aktiviteten. Därför är Bankernas kompetens ett centralt botemedel mot 

dessa problem. Goda finansiella mellanhänder som vi redogjorde för ovan, som t.ex. banker 

med goda informationssystem om låntagarföretag och således gallra ”dåliga” bolag från ”bra” 

bolag, identifiera goda investeringsprojekt och effektivisera den finansiella marknaden. 

Bernanke skriver: 

 

“Disturbances in financial markets that reduce the amount of financial intermediation that can 

be undertaken by banks will lead to a reduction in lending to borrowers with profitable 

investment opportunities and will result in a contraction of economic activity.”26 

  

4.4.1 Moral Hazard 

Asymmetrisk information kan i samband med finansiella kriser leda till Moral Hazard 

problemet. Moral Hazard kan mer definieras som graden av vårdslöshet eller graden av 

ansvarstagande och huruvida man har tillräckliga incitament att undvika onödiga risker. 

                                                
23 Mishkin, H P ”Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Perspective” NBER Working Paper No. 3400 1991 
24 ibid 
25 ibid 
26 Citat “Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression”. American Economic Review 73. 
Bernanke, Ben. 1983 
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Föreligger det för få incitament till att inte bete sig riskbenäget, är man ett föremål för Moral 

Hazard-problemet. Desto mer ansvar man tar som individ, i t.ex. ett försäkringsärende, desto 

mindre risk föreligger det för moral hazard då försäkringsgivaren inte har någon anledning att 

oroa sig. Analogt, desto mindre incitament individen har för att ta ansvar (och därmed mer 

vårdslös), desto större är risken för moral hazard. Detta är orsaken till att försäkringar ofta 

innehåller en självrisk som är till för att ge försäkringstagaren ett incitament till att agera 

ansvarsfullt.27 I ljuset av finansiella kriser utgör t.ex. investerare av andras pensionspengar 

eller banker som har en statlig finansiell garanti, föremål för moral hazard. Om en bank hela 

tiden blir uppbackad av staten i landet så blir den mer riskbenägen då den inte riskerar att 

förlora någonting i fall den blir utsatt för t.ex. massinsolvens efter att ha begärt tillbaka 

utlåningen för snabbt p.g.a. sinande eget kapital. Ett exempel på den svenska såväl som den 

asiatiska krisen och många andra kriser. Eftersom moral hazard är ett incitamentsbaserat 

problem så kan det även uppstå i andra exempel. Om t.ex. en bank har höga 

kompensationssystem till långivarna eller ett finansinstitut har för höga bonussystem för sina 

placerare så kan det i det sistnämnda fallet innebära att personen som handlar med aktiefonder 

för finansinstitutets räkning tar onödigt höga risker. Desto mer som placeraren eller 

låntagaren har att förlora, desto mer incitament har denna att inte bete sig riskbenäget. I sunda 

välutvecklade ekonomier är bonussystem och kompensationer reglerade. Moral Hazard är 

således ett litet problem.28  

 

4.5 Är finanskriser nödvändigtvis negativa? 

I ljuset av de teorier som avhandlar ämnet så behöver finanskriser nödvändigtvis inte innebära 

något negativt i slutändan. Schumpeter menar att en finanskris är en naturlig konsekvens av 

ineffektiva företag. Dessa slås ut p.g.a. faktumet att de är ineffektiva. De har t.ex. höga 

förädlingskostnader p.g.a. höga löner, dvs. någonting som drabbade svenska företag i den 

utlandskonkurrerande exportsektorn under 70-talet. Detta resulterar i en konjunkturnedgång. 

Men åtgärden blir att man frigör resurser, t.ex. arbetskraft som kan allokeras till mer 

produktiva användningsområden vilket är positivt. Det ökar nämligen tillväxten i kommande 

perioder.29 Risken för finansiella kriser är en naturlig del av marknadsekonomier med 

avreglerade kreditmarknader. En åtgärd är ju naturligtvis att ha en mer reglerad till en 

totalreglerad kreditmarknad. Sådana åtgärder är troligtvis inte heller önskvärda då den bl.a. 

minskar konkurrensen mellan banker.  

                                                
27 Varian, R. Hal ”Intermediate Microeconomics – A modern approach” 5:e Upplagan W.W.Norton  & Company 1999 
28 Beim. O. David, Calomiris W. Charles – “Emerging financial markets” International Edition McGraw & Hill 2001  
29 Feldstein Martin (red)– “The Risk of  Economic Crisis” The University of Chicago Press 1991 
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5. Empiri 
 
5.1 Olika typer av risk 

 

5.1.1 Ränterisk 

Denna risk kallas även kursrisk. Ränterisken är ett mått på hur mycket marknadsvärdet på 

bankens tillgångar sänks när räntan höjs. Om räntan höjs med en procentenhet så sänks 

marknadsvärdet med ett visst antal procent i och med att skuldernas marknadsvärde ökar och 

således minskar eget kapital. Risken är alltså ett elasticitetsmått. Skulderna kan vara 

investeringar eller bundna lån. Detta kommer vi att mäta genom att undersöka durationsgapen 

för respektive banker. Om vi t.ex. ser att bankerna under vissa observationer har ett negativt 

värde på durationsgapet dvs. fler kortfristiga skulder än vad de har långfristiga skulder 

kommer en enprocentig höjning av marknadsräntorna att få en ännu större effekt än om man 

hade ett mindre gap. Då man är mer angelägen om att få in sina fordringar i tid för att inte 

tillgångarnas värde skall minska. Vidare så studerar vi bankernas kreditförluster för att få en 

mer robust empirisk grund.30  

  

5.1.2 Kreditrisk – konkursrisk/risk för betalningsförfall 

Kreditrisken karaktäriseras av graden av inställda betalningar som bankerna riskerar att ställas 

inför p.g.a. att låntagarens kreditvärdighet sänks. Exemplet kan vara att låntagaren har tagit ett 

lån med en fastighet som säkerhet. Ponera att marknadsvärdet på fastigheten plötsligt sänks. 

Värdet på bankernas tillgångar sänks därmed i och med att värdet på bankens fordringar 

sänks. Detta hände till en stor del under början av 90-talet i Sveriges storstadsområden. I 

värsta fall kan långivaren, t.ex. vara ett företag med dåligt skötta finanser som går i konkurs. 

Detta mäter vi genom att titta på durationsgapsanalysen samt titta på variationerna i 

fastighetsprisutvecklingen under de tre perioder vi ämnar att fokusera på. Bankverksamhet 

handlar till en stor del om att ta emot inlåning från allmänheten och omvandla detta 

kortfristiga sparande till utlåning med längre löptider till företag och hushåll. Denna 

transformation av löptider, eller en s.k. mismatch i bankernas balansräkning, bidrar vanligen 

positivt till samhällsekonomin eftersom fler investeringar görs och bidrar positivt till 

tillväxten. Även under normala omständigheter är dock utlåningar förknippad med risker, då 

investeringarna innebär en risk. En del svenska banker fick till följd av de växande 

                                                
30 Babbel, David , Santomero, Antonio – ”Financial Markets, Instruments & Institutions” 2:a utgåvan. McGraw Hill 2001 
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kreditförlusterna allt svårare att klara sin upplåning utomlands, vilket var en bidragande orsak 

till att den finansiella krisen kom att sammanfalla med en valutakris under hösten 1992.31  

 

5.1.3 Valutarisk 

En stor skillnad mellan tiden innan 90-talskrisen och idag är att vi inte längre har en fast 

växelkurs. Detta eliminerar ”språng-bräde”-effekten när en valutas värde sänks kraftigt i 

enlighet med valutamarknadens nya uppskattning av valutans värde. Men vi måste även mäta 

detta i relation till bytesbalansen som ett mått på efterfrågan av den svenska valutan. Desto 

mer svenska varor som efterfrågas på exportmarknaden desto högre värde får den svenska 

valutan relativt utländska valutor. Skulle motsatsen ske dvs. en kraftig nedgång i värdet, 

innebär det att bankernas skulder till utländska kreditinstitutet ökar i reala termer. Bankernas 

skulder till utlandet är således exponerade för en valutarisk.32   

 

5.1.4 Likviditetsrisk 

I vilken utsträckning riskerar bankerna att drabbas av brist på likvida medel i samband med 

fluktuationer i relationen mellan inlåning och utlåning? Det är vad denna risk indikerar. 

