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Förord	  
Vi	  vill	  börja	  med	  att	  tacka	  för	  all	  hjälp	  vi	  fått	  under	  arbetet	  med	  denna	  uppsats.	  

Först	  och	  främst	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  våra	  intervjupersoner	  från	  akademin,	  myndigheter	  

och	  bankväsendet.	  Självklart	  vill	  vi	  även	  tacka	  vår	  handledare	  Maria	  Smolander	  för	  

guidning	  genom	  processen.	  Ett	  särskilt	  tack	  till	  Hannas	  syster	  Sophia	  Nilsson,	  som	  bidragit	  

med	  sin	  kunskap	  i	  det	  svenska	  språket	  och	  till	  våra	  opponenter,	  Ricard	  Enquist	  och	  Michael	  

Pentakota	  för	  bra	  konstruktiv	  kritik.	  	  
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Sammanfattning 
 
Syfte: Att skapa förståelse för hur situationen på en marknad kan påverka den finansiella 

stabiliteten. Med det som grund göra en samlad bedömning om vilka risker som finns på 

Sveriges bostadsmarknad för att utvärdera hur och om de kan påverka finansiell stabilitet 

idag. 

 

Metod: För att ge oss en ökad förståelse om hur finansiell instabilitet uppstår på en marknad 

har vi tagit hjälp av Hyman P. Minskys teoretiska modell “The Financial Instability 

Hypothesis”. Teorin har vi sedan applicerat på utvalda finansiella kriser för att studera vad 

som karaktäriserat dem i sin utformning. Vår forskning har bedrivits med kvalitativa 

intervjuer med olika organisationer som arbetar aktivt för att upprätthålla och se över den 

finansiella stabiliteten i Sverige.  
 

Slutsats: Vi har identifierat externa och interna faktorer som kan påverka finansiell stabilitet. 

Oro inom det europeiska bankväsendet utgör största hotet mot finansiell stabilitet idag. 

Problem kopplade till Sveriges bostadsmarknad utgör inget direkt hot mot finansiell stabilitet, 

dock visar marknaden tendenser på ineffektivitet. Lågt bostadsbyggande och allmänt lågt 

utbud matchar inte efterfrågan, detta driver upp priser men även skulder. Priser och skulder 

kan till stor del förklaras med logiskt ekonomiskt resonemang.  
 

Nyckelord: The Financial Instability Hypothesis, Bostadsmarknad, Finansiell Stabilitet, 

Fundamentala faktorer, Finansiella kriser. 
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Abstract 
 
Purpose: To create an understanding of how the situation in a market may affect financial 

stability. With that as a foundation make an overall assessment of the risks that exist on the 

Swedish housing market to assess whether and how they can affect financial stability today. 
 

Method: In order to obtain increased understanding of how financial instability arises in a 

market we have used Hyman P. Minskys theoretical model “The Financial Instability 

Hypothesis”. We have then applied the theory on chosen financial crises in order to study 

what characterizes them. Our study has been conducted with the help of qualitative interviews 

with various organizations such as banks and authorities that work to maintain and inspect the 

financial stability in Sweden. 
 

Conclusion: We have identified external and internal factors that could affect financial 

stability. Concern related to the European banking sector form the greatest threat to financial 

stability today. Problems related to the Swedish Real Estate Market constitute no direct threat 

to financial stability, however market trends shows inefficiency. Low housing and low supply 

in general do not match demand, this drives up prices, but also debts. Prices and debts can 

largerly be explained by logical economic reasoning. 
 

Key words: The Financial Instability Hypothesis, Real Estate Market, Financial Stability, 

Fundamental Factors, Financial Crises. 
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1. Inledning 
I inledningen presenteras bakgrunden som leder in på problemdiskussion och 

problemformulering. Detta följs av syfte och avgränsningar.	  

 
1.1 Bakgrund 
Finansiella kriser är ett omdebatterat ämne runt om i världen. Själva ordet finanskris möter 

oss mer eller mindre dagligen i olika medier. Lars Jonung, professor i nationalekonomi, anser 

att ordet behöver förklaras närmare innan man för diskussionen vidare. Enligt Jonung 

karaktäriseras en finansiell kris av en stor och oväntad negativ störning inom det finansiella 

systemet. Något som vanligtvis följs av ett större prisfall på den berörda marknadens 

tillgångar. Typiska marknader är aktier, obligationer och fastigheter. (Jonung, 2009) 

Tittar vi tillbaka på historien så har finanskriser varit ett återkommande fenomen. Lennart 

Schön som är professor i ekonomisk historia vid Lunds Universitet talar om hur finansiella 

kriser följer ett cykliskt mönster och att konjunkturen svänger i intervaller om fyrtio år. Han 

pekar ut 1890, 1930, 1970 och nu senast 2010 som bevis för sin analys. Vidare hävdar Schön 

att finansiella kriser ligger i ekonomins natur och att alla stora kriser inträffar efter perioder 

som präglats av radikal innovation och omfattande expansion. Förenklat menar Schön att 

kriserna blir en naturlig följd av dessa historiska perioder, då förändringarna är så 

allomfattande att samhällsekonomin helt måste ställas om för att utvecklas i samma takt 

(Schön, 2006). Det finns fler forskare som, likt Lennart Schön, hävdar att finanskriser är en 

naturlig inneboende kraft i ekonomier. Till exempel menar Hyman P. Minsky (1986) att 

stabilitet i det långa loppet skapar finansiell instabilitet. 

 

Den ökade globaliseringen av finansiella marknader som skett de senaste 35 åren är den 

största orsaken till att kriserna sprider sig både snabbt och enkelt. En finansiell kris kan anta 

olika former beroende på vilken marknad den infekterar, men spridningen brukar vara ett 

faktum. Ett aktuellt exempel är vår europeiska skuldkris som grundar sig i den globala 

finanskrisen, som i sin tur grundar sig i USA:s bolånemarknad (Riksbanken, 2013). Stora 

delar av Europa arbetar fortfarande med följderna från denna omfattande kris, medan Sverige 

haft en annan utveckling de senaste åren. 

“Sweden, The Rock star of Recovery.”  Citatet spred sig som en löpeld i svensk media efter 

att den högt ansedda journalisten Neil Irwin utnämnde Sverige till återhämtningens 

rockstjärna i Washington Post 2011. Konkret menade Irwin att Sverige under och efter krisen 
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2008 lyckades med något som stornationerna USA, Japan och Storbritannien endast kunde 

drömma om; nämligen att öka tillväxten, skapa fler jobb och dessutom komma ur krisen med 

ett konkurrenskraftigt övertag. Enligt Irwin hade Sverige lyckats med det omöjliga. (Irwin, 

2011) 

 

Sveriges riksbankschef Stefan Ingves blev, på grund av den framgångsrika krishanteringen, 

2011 inbjuden till Brussel Economic Forum för att hålla ett anförande inför EU:s övriga 

medlemmar om hur man kommer starkare ur en kris. I sitt anförande utnämnde Ingves tre 

avgörande faktorer för att minska effekterna av framtida kriser nämligen: hållbara offentliga 

finanser, stabila priser och en stark stabiliseringspolitik. Han betonade vikten av att dra 

lärdomar från krisen och valde att avsluta sitt anförande med att citera George Santayana 

“Den som inte kan minnas sitt förflutna är dömd till att upprepa det.” 

 

Men utveckling i Sverige efter 2011 har inte följt samma mönster som åren efter den globala 

finanskrisen 2007 (Krugman, 2014). Trots den goda återhämtningen har det, under en längre 

tid, skett en utveckling som nu oroar både nationella och internationella myndigheter. Risker 

kopplade till den svenska bostadsmarknaden har ökat och ses av både internationella 

bedömare och svenska myndigheter som potentiella hot mot den finansiella stabiliteten i 

Sverige (EU-kommissionen 2014; Riksbanken, 2014:a). 

 

1.2 Problemdiskussion 

I en aktuell rapport från juni 2014 (IMF, 2014:a) varnar internationella valutafonden (i 

fortsättningen IMF) för ännu en global bostadsbubbla i likhet med den som drabbade USA 

2006-2007. De räknar upp ett tiotal länder där risken för en “bubbla” är överhängande - 

Sverige är ett av dem. IMF menar på att bostadspriserna i de uppräknade länderna är 

upphaussade och ligger högt över genomsnittet historiskt sett. IMF har kommit fram till tre 

betydande faktorer som leder till kraftiga prisfall på bostadsmarknaden. Faktorerna som 

samverkar är; högt uppdrivet bostadsbyggande, negativ bytesbalans och kraftig 

kreditexpansion (Evidens, 2013). 

Även EU-kommissionen presenterade april 2014 en “djupgranskning av makroekonomiska 

obalanser i Sverige” där de belyser behovet av åtgärder för att hantera hushållens 

skuldsättning samt att förbättra bostadsmarknadens effektivitet (EU-kommissionen, 2014). 
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Enligt riksbankchefen Stefan Ingves ökar för närvarande hushållens bolån med 6 procent i 

årstakt, vilket är nästan dubbelt så snabbt som hushållens disponibla inkomster mer än dubbelt 

så snabbt som BNP (DN-debatt, 05-11-2014). EU-kommissionens rapport bekräftar 

situationen som Ingves beskriver i sin debattartikel från november 2014. Kommissionens 

rapport understryker att majoriteten av hushållens skulder består av bolån som byggts upp i 

takt med stigande bostadspriser under de senaste 15 åren. Hushållens stora skuldsättning 

innebär en sårbarhet som Sverige måste hantera (EU-kommissionen, 2014). 

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga tekniska högskolan, tror däremot inte 

att det finns några större risker för kraftiga prisfall inom de närmsta åren (Lind, 2013). 
Räntorna ligger lågt, de ligger lågt åtminstone flera år framåt och den ekonomiska utvecklingen går trots 
allt ganska bra i Sverige. Bostadsbyggandet är lågt, vilket håller uppe priserna. Jag skulle säga att det inte 
finns någon uppenbar risk de närmaste åren. Men vi har också lärt oss av historien att stora 
överraskningar kan komma. 
 

Risken för överraskningar, som Hans Lind nämner, är svår att styra över. Professor Lars 

Jonung vill hitta mönster från tidigare finansiella kriser för att på så sätt skapa en beredskap 

för just framtida överraskningar. Enligt Jonung (2009) följer finanskriser ett generellt mönster 

och han delar i stor utsträckning Hyman P. Minskys (1986) uppfattning och teori, som än i 

dag är aktuell, om hur finanskriser skapas. Båda talar om det fenomen som uppstår när en ny 

vinstmöjlighet visar sig på en ny eller redan befintlig marknad. Allt fokus riktas mot den nya 

vinstmöjligheten och kreditmängden expanderar på grund av en ökad framtidstro (Minsky, 

1986). IT-bubblan,1990-talets senare hälft, är ett typiskt exempel på detta fenomen som 

skapat finansiell instabilitet. Under senaste decenniet har Finansinspektionen tagit fram 

regleringar, både bolånetaket från 2010 och det nya amorteringskravet nu 2014 är exempel på 

förslag som stärker finansiell stabilitet. 
 

I en rapport från hösten 2014 sammanställer Finansinspektionen olika stabilitetsrisker 

kopplade till hushållens skuldsättning. Där understryker de att skuldkvoten i Sverige idag är 

hög (se figur 1) - både ur historiska och internationella perspektiv. Bedömningen från 

Finansinspektionen är, trots detta, att hushållen överlag har en god finansiell motståndskraft. 

FI menar därför att riskerna med hushållens skulder, som situationen ser ut idag, inte är akut. 

Samtidigt varnar de för de makroekonomiska risker som en ökande skuldkvot kan innebära. 

Nya bolånetagare som belånar sig högre än 50 procent av bostadens värde ser 

Finansinspektionen som en känsligare grupp för förändrade ekonomiska förutsättningar. 

Gruppen kan genom sitt beteende förstärka konjunktursvängningar (Finansinspektionen, 

2014:a). 
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Figur 1. Översikt hushållens skuldkvot 1980-2014 

 
Källa: Finansinspektionen 
 
 
Riksbanken menar att det finns mycket som talar för att hushållens benägenhet att amortera 

har minskat i takt med att bankerna erbjudit amorteringsfria lån (Riksbanken, 2014:b). Vidare 

visar Riksbanken i sin senaste rapport om finansiell stabilitet (Riksbanken, 2014:a) att 40 

procent av alla bolånetagare idag inte minskar sina lån, och de som minskar sina lån gör det i 

väldigt långsam takt. Det är detta beteende anser Riksbanken måste ändras. 
 

Finansinspektionen är medvetna om att ett amorteringskrav kommer slå mot konsumtionen 

men i vilken utsträckning är svår att uppskatta (Finansinspektionen, 2014:b). De poängterar i 

en tidigare rapport vikten av flexibilitet när man utformar framtida amorteringskrav 

(Finansinspektionen, 2014:a). Man menar att en anpassning till det individuella hushållet är 

värt att överväga när man utformar kravet. Amorteringskravet är ett aktuellt exempel på vad 

som i framtiden kan komma att påverka finansiell stabilitet. 
 

Ett annat exempel är genomförandet av höjt kapitalkrav för banker. I syfte att skapa 

ytterligare motståndskraft i banksektorn höjs under 2014 kraven på bankerna internationellt. 

Via IMF har bestämmelser om högre kapitalkrav tagits fram. Bestämmelserna kallas för Basel 

3 och är numera EU-lagstiftning. Enligt finansinspektionen innebär inte bara högre 

kapitaltäckning ökad motståndskraft vid kreditförluster utan skall dessutom minska risken för 

likviditetsproblem. De nya kraven ska enligt lagstiftning träda i kraft i Sverige under hösten 
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2014 (Finansinspektionen, 2014:c). Olika exempel på reglering riktad mot finansiell stabilitet 

leder in på uppsatsens problemformulering och forskningsfrågor. 
 

1.3 Problemformulering 
Hur kan problematik kopplat till Sveriges bostadsmarknad idag påverka finansiell stabilitet? 
 

1.4 Forskningsfrågor 
1. Hur kan utvecklingen på dagens svenska bostadsmarknad jämföras mot tidigare 

finansiella krisers händelseförlopp? 

2. Vad anses idag utgöra det största hotet mot finansiell stabilitet i Sverige, internt och 

externt? 

3. Vad förklarar prisutvecklingen på bostäder i Sverige från 1990-talet fram till 2014? 

4. Vad förklarar hushållens ökade skuldsättning från 1990-talet fram till 2014? 

5. Hur förhåller sig den svenska bostadsmarknaden idag mot IMF:s faktorer som leder 

till kraftiga prisfall? 
 

1.5 Syfte 
Att skapa förståelse för hur situationen på en marknad kan påverka den finansiella stabiliteten. 

Med det som grund göra en samlad bedömning om vilka risker som finns på Sveriges 

bostadsmarknad för att utvärdera hur och om de kan påverka finansiell stabilitet idag. 
 

1.6 Avgränsningar 
När vi i vår uppsats undersöker tidigare finansiella kriser har vi valt att fokusera på åren efter 

den västerländska industrialiseringen i mitten av 1800-talet. Detta för att ekonomier och 

finansiella system först då började ta sig former som mer liknar de system vi har idag. 

Avgränsningen har gjorts till fyra omfattande kriser, två nationella och två internationella: 

1870-talets obligationskris, depressionen på 1930-talet, den svenska fastighetskrisen 1990 och 

slutligen subprimekrisen 2007. Kriserna har valts ut baserat på att de alla fått stora strukturella 

följdeffekter.  

 

Vi avgränsar oss till att beskriva och förklara de faktorer som svenska myndigheter, de fyra 

storbankerna och professor Hans Lind ser som möjliga riskfaktorer för den svenska 

bostadsmarknadens påverkan på finansiell stabilitet. Uppsatsen kommer vidare att analysera 

den rådande situation som upplevs idag 2014 på privatbostadsmarknaden. 
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2. Teori 
I den här delen av uppsatsen följer en genomgång av The Financial Instability Hypothesis 

som Hyman P. Minsky arbetade fram under sin aktiva forskningskarriär. Vidare presenteras 

tidigare forskning och sedan följer en litteraturgenomgång. 