Bankernas verksamhet består i huvudsak av att låna ut pengar till konsumtion och 

investeringar. Bankernas inlåning är likvid då insättaren när som helst kan ta ut sina pengar 

vid ett önskat tillfälle. Detta innebär att bankerna alltid måste ha likvida medel till detta 

ändamål. Däremot är bankens utlåning väldigt illikvid av två huvudsakliga anledningar. För 

det första sköts återbetalningarna kontraktsenligt och ibland beroende på låntagarens 

betalningsförmåga vid en viss tidpunkt. Dessa slumpmässiga variationer i in –och utlåning 

från dag till dag, kräver att banken planerar vilken likviditet de behöver för att balansera dessa 

fluktuerande nivåer. Detta görs genom en s.k. likviditetsbalansering. Likviditetshanteringen i 

bankerna är således viktigt. Om denna inte sköts optimalt på den operativa nivån i 

bankorganisationen dvs. att in – och utflödena av pengar inte prognostiseras med en 

någorlunda träffsäkerhet, så är likviditetsrisken egentligen en operationell risk.  Idag sköts 

dessutom likviditetshanteringen genom IT-system. Havererar kritiska delar av 

bankorganisationernas infrastruktur så påverkar det även likviditetsrisken.33 Men 

likviditetsrisken kan också ses som en form av marknadsrisk som t.ex. skedde i samband med 

                                                
31 Ibid. 
32 Ibid. 
 
33 Riksbanken: ”Likviditet och likviditetsrisk” Finansiell Stabilitet I/2001 
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LTCM34- och Rysslandskrisen 1998. LTCM var en hedgefond.35 Ryssland räknades på den 

tiden som en relativt ny EFM. Den kraftiga minskningen av likviditeten på vissa delar av 

marknaden gjorde att både LTCM-fonden och Rysslands finansiella marknader fick sig en 

rejäl nedgång. Om många banker hade placeringar i exempelvis derivat i denna fond så torde 

de ha drabbats av stora likviditetsproblem. Sveriges banker var dock relativt lite exponerade 

mot denna krasch då de inte handlade med derivat i LTCM-fonden.36  

 
5.2 Våra olika indikatorer  
 
Följande indikatorer är tagna utifrån tidigare studier samt Sveriges tidigare erfarenheter dvs. 

fastighetsprisindex och skuldsättningen och ränteinbetalningar hos hushållen och företagen. 

Vi använder oss även av durationsgapsanalysen för att analysera den finansiella ställningen 

hos bankerna. Vi tittar även på deras kreditförluster och kapitaltäckningsgrad.  

 
• Fastighetsprisindex  

• Hushållens disponibla inkomst och lån  

• Hushållens skulder och ränteutgifter i förhållande till disponibel inkomst 

• Blancolånens korrelation med den allmänna utlåningstakten 

• Stockholmbörsens Utveckling   

• Företagens skuldsättning 

• Ränterisk – Duration 

• Durationsgapsanalys  

• Bankernas kreditförluster 

• Bankernas kapitaltäckningsgrad 

• Utländska direktinvesteringar  

• Bytesbalansen 

• Växelkurs 

 
 
 
5.2.1 Vårt dataunderlag 

Data över skuldsättningsgraden hos bankerna i förehållande till eget kapital, kreditförluster 

m.m. har vi tagit fram med hjälp av samtliga resultat- och balansräkningar från SEB, 

Swedbank, Nordea och Handelsbanken mellan åren 1980-2006. De senaste åren är 

                                                
34 Long Term Capital Management (LTCM) Amerikansk hedgefond med bl.a. Nobelpristagarna Myron Scholes och Robert C. Merton i 
styrelsen.  
35 Hedgefonder erbjuder mer flexibla möjligheter än trad. Aktiefonder. De kan använda belåning, blankning och placeringar i olika typer av 
derivat för att öka sin avkastning. 
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tillgängliga på respektive banks hemsida, tidigare år har vi hämtat från respektive bankers 

årsredovisningar. SEB: s årsredovisningar mellan 80 och – 92 fick vi låna direkt från banken. 

Vi har även tagit fram data från Statistiska centralbyrån över företagens ränteinbetalningar i 

förhållande till vinster. Företagens ränteinbetalningar i förhållande till vinster kommer även 

från SCB. Hushållens upplåning som en egen post kommer från Riksbanken. 

Kapitaltäckningsgrad kommer från Finansinstitutet. Hushållens disponibla inkomst i 

procentuell förändringstakt och hushållens skulder och ränteutgifter i förhållande till 

disponibel inkomst kommer från Konjunkturinstitutet. Börsutvecklingen har vi tagit från 

hemsidan ekonomifakta.se. 

 
 
5.2.2 Fastighetsprisindex  

Markanta prisstegringar är ett element som brukar föregå finansiella kriser i samband med 

lönestegringar i konjunkturuppgångar. I ljuset av starka fundament som resultat av historiska 

bevis och annan tidigare forskning så har vi valt att titta på ett inflationsjusterat 

fastighetsprisindex som en inledande indikator. Därför är det intressant att titta på 

fastighetsprisutvecklingen. På 1980-talet präglades Sverige av markanta prisstegringar på 

fastigheter vars plötsliga fall var en påverkande faktor till 90-talskrisen. När fastighetspriserna 

stiger ökar allmänhetens tillgångar i värde och vi konsumerar mer kapitalvaror, detta ökar 

både sysselsättning och tillväxt. Prisstegringar kan förklaras med hjälp av olika faktorer. Ett 

sätt att se på det är att man tittar på de grundläggande variabler som påverkar priset, som 

ränteläget, hushållens inkomster och nybyggande av lägenheter. Det som är anmärkningsvärt i 

diagrammet nedan är att åren 1988-1992 uppvisar den markanta stegringen vi talade om, men 

vi ser även en likhet de senaste sex årens utveckling. De två perioderna uppvisar två liknande 

ökningstakter. Riksbanken menar att dessa ökningar beror på stegrande priser i 

storstadsregionerna och inte i landet som helhet. Det är en viktig skillnad mot 

fastighetsprisutvecklingen i slutet av –80-talet. Den låga takten i byggandet med låga räntor 

har bidragit till att fastighetspriserna stigit, vilket är en likhet med 80-talet.37 

                                                                                                                                                   
36 Riksbanken: ”Likviditet och likviditetsrisk” Finansiell Stabilitet I/2001 
37 Räntor, fastighetspriser och penningpolitik, Tal av: Vice Riksbanks chef Lars nyberg, 1999-12-15, 
http://www.riksbank.se/templates/speech.aspx?id=3618 
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5.2.3 Hushållens disponibla inkomst och lån  

Diagrammet nedan visar en stark uppåtgående trend i hushållens upplåning tack vare 

skattelättnader i form av räntekostnadernas avdragsgiltighet under 1980-talet. Efter 1991 ser 

vi en kraftig nedgång både i hushållens disponibla inkomster och hushållens upplåning p.g.a. 

kraftigt höjda räntor. Räntekostnaderna ökade för hushållen markant och givetvis även 

konsumtionen. Nästa markanta period tar sin början i samband med börsens kraftiga uppgång 

i början av 1998 med IT-sektorn som en stark drivkraft (se diagram ”Stockholmsbörsens 

utveckling” nedan). Vi antar att många av hushållen lånade till aktier under denna period 

vilket ökade upplåningen mellan 1998-2000. Dessa spekulationsinflaterade börsvärden föll 

som en naturlig konsekvens som vi redogjorde för ovan. Under den kortare lågkonjunkturen 

2001-2003 avstannade hushållens upplåning samt minskade en aning. Men i enlighet med 

följande högkonjunktur år 2004 så ökade upplåningen igen. Från 2004 ser vi en kraftig 

konsumtionsökning av kapitalvaror t.ex. fastigheter men även dyrare konsumtionsvaror.38  

Det som är anmärkningsvärt är att om vi jämför utlåningsökningen 1986-1988 samt 

uppgången från 2003- senast tillgängliga data så var hushållen mer överbelånade i den 

tidigare perioden om man jämför med den senare perioden.39 Det kan man se genom att titta 

på utlåningsgraden i förhållande till den disponibla inkomsten i respektive period.  

                                                
38 Enligt Konjunkturinstitutets hemsida www.konj.se 
39 Dvs. att skuldsättningsgraden överstiger 100 % av den disponibla inkomsten. 
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5.2.4 Hushållens skulder och ränteutgifter i förhållande till disponibel inkomst 

Detta diagram illustrerar också 80-talets kraftiga skuldsättning p.g.a. de fördelaktiga 

ränteavdragen. Skuldkvoten är högre i förhållande till den disponibla inkomsten om man 

jämför med diagrammet ovan under 1980-talet. En hög skuldkvot och en hög räntekvot i 

förhållande till disponibel inkomst indikerar inte bara en hög skuldsättning utan också ett 

högre ränteläge. Perioderna 1985-1990 och 1998 till idag uppvisar båda en ökning av 

skuldkvoten men den senare perioden har ett lägre ränteläge. Konjunkturinstitutet 

prognostiserar att skuldkvoten kommer att ändras under detta år med en viss avtrappning de 

kommande två åren. Vidare markanta förändringar är 90-talets kraftiga konsumtionsnedgång 

och ränteinbetalningar p.g.a. den höjda styrräntan och senare tids ökade skuldsättning i 

samband med den ökade konsumtionen.  
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5.2.5 Blancolån och korrelation med den allmänna utlåningstakten  

Blancolån innebär lån utan säkerhet. Detta är en starkt kreditriskindikerande faktor. Som 

tidigare nämnt har vi de senaste åren sett en markant konsumtionsökning på kapitalvaror samt 

dyrare konsumtionsvaror. Orsaken till att vi tar med denna faktor är för att den utgör en 

operationalisering för att undersöka bevis för överutlåning hos bankerna som kan försämra 

deras finansiella ställning. Vår dataserie börjar med 1991 dvs. strax innan 90-talskrisens 

kulmen 1992. Dessvärre finns ingen äldre data att tillgå dessutom visar utvecklingen över 

Blancolånen en liten variation jämfört med den allmänna utlåningsgraden. Vi kan notera att 

blancolånen under detta år utgjorde en dryg tredjedel av denna totala utlåningsgraden vilket 

kan vara en indikation att många hushåll tog lån för att betala sina befintliga lån vars kostnad 

hade stigit i samband med räntehöjningen. Från och med 1992 ser vi en nedgång i den totala 

utlåningsgraden. Detta tolkar vi att det sker i samband med fastighetsprisernas nedgång, dvs. 

en nedgång i tillgångsvärdena som resultat av lågkonjunkturen. Blancokrediterna ligger dock 

på en oförändrad nivå vilket vi tolkar som en indikation på att bankerna inte vill bevilja lån 

p.g.a. sänkningen i kreditvärdigheten som resultat av fallet i tillgångspriserna (fastigheterna). 

Det förklaras däremot mer säkert i samband med det allmänna konsumtionsfallet som följde 

efter krisåret 1992. Faktumet att Blancolånen ändå är på en relativt oförändrad nivå är dock 

något förbryllande. De har inte sänkts tillsammans med konsumtionsfallet vilket annars vore 

mer logiskt. Vid närmare eftertanke så kan dock en plausibel tolkning vara att utbudet på 
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blancokrediter har troligtvis varit lågt under hela perioden och ännu lägre i den första delen av 

perioden, eftersom det är få som vill ta risken av att ge denna form av kredit efter 90-talets 

första chock, dvs. strax efter krisperioden. Då torde bankerna vara mer restriktiva i sin 

utlåning inte bara med tidigare erfarenheter i bagaget utan även p.g.a. av de fallande 

fastighetspriserna.  
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En intressant notering i jämförelse med uppgången ungefär vid 2000: Ökningen av hushållens 

totala lån samvarierar med en ökning av blancokrediterna. Med andra ord så utgör den största 

delen av ökningen i totala lån av blancokrediter. I högkonjunkturperioden från och med 2004 

ökar hushållens totala lån mer nämnvärt. Efterfrågan på kapitalvaror har även ökat bland 

allmänheten de senaste åren. Detta kan delvis förklaras om vi beaktar fastighetsprisernas 

positiva prisutveckling. Hushållens kreditvärdighet ökar tack vare värdeökningen på 

tillgångarna. Men den kraftiga konsumtionsökningen gör även att blancokrediterna ökar vilket 

innebär att man lånar mer över lag istället för endast tillgångsbaserade lån. Vi tolkar att 

hushållen känner sig mer kreditvärdiga och att bankerna är mer restriktiva i sin utlåningstakt. 

Slutligen har ju det låga ränteläget på senare tid också påverkat den ökade kreditefterfrågan. 

Vi såg i tidigare diagram att räntekvoten i den senare perioden 1998- idag har minskat.  

 

5.2.6 Stockholmsbörsens utveckling 

I diagrammet nedan ser vi en långsamt uppgående trend i börsutvecklingen efter 1992. Detta 

p.g.a. den förlängda konjunkturen av de kraftiga konsumtionsbortfallen. Detta förklarar även 

den långsamma återhämtningen. Nästa markanta period i börsutvecklingen är från 1998 fram 
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till 2000. Detta tack vare en starkt expanderande IT-sektor med många nyintroducerade IT-

bolag som följd. Övervärderingen av dessa bolag manifesterades i en stark uppgång i 

börsindex från 1998-2000. Denna bubbla realjusterades från och med 2000 och föll kraftigt. 

Från 2003 fram till idag så har Sveriges goda utveckling inom exportföretagen samt i 

näringslivet i allmänhet visat sig i indexets uppåtgående trend. Detta har skett i samband med 

den högkonjunktur som vi har bevittnat samt nu befinner oss i. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
         Källa: www.ekonomifakta.se  

 

5.2.7 Företagens skuldsättning 

Denna indikator är i enlighet med tidigare forskning som syftar till att undersöka upptakten 

till finanskriser runt om i världen. Tidigare forskning har visat att ränteinbetalningar i 

förhållande till vinster har ökat kraftigt i USA sedan början av 1970-talet. Det innebär att 

företagen i större utsträckning använder likvida medel för att t.ex. finansiera 

sammanslagningar eller köpa tillbaka aktier. Med andra ord har de amerikanska företagen 

lånat pengar till att uppehålla sitt fiktiva värde på sig själva hos aktieägarna, i stället för att 

placera vinsterna i tillgångar.40 Räntetäckningsgraden dvs. rörelseresultat efter avskrivningar 

plus finansiella intäkter i förhållande till finansiella kostnader har varit relativt god dvs. över 

hela perioden.41 Skuldsättningsgraden hos företagen har minskat stadigt genom hela perioden. 

I materialet från Riksbanken definieras företagens skuldsättning som företagets skulder i 

                                                
40 ”The risk of economic crisis” Ed. Martin Felstein The university of Chicago Press 1991 
41 Om räntetäckningsgraden är 1,0 ggr gör företaget ett nollresultat efter finansiella kostnader. Om nyckeltalet är lägre än 1,0 ggr innebär det 
att företagets resultat är negativt efter finansiella poster. 
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relation till marknadsvärdet av företagets tillgångar. Denna approximation är bättre än om 

man skulle ta bokförda tillgångar då det säger mer om värdet av framtida produktion och 

därmed hur kreditvärdigt företaget är.  

 

Räntetäckningsgrad och skuldsättningsgrad  i stora 
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  Källa: Riksbanken 

Orsakerna till ovan finner vi i diagrammet nedan. En kraftig nedgång i bruttoinvesteringarna 

sedan ca 1990 har gjort att de aldrig har kommit upp i samma nivåer som under 1980-talet. 