 

2.1 Hyman P. Minsky - The Financial Instability Hypothesis 
Grunden för de antaganden som Hyman P. Minsky gör i sin teori kommer ifrån John Maynard 

Keynes “General Theory”. Teorin som Keynes arbetade fram efter den stora depressionen på 

1930-talet syftar till att förklara olika investeringar som görs under hög osäkerhet i en 

utvecklad ekonomi (Minsky, 1982). I likhet med Keynes arbetade Minsky fram sin teori 

utifrån empiriska studier från verkligheten. Det Minsky vidareutvecklar i sin teori är hur 

investeringsbeteendet förändras över tid och hur beteendet förhåller sig till en ekonomi i 

förändring (Minsky, 1986). 

 

Minsky (1982) väljer att dela in investerare i vilken benägenhet de har att hantera risker när 

de beslutar om investeringar. Investeringsbeteendet skiljer sig åt och kännetecknas av hur 

investerarna ser på andelen tillgångar som är finansierade av eget kapital och andelen 

finansierade av skulder. Investerare delas in i tre kategorier: hedge, spekulativ och 

ponzifinansiering. Den inneboende stabiliteten i en ekonomi beror på vilken mix av finansiell 

struktur ekonomin har mellan de tre kategorierna. En mer utpräglad hedgefinansiering inom 

ekonomin ökar den finansiella stabiliteten medan de andra två mer spekulativa kategorierna, 

spekulativ- och ponzifinansiering, indikerar en ökad känslighet för finansiell instabilitet på 

marknaden (Minsky, 1982). 

 

Åren efter en finansiell kris karaktäriseras vanligtvis av några osäkra år med en tid av 

återhämtning. Under den tiden präglas beteendet av att investeringar i högre grad finansieras 

med eget kapital än med skulder, så kallad hedgefinansiering. Investeringarna är av sådant 

slag att de förvärvade tillgångarna förväntas ge avkastning för att täcka räntekostnader och 

amorteringar för lånet i framtiden. Följaktligen skapar inte denna kategori lika stor efterfrågan 

på kapital som övriga mer spekulativa finansieringsalternativ (Minsky, 1986). 

Efter en längre tid av stabilitet efter en kris, med expansion på den finansiella marknaden, 

skapas en positiv framtidstro och ett mer spekulativt beteende hos investerare. Enligt Minsky 

(1982) är det inte bara den stabila utvecklingen över tid som ger upphov till det nya 
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investeringsbeteendet. Det påverkas också av en utomstående makroekonomisk förändring av 

investeringsklimatet, benämnd av Minsky som ”displacement”. Uttrycket beskriver ett 

scenario där en yttre händelse förändrar det ekonomiska landskapet och vinstmöjligheterna i 

åtminstone en viktig sektor i ekonomin. Konsekvenserna blir att finansinstituten och företag 

med resurser och möjligheter förflyttar flödet av investeringar från de redan vinstbegränsade 

sektorerna till den nya växande sektorn. “Displacement” kan till sin utformning se ut på olika 

sätt, men har gemensamt att de ska vara av sådan betydande storlek att det får finansinstituten 

och företagen att vilja investera och söka vinster inom den nya sektorn. (Kindleberger, 1978) 

Ökad tillförsikt för framtiden i och med den nya sektorn leder till en expansion av 

bankkrediter som innebär en ökning av den totala penningmängden. Det här steget i teorin 

medför en snabb prisökning av varor och tjänster. Företagens vinster blir högre på grund av 

prisökningen vilket bidrar till företagens möjligheter att få ytterligare beviljade krediter, med 

förväntad framtida avkastning som säkerhet hos kreditgivarna. Skuldsättningen ökar markant 

och endast en liten del av finansieringen består nu av eget kapital. Allt för att säkerställa att 

det produceras i den takt efterfrågan uppstår. Den mer riskbenägna finansieringen leder till en 

prisökning av reala tillgångar, till exempel aktier och fastigheter. Prisökningen kan till slut 

inte förklaras genom fundamentala faktorer på marknaden och spiralen fortsätter uppåt. 

Långvarig stabil återväxt på finansmarknaden sedan senaste krisen får marknadsaktörerna att 

tro att högkonjunkturen är här för att stanna för evigt. Det är den här perioden vilken Minsky i 

sin teori benämner som den euforiska perioden, en fas där beteendet successivt övergår till ett 

överdrivet spekulationsbeteende och ponzifinansiering. (Minsky 1982; Kindleberger, 1978). 

Perioden av eufori är i sig en positiv tid för inblandade marknadsaktörer men har en negativ 

inverkan på den finansiella stabiliteten. När ekonomin blomstrar krävs det mer kapital för att 

göra investeringar och en förutsättning för att det ska löna sig är goda lånevillkor. Under en 

euforisk period accepteras ofta en uppskattning av framtida vinster som en garanti för lån. 

Eufori kännetecknas av tre faktorer som tenderar att få den finansiella stabiliteten ur balans. 

Faktorerna är: överdriven kreditgivning, ökat risktagande och en kraftig ökning av realkapital. 

Det spekulativa beteendet från kredittagarna och den givmilda kreditutlåningen grundar sig 

som nämndes ovan i en tro att högkonjunkturen varar för evigt. Men när de ekonomiska 

förutsättningarna av någon anledning förändras till det sämre skapar det problem för den 

finansiella stabiliteten (Minsky, 1982). 

 

På grund av det sämre klimatet får låntagarna betalningssvårigheter i och med försämrad 

avkastning på tillgångarna som ska täcka kostnaderna för inlånat kapital. Kreditgivarna ser i 
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denna fas att de utsätts för en ej önskvärd risk då kostnadskalkylerna för lånen var baserade på 

de goda tiderna. En åtgärd kreditgivarna då tar till, för exponering av den oönskade risken 

med inställda betalningar, är att de skapar en stramare penningmarknad där tillgången på 

kredit minskar. Låntagare som under ponzifinansieringen försatt sig i en situation med hög 

skuldsättning utsätts för skärpta villkor för ytterligare beviljande lån och en högre ränta från 

kreditgivaren. Det skapar problem för fler företag än det skulle göra med hedge- eller 

spekulativ finansiering. En stramare penningmarknad som leder till finansiell instabilitet kan 

även uppkomma via en exogen händelse, till exempel krig. Risken för en allmän kris med 

känsligheten som ponzifinansiering för med sig blir alltmer påtaglig (Minsky, 1982).     

 

2.2 Tidigare forskning 
McCulley (2009) lyfter fram Minskys teori som kanske den mest klarsynta och relevanta när 

det gäller att förklara upp- och nedgångar på marknaden som subprimekrisen 2007 gav 

upphov till. En del hävdar att Adam Smiths teori om den osynliga handen ger en förklaring 

till prisuppgångar. Men McCulley hävdar att när Smiths teori inte är tillräckligt utförlig 

förklarar Minskys teoretiska ramverk hur prisuppgångar uppstår. 

Med utgång av subprimekrisens förlopp med en bristande bostadsbubbla som följd ser 

McCulley (2009) en klar progression utifrån Minskys teori. Husmarknaden i USA hade under 

en längre tid tagit del av en prisökning men lånen var fortfarande “old-fashioned loan” av 

hedgefinansierings karaktär. Efter en längre tids uppgång på marknaden skapade människor 

sig en tro om att huspriserna skulle fortsätta stiga för evigt. Det ledde vidare till att 

skuldsättningen på finansmarknaden blev av alltmer riskfyllt slag och övergick till 

spekulativfinansiering. Så kallade skuggbanker erbjöd “subprimelån” till hushåll som 

grundade sig i att tillgångarna, det vill säga huspriserna, fortsatte upp. Systemet låg utanför 

USA:s centralbank FED, och skapade en explosiv tillväxt på kapitalmarknaden. 

Spekulationen fortsatte och övergick enligt McCulley till ponzifinansiering på grund av en 

stabil ränta, uteblivna krav på mer kontantinsats och det faktum att bostadsmarknadens 

prisspiral fortsatte uppåt. ”As Minsky declared, stabilityis ultimately destabilizing, because of 

the asset price and credit excesses that stability begets. Put differently, stability can never be a 

destination, only a journey to instability.” 

Det var stabiliteten i “subprimelånen” som förde med sig en alltmer riskfylld skuldsättning för 

hushållen vilket gav upphov till tillgångsbubblor på husmarknaden som senare sprack. 

McCulley (2009) kritiserar skuggbankerna för den expansiva utlåningen de hade i tron att 
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bostadspriserna kommer stiga för evigt. Istället för att se till den makroekonomiska risken 

med en tillgångsbubbla tilläts deras mikroekonomiska intressen vara i fokus: att tjäna pengar 

på att människor belånade sig mer och mer. 

Även Palley (2010) håller med McCulley om att erkännandet av Minskys teori ger ett stort 

bidrag till nutida forskare att förstå sig på ekonomiska uppdrivna uppgångar som leder till 

framtida krascher, och att den senaste Subprimekrisen har styrkt många av Minskys teser. 

Men han påstår samtidigt att “Financial Instability Hypothesis” har begränsningar och ger en 

ofullständig redogörelse för den kris som drabbade USA 2007-2008 (Palley, 2010). 

I sina argument för att krisen i sin helhet inte kan bekräftas genom Minskys antaganden finner 

Palley (2010) stöd från andra forskare som i grunden tolkar krisen annorlunda. Den 

nymarxistiska synen som Foster och McChesney lyfter fram med modellen SSA (sociala 

struktur ackumulation). Tillsammans med Palley spår de att de bakomliggande orsakerna till 

den reala ekonomins utveckling från i början av 1980-talet i samband med att den nyliberala 

tillväxtmodellen “Treaty of Detroit” övergavs. 

Minsky får kritik för att hans tolkning av krisers utveckling riktar för stort fokus på 

finansmarknaderna istället för att bredda synfältet till den reala ekonomins ursprung. Palley 

(2010) menar att hans tolkningar som grundar sig i keynesianska argument har många likheter 

med den marxistiska synen och SSA när det gäller övergången till nyliberalismen under tidigt 

1980-tal. Istället för att fokusera på finansmarknaden sätter han istället den totala efterfrågan i 

ekonomin i fokus (Palley, 2010). 

 
The structural Keynesian argument developed by Palley has many similarities to the new Marxist and 

SSA approaches, particularly regarding the significance of the shift to neoliberalism in the late 1970s and 

early 1980s. The Keynesian dimension is the explicit focus on aggregate demand, which is the funnel by 

which the structural changes associated with neoliberalism affect the economy. 

 
För det första utvecklar Palley (2010) det som Minsky utvecklat i sin teori som en central 

hypotes om finansiella innovationer och avregleringar. Minskys teori fungerar som en 

påtryckning till efterfrågetillväxten som är den centrala delen i den nyliberala teorin. Det 

andra som enligt Palley begränsar Minskys teori är dess identifiering av negativ bytesbalans 

och den bristfälliga modellens påverkan på den globala ekonomin som kan leda till en kris 

(Palley, 2010). 
 

This is because the new globalization model created a “triple hemorrhage.” The first hemorrhage was 

leakage of spending on imports. Spending therefore drained out of the economy, creating incomes 

offshore rather than in the United States, but borrowing kept adding to debt burdens. 
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2.3. Litteraturgenomgång 
 
Här följer en genomgång av litteratur som är relevant för ämnet. Begreppet finansiell stabilitet 

beskrivs mer ingående. Tidigare finansiella krisers och deras händelseförlopp presenteras och 

Internationella valutafondens varningar definieras. 
 

2.3.1 Begreppet: finansiell stabilitet 

Enligt Riksbanken och övriga myndigheter definieras finansiell stabilitet som “det tillstånd då 

det finansiella systemet kan upprätthålla sina grundläggande funktioner och dessutom har 

motståndskraft mot störningar som hotar dessa funktioner” (Riksbanken, 2013:b). 

De grundläggande funktioner är enligt Riksbanken; förmedling av betalningar, omvandling av 

sparande till finansiering och riskhantering. Finansiell stabilitet syftar även till när systemet är 

starkt och motståndskraft mot yttre störningar (Riksbanken, 2014:a). 

I Sverige är ansvaret för att upprätthålla och främja finansiell stabilitet uppdelat mellan fyra 

myndigheter (se tabell 1). Först och främst har vi finansdepartementet, vars uppgift är att stå 

till tjänst och vara den förvaltningsmyndighet som hjälper regeringen att förverkliga sin 

finansiella politik. De som arbetar på finansdepartementet utgörs till fem procent av politiskt 

tillsatta personer, resterande anställda arbetar kvar på sina poster när regeringsskifte eller 

stadsrådsskifte sker (Regeringen, 2014). Finansdepartementets ansvarsområden med 

tillhörande myndigheter är många. Till området finansmarknad finns tre myndigheter 

kopplade: Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken. De här tre tillhörande 

myndigheter ansvarar tillsammans med finansdepartementet för att förvalta och främja den 

finansiella stabiliteten (Riksbanken, 2014:a). Finansdepartementet utgör den lagstiftande 

rollen. Riksbanken är den myndighet som i första hand har fått i uppdrag av riksdagen att 

säkerställa finansiell stabilitet. Riksbanken ansvarar för krishantering och är första myndighet 

att ge ut likviditetsstöd till enskilda institut om kris uppstår. Finansinspektionen ansvarar för 

tillsyn av den finansiella stabiliteten medan Riksgälden hanterar insättningsgarantin och 

investerarskyddet samt är stödmyndighet i statligt stöd till kreditinstitut (Riksgälden, 2014) 

 
Tabell 1: Rollfördelning i arbetet för finansiell stabilitet 
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2.3.2 Det finansiella systemet och bankerna 

Det finansiella systemet innefattar banker, försäkringsbolag och andra finansiella institut. 

Man inkluderar även finansiella marknader och finansiell infrastruktur, samt lagstiftning och 

regelverk som finns för att upprätthålla detta system (Riksbanken, 2013:b) 
 

De enskilt viktigaste aktörerna i det finansiella systemet är bankerna, då dessa är 

huvudleverantörer av de tre ovan nämnda grundfunktionerna i den finansiella stabiliteten. 

Bankerna spelar en central roll och på grund av det är det också bankerna som utgör en av de 

största sårbarhetspunkterna i hela systemet. Detta grundar sig i bankernas kärnverksamhet, 

som i sig är en sårbarhet för bankerna själva, då denna innebär att bankerna lånar in pengar på 

kort löptid medan man lånar ut pengar på lång löptid. Balansen, eller snarare obalansen i detta 

gör att bankerna blir känsliga för marknadens och kundernas förtroende. Då storbankerna i 

hög utsträckning ofta lånar av varandra kan problem som uppstår hos en bank enkelt sprida 

sig till de andra bankerna. Riksbanken jämför i ett anförande från 2012 banker mot företag, i 

syfte att bringa klarhet i varför statliga myndigheter går in och hjälper banker i kris. I 

anförandet förklarar man att ett företag i kris, som inte kan möta sina betalningskrav, relativt 

enkelt kan ansöka om konkurs. Om en bank däremot inte kan möta sina utbetalningskrav 

riskerar konsekvenserna i hela det finansiella systemet att bli enorma. (Riksbanken, 2012) 

 

2.3.3 IMF:s varningar till Sverige och faktorer för prisfall på bostadsmarknaden 

IMF har som huvuduppdrag att säkra stabiliteten i internationella system. Deras arbete 

fortlöper genom att de fungerar som ett stabilitetsorgan för såväl den globala ekonomin som 

medlemsländernas. Specifika landrapporter är något Sverige har fått tagit del av och nedan 

ges en överblick över de senaste rapporternas rekommendationer från IMF till Sverige (IMF, 

2014:b). Sveriges ekonomi har återigen tagit fart på grund av en stödjande makroekonomisk 

politik som starkt ökat efterfrågan från hushållen. Den starkare efterfrågan från hushållen 

leder samtidigt till ökad oro för den finansiella stabiliteten i landet vilket avspeglar sig i 

hushållens stigande skuldsättning, accelererande bostadspriser och Sveriges mycket stora 

banksystem (IMF, 2014:b). 
 

Varning 1: Bostadspriser och hushålls skulder har ökat från redan höga nivåer. 