Desto mindre investeringar företagen gör desto mindre räntekostnader behöver täckas och 

skuldsättningsgraden minskar. Perioden 2000-2003 dvs. under lågkonjunkturen så ser vi en 

synbar nedgång i bruttoinvesteringarna. Skuldsättningsgraden höll sig dock stabil under 

samma period.  
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  Källa: Ekonomifakta.se 
 

Orsaken till att investeringarna har varit relativt låga från mitten av 1990-talet tolkar vi som 

att det inte har varit lönsamt att investera i Sverige jämfört med utomlands. Den förväntade 
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avkastningen är högre i utlandet jämfört med hemlandet. Ur en intertemporal synpunkt så kan 

vi även säga att 1980-talet präglades av stora investeringar för företagen som de än idag 

betalar av. Således har investeringarna i denna period dvs. från 1992 och framåt hållits på en 

relativt blygsam nivå. Resultaten för företagen har varit relativt goda under samma period 

vilket är en positiv ökning av marknadsvärdet om man jämför med de amerikanska företagen. 

 

5.2.8 Ränterisk – Duration 

Denna modell använder vi oss av för att kunna analysera ränterisken. Ränterisken definieras 

här som en oväntad förändring i marknadsräntan som påverkar marknadsvärdet på både 

tillgångar eller skulder. Banker är i regel högre skuldsatta än andra företag, detta gör att de är 

mer riskexponerade än traditionella företag. Bankernas huvudsakliga verksamhet består av 

inlåning på kort tid (noll duration och uppåt) och lånar ut pengar på lång tid (lång duration). 

Vilket innebär att risken ligger i de skulder man har. Sjunker räntan kommer värdet på alla 

skulder att öka i en snabbare takt. Om räntan ökar så kommer värdet att sjunka långsammare. 

Eller annorlunda uttryckt; skulderna ökar p.g.a. att marknadsvärdet på tillgångarna sjunker i 

förhållande till nuvärdet på skulderna. Marknadsvärdet på tillgångarna är t.ex. värdet på 

ägarandelarna i banken vilket kan bestå av aktierna. Detta innebär att en plötslig räntehöjning 

gör att bankerna kommer börja kräva tillbaka sina fordringar tidigare än beräknat vilket ökar 

pressen på låntagarna. Sådana relativa rörelser kan minska värdet på eget kapital för bankerna. 

Ränterisken ger oss en bild på hur stor räntehöjning som äter upp det egna kapitalet för 

bankerna och vi kan därför se hur motståndskraftiga bankerna är för en varaktig ökning av 

räntenivån.42 Detta kan vi redovisa med ett exempel:  

 

Banken har tillgångar värda 100mkr med en duration på 5 år och skulder som uppgår till 80 

mkr med en duration på 2 år. Vi har även ett Eget kapital på 20 mkr. Man kan då räkna ut vid 

vilken räntehöjning som leder till att bankens Egna kapital försvinner helt. Vi vill 

exemplifiera med följande ekvation: 

-5 ⋅ Δr ⋅ 100 – (-2 ⋅ Δr ⋅ 80) = -20  

Där Δr står för ”ränteförändring”. Löser vi ut ränteförändringen ur ekvationen ovan så får vi:  

Δr = 1/34, alltså en förändring i räntan på 2,94 %. Detta innebär att en förändring av räntan 

med + 2,94 % slår ut bankens egna kapitalet på 20.000.000. Banken går dock inte i konkurs så 

länge den har kvar sina fordringar eller andra tillgångar.43 

 

                                                
42 Babbel, David , Santomero, Antonio – ”Financial Markets, Instruments & Institutions” 2:a utgåvan. McGraw Hill 2001 



 30 

Duration på Skulder och Tillgångar har vi tagit från de olika bankernas Balansräkningar, 

genom att titta på de olika posternas notering. I noteringarna kan man utläsa bankens 

genomsnittliga löptid för just den posten. Vi har sedan räknat ut en genomsnittlig löptid 

utifrån hur står del den löptiden har av summan av alla tillgångar och skulder. Eget Kapital 

har vi tagit direkt från Balansräkningarna. 

 
Tabell 1 

 
Den ovanstående tabellen visar att bankerna generellt har legat på en nivå runt 2%. SEB är 

den bank som legat på den lägsta räntenivån vilket kan antyda att de är mer känsliga för 

ränteökningar än vad Swedbank och Handelsbanken är. Dock som vi nämnt ovan måste vi 

notera att banken ej kommer gå i konkurs så länge inte alla bankens kunder springer och 

hämtar ut sina pengar samtidigt. Men det kan leda till att banken får en försämrad avkastning 

på eget kapital och det är troligt att kreditförlusterna kommer öka. Vidare kommer banken få 

svårt att finansiera nya lån och kommer vilja ha tillbaka sina utstående lån snabbare. 

Handelsbanken är de som har legat på en relativt hög nivå, och det kan ses som att det är 

svårare att slå ut dem än de andra bankerna.  

 

5.2.9 Durationsgapsanalys 

Alla företag har en del skulder och en del tillgångar. Ovan så konstaterades det att finansiella 

företag som banker, oftast är högre skuldsatta än vad andra företag är, p.g.a. att deras 

huvudsakliga verksamhet är penningutlåning. Med hjälp av durationsgapet kan man få fram 

ett mått på hur skuldsatt bankerna är och hur lång löptid de har innan deras skulder förfaller 

gentemot deras tillgångar. Man använder sig av samma formel som när man räknar ut 

räntabilitet på eget kapital, alltså avkastning på eget kapital som även är avkastningen till 

aktieägarna. Dessa mått får man fram genom att titta på skulder (S) och tillgångar (T). 

Skulder är lån antingen banklån (privata) eller marknadsmässiga (avkastning till aktieägare), 

skulderna kommer alltid med förutbestämda utbetalningar. Tillgångar är det som kan erhållas 

med hjälp av lån och eget kapital. Eget kapital är ägarandelar av banken, vilket berättigar till 

                                                                                                                                                   
43 ibid 

 SEB Swedbank Handelsbanken 
År Δr EK Δr EK Δr EK 
1997 2,37% 27 967 2,51% 27 377 6,58% 32 630 
1999 3,86% 33 006 2,03% 31007 4,24%  38 831 
2001 1,35% 44 292 2% 37 483 2,33% 48 373 
2003 1,32 48 464 2,15%  41 919 2,95% 56 835 
2006 1,52% 67 137 3,27% 60 277 N/a N/a 
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en viss avkastning (utbetalning) men endast om banken (företaget) har råd med detta. 

Definitionen av tillgångar är lika med värdet av eget kapital och skulder. 

T = S + E 

Detta innebär att den totala durationen, eller räntabiliteten på bankens tillgångar är lika med 

den totala durationen på skulder och eget kapital. 

DT * T = DS * S + DEK * E 

 

D står för duration, löptid på respektive variabel. Löser vi denna ekvation kan får vi fram 

löptiden (durationsgapet) mellan skulder och tillgångar. 

 

DEK = DT – (S/T) * DS 

 

Kvoten S/T är den del som anger hur skuldsatt företaget är i förhållande till tillgångarna, ju 

högre denna kvot är desto större andel fasta förutbestämda utbetalningar har företaget och 

desto mer varierar durationsgapet. Det är även uppenbart att om kvoten S/T är hög kommer en 

liten förändring av genomsnittlig duration skulder (DS) ha en stark påverkan på gapet i 

löptiderna. Enklare uttryckt så kommer även en liten ränteförändring tillsammans med en hög 

skuldkvot påverka bankens likviditet mer då de får erfara högre räntekostnader. Vi kan även 

se att en enprocentig ökning av genomsnittlig duration på tillgångarna (DT) ökar durationen 

på eget kapital (DEK) med lika mycket.   

 

 

Tabell 2 
 SEB Swedbank Handelsbanken 
År DEK S/T DEK S/T DEK S/T 
1997 1,77 0,958 1,63 0,959 0,58 0,962 
1999 1,2 0,953 1,83 0,963 0,99 0,957 
2001 2,82 0,961 1,96 0,961 1,77 0,959 
2003 2,86 0,962 1,94 0,958 1,53 0,954 
2006 2,29 0,965 1,36 0,955 n/a n/a 
 

I tabellen ovan kan resultaten utläsas. De flesta banker ser ut att ha en löptid på runt två år. 

Handelsbanken hade en väldigt kort löptid runt –97 och –99 men har efter det utökat den. 

Swedbank har generellt hållit sin löptid strax under två år dock kan vi utläsa att löptiden 

förkortats de senaste året. SEB har haft en rätt lång löptid mellan tillgångar och skulder på 

upp till nästan 3 år. Ingen av bankerna har haft högre skulder än tillgångar.    
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5.2.10 Kreditförluster (kreditrisk) 

Inledningsvis ser vi starkt stigande kreditförluster som resultat av räntehöjningen. Detta ledde 

till att bankerna led av en stor likviditetsbrist i början av 90-talet. Massinsolvens från 

allmänheten ledde till en kraftig ökning av kreditförluster under denna period. Det beror 

otvivelaktligen på 1980-talets ökade skuldsättning. Den markanta räntehöjningen innebar 

även en resolut uppgång av kreditförlusterna. Räntehöjningen i sin tur skedde för att försvara 

den fasta växelkursen. Det är en aspekt som är eliminerad tack vare Sveriges övergång till 

flytande växelkurs. Efter 1992 förbättras läget markant av den kraftiga 

konsumtionsminskningen. Vi ser inga markanta perioder efter det. Visserligen ökade 

kreditförlusterna något i samband med IT-kraschen 2001. Vi kan dock inte fastställa något 

tänkbart orsakssamband då ökningen är så liten. De senaste fyra åren ser vi en minskning av 

kreditförlusterna vilket bl.a. torde indikera att bankerna har fått en bättre, mer 

erfarenhetsbaserad riskhantering. Mer empiriskt så kan vi fastställa en korrelation mellan 

denna utveckling och sänkningen i räntekvoten i diagrammet ovan under samma period. 

Dessutom konstaterade vi att de inhemska företagen har efter 1992 varit mindre 

investeringsbenägna vilket torde påverka positivt på nedgången i bankernas kreditförluster. 

 

Kreditförluster (Nordea, SEB, Handelsbanken, Sw edbank) 

( 2006 års priser)
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 Källa: Riksbanken 

 

5.2.11 Kapitaltäckningsgrad (kreditrisk) 

Som väntat så visade krisåret 1990 att Handelsbanken och nuvarande Swedbank att de gick 

under kapitaltäckningskraven enligt Basel på 8 %. Vi ser en markant stegring av 
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kapitaltäckningsnivåerna hos samtliga banker i diagrammet efter 1992. Detta indikerar att 

bankerna har ett mer restriktivt riskhanteringsbeteende med färska erfarenheter i bagaget. Det 

korrelerar mer empiriskt med en kraftigt minskad efterfrågan på krediter efter krisåret. 

Perioden innan lågkonjunkturen 2001-2003 har inte påverkat kapitaltäckningsgraden 

nämnvärt. Bankerna verkar ha haft en mer sund bedömning av IT-aktiernas utveckling. De 

verkar varken ha placerat själva eller lånat ut till placeringar inom denna sektor i en alltför 

stor utsträckning. De senaste årens utveckling och högkonjunktur med en ökad skuldsättning, 

har inte tvingat ned kapitaltäckningsgraden under 8 %-sträcket vilket vi ur en krissynpunkt ser 

som en mer betryggande utveckling. Bankerna verkar vara mer erfarna och har därmed ett 

bättre riskhanteringssystem. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Källa: Finansinspektionen  
 
5.2.12 Utländska direktinvesteringar och lån till Sverige  

En blomstrande tillväxtregion lockar ofta till sig utländska direktinvesteringar. Denna 

indikator kan visa hur utländska direktinvesterare kan spä på den inhemska ekonomin. Men 

eftersom investeringar snabbt kan dras tillbaka så fort de vädrar en annalkande kris så kan 

detta leda till en konjunkturnedgång i regionen. Den s.k. kapitalflykten är ett problem i EFM 

som vi poängterade ovan. Direktinvesteringar består dock inte enbart av investeringar i form 

av pengar utan till mestadels av direktinvesteringar i form av förvärv och fusioner. Det vill 

säga ett företag övertar ett annat eller två företag bildar ett nytt bolag. En annan form av 

direktinvesteringar är när ett utländskt företag bygger upp produktionsanläggningar i landet. 

1997 och 1998 investerade Sverige mer i utlandet än vad utländska investerare investerade i 

Sverige. Den större delen av direktinvesteringar i Sverige under 90-talet berodde på 

företagsköp och bara under de första åren köptes 110 företag upp av utländska intressenter.  
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Det vi kan utläsa från diagrammet nedan är att de reala nettoflödena som vi sagt ovan är 

negativa under långa perioder. Utlandsinvesteringarna har inte varit lika höga till Sverige som 

den har varit ut ifrån landet. Dock kan vi under 1999 se en topp där de reala nettoflöden ökade 

väldigt kraftigt. Detta beror dock på en enskild händelse i form av att stora företag som Tyska 

Linde i sitt förvärv av Svenska AGA, Fords uppköp av Volvo personvagnar samt fusionen 

mellan Astra och Zeneca bidrog positivt till investeringsutvecklingen under samma period. 44 

Man bör även notera att detta är produktiva investeringar. Efter det året har investeringarna 

relativt utlandsinvesteringarna sjunkit igen. 

 

                  Källa: SCB 
 
5.2.13 Bytesbalansen 

Sverige uppvisar ett bytesbalansunderskott dvs. ett negativt nettosparande under 1980-talets 

andra hälft. Vi har de senaste tretton åren inte haft något bytesbalansunderskott. Detta 

bekräftar exportföretagens positiva utveckling. Men detta korrelerar även med den låga 

investeringsgraden hos företagen. Våra data börjar 1985 då Sverige har ett negativt 

nettosparande och ett bytesbalansunderskott. Om vi jämför period 1985-1992 som inrymmer 

upptakten till – såväl som 90-talskrisen i sig, med de senaste fem åren. Så är den senaste 

tidens bytesbalansöverskott en betryggande faktor som isolerat påvisar att risken för en 

finanskris idag är mindre.  

 

                                                
44 Invest in Sweden Agency  ”Klimatet för utländska investeringar i Sverige” – Rapport till regeringen 2000 
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Bytesbalansen i Sverige
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  Källa: SCB 

 

5.2.14 Växelkurs (marknadsrisk) 

Växelkurspolitiken misslyckades innan 90-talskrisen var ett faktum. Bakgrunden är att 

Sverige under en stor del av efterkrigstiden var medlem av det s.k. Bretton Woods-systemet, 

vilket var ett system med fasta växelkurser. Kronan var knuten till dollarn vars värde i sin tur 

baserades på guldets. När Bretton Woods-systemet bröt samman i början av 1970-talet visade 

det sig svårt att etablera en fast växelkursregim med motsvarande stadga. Det fanns därmed 

inte längre något tydligt "ankare" för den ekonomiska politiken i stort eller för 

lönebildningen. Devalveringscykler följde på varandra, osäkerheten ökade, med konsekvenser  

för bl.a. investeringar, tillväxt och sysselsättning.45 Före devalveringen 1982 stod dollarn i 

dryga sex kronor, efter devalveringen stod den i dryga sju kronor. Därefter steg den till 9:40 

år 1985. När dollarn gick upp var det lysande tider även för Sverige, baksidan uppstod 

emellertid när dollarn sjönk och Sverige tvingades att anpassa sin växelkurs. 

 
5.3 Källkritik  

Problemet som man kan finna med årsredovisningar är att de är väldigt föränderliga år från år. 

Vilket till största del beror på att redovisningslagen har förändrats väldigt ofta under dessa 

årtionden. Men även hur företaget själva velat dela in det i för poster. Det beror även på att 

bankerna har vuxit och att vissa delar enbart redovisas i den delen av företaget redovisningen 

berör. Det har även varit en del sammanslagningar av bankerna t.ex. Nordea (tidigare Merita-

Nordbanken) vilket gör att det är svårt att urskilja och jämföra likheter och skillnader. SCB: s 

data består ofta av urvalsundersökningar som t.ex. ränteutgifter som är en undersökning på 

5000 hushåll, detta kan leda till att det kan bli en viss felmarginal i de siffror som SCB 

                                                
45 Södersten, Bo & Hans Tson  Söderström (red) – “Marknad och Politik” 6:e uppl. SNS Förlag 2004 
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redovisar. Riksbanken, Finansinstitutet och konjunkturinstitutet är tre oberoende institut vilket 

gör att det torde ligga en mindre risk för snedvridning i data. Ekonomifakta.se är en sida som 

skapats av Svenskt Näringsliv vilket gör att de inte heller här torde ligga någon risk för 

snedvridning. 