Efterfrågan på marknaden drivs på av en låg ränta, strukturella förändringar i form av en 

pågående urbanisering och lågt utbud på bostadsmarknaden. Huspriserna har stigit med en 

procentuell årstakt på 7,5 procent medan bostadsrätter stigit med nära 13 procent. Hushållens 



	   12	  

kredittillväxt var lika stark som tidigare under 2013 med en skuldsättning på 175 procent av 

den disponibla inkomsten. Amorteringar är på en låg nivå och 40 procent av hushållen har 

ökat eller misslyckats med att minska skulden under 2013. Insamlad data indikerar att 

skuldkvoten är särskilt höga för hushåll med lägre inkomster som är mer sårbara för inkomst- 

och ränteförändringar (IMF, 2014:b). 

 

Varning 2: En stor banksektor. 

Sveriges banksystem svarar för 400 procent av Sveriges BNP och är bland de största i världen 

i förhållande till ekonomins storlek. De fyra storbankerna Handelsbanken, Swedbank, SEB 

och Nordea står för cirka 85 procent av innehavet av dessa tillgångar (IMF, 2014:b). 

Enligt Evidens (2013) kommer IMF i sin rapport ”world economic outlook” fram till 

slutsatsen att stora prisfall på bostadsmarknaden framför allt beror på tre riskfaktorer: kraftig 

kreditexpansion, högt uppdrivet bostadsbyggande och negativ bytesbalans. 

Med ett underskott i bytesbalans använder landet mer resurser än det producerar. Sverige har 

under längre tid haft en positiv bytesbalans vilket innebär att svensk ekonomi har fordringar 

på omvärlden. Det är en indikation på att Sverige löper mindre risk att utsättas för finansiella 

kriser (Finansinspektionen, 2014:a). I figuren nedan ser vi hur bytesbalansen utvecklats från 

början av 1970-talet i Sverige (röd), USA (brun) och Spanien (blå). 

 
Figur 2. Bytesbalans av BNP i procent 1970-2013 

 
Källa: Världsbanken (WDI) via Macrobond. 
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2.3.4 Tidigare finansiella kriser 

I detta avsnitt följer en mer ingående beskrivning av fyra finansiella kriser och deras 

händelseförlopp. I senare analys kommer kriserna att granskas med verktyg från vald teori. 

 

Obligationskrisen på 1870-talet 

Jordbruket var fram till 1850-talet den dominerande yrkessektorn i Sverige. Av landets 3,5 

miljoner invånare fick 80 procent av befolkningen sin försörjning genom jordbruket. Endast 

10 procent bodde då i städerna. I början på 1870-talet kom en avgörande vändpunkt för den 

svenska industrialiseringen, befolkningsökningen sköt i höjden och skapade ett 

efterfrågetryck inom ekonomin samtidigt som produktiviteten i jordbruket utvecklades 

(Eklund, 2010). I och med det mer produktiva jordbruket kunde fler människor försörjas och 

det frigjordes arbetskraft till den växande industrisektorn där efterfrågan på varor var stor. 

Detta var början på det som kom att kallas Sveriges dittills starkaste högkonjunktur någonsin 

(Boksjö & Lönnborg, 1994). 

 

Det var framförallt produktionen och exporten av järn- och skogsprodukter som tog fart i 

Sverige. I likhet med övriga Europa gjordes stora investeringar i Sverige för att minska 

transportkostnaderna vilket ledde till att järnvägsbyggandet hade sin mest expansiva fas i 

början på 1870-talet (Hagberg, 2007). Det var särskilt det privata järnvägsanslutningarna som 

var betydande under 1870-talet genom anslutning till det redan utbyggda stambanenätet som 

hade gjorts tjugo år tidigare (Boksjö & Lönnborg, 1994). Bakomliggande faktorer till denna 

transportrevolution var nya teknologiska framsteg och en ny organisation. Framställningen av 

stål utvecklades mellan 1860-1870 och i och med det så tog ett dynamiskt samspel mellan 

järnvägsbyggande och ståltillverkning fart. Massproduktion och standardisering av stål hade 

dock en nackdel; fosforhaltig järnmalm kunde inte användas i produktionen vilket begränsade 

malmfyndigheterna till Sverige och Spanien (Schön, 2014). 

 

Efterfrågan och exporten på svensk järnmalm ökade i och med det kraftigt. En annan industri 

där Sverige låg i framkant var inom skogsindustrin. Priserna på varorna fördubblades på några 

få år. Med en kombination av stark framtidstro, hög investeringsvilja, god tillgång på 

kapitalmarknaden och en låg ränta blomstrade svenska industrier. Ekonomin stimulerades 

ytterligare i början av 1870-talet på grund av fransk-tyska kriget där svenska stålet var 

eftertraktat (Hagberg, 2007). 
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För att kunna producera i den takt efterfrågan skapade lånade det svenska finansiella systemet 

in mycket pengar. Ökningen av inströmmande kapital till bankerna gav upphov till en ny 

kreditteknik som inte tidigare använts på den svenska kapitalmarknaden, nämligen 

obligationsplaceringen. Den nya kreditformen gjorde det möjligt för bankerna att få tillgång 

till mer rörligt kapital som tidigare varit uppbundet i anläggningskrediter. Därmed kunde 

bankerna finansiera det omfattande järnvägsnätet med obligationsemissioner (Boksjö & 

Lönnborg, 1994; Hagberg, 2007). 

 

Efter en längre tids högkonjunktur vände konjunkturen nedåt i Europa 1873. I Sverige gjorde 

det redan planerade och intensiva järnvägsbyggandet över de närmaste två åren att 

högkonjunkturen stannade till 1875 (Boksjö & Lönnborg, 1994). Det var först då nedgången 

började visa sig i Sverige, mycket beroende av ett omfattande prisfall på järn- och stålpriser 

med försämrad svensk handelsbalans som följd. Det, tillsammans med att trävarupriserna föll 

två år senare, var början på den epok som kom att kallas “den stora bruksdöden” då priserna 

fortsatte att falla till slutet av 1800-talet (Hagberg, 2007). 

 

Den minskade efterfrågan efter 1875 orsakade betalningssvårigheter för företagen till den 

anrika bankirfirman N.M Höglund. Bankirfirman riktade framför allt sin utlåning till den 

svenska järnindustrin. Det slutade så illa att N.M Höglund gick i konkurs 2 december 1878, 

vilket utlöste att en serie av stora järnföretag som ställde in sina betalningar de två krisåren 

1878-1879 på grund av N.M Höglunds indragna krediter (Hagberg, 2007). Bankerna tog 

ansvar och gick in med stora mängder krediter för att rädda näringslivet, med järnbruk och 

sågverk i fokus som drabbats hårdast av prisfallen på marknaden (Boksjö & Lönnborg, 1994). 

Det privata järnvägsbyggandet, som var den sektor som under högkonjunkturen investerats 

överlägset mest i, var till största delen finansierat av obligationslån. Det emitterades fram till 

1874 88 miljoner kronor i järnvägsobligationer varav cirka 74 miljoner kronor motsvarade 

den inhemska utlåningen som placerades inom Sverige (Boksjö & Lönnborg, 1994). 

Bankirfirman C.G. Cervins som var en aktiv aktör på obligationsmarknaden fick stora 

likviditetsproblem 1875 när nya järnvägsaktiebolag inte kunde betala obligationsräntorna. 

Situationen räddades på grund av hjälp från externa finansiärer men det var bara början på en 

problematisk tid. Från 1875 till 1878 nästintill kollapsade värdet på svenska 

järnvägsobligationer till 40-50 procent av den ursprungliga teckningskursen vilket skapade 

stora problem på finansmarknaden (Hagberg, 2007). 1879 ställde staten upp med kapital för 
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att rädda bankerna genom att Jernvegshypoteksfonden skapades för att lyfta av bankernas 

osäljbara obligationsinnehav (Boksjö & Lönnborg, 1994). 

 

1879 nåddes botten av konjunkturnedgången vad gällde antalet sysselsatta, produktionens 

storlek och värde. Sammanfattningsvis var den enskilt största anledningen till att krisen bröt 

ut att efterfrågan på svenska exportvaror minskade kraftigt. Bankernas stora 

obligationsinnehav som investerats i en enskild produktionsbas, järnvägen, förstärkte 

affärsbankernas och finansmarknadens kris under slutet på 1870-talet (Hagberg, 2007). 

 

Den stora depressionen 1929 

John K. Galbraith (2000), professor i nationalekonomi på Harvard University, menar att allt 

började redan 1918, efter första världskrigets slut. Dessa år präglades av ekonomisk tillväxt i 

stora delar av världen även om USA var det landet som under denna tid växte mest. 

Produktionen i USA gick på högvarv och slog nya rekord varje år.  Den amerikanska 

aktiemarknaden ökade med 50 procent 1928, året innan depressionen bröt ut. Även tidigt in 

på 1929 fortsatte denna marknad att växa kraftigt, flera stora bolag kunde se sina börsvärden 

stiga med över 30 procent, trots de enorma kursuppgångarna året innan (Galbraith, 2000). 

I Sverige var situation däremot en annan. Åren mellan 1919 - 1922 steg arbetslösheten från 5 

procent till 25 procent och BNP minskade med cirka 40 procent under samma period. Främsta 

anledningen till detta var minskad export (Schön, 2014). Det var först 1922 samma optimism, 

som sedan flera år präglat stora delar av världen, började sprida sig till Sverige och landet 

kunde se en stabil ekonomisk tillväxttakt på fyra procent de närmsta 7 åren fram till 

depressionen (Heinkensten, 2010). 

 

Aktiemarknaden var stor under den här tiden och växte i snabb takt. Den nya marknaden 

attraherade många aktiva spekulanter. Även människor som hade liten, eller kanske ingen 

kännedom alls, om aktiemarknaden började både spekulera och ge aktietips (Galbraith, 2000). 

Precis innan börskraschen bröt ut fanns det möjlighet att låna med upp till 90 procent av det 

totala kapitalet för att investera i aktier. Dessa så kallad mäklarlån hade en ränta som låg 

mellan åtta och tio procent. När depressionen bröt ut i slutet på oktober 1929 visade sig 

mäklarlånen, som skapat stora volymer nytt kapital, vara extremt sårbara vid kursnedgång. 

Många människor sålde i panik därför sina aktier och på sex dagar hade i princip ett värde på 

25 miljarder dollar gått upp i rök (Kindleberger, 1973). 
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Den stora depressionen kom till Sverige först 1932 i samband med Ivar Kreugers död. 

Grundaren av tändsticksimperiet Swedish Match begick självmord den 12 mars samma år 

(Galbraith, 2000). Oktober 1931 gav Sveriges riksbank ett lån till Kreuger motsvarande mer 

än halva den svenska valutareserven. Kreugerkoncernen hade täta förbindelser med hela det 

svenska bankväsendet och finansieringsproblemen inom den världsomspännande koncernen 

blev en angelägenhet för hela nationen. Ett år senare vände sig Kreuger än en gång till 

Sverige med förfrågan om ännu ett kreditstöd. Den här gången var det påtryckningar från 

statsminister Carl Gustaf Ekman som fick Riksbanken, tillsammans med två svenska 

storbanker, att bevilja en akutkredit för att infria ett av Swedish Matchs lån som förföll till 

betalning samma dag som beslutet fattades. Detta beslut fattades medan Ivar Kreuger befann 

sig i USA, på villkoret att han i efterhand skulle komma hem till Sverige redovisa hela 

koncernens ställning. Det var inför detta möte med de svenska kreditgivarna den 12 mars 

1932 som Kreuger valde att ta sitt liv genom att skjuta sig själv (Larsson, 2011). 

 

Det var först efter självmordet man insåg vilket luftslott Kreuger hade byggt upp genom att 

mörka stora delar av företagets finansiella hälsa och sammanställt helt falska balansräkningar 

(Galbraith, 2000). Det var många felaktiga beslut som låg till grunden för denna koncerns 

förfall, men den stora depressionen utbrott 1929 var den absolut mest bidragande faktorn till 

kollapsen (Larsson, 2011). Tändsticksgigantens krasch var det som förde depressionen till 

Sverige (Galbraith, 2000). 

 

Tittar man på Kreuger och Sveriges situation, fick kreugerkoncernens sammanbrott 

internationella följder och bidrog i hög grad till att fördjupa den pågående finanskrisen. 

Krisen visade på ett behov av mer och bättre regleringar inom bank- och finansväsendet. För 

att klarlägga relationen mellan affärs- och investmentbanker i USA kom 1933 ”Glass-Steagall 

Act”, en omfattande lagändring. Detta byggdes senare ut med ”Securities Act” som ställde 

krav på företagens redovisning av värdepappersaffärer. 1940 grundades dessutom ”Securities 

Exchange Commission” som fick i uppgift att övervaka investmentbolag och banker. I 

Sverige kom liknande regleringar att genomföras.1933 kompletterades banklagen och man 

förklarade att affärsbanker hädanefter skulle ägna sig åt sin egentliga uppgift, vilket syftade 

till att vara förmedlare av kortfristig kredit och inte bära både kredit- och företagskriser. Flera 

omfattande regleringar tillkom under åren efter kraschen för att öka övervakning av företag, 

bank och deras relation. Rent allmänt förändrades synen på företagsfinansiering.  
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Konsolidering och självfinansiering var begrepp som värderades högt. Kulturen kring 

företagspolitik ändrades mot en strävan om en sund avvägning mellan eget och främmande 

kapital. Statens budget skulle även den anpassas till konjunkturen och dämpa ekonomisk 

aktivitet under högkonjunkturer och vice versa. (Larsson, 2011) 

 

Den svenska fastighetskrisen på 1990-talet 

Rötterna till den kris som uppstod 1990 menar Sandberg et al (2005) grundlades när det 

internationella valutasystemet, Bretton Woods, brakade samman 1971. I samband med det 

valde Sverige en fast växelkurs som politikerna ansåg sig vara bäst anpassad till Sveriges 

ekonomi. En rörlig växelkurs ansågs bara fungera för stora slutna ekonomier, som till 

exempel USA och Japan, därför såg Sverige inte det som ett tänkbart alternativ. Den fasta 

växelkursen styrdes av regeringen och Riksbanken. Kronans värde bestämdes till en början i 

förhållande till D-marken men efter en tid valdes den bort till förmån för den så kallade 

valutakorgen som istället speglade flera olika valutors betydelse i svensk utrikeshandel 

(Sandberg et al, 2005). En fast växelkurs gjorde det möjligt att genom en nedskrivning av 

kronans värde stärka svensk utrikeshandel om de inhemska lönerna steg för mycket och 

föranlett att Sveriges konkurrenskraft försvagats gentemot utlandet. Mycket riktigt var 

politikerna tvungna att vidta åtgärder och devalvera kronan ett flertal gånger och i början av 

1980-talet var Sverige fast i en devalveringscykel. I valrörelsen till riksdagsvalet 1982 

ägnades en stor del av debatten åt hur Sverige skulle ta sig ur denna devalveringsprocess och 

istället försöka skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt genom ökad export (Sandberg et 

al, 2005). Den nytillträdda regeringen valde att devalvera kronans värde kraftigt för att en 

gång för alla komma ur devalveringscykeln. För att devalveringen skulle få önskad effekt fick 

inte lönerna stiga ytterligare. Något som skulle kunna leda till att Sveriges internationella 

konkurrenskraft försämrades. I slutet på 1980-talet var lönerna återigen på väg upp och 

politikerna förstod vilka konsekvenser en alltför överhettad arbetsmarknad skulle få. Beslutet 

att acceptera en högre arbetslöshet till förmån för en svagare krona accepterades för att 

behålla den svenska exportens ställning. Regeringen riktade mycket fokus mot Sveriges 

relativa kostnadsläge i jämförelse mot andra länder för att hålla inflationen i schack. För att 

bekämpa inflationen togs beslut om att höja räntan hösten 1989, vilket fick konsekvenser i 

andra delar av ekonomin. Från mitten på 1980-talet hade företag och hushållens skuldsättning 

accelererat. Den expansiva kreditutlåningen fick inte det utrymme det förtjänade (Sandberg et 

el, 2005). 
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För att vidare studera de bakomliggande orsakerna till fastighetskrisen är det viktigt att förstå 

sig på 70- och 80-talets kreditmarknad. Till att börja med hade Riksbanken under hela 1970-

talet byggt upp verktyg för att kunna hantera och till stor del styra bankerna utlåningskrediter 

vilket utgjorde bankernas utlåningstak, bland annat genom valutareglering och räntetak. Innan 

1985 uppvisade bankerna stora kreditförluster på grund av Riksbankens hårda reglering. 