 
6. Analysavsnitt 

Detta avsnitt syftar till att analysera utvecklingen i de variabler och indikatorer som vi finner 

relevanta i ljuset av teorierna samt tidigare studier. Vi kommer att gruppera dessa efter hur 

de korrelerar i dataavsnittet. Samtliga variabler i grupperna kommer att analyseras 

komparativt med våra tre tidsperioder. 

 

6.1 Grupp 1 – Skuldsidan  

• Fastighetsprisindex   

• Hushållens disponibla inkomst och lån   

• Hushållens skulder och ränteutgifter i förhållande till disponibel inkomst 

• Blancolånens korrelation med den allmänna utlåningstakten  

• Företagens skuldsättning  

• Stockholmbörsens Utveckling  

  

Kindlebergers teorier likväl som historiska bevis talar om stegrande tillgångspriser som leder 

till en ökad kreditefterfrågan och skuldsättning. De historiska bevisen inkluderar såväl 

Sverige innan 90-talskrisen som i tigerekonomierna i Asien innan Asienkrisen 1998 där 

samtliga fick erfara stigande fastighetspriser. Kindlebergers första investeringsetapp som vi 

redogjorde för i teoriavsnittet, menar att allmänheten investerar i tillgångar som man även 

nyttjar t.ex. fastigheter. Kindleberger och de historiska bevisen visar även att tillgångspriserna 

är ett resultat av ett spekulativt beteende. I empiriavsnittet såg vi en ökning av skuldsättningen 

bland hushållen under både perioden innan 90-talskrisen samt den kortare lågkonjunkturen 

2001-2003. Den tredje perioden dvs. 2004-idag uppvisade samma utveckling. Alla tre är en 

uppgång i konjunkturcykeln. Fisher menar att i samband med uppgången i konjunkturcykeln 

så finansieras alla investeringsprospekt med hjälp av lån från bankerna. En uppgång i 

konjunkturen medför även en ökning av inflationen. Detta urholkar lånets verkliga värde i och 

med att det nominella värdet stiger. Under 1980-talet var ett framträdande 

investeringsprospekt just fastigheter och bostäder. Eftersom våra data är justerad till reala 

termer dvs. dagens priser, så kan vi konstatera att 1980-talet har en markant högre 
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skuldsättning än de två andra perioderna. Ur detta perspektiv är 1980-talet som period mer 

krisbenäget jämfört med de andra två perioderna. Skall vi återgå till Fisher som menar att 

inflationen driver upp skulderna så löpte Sverige en större risk att bli överskuldsatta under 

1980-talet där det rådde en större inflation. De två senare perioderna har tillsammans med den 

oberoende Riksbanken hållit inflationen under bättre kontroll. Skillnaderna mellan de olika 

periodernas inflationsnivå kunde vi även se i diagrammet som bl.a. visar hushållens 

räntekvoter i form av ett realindex. Idag betalar inte de svenska hushållen lika mycket i 

ränteutgifter i reala termer som under 1980-talet.  

 

Vi har med avsikt att belysa utvecklingen i blancokrediterna utifrån Fisher – Minsky – och 

Kindlebergers approach (i fortsättningen refererad till som ”FMK”). Vi har inte sett några 

markanta ökningar i våra data över utvecklingen av Blancokrediter till hushållen, med ett litet 

undantag för perioden 2000-2002. Perioden 2004-idag uppvisar en kraftigare trend av totala 

antalet lån i förhållande till blancokrediter. Utifrån ett FMK perspektiv så kommer 

skuldsättningen till den punkt där man blir överskuldsatt och är tvungen att sälja av sina 

tillgångar för att möta sina fordringar. Denna modell antar att Blancolån inte existerar. Man 

kan inte låna sig ur sin skuldfälla. Det finns ingen teori som tar upp denna aspekt. Men den 

kan i viss mån förklaras med hjälp av modeller som tar upp svaga finansiella mellanhänder 

eller teorien om asymmetrisk information. Banker som har ofullständig information om 

låntagaren i och med att de beviljar ett lån utan säkerhet samt att de inte undersöker syftet 

med lånet tar en extremt stor risk. De kan alltså inte fastställa om det är ett bra 

investeringsprospekt eller om det finns en säkerhet.  

 

Företagen uppvisar en högre skuldsättningsgrad och investeringsnivå under 1980-talet. 

Företagens skuldsättning och investeringsgrad är inte fullt så konsistent med FMK om man 

ser till Sveriges utveckling perioden efter 90-talskrisen. Vi såg i vår empiridel att de svenska 

företagen inte har investerat i samma utsträckning efter 90-talskrisen jämfört med perioden 

innan. Fenomen som informationsteknologins frammarsch i mitten av 90-talet karaktäriserar 

vi som en exogen företeelse enligt FMK. Enligt teorien så skall denna utomstående faktor 

förklara uppgången i konjunkturen. Efter 90-talskrisen så har Sverige fått erfara två 

konjunkturuppgångar men investeringarna och där med skuldsättning har inte påverkat de 

svenska storföretagen. Detta kontrasterar mot tidigare studier som har studerat företagens 

skuldsättningsgrad i USA som visar en högre skuldsättningsgrad som resultat av ett 

uppehållande av ett fiktivt värde dvs. genom finansiering av sammanslagningar och uppköp 
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av egna aktier el. dyl.46 Eftersom företagen inte investerar och inte skuldsätter sig ännu mer så 

talar detta emot en risk för en finanskris. Företagen uppehåller ett realt värde på sig själva i 

stället för ett fiktivt.  

 

Utvecklingen på Stockholmsbörsen i respektive period vill vi förklara utifrån Kindlebergers 

teorier om de maniska tillstånden i samband med uppblåsta tillgångspriser. 

Händelseförloppen som varade innan IT-krisen är näst intill ett skolexempel på hur en kris 

kan utbryta enligt Kindlebergers modell enligt den andra etappen. Där man köper ett 

avkastningsobjekt där själva nyttjandet inte är primärt. Det som hände var att allmänheten 

anammade snabbt stigande aktiepriser. Detta anammande skulle vi vilja förklara med 

Kindlebergers hänvisning till flockbeteendet eller gruppsykologin. Till en början förväntades 

IT-industrin inbringa stora framtida vinster. Denna illusion är själva manin. Kindleberger 

menar att tillgångsvärdet bestäms av de framtida diskonterade vinsterna. När sedan värdet 

skrevs ned till mer sunda marknadsvärden, så föll aktiepriserna kraftigt som svarar mot 

Kindlebergers panikartade massaversion. Bankerna som vi kommer att analysera i nästa grupp 

är ändå värda att nämna i samband med IT-krisen 2001. I ljuset av Schumpeters teorier är en 

central orsak till finansiella kriser att företagen är ineffektiva. IT-företagens värde var till den 

största delen av en spekulativ karaktär. I och med att börsvärdet på dessa företag justerades i 

samband med kursnedgången tvingades de överlevande företagen att omvandla sig för att 

generera ett reellt värde. Vilket är en positiv efterkrisutveckling precis som teorien stipulerar. 

Det är heller inte helt otänkbart att många av investeringarna som gjordes i IT-relaterade 

aktier kan hjälpas till att förklaras med hjälp av teorien om rationella bubblor. Den kan vara 

rimligt att många investerare under denna period visste att IT-bolagens värde var satt av en 

marknad under en spekulativ och osäker karaktär. IT var framtiden, och således trodde sig 

marknaden vänta sig att dessa bolag skulle inbringa stora framtida vinster. Vissa investerare 

kan ha varit smartare än marknaden och valde att investera så länge bubblan expanderar. 