Syftet från Riksbankens sida var att kunna styra konjunktursvängningar, men också att se till 

att det fanns tillgängliga medel till ett omfattande bostadsbyggande samt kunna hantera det 

växande budgetunderskottet. Bankernas utlåning prioriterades till industrisektorn och 

konsumtionskrediter till hushållen var restriktiva (Boksjö & Lönnborg, 1994). Kunder som på 

grund av regleringen inte fick banklån fick det istället hos finansbolagen, vilka inte var 

reglerade i samma utsträckning. Finansbolagens framväxt på kreditmarknaden under perioden 

var till slut så stor att det hotade bankernas dominerande ställning av utlåning till 

privatpersoner (Boksjö & Lönnborg, 1994). 

 

På grund av finansbolagens hårt utsatta konkurrens på banksektorn beslutade sig Riksbanken 

att se över kreditmarknaden. Den hårda regleringen över bankernas utlåning kom drastiskt att 

ändra sig efter den så kallade Novemberrevolutionen 1985. Revolutionen innebar att 

Riksbanken helt avreglerade utlåningstaket för bankerna vilket minskade kraven på säkerhet 

vid utlåning och därmed drastiskt ändrade villkoren för inblandade marknadsaktörer, både 

långivare och låntagare (Sandberg et el, 2005). Olika tillgångar kunde nu belånas till ett 

väsentligt högre pris av tillgångens värde utan att Riksbanken hade något att säga till om. 

Bankerna utnyttjade möjligheten till fullo, med snabbt stigande utlåning som följd. Inte bara 

till företag och institutioner utan också i större utsträckning till vanliga hushåll (Boksjö & 

Lönnborg, 1994). 

 

Hushållens skuldsättning ökade i rask takt och bostäder belånades med upp till så mycket som 

85 till 90 procent av värdet. Tidigare låg nivån på omkring 75 procent. Bankerna såg 

möjligheter att konkurrera om marknadsandelar på bolånemarknaden och 

kreditriskbedömningen på låntagaren blev nästintill obefintlig vilket ökade risken att 

kunderna inte kunde återbetala sina lån vid en framtida räntehöjning (Jaffe, 1994). Bankernas 

ökade utlåning ledde vidare till en överhettad marknad med övervärderade fastigheter 

(Eklund, 2010). Mellan 1980 och 1990 steg priserna på flerbostadshus med 240 procent och 

priserna på småhus med 100 procent (Jaffe, 1994). Men det var inte inom den privata 

bostadsmarknaden den verkliga krisen uppstod. 
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Efterfrågan på kommersiella fastigheter ökade lavinartat under slutet på 1980-talet. I och med 

avregleringen 1985 ökade bankernas utlåning med cirka 50 procent, en stor del av utlåningen 

gick till kontorsfastigheter. Som följd av avregleringen på kreditmarknaden konkurrerade 

bankerna på samma villkor med finansbolagen. För att hantera konkurrensen erbjöd 

finansbolagen en mer riskfylld utlåning än bankerna. Bankerna lånade även ut kapital till 

finansbolagen som i sin tur lånade vidare till fastighetsbolagen. Utan bankernas vetskap var 

finansbolagen betydligt mer riskbenägna och på grund av banksekretessen kunde inte 

bankerna kontrollera finansbolagens utlåning. Det låg på bankinspektionens ansvar att 

kontrollera men de fullgjorde inte sin uppgift. Finansbolagen erbjöd många gånger en 

belåningsgrad på upp till hela värdet av fastigheten. Det drev upp priserna på beståndet och 

kunde inte förklaras av en sund fastighetsekonomi och rationella beslut utan hade övergått i 

spekulation. (Sandberg et el, 2005) 

 

Räntehöjningen som gjordes hösten 1989 för att bekämpa inflationen slog hårt mot företag 

och hushåll. Vanliga banklån höjdes från 12 till 18 procent på bara några månader (Sandberg 

et el, 2005). Fastighetsbolagen baserade sina investeringar på att priserna skulle fortsätta stiga 

men när hyresintäkterna inte steg i samma takt som räntorna fick de stora likviditetsproblem. 

Den dag som ofta förklaras som startskottet för 1990-talskrisen var när Finansbolaget AB 

Nyckeln ställde in sina betalningar under hösten 1990 på grund av uteblivna 

ränteinbetalningar (Boksjö & Lönnborg, 1994). Liknande inställda betalningar gjordes senare 

under hösten från flera finansbolag och fastighetsbolagen förlorade på några månader den 

finansiär som hjälpt dem finansiera fastigheterna. Priserna sjönk efter det snabbt till 50 

procent av fastighetsbeståndets tidigare marknadsvärde, vilket ledde till minskade 

hyresintäkter och att kreditmarknaden blev betydligt mer försiktig (Sandberg et el, 2005). Det 

späddes på ytterligare av en internationell lågkonjunktur (Boksjö & Lönnborg, 1994). 

 

Konsekvenserna av krisen under 90-talet blev enorma kreditförluster för bankerna som mellan 

1990-1993 gjorde samlade kreditförluster på 175 miljarder kronor, varav hälften var 

fastighetsrelaterade krediter (Sandberg et el, 2005). Hushållen hade, som tidigare nämnts, 

lånat mycket kapital med fastigheter som säkerhet och när konjunkturen vände nedåt 

tillsammans med fastighetspriserna krympte säkerhetsmarginalerna för lånen (Eklund, 2010). 

Sammanfattningsvis har Sverige inte upplevt en liknande fastighetskris och den kan 

egentligen bara liknas med den situation som uppstod under depressionen på 1930-talet (Jaffe, 

1994). 
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Subprimekrisen 2007 

Enligt Lowenstein (2010) började allt på 1960-talet i USA då den finansiella institutionen 

Fannie Mae började ge ut krediter till mindre kreditsäkra objekt. Fannie Mae grundades 1963 

och står för Federal National Mortage Association. Syftet med denna institution var att ge ut 

lån och lånegarantier för att underlätta den amerikanska marknaden för bostadslån (Wallison 

& Elly, 2000). 1968 blev Fannie Mae privatägt, men under bolagsformen GSE (Government 

Sponsored Enterprise), vilket innebär att det är ett privatägt företag med statligt skriven 

bolagsordning (Lybeck, 2009). Detta nu privatägda finansinstitut inriktade sig på att endast 

erbjuda subprimelån till personer med lågt kreditvärde. Då kundernas respons på påminnelser 

och amorteringskrav var låg kunde delar av säkerheten tas i ägande av institutet. Flertalet 

säkerheter kunde vara belånade med upp till 80 procent (Lowenstein, 2010). Räntan sattes 

efter risken som instituten ansågs ta och var således markant högre än hos andra banker och 

liknande institut (Wallison & Elly, 2000). 

 

Då Fannie Mae hade monopol på marknaden bildade regeringen ännu ett finansiellt institut 

som kom att bli ett GSE-bolag 1970. Detta kom att kallas för Freddi Mac, Federal Home 

Mortage Corporation. (Lybeck, 2009). Fannie Mae och Freddie Mac dominerade marknaden 

för bolånepapper, även kallad MSB-marknaden. 2008 stod de båda instituten för innehavandet 

av mer än 50 procent av alla utstående bostadslån i USA (Lybeck, 2009). 

 

Under 1980-talet växte intresset för subprimelån. Banker som tidigare inriktat sig på inlåning 

började få upp ögonen för dessa högräntelån. De såg fördelarna som fanns i större inkomster 

med diversifierad risk med in- och utlåning. Högre ränta mot kund skulle skapa större 

marginaler. Flera banker började således söka nya gäldenärer utan krediter. Gäldenärerna var 

ofta personer som haft problem med tidigare lån eller som helt nekats en kredit. Idén 

grundade sig på att priset på fastigheter skulle stiga. Då skulle bankerna aldrig få 

finansieringsproblem eftersom man alltid skulle kunna begära av kunden att sälja huset, som 

utgjorde säkerheten. Krediterna som blivit beviljade sålde man senare vidare, via Fannie Mae 

och Freddie Mac, till olika kapitalmarknader i det man kallar för derivathandel (Lowenstein, 

2010). 

 

När Clintonadministrationen kom till makten 1993 gödslades systemet kraftigt med 

programmet ”Home ownership”, som skulle göra det möjligt för fler amerikaner att äga ett 

hus. De båda finansiella GSE-instituten expanderade kraftigt under denna period. En 
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betydande lagändring under Home ownership-programmet var ändringen i kapitalbaskravet. 

Då det tidigare var möjligt att låna ut tolv gånger det egna kapitalet innebar den nya 

lagstiftningen att man nu kunde låna ut 40 gånger det egna kapitalet. (Shiller, 2008) 

 

President Bush fortsatte 2004 med sitt program “The American Dream” (The White House, 

2004) att uppmuntra låntagare, genom lagstiftning, till oansvarigt beteende eftersom bankens 

säkerhet bara bestod i den belånade fastigheten och aldrig i låntagarens övriga tillgångar eller 

inkomst. Detta gör det möjligt för låntagare, vars fastigheter blivit mindre värda än de lån som 

tecknats, att helt enkelt överge fastigheten och skicka nyckeln till banken. Banken har ingen 

möjlighet att ställa ytterligare krav på låntagaren. Kunden får vinsten i positiva utfall och 

banken tar förlusten vi de negativa. Banken går med på affären då den inte behöver bära 

risken eftersom krediten värdepapperiserats (Lybeck, 2009). Värdepapperiseras innebär helt 

enkelt att man säljer lånen vidare i form av värdepapper, vilket bankerna gjorde för att 

minimera risken (Chorafas, 2009). De två största investmentbankerna som köpte dessa lån i 

form av värdepapper var Lehman Brothers och Bear Sterns (Lybeck, 2009). 

Investmentbankerna skiljde sig från flertalet andra banker, då de inte styrdes av samma 

regelverk. Lehman Brothers, Bear Sterns, Morgan Stanley, Goldman Sachs och några andra 

investmentbanker kunde mörka viss information i sina årsredovisningar och på så sätt dölja 

hur relationen mellan tillgångar och skulder faktiskt såg ut (Chorafas, 2009). 

 

En faktor som är relativt specifik för den amerikanska villamarknaden är betydelsen av 

spekulation. 28 procent av all husköp 2005 och 22 procent 2006 har beräknats till att vara 

gjorda i rent spekulativt syfte av personer som aldrig själva avsåg att använda bostaden. 

Enligt Johan A. Lybeck är detta ett fenomen som nästan helt saknas i Europa, med Irland och 

Spanien som undantag (Lybeck, 2009). 

 

År 2006 nådde den amerikanska bostadslånemarknaden sin klimax. 75 procent av alla nya 

subprimelån värdepapperiserades via Mortage Backed Securities (MBS), emissionsvolymerna 

var då som störts. Värt att påpeka är att det typiska subprimelånet som togs upp 2006 hade en 

så kallad “loan to value”, det vill säga lånets andel av villans marknadsvärde på 88 procent. 

Känsligheten för prisfall blir då extremt hög, då det inte krävs något större prisfall förrän 

fastigheten är mindre värd än det upptagna lånet (Lybeck, 2009). 
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Den femte februari 2007 gick den första bostadsbanken i konkurs. Krisen var ett faktum. Hela 

den följande våren upplevde allt fler storbanker likviditetsbrist eftersom förtroende mellan 

bankerna försämrat. Ingen visste vilken bank som satt inne på flest subprimelån och till följd 

av detta höjdes internräntan för bankerna kraftigt. Den amerikanska centralbanken, The 

Federal Reserve, delar ut 43 miljarder dollar i stöd till de amerikanska bankerna. Även 

Europeiska centralbanken fick gå in och stötta europeiska banker som gjort stora investeringar 

i de omtalade, amerikanska bostadsobligationerna (Lybeck, 2009). 
 

På en stor kongress med amerikanska centralbanken hösten 2007 varnar Robert J. Schiller, 

professor i nationalekonomi på Yale University, för ett stort prisfall på omkring 50 procent. 

På mindre än ett år sänkte Federal Reserve räntan från fem till en procent. Vid denna punkt 

hade krisen börjat sprida sig på allvar. Flera europeiska banker, precis som de amerikanska, 

fick göra kraftiga avskrivningar. I början på 2008 skriver banker som Crédit Suisse, Deutsche 

Bank och Barclys ner sina tillgångar. Sist men inte minst, kommer 2008 det stora prisfallet på 

bostäder i USA (Lybeck 2009). 

 

Den internationella krisen nådde Sverige hösten 2008. Landet hade fram tills dess inte berörts 

nämnvärt av den finansiella problematiken som kokade både i USA och i centrala delar av 

Europa. Bankerna hade visserligen fått högre finansieringskostnader samtidigt som de kunde 

märka av problemen som låg i dollarmarkanden. Men eftersom Svenska aktörer generellt inte 

hade särskilt stora exponeringar mot den amerikanska subprimemarknaden hade Sverige 

klarat sig undan relativt bra. Det var Lehman Brothers konkurs som utlöste krisen i Sverige 

och orsakade att bankernas internräntor steg kraftigt. Precis som för banker världen över 

ändrades förutsättningar gällande finansiering på internbanksmarknaden, även här på 

hemmaplan. Löptiderna blev allt kortare och möjligheten till långsiktig finansiering försvann 

nästan helt. Hur Sverige kom att påverkas rent konkret av den finansiella krisen hade mycket 

att göra med de unika banksystem som landet har. (Finanskriskommittén, 2013:6) 

 

De fyra storbankerna, med täta förbindelser till varandra, stod för 75 procent av 

balansomslutningen på den svenska bankmarknaden. Banksektorn i Sverige var, och är 

fortfarande, central och utgjorde en stor del av hela den svenska ekonomin. Deras tillgångar 

2008 motsvarade fyra gånger Sveriges BNP, vilket i sig var dubbelt så mycket som EU-

genomsnittet (Riksbanken, 2012). Det faktum att svenska storbanker i större utsträckning än 

andra nationella bankväsenden jobbar gränsöverskridande med varandra medför vissa 
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komplikationer när en kris som den globala finanskrisen uppstår. Då fungerande 

internationella överenskommelser helt saknades för hur man skulle hantera 

gränsöverskridande bankkoncerner i kris uppstod en, i sammanhanget svår, komplikation. 

(Finanskriskommittén, 2013:6) 

 

Sårbarheter visade sig även i storbankernas beroende av marknadsfinansiering. Med andra ord 

deras beroende av en välfungerande internbank och värdepappersmarknad, en marknad som 

under 2008 var långt ifrån välfungerande (Finanskriskommittén, 2013:6). 

 

Ytterligare ett problem som blottades under krisen i Sverige var bankernas exponering mot 

Baltikum. Det var främst Swedbank och SEB, men även Nordea, som under en längre period 

hade byggt upp en betydande del i de baltiska ekonomierna. De hade vuxit kraftigt under ett 

antal år, men drabbades hårt när världsekonomin försämrades. Detta resulterade i att flera 

svenska storbanker redovisade stora kreditförluster (Finanskriskommittén, 2013:6). 
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3. Metod 

I den här delen beskrivs val av metod och hur arbetsprocessen kommer att fortlöpa. Val av 

respondenter och intervjuguidens utformning presenteras. Därefter diskuteras studiens 

reliabilitet och validitet. Till sist görs en kritisk utvärdering av metod och källor. 

 

3.1. Val av metod och operationalisering 
För att svara på samtliga forskningsfrågor inleder vi med att bygga upp en teoretisk och 

litteraturmässig referensram. Vi börjar med en orientering i begreppet finansiell stabilitet för 

sedan att studera tidigare finansiella kriser och deras enskilda händelseförlopp. 