Detta är ingenting vi kan empiriskt bevisa. Men poängen är att uppgångar i modern tid torde 

inrymma mer rationalitet än i äldre uppgångar då man har bättre erfarenheter. I detta fall kan 

vissa investerare ha bättre erfarenhetsåterknytningar jämfört med andra investerare och ännu 

mer jämfört med hushållen. Bankernas förhållningssätt till IT-boomen är också ett element 

hur vissa parter i ekonomin bibehåller ett mer sunt förhållningssätt till uppgångar p.g.a. 

skillnader i erfarenheter – banken och marknaden emellan.  

 

                                                
46 Feldstein Martin (red) – “The Risk of Economic Crisis” The University of Chicago Press 1991 
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6.2 Grupp 2 – Bankerna 
 

• Ränterisk – Duration och bankernas kreditförluster 

Vi har dessvärre inga data över tiden innan 90-talskrisen över dessa uppgifter eftersom 

bankerna ej redovisade sina löptider då. Det vi kan säga om de data vi har räknat fram, är till 

en början, att bankerna idag är känsliga för förändringar i sina korta löptider i skulderna 

gentemot sina långivare. Detta kan vi se om vi tar datan från t.ex. SEB som visar en relativt 

låg räntenivå runt 1,5%. Detta påvisar att om räntan höjs med 1,5% (vilket inte är ovanligt) 

gentemot de korta skulderna, så kommer SEB förlora sitt egna kapital. Men som vi påpekat 

under dataavsnittet, så kommer inte bankerna gå i konkurs så länge inte spararna tar ut sina 

pengar. Handelsbanken och Swedbank uppvisar en högre räntenivå, vilket vi tolkar som att de 

inte är lika känsliga för ränteförändringar som SEB. Dock kommer detta leda till att SEB har 

en lägre avkastning på eget kapital och leda till höga kreditförluster på sikt. Men tittar vi på 

våra data över kreditförluster för bankerna så ligger den på en relativt låg nivå och har inte 

varit speciellt höga sedan 90-talskrisen. Dock kan vi se en liten uppgång under IT krisen men 

denna planar ut rätt fort efter 2003. Vår tolkning med en viss reservation är att bankerna har 

ett bättre riskhanteringssystem vad det gäller att bedöma goda respektive dåliga lån eller 

investeringar. Bankerna visar en större motståndskraft mot spekulativa tendenser i de senare 

perioderna jämfört med tiden innan 90-talskrisen. Vi kan dra paralleller med att Sveriges 

banker agerar goda finansiella mellanhänder utifrån ovan tidigare redogjord teori. Dock är 

detta någonting som de har fått lära sig den hårda vägen. De höga kreditförlusterna som är ett 

resultat av 1980-talets överutlåning kan också förklaras utifrån teorien om asymmetrisk 

information. Marknadsräntorna stod inte i proportion till risken som omslöt 

fastighetsaffärerna under 80-talet. Fenomenet drabbade även vissa banker i Asien under 90-

talet innan krisen i den regionen. Vi kan även dra paralleller med modeller som är 

karaktäristiska för EFM. Både Asien och Sverige uppvisar ovana finansiella mellanhänder 

efter den finansiella avregleringen då man tog onödiga risker och lånade ut massiva belopp till 

fastighetsaffärer. 

 

• Durationsgapsanalys 

De resultat vi fick fram genom att göra en durationsgapsanalys på bankerna var att löptiderna 

mellan skulder och fodringar ligger runt 2 år. Den trenden vi kan utläsa är att bankerna får in 

sina fodringar fortare än vad de behöver betala tillbaka sina lån. Vilket är positivt ur 

synvinkeln att bankerna inte kommer ha några likviditetssvårigheter. Man kan även utläsa att 

bankernas tillgångar är större än bankernas skulder. Detta innebär inte att bankerna har 



 40 

tillräckligt med likvida medel att täcka sina skulder utan de har det mesta av sina medel 

uppbundna i olika tillgångar. Durationsgapsanalysen ger oss mer en indikation på huruvida 

bankerna har haft en sund ekonomisk hållning de senaste 10 åren fram till idag. 

 

• Bankernas kapitaltäckningsgrad 

Så som beskrivits i dataavsnittet låg några av bankerna under Baselreglernas mål på en 

kapitaltäckning på 8 % under tiden för 90-talskrisen. Åren efter så steg kapitaltäckningen rätt 

kraftigt och SEB var nära 15 %, detta berodde troligtvis på de sjunkande kreditförlusterna 

under samma period. Kapitaltäckningen har varit relativt hög efter 90-talskrisen för alla 

bankerna och har legat runt en nivå på nära 10 %. Som det poängterats ovan, så kan detta vara 

spår av de lärdomarna man fick med sig från 90-talets krisår. För man insåg rätt fort att de 

första Baselreglerna inte hjälpte till att hålla kriserna i schack. Det antagande man kan göra 

var att rädslan för att hamna i en ny kris ledde till att bankerna självmant höjde 

kapitaltäckningsgraden för att skydda sig mot problem som asymmetrisk information och 

upprätthålla en kvalité i sitt agerande gentemot samhället. 

 

6.3 Grupp 3 - Makroekonomiska faktorer 
 

• Utländska direktinvesteringar  

Våra data visade oss att nettoflödena av investeringarna har under den större delen av 

perioden varit negativa eller nära noll. Vi kan konstatera att Sverige inte har fått erfara 

kapitalflöden efter avregleringen av kreditmarknaden jämfört med andra EFM. Detta borde 

vara en krisdämpande indikator ur likviditetssynpunkt. Detta var t.ex. inte fallet i samband 

med Asienkrisen som fick erfara massiva kapitalflykter innan krisen var ett faktum.   

 

• Bytesbalansen 

Tiden innan 90-tals krisen uppvisade Sverige ett kraftigt bytesbalansunderskott. Detta var ett 

resultat av en hög konsumtion men framför allt företagens improduktivitet och höga 

produktionskostnader som resulterade i höga exportpriser. De senaste tolv åren har Sverige 

haft ett konstant bytesbalansöverskott. Vi tolkar detta som att företagen är mer produktiva och 

effektiva jämfört med den tidigare perioden, vilket även kan påvisa att vi har haft en stadig 

valuta. Priserna gentemot utlandet har under den senare perioden varit relativt låga. Om man 

går efter denna trend borde inte exportföretagen vara i någon större fara idag jämfört med den 

tidigare perioden. Detta är en krisdämpande indikator. Men i bytesbalansen ingår även 

transferreringar och avkastning på kapital och därmed är bytesbalansindikatorn förenligt med 
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indikatorn utländska direkt investeringar. Bytesbalansöverskott orsakas inte bara av ett högt 

sparande, utan även/eller av låga investeringar.47 I dataavsnittet såg vi att 

direktinvesteringarna har hållits på en låg eller negativ nivå med undantag för 1998-2000 av 

anledningarna vi redogjorde för ovan (sammanslagning av de stora företagen inom bil och 

läkemedelsbranschen). Företagen kan mycket väl vara mer produktiva än under 70 –och 80-

talen men verkar inte vara tillräckligt produktiva för att locka till sig investeringar vilket 

påverkar resulterar i ett bytesbalansöverskott. 

 

• Växelkurs 

En avgörande skillnad mellan tiden innan 90-talskrisen och de två andra perioderna är att 

Sverige hade en fast växelkurs i de tidigare perioderna och en rörlig i de senare. En avgörande 

incident under 90-talskrisen var den kraftiga räntehöjningen i hopp om att uppehålla ett 

förtroende för kronkursen då Sverige fortfarande hade en fast växelkurs. Hade inte detta skett 

skulle inte kronan falla så kraftigt efter att den hade släpps fri. Samma sak hände med många 

asiatiska valutor efter att respektive länders valutor att fått flyta.  

 

7. SLUTSATSER 
 

Utifrån våra jämförande resultat av data och utifrån de teorier vi har nyttjat i enlighet med 

tidigare forskning så vill vi inte påstå att Sverige riskerar att hamna i en ny finanskris i den 

utvecklingstakt vi befinner oss i. De främsta orsakerna är.  