Litteraturgenomgången avslutas med Internationella valutafondens varningar och deras 

belägg för dessa. När utvärdering av lämplig metod gjordes i uppsatsens inledande fas var 

syftet i fokus. Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för hur Sveriges 

bostadsmarknad idag kan påverka finansiell stabilitet. Det läggs stor vikt vid generaliserbarhet 

inom kvantitativ forskning men eftersom vi inte har generalisering som avsikt lämpar sig 

kvalitativ metod väl för denna fallstudie. En annan skillnad mellan kvantitativ- och kvalitativ 

forskning är att den förstnämnda gör data kvanitiferbar medan den andra har mer tolkande 

inslag av materialet som samlats in. Också av den anledningen ansågs kvalitativ forskning 

vara bättre lämpad för vår studie, då fokus i större utsträckning läggs på djupet av det 

insamlade materialet och ger en ökad förståelse för helheten av ämnet som undersöks 

(Bryman & Bell, 2013). Datainsamlingen vi sedan gör i form av semistrukturerade intervjuer 

med utvalda personer (se tabell 2) kommer att genomföras i syfte att skapa en bild av dagens 

situation på den svenska bostadsmarknaden. Intervjuformen med semistruktur valdes då ett 

viktigt mål med våra intervjuer är att svaren från de olika respondenterna är jämförbara. För 

att det skall vara möjligt krävs en fast struktur. Vårt andra mål med intervjuerna är att 

respondenterna alltid ska kunna känna sig fria att utveckla sina idéer utförligt och inte behöva 

känna sig låsta till en mall. Med detta mål insåg vi att det krävdes flexibilitet från vår sida 

gällande frågornas ordningsföljd. Allt för att få ett så naturligt samtal som möjligt och för att 

låta respondenten utveckla sina synpunkter fritt. Med de här två målen föll det sig naturligt att 

använda sig av semistrukturerade intervjuer, då vi kommer att använda en färdig mall till 

samtliga intervjuer men samtidigt vara flexibla i samtalet och inte avbryta när en respondent 

går utanför intervjuguidens ramar (Denscombe, 2009).  
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Vi har valt att presentera och sammanfatta vår kvalitativa datainsamling under fyra 

ämnesområden gemensamt med vår analys. Dessa ämnesområden följer den struktur vi 

utformat i vår intervjuguide. Frågorna i intervjuguiden, med förankring i teori och IMF:s 

varningar, har vi valt att slå ihop till fyra större ämnesområden inför vår resultat- och 

analysdel. Denna presentation underlättar då vi lyfta fram essensen ur materialet vi samlat in, 

utan att gå in på detaljnivå i allt för stor utsträckning. I vår analys väver vi samman teori, 

IMF:s varningar, tidigare finansiella kriser och materialet vi fått under genomförda intervjuer. 

Avslutningsvis följer en diskussion där vi svarar på vår problemformulering och 

forskningsfrågor, i detta kapitel kommer även rekommendationer till vidare forskning. 
 

I vår uppsats kommer en deduktiv ansats att tillämpas när vi beskriver förhållandet mellan 

teori och praktik. Utvald teori ligger till grund för hur observationer genomförs och hur 

resultat kan presenteras och analyseras (Bryman och Bell, 2013). Studien vi genomför, med 

syfte och forskningsfrågor i åtanke, kommer att ta formen som både komparativ och 

deskriptiv. Komparativ i den mening att vi först vill jämföra vad som har kännetecknat 

tidigare finansiella kriser och vidare kunna diskutera både likheter och skillnader mot den 

aktuella situationen på Sveriges bostadsmarknad. Uppsatsen måste även ses som deskriptiv då 

vi syftar till att ge en förklarande bild av den koppling Sveriges bostadsmarknad har till den 

finansiella stabiliteten. 
 

3.2. Urval av respondenter 
Respondenterna har valts för att gemensamt ge oss en god inblick i hur Sveriges finansiella 

stabilitetssystem är uppbyggt. Samtliga myndigheter i Sverige, som arbetar med att 

upprätthålla finansiell stabilitet, har intervjuats samt de fyra storbankerna som har en central 

roll i systemet. För att få en mer utomstående syn på den finansiella stabiliteten och rådande 

situation på bostadsmarknaden valde vi även att intervjua professor Hans Lind. Vi har 

kontaktat varje enskild organisation för att sedan låta dem hänvisa oss vidare till mest lämplig 

person inom organisationen, en sorts av bekvämlighetsurval. Kravet vi ställde på våra utvalda 

intervjupersoner var att personen kunskapsmässigt kunde representera organisationen och att 

de således vet organisationens ställning i de aktuella frågorna (Bryman & Bell, 2013). 
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Tabell 2: Översikt av utvalda organisationer och respondenter 

Organisation Respondent -/er Avdelning 

Finansinspektionen Sten Hansen, Johan Berg Ekonomisk analys 

Riksgälden Mårten Bjellerup, Marianna Blix Utvecklingsenheten 

Riksbanken Riksbanken Finansiell stabilitet 
   

Handelsbanken Peter Grabe Investor Relations 

Swedbank Åke Gustafsson Makroanalys 

SEB Americo Fernandez, Jens Magnusson Analytiker privatekonomi 

Nordea Bengt Roström Makroanalys 
   

KTH Hans Lind Professor i fastighetsekonomi 

 
 
3.3. Val av intervjufrågor 
Vid utformningen av intervjufrågorna har vi tagit hänsyn till generella regler såsom: att alltid 

ha problemformulering i åtanke, vad vi är ute efter, samt att ställa oss frågan hur vi själva 

skulle besvara en viss fråga (Bryman & Bell, 2013). Intervjuguiden utformades framför allt 

till ett verktyg i syfte att kartlägga läget på den svenska bostadsmarknaden. 

 

De två första frågorna (fråga 1 och 2) är av mer allmän och beskrivande karaktär. Tanken med 

fråga 1 är att respondenten med egna ord ska få förklara organisationens arbete för att 

upprätthålla den finansiella stabiliteten. Fråga 2 ställs med anledning av att det finansiella 

systemet är komplext. Vi ville inte leda in våra respondenter på problem som de kanske inte 

ser som problem, utan ge dem möjlighet att prata fritt och utförligt om både interna och 

externa faktorer som de ser kan påverka den finansiella stabiliteten. En koppling till Minsky´s 

teori görs i och med frågan om vad som kan komma att skapa finansiell instabilitet. De här två 

inledande frågor kopplas samman och utgör vårt första ämnesområde i resultat- och 

analysdelen: Arbetet för att upprätthålla den finansiella stabiliteten och risker mot den. 

 

Nästkommande tre frågor (fråga 3 - 5) ställdes för att få de olika aktörernas bedömning av den 

rådande situationen på bostadsmarknaden. Fråga 3 ställdes för att få ett svar på hur allvarlig 

de anser situationen på bostadsmarknaden vara. Med följdfrågan, om hushållens 

skuldsättning, vill vi belysa det som ofta framställs som ett problem, som kan komma påverka 
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den finansiella stabiliteten. Följdfrågan snävar in respondenten på det som är centralt för vår 

uppsats. Fråga 4 är en direkt koppling till Minskys teori för att se om bostadsmarknaden är en 

marknad som är utsatt för spekulation eller om prisuppgången kan förklaras av fundamentala 

faktorer. Frågorna 3 till 5 utgör ämnesområdet som vi kallar för: Problematik kopplat till den 

Svenska bostadsmarknaden, i vår senare resultat- och analysdel. 

 

Amorteringsfrågorna (fråga 6 och 7) valdes på grund av att det är ett aktuellt ämne vars åtgärd 

främst görs för att dämpa hushållens skuldsättning. Fråga 6 ställs med utgångspunkt i att 

amorteringskulturen är stark i flera europeiska länder, medan Sverige har ett 

amorteringsbeteende som skiljer sig åt. Då Finansinspektionens amorteringsförslag har 

diskuterats flitigt vill vi med fråga 7 öka förståelsen för varför de anser att amorteringskrav är 

nödvändigt och vad de övriga respondenterna anser om dem. 

 

Bankerna har en central roll i det finansiella systemet och då även i upprätthållandet och 

främjandet av finansiell stabilitet. Därför ställs frågan om de aktuella Basel-bestämmelserna 

(fråga 8) som innebär ett ökat krav på bankernas kärnprimärkapital och hur de påverkar deras 

arbete inom finansiell stabilitet. 

 

Med tanke på att vi i Sverige aldrig tidigare upplevt en nollprocentig reporänta (fråga 9) 

tyckte vi det var intressant att beröra och om det i sig för med sig några risker för den 

finansiella stabiliteten. Fråga 6 - 9 bildar ämnesområdet Myndighetsåtgärder under resultat 

och analys. 

 

Fråga 10 är direkt kopplat till en av de tre faktorer IMF varnar för kan leda till kraftiga prisfall 

på bostäder, nämligen om det skulle byggas i för stor omfattning under kort tid. Denna fråga 

presenterar vi i ämnet IMF:s faktorer under resultat och analys. 

 

Sista frågan (fråga 11) ställs med respekt för respondenternas kunskap inom området. Om det 

är något väsentligt med anknytning till uppsatsens syfte som inte tagits upp vill vi ge 

respondenternas möjlighet att belysa det. Sen är det upp till författarna att besluta om det 

ligger inom tidsramen och uppsatsens avgränsningar att undersöka det som sägs här vidare. 
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3.4. Genomförande av intervjuer 
Sju av åtta intervjuer genomfördes i personliga möten med respondenten. Under mötena 

jobbade vi oss igenom vår intervjuguide under öppna samtalsförhållanden. Författarna ansåg 

det viktigt att båda var närvarande under samtliga intervjuer då tolkningen av materialet var 

en väsentlig del av uppsatsen. Den semistrukturerade formen hjälpte oss att skapa en relativt 

avslappnad stämning. Vi kunde vara flexibla med ordningsföljden på frågorna och de 

intervjuade fick alltid möjlighet att svara uttömmande och utveckla sina tankar och idéer. En 

intervju genomfördes via e-post. Vi ombads skicka frågorna i ett dokument där respondenten 

sedan fyllde i sina svar, för att sedan skicka dem tillbaka till oss. Vi diskuterar detta vidare i 

reliabilitetsavsnittet nedan. 

 
3.5. Reliabilitet och validitet 
I kvalitativ forskning används inte begreppen reliabilitet och validitet i samma utsträckning 

för att ge en bild av kvaliteten i en undersökning som det gör i kvantitativa studier. Men en 

anpassning av begreppen har arbetats fram för att utveckla kriterier för bedömning av 

kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). 

 

Den externa reliabiliteten undersöker i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras 

(Bryman & Bell, 2013). I kvalitativ forskning är den externa reliabiliteten vanligtvis låg och 

inga undantag för det i vår studie. Vi är medvetna om att det är väldigt svårt att frysa en 

intervjumiljö för framtida replikation och det är inte något vi försökt uppnå eller lagt fokus på 

i vår studie. Intern reliabilitet beskriver Bryman & Bell (2013) som den vikt forskarna lägger i 

att komma överens om hur de ska tolka intervjuerna. Vi ansåg det viktigt att båda författarna 

var på plats under samtliga intervjuer för att säkerställa att vi tolkade respondenternas svar på 

liknande sätt. Användandet av semistrukturerade intervjuer gjorde att vi på ett enkelt sätt 

kunde jämföra intervjusvaren med varandra vilket ökar reliabiliteten i studien. Tyvärr sjönk 

reliabiliteten med Riksbankens intervju då deras mailsvar inte gick att jämföra med de andra i 

samma utsträckning. 

 

I kvalitativ forskning anpassas den externa validiteten till den utsträckning våra resultat kan 

generaliseras (Bryman & Bell, 2013). Avsnittet med de tidigare finansiella kriserna är något 

vi har svårt att generalisera till alla kriser, då respektive kris är inom en egen tidsepok samt att 

de ekonomiska förutsättningarna är något som ändras över tid. Vi anser inte 

generaliserbarheten ha hög prioritet i vår studie då vi bedriver forskning i form av en 
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fallstudie. Ett försök har däremot gjorts för att analysera mönster och särdrag för att se 

likheter med dagens situation. Vi har försökt skapa en hög intern validitet i vår studie genom 

en personlig intervjuform där vi anpassat frågorna så att de kan ge svar på våra teoretiska 

idéer. Våra intervjuer har pågått mellan 45-75 minuter vilket skapat en social närvaro för att 

säkerställa en hög grad av överensstämmelse med vad vi vill få ut av frågorna (Bryman & 

Bell, 2013). Våra intervjupersoner representerar antingen bankväsendet eller myndigheter, 

med ett undantag som utgörs av professor Hans Lind, från KTH. Genom att ha tagit del av 

deras offentliga rapporter har vi försökt bekräfta rimligheten att vår insamlade data stämmer 

överens med organisationens syn i frågan vilket förbättrar studiens tillförlitlighet. 

 
3.6. Käll- och metodkritik 
Kritik kommer här att föras mot våra källor och vår metod. Med avsnittet vill vi belysa 

eventuella brister i vårt material och val av teori, men också beskriva de svårigheter vi stött på 

under processen. 

 

3.6.1. Källkritik 

Våra källor och intervjupersoner har valts för att kunna ge en syn på den tillfrågade 

organisationens ställning i de olika frågorna. Vi har blivit hänvisade till de utvalda 

intervjupersonerna inom organisationen som anses besitta kunskap inom området som är 

tillräcklig för att kunna svara på våra frågor. Respondenten från Riksbanken hade vi bara 

kontakt med via epost. Nackdelen med det är att vi inte fick ta del av resonemangen bakom 

svaren. Det ger inte heller möjlighet att ställa följdfrågor i lika stor utsträckning. Skriftliga 

svar kan också öppna upp för fler missförstånd då vi inte kunnat förklara frågorna om 

oklarheter uppstått. Det begränsar intervjuaren och ger inte alls samma flexibilitet som en 

semistrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013). 

 
3.6.2. Metodkritik 

Kvalitativ forskning kritiseras ofta för att inte vara tillräckligt objektiv, forskarens egen 

uppfattning av vad som är viktigt och vad som skall belysas har en tendens att genomsyra 

forskningen som bedrivs (Bryman & Bell, 2013). Detta kan även hävdas i vår fallstudie, då vi 

är medvetna om att vi gått in i processen med vissa obalanserade förkunskaper och haft en 

möjlig skev problemfokusering som utgångsläge. 
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3.6.3. Intervjuer 

Det finns flera nackdelar med intervjuer som datainsamlingsmetod. Metoden producerar ofta 

mindre-, eller helt icke-standardiserade svar och kan därför bli svåra att analysera och jämföra 

med varandra (Descombe, 2009). I vår studie blir detta tydligt då vi under våra 

semistrukturerade intervjuer får fram data som inte är kodad i förväg. Intervjuformen är 

flexibel, men öppenheten medför lätt brister i dataanalysen. I vår resultat- och analysdel 

försöker vi bemöta bristerna och problematiken genom att på ett transparent och objektivt sätt 

presentera alla de intervjuades åsikter under olika ämneskategorier. För att efter detta, under 

samma ämneskategorier, analysera materialet mot övrig teoretisk- och litteraturmässig 

referensram. 

 

Ytterligare en nackdel som måste beröras då man använder sig av intervjuer är 

tillförlitligheten. Som forskare måste vår personliga inverkan på de intervjuade under 

pågående samtal tas i beaktning. Forskarens inverkan gör att det blir svårt att uppnå 

objektivitet (Descombe, 2009). Datan vi samlat in under våra genomförda intervjuer, i dess 

kontext, kan helt klart ses som unik vilket skapar låg tillförlitlighet. Intervjuguiden, som vi 

använt oss av genom hela intervjuserien, är det hjälpmedel vi har för att stärka upp och 

minska den effekt av låg tillförlitlighet som bildas av forskarens personliga inverkan. 

En sista nackdel med intervjuer vi vill beröra är intervjuareffekten. Effekten syftar till att folk 

tenderar att inte alltid göra det som de påstår att de gör (Descombe, 2009). Detta är något vi 

måste ta hänsyn till i vår uppsats. Alla våra respondenter representerar en större myndighet 

eller bank och kommer troligtvis försöka att svara, så långt det är möjligt, utifrån 

myndighetens eller bankens policy. Vi är medvetna om intervjuareffekten som kan uppstå när 

vi bedriver vår forskning, då det kan bli svårt att skilja på vad som är önskvärt beteende hos 

våra respondenter och vad som är faktiskt beteende. 

 

I den inledande fasen av uppsatsarbetet fattades beslutet om avgränsning till de myndigheter 

som aktivt arbetar med upprätthållandet och främjandet av finansiell stabilitet. De 

myndigheterna är Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden. Finansdepartementet med 

både förtroendevalda och anställda tjänsteman, är inte en del i vårt insamlade intervjumaterial. 

I efterhand vill vi föra kritik mot denna avgränsning. Finansdepartementet har en betydande 

roll i arbetet som rör finansiell stabilitet och deras syn hade varit intressant att ta del av. Vår 

förhoppning är att myndigheternas syn på problematiken överensstämmer med departementet, 

då dessa jobbar under departementet. 
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3.6.4. Intervjuguiden 

Intervjuguiden är först och främst utformad efter vald teori, men även IMF:s varningar. Viss 

kritik finns att lyfta mot både val av frågor samt frågornas utformning. Tittar vi på valet av 

frågor ser vi framförallt till IMF:s varningsfaktorer som berörs under flera frågor men 

specifikt har vi bara frågat om en utav tre faktorer som de varnar för. Denna reflektion slog 

oss i mitten av intervjuserien och då ville vi inte ändra på utformningen av guiden, för att 

hålla högre reliabilitet. Även om samtliga varningsfaktorer har lyfts automatiskt under våra 

intervjuer, av intervjuarna själva, kan vi i efterhand absolut se att vi borde varit mer 

konsekventa när vi utformade intervjuguiden och frågat specifikt om alla tre. Även 

utformning av vissa frågor kan i efterhand diskuteras. Diskussion om huruvida vi tvingar 

respondenterna till önskade svar bör belysas, då vi i vissa frågor lägger in värdeladdade ord 

utan att definiera deras “laddning”.   
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4. Resultat 
Här redovisas en sammanfattning av det empiriska materialet som insamlats med hjälp av 
kvalitativa intervjuer. Avsnittet börjar med en presentation av studiens respondenter. Sedan 
följer en sammanfattning av det insamlade intervjumaterialet under fyra områden: Finansiell 
stabilitet och er roll i det finansiella systemet, Sveriges bostadsmarknad och dess risker, 
Myndighetsåtgärder och IMF:s faktorer. 
 

4.1. Presentation av respondenter 
Vi vill inleda med att presentera våra intervjupersoner mer ingående. 

Från forskarvärlden har vi samlat intervjumaterial från Hans Lind, professor i 

fastighetsekonomi på KTH. Hans Lind har en gedigen bakgrund i ämnet och skrivit böcker 

inom fastighetsekonomi.  
 

Finansinspektionen representerades av Johan Berg och Sten Hansen, båda har en längre 

erfarenhet av myndighetsarbete och har skrivit rapporter om hur Finansinspektionen arbetar 

för den finansiella stabiliteten.  
 

Riksgäldens Mårten Bjellerup och Marianna Blix. Mårten Bjellerup var nyligen med i 

finanspolitiska rådets sammanträde där de tillsammans med övriga myndigheter och 

Finansdepartementet diskuterade upprätthållandet av finansiell stabilitet. Marianna Blix har 

tidigare arbetat på Riksbanken och har nu tagit med sig sin erfarenhet till Riksgälden.  
 

Bankväsendet representerades av de fyra storbankerna. Nordea och Swedbank representerades 

av Bengt Roström respektive Åke Gustavsson. Båda arbetar som makroanalytiker och i deras 

arbete ingår dagligen att analysera den svenska bostadsmarknaden ur ett makroekonomiskt 

perspektiv. SEB ställde upp med två respondenter, Americo Fernandes och Jens Magnusson 

som arbetar med privatrådgivning mot bankens kunder. Peter Grabe har arbetat inom 

Handelsbanken under en längre tid och arbetar idag på investor relations. Han var den som 

banken rekommenderade som lämpad för att svara på våra intervjufrågor. 

 
4.2. Resultat av Intervjuer 
 

4.2.1 Arbetet för att upprätthålla finansiell stabilitet och riskerna mot den  

Som representant från forskarvärlden anser Hans Lind att hans och kollegornas främsta 

uppgift är att bidra med att kunna se vad som händer i samhället. Vidare menar Lind att alla 
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myndigheter har anställda forskare, men det som skiljer arbetet som Lind och hans 

forskarkollegor är att de kan se mer objektivt på situationen utan att ha bindningar till olika 

intressenter inom en organisation 
 

Jag och mina kollegor kan säga vad som faller oss in. Det är det som är vår roll. Att se saker utifrån, 
objektivt och också se till det historiska perspektivet. Vi ska ju helt enkelt försöka förstå vad som händer 
och sen ska vi försöka säga något om vi tycker att vi har en oroande tendens. 
 

 
Hans Lind tycker i dagsläget inte att det finns något hot mot den finansiella stabiliteten. Där 

skiljer sig hans åsikter mot de andra tillfrågade organisationerna. 
 

Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken har ett övergripande ansvar att se till att det 

finansiella systemet efterföljs. Exakt hur skiljer sig mellan de tre myndigheterna.	   
 

Finansinspektionens traditionella roll är att utöva tillsyn över banker och försäkringsbolag. 

Alla	  de	  som på något sätt har ett utbud av finansiella tjänster menar Sten Hansen på 

Finansinspektionen. Kollegan Johan Berg utvecklar deras arbete 

 
Man kan säga att det finns två stora delar i tillsynen över bolagen. Det ena är att till se att bolagen 
eftersträvar de regler vi har vilket tar mycket tid. Men också se vad som håller på att hända i branscherna, 
möjliga risker och hur vi kan utveckla regelverket och utforma nya regler är en stor del av vår uppgift.  
 
Utöver det kan man tillägga att vi har lagar av Riksdagen, förordningar av regeringen och vi arbetar med 
föreskrifter, och föreskrifter är både föreskrifter men även allmänna råd. De har i princip samma status. 
Men föreskrifterna utformar vi själva och de har stöd i lagen. Så vi kan inte utföra vilka föreskrifter som 
helst utan det måste finnas någon koppling till lagarbetet.  

 
 
Riksgälden arbetar inte lika aktivt för förbyggande av makrotillsyn som Finansinspektionen 

gör. Deras roll innebär med att de är stödmyndighet för krishantering men de har också hand 

om till exempel insättningsgarantin, förklarar Mårten Bjellerup på Riksgälden. “Det är en 

viktig del av infrastrukturen för den finansiella stabiliteten på det sättet att konsumenter ska 

känna en trygghet i att pengarna inte försvinner.” 

 
Riksbankens främsta uppgift är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. 

Riksbanken beskrev uppgifterna så här i ett mejl 

 
I praktiken innebär uppdraget att Riksbanken har ett ansvar för att främja finansiell stabilitet. Riksbanken 
definierar finansiell stabilitet som att det finansiella systemet kan upprätthålla sina tre grundläggande 
funktioner – förmedling av betalningar, omvandling av sparande till finansiering och riskhantering – och 
dessutom ha motståndskraft mot störningar som hotar dessa funktioner.  
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Myndigheterna har en gemensam syn på den sårbarhet som bankerna utgör i det svenska 

finansiella systemet. Det faktum att vi har fyra dominerande banker som är beroende av 

marknadsfinansiering och att de är verksamma utanför Sveriges gränser, ser samtliga 

myndigheter som en svaghet. Än så länge är svagheten bara identifierad och utgör i dagsläget 

inget hot mot den finansiella stabiliteten. Enligt Finansinspektionen blir denna identifierade 

svaghet bara ett hot om större problem i omvärlden uppstår.  
 

Alla tillfrågade storbanker är ense om att deras uppgift för att upprätthålla det finansiella 

systemet handlar om gedigen kreditprövning och att inte ta för stora risker i sin utlåning. 

Handelsbanken och Nordea summerar det nedan på ett överskådligt sett. 
 

Jag tror det är ganska naturligt för banker idag att ha stabilitet som ledstjärna i synnerhet efter 90-
talskrisen och för den delen det som utspelades för ett par år sen. Man kan inte ta för mycket risk, tar man 
för mycket risker kommer det förr eller senare slå tillbaka. Och på det sättet som vi arbetar för finansiell 
stabilitet är genom väldigt ansvarsfull kreditgivning.  
 
För Nordeas räkning och då kan man väl säga flera olika saker men att det viktigaste för att upprätthålla 
den finansiella stabiliteten, det är att vi har en välskött bank som har god lönsamhet och med välskött 
bank menar man då ett normalt risktagande utan att göra spekulativa satsningar och riskera stora 
kreditförluster.   

 
 
På frågan vad som utgör potentiella hot mot den finansiella stabiliteten belyser Nordea, 

Swedbank och SEB samma problem som myndigheterna med en ökad internationell oro 

utanför Sveriges gränser.  
 

Internationellt har vi en hel del kriser som är potentiella hot, vi har Rysslandskrisen som kanske inte är 
det största. Men jag skulle säga det Europeiska banksystemet. Som inte är helt friskt. - Intervju Swedbank 
 
Den största skulle jag nog säga; då skulle jag titta utanför Sverige. Då skulle jag säga någon form att 
importerad instabilitet, närmast till hands ligger ju Euro-krisen, och problemen med valutaunionen. Precis 
som vi importerade den förra krisen via subprimelån kan jag tänka mig att störst risk just nu det är nog 
egentligen att vi importerar instabilitet från södra Europa.- Intervju SEB 
 

 
Under de närmaste fem åren ser inte Peter Grabe på Handelsbanken några direkta hot mot den 

och påpekar att för den finansiella stabiliteten är banksektorn extremt stabil och stark. “Jag 

skulle säga att även om konjunkturen viker så kommer inte bankerna förlora pengar på sin 

utlåning genom kreditförluster så det kommer äventyra den finansiella stabiliteten, det är 

osannolikt i närtid.” 

 
  



	   35	  

4.2.2. Problematik kopplat till den svenska bostadsmarknaden 

Samtliga intervjuade identifierar problematik kopplat till den svenska bostadsmarknaden, 

allmänt uttrycker några att det inte är en fungerande marknad. Citat nedan kommer från 

Finansinspektionen och SEB. 
 

I grund och botten handlar det väl om att bostadsmarknaden inte fungerar som en marknad borde fungera. 
Det ger upphov till många olika typer av problem. Så det mest alarmerande kanske är just det att den är 
ineffektiv, trögrörlig och den reagerar inte på normala marknadssignaler.  
 
Mest alarmerande får man väl säga är miss-matchen mellan utbud och efterfrågan. Det har under för lång 
tid byggts för lite bostäder. Vi har urbaniseringstrender som gör att folk fortsätter att flytta från land till 
stad och synnerhet i Stockholm.  

 
 
Priser 

När frågan kom till Peter Grabe om vad han ansåg vara mest alarmerande på den svenska 

bostadsmarknaden började han direkt att tala om den prisuppgång som Sverige haft på 

bostäder de senaste 15-20 åren. Han hänvisade bland annat till figur 4 under skuldavsnittet 

och belyste problematiken, som SEB nämner i föregående avsnitt, om prisernas utveckling 

som en konsekvens av utbudet. 
 

Vidare säger Peter Grabe på Handelsbanken att “Jag tror att den stora skurken ligger i 

bostadsbyggandet, att det inte byggs tillräckligt med bostäder, det är det som driver upp 

priserna och därmed skuldsättningen.” 

 

Det är inte bara Handelsbanken som diskuterar bostadsbyggandets inverkan på prisstegringar 

och skuldsättningsgrad. Under genomförda intervjuer nämns bostadsbyggandet och dess 

inverkan på priserna av i princip alla respondenter. Priserna och skuldernas ökning kan enligt 

respondenternas uppfattning förklarats av det vi kallar för fundamentala faktorer, naturliga 

ekonomiska förklaringar. Åke Gustafsson på Swedbank förklarar 

 

Prisernas och skuldernas uppgång kan i väldigt hög utsträckning förklaras av fundamentala faktorer. Och 
det är framför allt för vi har haft så lågt bostadsbyggande under lång tid. Det är egentligen från 90-talet i 
princip och den urbanisering som pågår plus att vi har en ganska hög invandring. 
 

 
När Hans Lind får frågan om vad som påverkat prisutvecklingen mest de senaste åren på den 

svenska bostadsmarknaden svarar han följande 

 
Det går inte att plocka ut en. Jag skulle säga att det är tre huvudsakliga faktorer, som samverkar. (1) 
Ekonomi; inkomster har ökat, inkomst efter skatt. Det har ju bland annat varit skattesänkningar. (2) 
Finansieringskostnader har fallit. Vi har mer pengar att röra oss med, det är billigare att låna. (3) Utbudet. 
Vi har ett begränsat utbud.  
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Finansinspektionen svarar följande på frågan om priserna på bostäder och dess utveckling 

De som tittar på bostadspriser kommer att komma fram till att en stor del av prisökningen är motiverad. 
Men man ska alltid komma ihåg att priserna kan falla ändå. Saker kan ändras som ändrar fundamentala 
faktorer också. Och i grund och botten handlar det om vad folk är villiga att betala just nu. Det är vår 
ståndpunkt också, vi är inte dramatiskt oroliga i nuläget över hur bostadspriserna har rört sig. Vi tror att 
skuldsättningen ännu mer går att förklara varför den rört på sig. Bostadspriserna till hög utsträckning 
också men där gör vi inte lika djupa analyser heller.  
 

 
SEB gör en liknande sammanfattning som Finansinspektionen när de besvarar frågan om 
prisuppgången på den svenska bostadsmarknaden 
 

Tycker vi att det går att förklara med fundamentala faktorer: ja det gör vi. Viktigaste av allt är utbud och 
efterfrågan och låga räntor. Boendekostnaden har inte ökat utan snarare minskat trots att priserna gått upp 
och sen då att vi haft en bra utveckling av disponibel inkomsterna både för att reallönerna har ökat och för 
att för att skatterna har sänkts senaste 6-8 åren. Den kombinationen gör att folk kan betala mer på sina 
bostäder och behöver betala mer för att priserna går upp. Men, med detta sagt. Allt kan se väldigt bra ut, 
och man kan tycka att man har kontroll på allt - tills man helt plötsligt inte har det.  
 

 
Vidare gör SEB en parallell till Irlands bostadsmarknad 
 

Vi har tillbringat lite tid att titta på Irland och när deras bostadsmarknad föll med 50-60%, så hade man 
exakt samma uppställning. Jo, men det ser ut som att det har dragit iväg här, men det är på grund av det 
här och det här, vi har det hela under kontroll. Så det är alltid så, att det alltid ser bra ut tills det inte gör 
det längre och då kan man sitta där med alla sina bra argument. Så vi kan inte helt avfärda riskerna med 
att det finns fundamentala faktorer, det är klart att det finns faktorer annars hade priserna inte gått upp… 
och det är klart att i någon mening så hade de holländska tulpanlökarna på 1500-talet också en förklaring i 
att efterfrågan översteg utbudet, det är då priserna stiger, men är det i sig ett argument för att de är rätt 
värderade? Njae, det är det ju inte, för marknaden har inte alltid rätt på det sättet. Fast vi tillhör ju ändå 
sidan som säger: vi är ju inte i någon spekulationsbubbla i den bemärkelsen. Men bara för att något inte är 
i en ”bubbla” betyder inte det att priserna inte kan gå ner. 

 
Nordea uttrycker oro för prisernas utveckling och svarar 
 

Priserna stiger alldeles för fort. Säg att bostadsrättspriserna ökar med 10-15 procent per år beroende på 
källa och månad och att villapriserna ligger rätt så stadigt på en ökning kring 7 procent och har legat där 
rätt länge vilket inte är lika alarmerande. Ska man jämföra med disponibel inkomsterna som ökar med en 
4-5 procent vilket är bra i och för sig men det är ändå långsammare. Framförallt gäller det bostadsrätter 
och orsaken till att priserna går upp är för att folk vill bo i centrala delar av stan och där finns det inte så 
mycket villor utan det är bostadsrätter och det är en trång sektor. Det är alarmerande. Vi anser inte att vi 
har en bostadsbubbla idag, det kan förklaras av fundamentala orsaker. Urbanisering, den goda 
ekonomiska situationen, hög efterfrågan i kombination med att det byggs för lite och har byggts för lite.  

 
 
 
Skulder 

Riksbanken och flera storbanker har uttryckt en viss oro över skuldernas utveckling de 

senaste åren. Detta trots att personerna, som blivit intervjuade, kunnat förklara mycket av de 

stora uppgångarna av skulderna. Riksbanken menar att “Hushållens höga och växande skulder 

bedöms utgöra en risk som kan hota såväl den finansiella som den realekonomiska 

stabiliteten. I detta sammanhang spelar de kraftigt ökande bostadspriserna också en roll.”  
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Nordea påpekar att de ser skuldernas utveckling som den största inhemska risken. 
 