 

• Bankerna verkar ha bättre rutiner för riskhantering i den senare perioden jämfört med 

den tidigare. Detta manifesterar sig i sänkta kreditförluster, bättre 

kapitaltäckningsgrad, bättre motståndskraft mot spekulativa investeringar. Bankerna 

verkar ha fått en erfarenhetsbaserad kunskap över hur man skall skilja på bra och 

dåliga lån. Kvaliteten på finansiella mellanhänder är någonting som i Sveriges fall har 

gradvis vuxit fram efter krisen. Bankerna verkar med andra ord ha lärt sig av sina 

misstag.  

 

• Durationsgapsanalysen som även den påvisar att bankerna blivit bättre på att parera 

sina korta skulder med sina långfristiga fodringar.   

 

                                                
47 Blanchard, Olivier – “Macroeconomics” 3:de utgåvan 2003 Prentice-Hall international 2003 
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• Hushållen har en lägre skuldsättning i reala termer jämfört med den tidigare perioden. 

Ränteinbetalningarna i reala termer är lägre i förhållande till disponibel inkomst idag 

än vad den var under 1980-talet. Å andra sidan finns idag alla förutsättningar för att 

skuldsättningsgraden skall skena iväg och således utgöra en större del av den 

disponibla inkomsten, då vi i skrivande stund har ett lågt ränteläge.   

 

• Bytesbalansöverskottet är en markant skillnad gentemot den tidigare perioden vilket 

innebär att produktiviteten i företagen har ökat mer i de senare perioderna jämfört med 

tiden innan 90-talskrisen. Men investeringarna har minskat 1995 och framåt med 

undantag för toppen 98-00. Den flytande valutakursen har även här spelat roll av de 

anledningarna vi har nämnt tidigare.  

 

• Sverige har i dag en flytande växelkurs som minimerar risken för spekulativa attacker, 

men framför allt behöver man inte följa en valutalinje som är ämnad till att uppehålla 

ett förtroende som den politiska konsensusen var under tiden innan 90-talskrisen. De 

chockartade räntehöjningar är eliminerade i samband med att Sverige idag har en 

flytande växelkurs. Då man i början av 90-talet hade med avsikt under att uppehålla 

ett förtroende för valutan. 

 
 

8. Egna reflektioner 
  

När det kommer till finanskriser så innebär den polariserade teoribildningen att det är lämpligt 

att beakta metoderna bakom studierna som utgör teorierna. Dessutom är det viktigt att kritiskt 

granska studier som visar händelseförlopp innan utbrytande kriser. En huvudsaklig orsak är 

att miljön de utspelar sig i kan uppvisa skillnader i de institutionella förhållandena som råder. 

Ett exempel kan vara den statliga inblandningen i banker i t.ex. Indonesien, som tillhörde de 

s.k. tigerekonomierna jämfört med hur den politiska uppslutningen i Sverige innan 90-

talskrisen såg ut. Om man inte beaktar dessa skillnader så kan det vara en smula riskfyllt att 

dra alltför långdragna slutsatser med hänsyn till den eventuella försämringen av studiens 

validitet. Friedman menar att man måste beakta institutionella, filosofiska skillnader länder 

emellan när man skall förklara skillnaden i skuldsättningsgraden bland företagen länder 

emellan. I USA skuldsatte sig företagen för att uppehålla det framtida värdet på sig själva i 

investerarnas ögon. Detta värde baseras på operationell effektivitet och därmed ökade 

framtida vinster. I Japan och Europa var företagen under samma period inte lika skuldsatta. 
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Skillnaderna i att myndigheterna griper in i större finansiella företag som t.ex. banker, baseras 

på det institutionella, juridiska och det filosofiska klimatet företagen befinner sig i.48 Detta är 

aspekter där mera kvalitativa metoder skulle vara lämpligt. I vårt fall kan detta vara intressant 

att reflektera över ur ett Moral hazard perspektiv. Våra historiska erfarenheter visade oss att 

Nordea blev uppbackade av staten under krisens värsta period genom en nyemission. 

Bankerna blir inte tillräckligt utsatta för ett riskhanteringstryck om man har en statlig garanti. 

 

Ett intressant fenomen som passar författarnas ansats är de senaste händelserna i USA. De 

senaste årens hausse på bolånemarknaden i USA har lett till att många kreditinstitut lockar 

med låga räntor till delar av allmänheten som har en låg kreditvärdighet och gör s.k. subprime 

lån. Haussen på bolånemarknaden innebär att tillgångspriserna dvs. i detta fall 

fastighetspriserna stiger. Kreditinstituten i USA tar härmed en stor risk i och med att de lånar 

ut till kunder med låg kreditvärdighet. Bostadspriserna föll så småningom och räntorna ökade 

och fler kunder drabbas av insolvens. 2,5 miljoner uppges ha allvarliga 

återbetalningsproblem.49 Då kunderna från början redan hade en liten ekonomisk marginal att 

finansiera husköpet med. Kreditinstituten som hade genomfört dessa riskabla huslån hade i 

sin tur den franska banken BNP Paribas som långivare. P.g.a. av osäkerheten som nu uppstod, 

huruvida vilken omfattning kreditförlusterna skulle få, så förtidsinlöste BNP Paribas lånen till 

sub-prime marknaden och kreditinstituten. Vilket medförde svåra likviditetsproblem.50 Detta 

händelseförlopp är ännu ett skolexempel hur FMK-perspektivets massaversion och 

panikinlösen och panikförsäljning uppstår när värdet på tillgångarna (i detta fall 

kreditinstitutens fordringar) realjusteras. Amerikanska ekonomer varnar för en förvärrad 

situation och en lågkonjunktur som påföljd. Än så länge är det för tidigt att säga om denna 

händelse kommer att ha några djupare konsekvenser i USA:s ekonomi. Vi har nämligen ännu 

inte sett några nedgångar i inhemsk privatkonsumtion eller i företagens investeringar. De 

sistnämnda har å andra sidan legat på en låg nivå och det är viktigt att skilja mellan krediten 

till allmänheten och krediten som ges till företagen. Då bolånemarknadens senaste fadäs via 

dessa dåliga lån kan mycket väl leda till en svagare tillväxt, är det inte troligt att den är så 

stark att den kommer att leda till en finansiell kris och en konjunkturnedgång då företagen 

inte är i samma situation. I samma stund som oron över händelsen var som störst och därmed 

hade en som störst massmedial uppmärksamhet, gick USA:s president George W. Bush och 

den amerikanske riksbankschefen Ben Bernanke ut och sade att de kommer att vidta åtgärder 

                                                
48 Feldstein Martin (red)– “The Risk of Economic Crisis” The University of Chicago Press 1991 
49 Sveriges radio – ”Kris på bolånemarknaden i USA” http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1477237  
50 Realtid.se – ”Fransk storbank drabbad” 
http://www.realtid.se/ArticlePages/200708/09/20070809132339_Realtid070/20070809132339_Realtid070.dbp.asp 
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för att rädda de amerikanska husägarna. Författarna förstår välviljan hos makthavarna ur en 

politisk synvinkel och även riksbankens strävan att bibehålla lugn på de finansiella 

marknaderna, men vill ändå återigen anknyta till faran med detta fenomen utifrån ett Moral 

Hazard perspektiv. Eftersom Fed fortsätter att sänka räntan och är redo att pumpa in mer 

pengar för att få likviditet på marknaden, så får därmed bankerna mindre anledning, allt annat 

lika, att bete sig mindre riskbenäget. 

 

Däremot så ser vi att den spekulativa karaktär som omger tillgångspriserna är ett 

återkommande drag och en gemensam nämnare. Det svåraste är att försöka sätta ett mått på 

denna spekulativa karaktär. Vi kan alltså helt och hållet hålla med Summers som ifrågasätter 

Kindlebergers teorier om spekulativa bubblor. Men det finns ju självfallet en möjlighet att 

psykologin som omsluter investeringar i bubblor är av en rationell natur precis som teorien 

om rationella bubblor implicerar. Hur skall man kunna skilja vilka tillgångspriser och vilken 

bransch som kan gå ett snabbt fall till mötes och vilka som inte gör det?  
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