Den inhemska risken är just den höga skuldsättningen. Den har stigit kraftigt och där har man diskuterat 
om det är nivån eller förändringstakten som är värst och det är som hönan och ägget, det är både och. 
Som vi ser det är hotet att bostadspriserna stiger snabbare än disponibel inkomst. Och det kan de göra ett 
tag men de kan inte fortsätta hur länge som helst.  
 

 
SEB bedömer risken liknande som svar på om den höga skuldsättningen ses som en risk. 

“Som svar på följdfrågan där; tycker vi att skuldkvoten är en riskfaktor och det tycker vi att 

det är. Det är absolut inget man ska negligera.” 

 
Finansinspektionen hänvisar under intervjun till sina rapporter och visar med figur 3 när 

skuldsättningen kommer på tal. Den visar att skuldsättningsgraden till nästan 80 procent har 

naturliga ekonomiska förklaringar. 
 
Figur 3. Förklarande faktorer till ökad skuldkvot 

 
Källa: Finansinspektionen (2014:a) 
 
Vidare pratar Sten Hansen från Finansinspektionen om vad som påverkat skuldutvecklingen i 

Sverige de senaste åren. Hansen hävdar att pris och skuld är tätt sammanlänkade. 
 

De ökade inkomsterna driver både skuld och pris - och hushållen har haft väldigt bra inkomstökningar. 
Betalningsviljan är god, priserna går upp och man kan bära lite mer skuld. Skuldkvoten har ökat på grund 
av att fler äger sin bostad idag, vilket innebär att fler har lån. Det har visat sig driva priserna också. Men 
det är klart att förväntningar på räntor, inflation och andra boenderelaterade kostnader, som skatter, kan 
också förklara prisuppgången. Det har vi också visat att det påverkat priserna och sen där igenom 
skulderna.  Där ökar skuldkvoten också till följd av räntor och priser. Och där är framför allt 
förväntningar som slår igenom. Så jag tror priserna kan förklaras med en uppgång på 10 % vardera i form 
av skatter och räntor så ungefär 20 %. 
 

 
Nordea uttrycker likande tankar kring skuldernas uppgång, som ett resultat av att allt fler äger 

sin bostad idag. 
 

Det är allmännyttan som sätter prisnivån. Så därför byggs inga privata hyresbostäder och kommuner som 
har byggt dessa har inte råd längre och då försvinner den här marknaden, den blir betydligt mindre och 
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det är framför allt bostadsrätter som byggs. Samtidigt så omvandlas väldigt många hyresrätter till 
bostadsrätter och vad får de för följd. Jo hyresrätter behöver inga insatser men det behöver bostadsrätter. 
Så både en ökning i beståndet av bostadsrätter och ombildningarna kräver kapital. Och vad får man tag på 
de, jo man får gå och låna hos banken och vad händer då. Jo hushållens skuldsättning ökar och där har vi 
en strukturell förändring inom hela systemet och då kan man fråga sig om det är farligt eller ej. Ja det kan 
man diskutera, det är ju en strukturomvandling i samhället som gör att hushållen blir tvungna att belåna 
sig för att kunna skaffa en bostad eftersom det är väldigt svårt att få tag på en hyresrätt idag. Du kan få 
det om du står i bostadsförmedlingens kö i 20 år men det är ingenting man får direkt, ja du kanske kan 
köpa på svarta marknaden men det blir ju som en bostadsrätt i alla fall. Vi ser att det är fundamentala 
faktorer, den här strukturomvandlingen är ju en, urbaniseringen är en, det låga byggandet är en med mera. 
Det viktiga är att det inte är spekulativa faktorer som ligger bakom. Man köper inte till sig flera 
fastigheter utan det är en genuin brist.  

 
 
Spekulation som riskfaktor nämner även Peter Grabe på Handelsbanken i vårt inledande 

samtal kring skuldsättningen. Och i enighet med Bengt Roström ser han inte spekulation som 

något utbrett fenomen på den svenska marknaden då han jämför med Danmark. “I Danmark 

var det nästan mer en folksport. Det finns inte det intresset i Sverige och det är framförallt 

styrt av att det finns en reglering på hyresmarknaden. Du kan inte ta ut vilka räntor och hyror 

som helst, så det är väldigt få spekulativa komponenter på fastighetsmarknaden” 

 

Peter Grabe, Handelsbanken, resonerar sig fram och visar med figur 4 varför han anser att 

skulden i relation till disponibel inkomst det inte är något att vara orolig för. Han anser att det 

låga bostadsbyggandet i relation till den urbanisering vi ser idag är kärnan till ökad 

skuldsättning. 
 

På nästa bild ser vi befolkningstillväxten i storstadsregioner från varje år från -91 och den grå linjen visar 
hur mycket husbyggen som påbörjats. Sen bilden till höger ser vi hur mycket som investerats i 
husbyggande i relation till BNP, i europiska länder. Då ser vi att Sverige är i en egen liga, vi har inte 
byggt alls i samma utsträckning som i andra länder, vi har byggt för lite. Det har drivit upp priser och det 
tillsammans med det faktum att det är fler som äger sitt boende idag. I Sverige så är ägandet betydligt 
mycket högre än i andra länder. Idag är det hopplöst att få tag på ett hyreskontrakt. Det går ju inte.  
 

 
Figur 4. Befolkningstillväxt och Nybyggnation 1991-2013 Figur 5. Investeringsgrad i förhållande till BNP

 
Källa: SCB & Sveriges Riksbank, sammanställt av Handelsbanken 
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Samtliga respondenter pekar ut skulderna i relation till disponibel inkomst som ett dåligt mått 

på skuldernas utveckling.  Då detta är ett mått som ofta framställs i media, menar banker, 

myndigheter och Hans Lind att man istället borde titta på skulderna i relation till disponibel 

inkomst plus alla övriga tillgångar. Figur 6 nedan kommer från Finansinspektionens rapport 

(Finansinspektionen, 2013), en figur som Johan Berg och Sten Hansen från 

Finansinspektionen själva refererar till under intervjun.  
 
Figur 6. Hushållens förmögenhet och skulder i relation till disponibel inkomst i procent 1971-2011 

 
Källa: Finansinspektionen (2013) 
 
 

Peter Grabe på Handelsbanken visar oss två bilder (figur 7 och 8) när han pratar om skulder 

mot disponibel inkomst som mått 
 

Det är oftast det mått som refereras till. Om du tar den här bilden (bild 7) till exempel, ser vi att det stigit 
ifrån i början på 2000-talet kring 120 procent. Röda linjen är det mer relevanta måttet och beskriver hur 
mycket vi lägger på hushållsräntor i förhållande till disponibel inkomst. Hur stor del av ens inkomst man 
lägger på räntor. 
 

Figur 7. Hushållens skuld och räntebetalningar i relation till disponibel inkomst 1970-2014 

 
Källa: Sveriges Riksbank, sammanställt av Handelsbanken 
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Men det intressanta här är att av den uppgången från 120-175 procent kan man säga att 10-15 
procentenheter förklaras av att man ombildar hyresrätter till bostadsrätter. Så det är en stor förklaring man 
måste komma ihåg. Problemet är att det här bara är ena sidan av myntet. Går vi till nästa bild så ser vi 
varför skuld mot disponibel inkomst är ett tokigt mått. Om man istället kollar på hur mycket tillgångar 
hushållen har, det är ju två sidor av människors balansräkning. Man lånar men sen har man också 
tillgångar. Om man tar skuld mot disponibel inkomst har man bara kollat på ena sidan och även om vi tar 
bort prisuppgången på bostäder som vi har haft senaste åren, så har tillgångarna som hushållen har ökat 
betydligt snabbare än skulderna. Den här bilden, den blå linjen visar totala skulder i relation till totala 
tillgångar. Och den blå linjen bara fastigheterna, hur mycket skulder man har mot fastighetsvärdena. Och 
då ser man ju att det här är ingen alarmerande trend utan snarare tvärtom, det har ju gått ner sedan 90-
talet. Så ska man göra ett balansmått av det och ta tillgångar mot skulder som referensmått då ser 
situationen inte alls så alarmerande ut. 
 

 
Figur 8. Svenska hushållens balansräkning 1971-2013 

 
Källa: Sveriges Riksbank, sammanställt av Handelsbanken 
 
 
Åke Gustavsson, Swedbank, resonerar på följande sätt kring skulderna 
 

Man kan se på det där på många olika sätt, jag menar skuldsättningen är väldigt hög i förhållande till 
disponibelinkomsten. Vi ligger på ungefär 175 procent och under 90-talskrisen hade vi 135 procent. Men 
så givet det så är skuldsättningen hög och det är på många sätt Riksbankens vy, de tittar väldigt mycket på 
det måttet. Men räntekvoten är inte speciellt hög, det vill säga hur stor del av disponibelinkomsten går åt 
till räntebetalningar. Det är inte alarmerande på något sätt men det som jag tycker man ska ha ögonen på 
det är, nu tror ingen att räntorna kommer gå upp i och för sig då men det gör ju att hushållen är väldigt 
räntekänsliga. Så skulle räntorna ticka från nuvarande 2,53 på bostadslån upp till 5 då skulle det stjäla 
väldigt mycket av konsumtionsutrymmet. Så det jag tycker är viktigt och kollar mycket på är hur 
balansen i de olika åtgärderna som ändå är på gång, som amorteringskrav hur kommer det att införas? 
Hur stor del av skuldstocken kommer att påverkas? Osv. det är det som jag tycker är det allvarliga att 
manövrera i det här ganska känsliga träsket. I och med att det är hushållen som står för i princip 100 
procent av tillväxten idag.  

 

4.2.3. Myndighetsåtgärder 

Riksbanken hänvisar i intervjun till sin rapport “Riksbankens utredning om risker på den 

svenska bostadsmarknaden” från 2011. Figur 9 är hämtad därifrån och illustrerar på vilket sätt 

bostadsmarknaden kan påverka makroekonomin.  
 
 
 



	   41	  

Figur 9. Bostadsmarknaden och makroekonomin    

 
 
Källa: Riksbanken (2011) och egen illustration 
 
Våra respondenter är överens om att det troligaste sättet bostadsmarknaden kan komma 

påverka makroekonomin är via konsumtionskanalen och hushållens ekonomi. Det finansiella 

systemet är idag mycket stabilt och bostadslån är det första människor ser till att betala. 

Riksgälden och Handelsbanken kommenterar   
 

Det första spåret med stora kreditförluster för bankerna är det ingen som tror på egentligen. Det ser alla 
som högst osannolikt om det inte sker efter århundrades största realekonomiska och finansiella kris för att 
de ska uppstå. Så de dem flesta talar om är det andra spåret: att hushållen har en så stor skuldsättning så 
att det skulle innebära en rejäl sättning i konsumtionen under en längre tid. Det är inte på 
bostadslånesidan vi kommer se effekter utan det blir då på konsumtionen. Om det är så att huspriserna 
faller kommer folk känna sig fattigare, då kommer man inte köpa de extra onödiga prylarna vilket innebär 
att småföretagen påverkas som inte kommer sälja de här produkterna. Eller storföretagen som säljer 
produkterna behöver inte få upp lika mycket kvantiteter från underleverantörer. 
 

 
Amorteringar 

Myndigheterna har vidtagit åtgärder för att förstärka hushållens motståndskraft för störningar 

mot den finansiella stabiliteten. Det senaste förslaget till amorteringskrav är ett aktuellt 

exempel på det. Finansinspektionen som tagit fram förslaget sammanfattar det med följande 

bakomliggande motivering.  
 

Från vårt perspektiv, som är en viktig sak att påpeka, så är det inte vår mål-variabel att på något sätt 
påverka skuldkvoten och sänka nivån för den. Det är så mycket som påverkar ett sådant enormt 
aggregerat mått. Men det man tror är att genom det här kravet så kommer enskilda hushåll buffertar öka 
lite snabbare än de skulle gjort och få lite mer utrymme att parera om det skulle komma en negativ chock. 
Och det tror vi ökar stabiliteten för hushållen och därigenom den svenska ekonomin.  

 

Bankerna har en gemensam syn på amorteringar och de tillfrågade bankerna har använt sig av 

individuella amorteringsplaner under en längre tid. Även om det inte har varit ett krav har de 

haft långtgående rekommendationer. Det tillsammans med deras roll i det finansiella systemet 

att stå för en ansvarsfull kreditgivning gör att de bidrar till att öka motståndskraften hos de 
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belånade hushållen. Swedbank tar upp det som en självklarhet att amortera men att det inte 

kommer ge någon vidare effekt på skuldutvecklingen. 
 

Så länge det byggs på det här sättet med 60-65 procent bostadsrätter kommer skulderna att öka. Det finns 
en automatik i det där. Men däremot säger det inget om att man inte ska amortera utan det är klart man 
ska amortera, absolut. Men amorteringarna kommer inte var tillräckliga för att stoppa skuldökningen. Det 
finns underliggande krafter som driver upp det här lite per automatik. - Intervju Swedbank. 
 

 
Handelsbanken förtydligar resonemanget om att det finns krafter i det svenska samhället som 

driver på skuldsättningen och att förslaget inte är helt genomarbetat än. Det finns en del saker 

att reda ut innan det tas i bruk. 
 

Amorteringar är väldigt mycket oklarheter i, det är inte helt genomtänkt. Och sen så att det skulle 
innebära att folk lånar betydligt mindre, jag tror att den stora skurken ligger i bostadsbyggande, att det 
inte byggs tillräckligt med bostäder, det är det som driver upp priserna och därmed skuldsättningen.  

 
 
Swedbank poängterar att ett dåligt utformat krav kan skapa inlåsningseffekter på 

bostadsmarknaden.  
 

Jag kanske behöver köpa ett större hus, då får jag en ny säkerhet och då måste jag börja amortera och det 
gör att jag kanske blir fastlåst här. Jag har inte råd att köpa för jag ligger redan på marginalen. Eller så får 
jag gå ner i pris. Så det blir en ny kalkyl som många hushåll får göra. Det riskerar att vi får en 
inlåsningseffekt på bostadsmarknaden.  

 
 
SEB utvecklar att det i framtiden kan komma att behövas mer åtgärder men att det är värt att 

vänta och utvärdera redan föreslagna åtgärder.  
 

Det är mycket möjligt att det kan komma att behövas mer saker, men vi förespråkar ju ändå att man ska ta 
det lite piano och att man försöker utvärdera sina åtgärder innan man föreslår en ny. Men det beror ju 
också på hur utveckling blir framöver, ser man en stegring nu då kanske man måste göra något lite 
snabbare. Men om det bara tickar på ungefär som nu tycker jag nog att man ska försöka ha lite is i magen.  

 

Bankernas kärnprimärkapital 

Som vi tidigare berört i inledningen av resultatsammanfattningen uppfattas bankernas låga 

andel kärnprimärkapital som en potentiell risk för den finansiella stabiliteten. Respondenterna 

har framför allt pekat på den ekonomiska situationen i Europa som en risk vars effekter kan 

spridas till Sverige. Finansinspektionen “Det är viktigt att bygga motståndskraft mot dessa 

risker eftersom den svenska finansiella sektorn och ekonomin också påverkas av problem 

utanför Sverige”  
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EU har förstärkt kraven på det europeiska banksystemet genom att implementera Basel 

regelverket. Regelverket innebär att bankerna tvingas ha mer kärnprimärkapital än tidigare. 

Finansinspektionen välkomnar kraven från EU 

 
Ja allt om kapitalet handlar i grund och botten om att bankerna klarar att ta förluster utan att gå under. 
Utan att få marknaden att tappa förtroende för dem och så vidare. Det har varit högsta prioritet efter 
krisen att stärka upp bankerna. Vi tycker att de har haft för lite kapital.  

 
 
Finansinspektionen vidare utvecklar resonemanget under intervjun “utan någon av de fyra 

bankerna eller om en av dem vacklar så skulle det få väldigt stora effekter. Så det är viktigt 

arbete för oss att stärka upp bankerna.”   
 

Finansinspektionen har haft som prioritet sedan för krisen att förstärka bankernas 

kapitalbuffertar och hänvisar till en rapport från 2014, där figur 10 är hämtad ifrån 

(Finansinspektionen, 2014:c). 
 
Figur 10. Kärnprimärkapital angivet i procent 2008-2014 

 
Källa: Finansinspektionen (2014:c) 
 
 
Kraven på högre kärnprimärkapital som Finansinspektionen ställer på svenska banksystemet 

är dubbelt så höga jämfört med det minimikrav som ställs i EU på åtta procent, och de införs 

även snabbare än vad EU kräver. Finansinspektionen ser risker med ett stort och 

sammanlänkat banksystem. “Den svenska banksektorns storlek, koncentration och 
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sammanlänkning gör samtidigt att problem i denna sektor kan hota hela samhällsekonomin. 

Finansinspektionen anser därför att svenska banksystemet behöver högre kapitalkrav än de 

minimikrav som ställs i EU.”  

Bankerna är alla överens om att de inte kommer ha några problem att klara de högre ställda 

kraven på 16 procent från Finansinspektionen och de flesta skulle klara av det redan idag, se 

figur 10. Det påpekar att det kommer ske på bekostnad av en högre ränta mot kund och en 

minskad utlåningskapacitet. Nordea och SEB för det resonemanget 
 

Vi kommer klara av de här kraven, det kommer men de verkar vara tilltagna i överkant åtminstone vad 
gäller svenska banker. Problemet med att binda upp så mycket kapital är att det minskar 
utlåningskapaciteten till förfång för investeringar och tillväxt. 
 
Effekten blir ju densamma, ju mer man höjer, oavsett vilket parameter egentligen så blir effekten att 
banken måste hålla mer pengar för varje utlånad krona. Sen är då frågan; är det bra eller dåligt? Och vad 
får det för effekter? Ja det är naturligtvis både lite bra och lite dåligt. Så till vida att det är ju bra i det här 
finansiella stabilitets-perspektivet, man blir lite mindre sårbar och man har lite mer eget kapital och lite 
mindre hävstång i sin utlåning. Och nackdelen är att det blir lite dyrare ut till kund.  
 

 
Ränta 

Den historiskt låga räntan, se figur 11, kan enligt respondenterna ge en snedvriden 

förväntansbild om räntan hos hushållen. Det kan ses som en risk. SEB menar att “Det finns en 

risk i att folk tror att det kommer vara nollränta i all evighet och att de köper bostad i den tron. 

Kostnaderna kan ju mycket väl stiga.”  
 
Figur 11. Reporänta och prognos 2008-2018 

 
Källa: Riksbanken.se 
 
 

Förväntansbilden är något som Nordea påpekar kan skapa tillgångsbubblor på 

fastighetsmarknaden  
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Det där är farligt, förr eller senare kommer det att spricka. Sen är det frågan om vi har någon 
tillgångsbubbla på vår fastighetsmarknad men som sagt inte än, inte än. Men fortsätter det här kan det få 
det här också men vi tycker inte att vi är i farozonen än.  
 

 
Finansinspektionen tar upp att den låga räntan kan leda till en mer riskfylld placering hos 

investerarna men påpekar också att det är väldigt svårt att uppskatta den siffran. “Sen finns 

det, om vi tittar på ett finansiellt marknadsperspektiv, diskussionen om en extremt låg ränta 

bedriver kapital till riskfylld verksamhet som blir lågt prissatt bara för att man vill ha någon 

form av avkastning.”  
 
Hans Lind för ett annat resonemang och tror i sig inte att det är en risk i sig 
 

Jag har väldigt svårt att förstå vad de här räntorna har för betydelse. Traditionellt kan vi säga att vid låg 
ränta då sparar inte folk, det lönar sig inte. Men nu har vi liksom byggt in en massa tvångssparande 
genom pension. Och folk sparar ju i alla fall. Om det är så att folk sparar och att vi får fram kapital i alla 
fall… Det är klart att de som sparar får lite sämre avkastning när räntan är låg, samtidigt som inflationen 
också är låg så kanske det inte gör så mycket? Vissa är väldigt oroliga för det här och säger att det inte 
kan fungera på låg ränta. Men jag förstår inte riktigt, varför skulle det inte kunna fungera?  

 
 
Lind spinner vidare på hur det kan påverka bostadsbyggandet. 
 

I investeringssynpunkt är det ju bara bra, sen tar vi bostadsbyggande som exempel skulle ju en rationell 
aktör räkna med att jag kan ju låna jättebilligt, då kan jag bygga nya hyreshus och ta ut en låg hyra och 
ändå få sina avkastningskrav täckta. Så förutsättningarna för bostadsbyggande skulle ju vara jättegoda 
med låg ränta.  
 

 
4.2.4. IMF:s faktorer 
 
Högt uppdrivet bostadsbyggande 

Samtliga	  personer	  vi	  intervjuade	  är	  överens	  om	  att	  det	  i	  dagsläget	  behöver	  byggas	  mer,	  

framför	  allt	  i	  storstadsregionerna. Risken att det skulle byggas för mycket finns alltid där 

men idag är det långt ifrån ett problem. Nordea, Riksgälden och Hans Lind för den åsikten i 

nämnd ordning.  
 

Bostadsbyggandet i Sverige har under många år legat på en alltför låg nivå. Samtidigt har det varit 
mycket svårt att öka bostadsbyggandet av flera skäl. Problem med markanskaffning, långa tider för 
planeringsprocessen, överklaganden med mera. Det finns flera förslag för att förenkla byggprocessen, 
men hittills har det inte varit av någon avgörande betydelse.  
 
Det är möjligt att det skulle kunna bli problem men det känns inte som det är top of the list av möjliga 
saker som skiter sig. Speciellt om vi tittar på Stockholms nettoinflyttning och hur de har sett ut så skulle 
det istället vara väldigt välkommet med fler bostäder. 
 
Jag tycker att man bör ha klart för sig vad som ska prioriteras när det gäller bostadsmarknaden i Sverige. 
Och det är att öka bostadsbyggandet, särskilt byggandet av bostäder som vänder sig till hushåll som med 
lite lägre inkomster. 
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Negativ	  bytesbalans	  

Vi	  hade	  ingen	  specifik	  fråga	  kring	  det	  här	  i	  vår	  intervjuguide	  och	  har	  därför	  inget	  

resultat	  att	  redovisa.	  

	  

Kraftig	  kreditexpansion 

Här vill vi börja med att konstatera att tittar man enbart på skuldsättningen så är IMF:s 

varning befogad. Men som vi berör i skuldavsnittet så kan skuldutvecklingen och den 

kreditexpansion vi sett de senaste åren på bostadsmarknaden förklaras av fundamentala 

faktorer. Detta har vi berört i resultatdelen 5.2 Problematik kopplat till den svenska 

bostadsmarknaden. 

  



	   47	  

5. Analys 
Utöver analys av insamlad data presenteras här tänkbara kopplingar mellan de utvalda 

krisernas utveckling utifrån Minskys teoretiska ramverk och de paralleller de kan se till 

Sveriges situation 2014. 

 
 

5.1. Analys av teori och tidigare forskning 
Efter att ha studerat utvalda krisers händelseförlopp kan vi se en klar progression utifrån 

Minskys “Financial Instability Hypothesis”, om hur finansiell instabilitet 

uppstår.  Investeringsbeteendet är något som vi tydligt ser förändrats över perioden mellan två 

ekonomiska kriser. 

 

Till att börja med ser vi att alla kriser utvecklats från en period med längre återhämtning. 

Återhämtningsperioden har varit olika lång och det som sedan har kommit att förändra det 

ekonomiska investeringsklimatet har skilt sig åt. I takt med att ekonomiska system och 

samhällen utvecklats över tid har investeringarna fokuserats mot olika ändamål, från 1870-

talets järnvägsutbyggnad till 2000-talets subprimelån. Det här är exempel på två av fyra 

“displacement” vi kunnat identifiera som varit av sådan betydande roll att investerare valt att 

förändra investeringsbeteende. För att kunna ändra investeringsbeteende från hedge- till 

ponzifinansiering är god tillgång på krediter en förutsättning. Samtliga utvalda kriser uppvisar 

att en avreglerad marknad haft nära koppling till de nya sektorerna där vinstmöjligheter 

uppstått. 1870-talets obligationskris skiljer sig lite emot de andra, den dåvarande 

obligationsutlåningen var en helt oreglerad marknad. 

 

Förutsättningar för en euforisk period har, i och med identifierade “displacement” och en 

ökning av tillgängliga krediter, existerat under samtliga kriser. Perioden av eufori har präglats 

av ökad skuldsättning och fört med sig ett ökat risktagande på grund av ponzifinansiering. Vi 

kan tydligt se att det under perioder av eufori har skett en prisökning på tillgångarna, men om 

det sen har skett en övervärdering har vi inte tillräckligt med underlag och kunskap för att 

konstatera. 

 

I likhet med tidigare forskning McCulley (2009) och Palley (2010) kan vi se att teorin givit 

oss en ökad förståelse för hur finansiell instabilitet uppstår. Huruvida de olika kriserna helt 
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och hållet kan förklaras av Minskys “Financial Instability Hypothesis” beror på vilket sätt 

man väljer att se det på. Det resonemang Palley för kring bytesbalansen bekräftas av IMF. 

Negativ bytesbalans är enligt IMF en central del som förklarar kraftiga prisfall på marknader. 

Vi ser för den delen inte att Minskys teori är bristfällig. Minsky är inte ute efter att förklara 

alla delar i en finansiell kris. Teorin fokuserar på det investeringsbeteende som förändras över 

tid mellan två finansiella kriser. Det beteende som på grund av ökad belåning ger upphov till 

minskad motståndskraft för hushåll och företag vid eventuella störningar av den finansiella 

stabiliteten. Det som gör att en finansiell kris för betydligt större samhällseffekter en den 

annars skulle få. 
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5.2 Analys av tidigare finansiella kriser utifrån teori 
 
Tabell 3. Utvalda kriser kopplade till The Financial Instability Hypothesis 
Finanskris Displacement Eufori Utlösande Faktor 

Obligationskrisen Det intensiva, privata 
järnvägsutbyggandet från 
början på 1870-talet. Den 
oreglerade 
obligationsutlåningen var 
också är en bidragande orsak 
som gjorde det möjligt att 
låna kapital. 

Den första riktiga 
högkonjunkturen under 
industrialiseringen gjorde att 
kostnadskalkylerna för 
järnvägsbyggandet var 
utformade på en stark 
framtidstro. Det går att se en 
ökad kreditgivning genom 
obligationsutlåningen, ökat 
risktagande och en ökning av 
reala tillgångar som inte kan 
förklaras av fundamentala 
faktorer. 

Förklaringen härleds som en 
exogen faktor det vill säga 
konjunkturnedgången i 
Europa 1873. Det skapade 
allvarliga problem för svensk 
exportindustri. De svenska 
exportvarorna efterfrågades 
inte i samma utsträckning 
som tidigare med försämrad 
svensk handelsbalans som 
följd. 
 

Depressionen Priserna på den amerikanska 
aktiemarknaden steg enormt 
under tiden efter första 
världskriget. Detta lockade 
allt fler människor till 
branschen. Ökade 
investeringar skapade 
förväntningar på ytterligare 
uppgång. Lån kunde under 
denna tid göras på upp till 90 
procent av det totala 
aktiekapitalet (mäklarlån). 
Alla riktade sina 
investeringar mot denna 
marknad. 

Produktionen i USA slog 
rekord flera år i rad. Den 
amerikanska aktiemarknaden 
ökade med 50 procent året 
före det stora utbrottet och 
flera stora bolag fick se sina 
börsvärden stiga kraftigt fram 
till 1929, då krisen bröt ut. 

Mäklarlånen visar sin 
sårbarhet i den 
konjunkturnedgång som 
drabbar landet 1929. När det 
första börsfallet kom sålde 
folk panikartat och 
aktiemarknaden i USA sjönk 
med 25 miljarder på 6 dagar. 

Fastighetskrisen Avregleringen på 
kreditmarknaden 1985, 
november revolutionen. 
Efterfrågan på kommersiella 
fastigheter i storstäderna 
ökade kraftigt mellan 1986-
1990. 

Som svar på banksektorns 
avregleringar och hårdare 
utsatta konkurrens valde 
finansbolagen att spela med 
ett högre risktagande än 
bankerna. Finansbolagen 
erbjöd ofta fastighetsbolagen 
en belåningsgrad upp till hela 
fastighetens värde. 
Prisspiralen fortsatte uppåt i 
tron om stigande priser och 
kunde inte förklaras av annat 
än spekulation. 

Riksbanken höjde räntan för 
att bekämpa den höga 
inflationen. Det fick stora 
konsekvenser på den 
spekulativa 
fastighetsmarknaden. Utan 
fortsatta prisuppgångar täckte 
inte fastighetsbolagens 
vinster på 
fastighetsförsäljningar 
räntorna på hela beståndet. 

Subprimekrisen 1993 då ”Home Ownership”, 
startades upp under 
Clintonadministrationen. 
Under programmet 
genomfördes en rad 
lagändring och avregleringar 
som bidrog till att Fannie 
Mae och Freddie Mac 
expanderade kraftigt. 

Värdepapperiseringen går på 
högvarv under president Bush 
styre och investmentbankerna 
omsätter allt mer i takt med att 
de köper upp allt fler 
värdepapperiserade 
subprimelån. Drivkrafter för 
spekulation eggas av 
bostadsmarknadens 
utveckling. 

2007, den första amerikanska 
bostadsbanken går i konkurs. 
Allt fler amerikanska banker 
känner av likviditetsbristen. 
Förtroendet mellan bankerna 
sjunker och den interna 
räntan stiger rejält. Lehman 
Brothers fall var utlösande 
faktor för många länder 
utanför USA’s gränser. 
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5.3 Analys av intervjuer 
 
5.3.1 Arbetet för att upprätthålla finansiell stabilitet och risker mot den 

Med intervjumaterialet som underlag kan det konstateras att det ligger i allas gemensamma 

intresse att Sverige har ett starkt finansiellt system och att den finansiella stabiliteten är 

motståndskraftig mot eventuella störningar. Respondenterna ser i dagsläget att de 

störningarna kommer främst från den oroliga situationen vi har i Europa i dag, framför allt i 

södra Europa.  

 

När vi utreder finansiell stabilitet och de faktorer som kan hota den anser vi externa faktorer 

utgöra ett större hot än interna. Hot från en orolig omvärld, som kan innebära störningar i det 

svenska bankväsendet, är just nu större än alla de inhemska riskerna. Då bankväsendet i 

Sverige spelar en oerhört central roll är detta vår mest sårbara punkt. Riksbanken förklarar att 

problem i banksektor ofta är kostsamma. Den uppfattningen förstärks av IMF som varnar för 

en alltför stor och sammanlänkad banksektor i förhållande till ekonomin. Åtgärder för att 

stärka den sårbara punkten diskuteras längre fram i analysen. Bankerna är beroende av 

förtroende, både kundernas och andra konkurrenternas – svenska och utländska. Ett problem 

som importerats från utlandet, framför allt Europa, kan skada landets ekonomi och få 

långtgående effekter.  

 

Tidigare finansiella kriser har visat oss att världsekonomier är sammanlänkade på ett sätt som 

gör att de kriserna aldrig är enbart nationella, bara mer eller mindre internationella. En kris på 

den europeiska marknaden anser vi vara största hotet mot finansiell stabilitet i dagsläget. 

Kriser på de asiatiska och ryska marknaderna är något vi har diskuterat. Men då 

intervjumaterialet främst pekar ut EU-området som största hot mot finansiell stabilitet, stödjer 

vi oss på detta material när vi i vår analys lyfter fram EU:s oroliga ekonomi som det största 

hotet. Denna syn stämmer överens med tidigare forskning om finansiella kriser. Enligt 

Hagberg (2007) kan obligationskrisen på 1870-talet härledas från den utbredda 

lågkonjunkturen i Europa. Även Sandberg et el (2005) för resonemanget att den svenska 

fastighetskrisen på 1990-talet till viss mån importerades från utlandet. Fokus riktades på att 

bekämpa inflationen och Sveriges relativa kostnadsläge i jämförelse med andra europeiska 

länder.  
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Här kan en koppling till studiens teori göras. För på samma sätt som teorin utnämner oro och 

exogena händelser som en tydlig faktor för ökad instabilitet. Så ser samtliga respondenter 

utländsk oro som den största risken för ökad finansiell instabilitet. Stramare penningpolitik 

och försvårad återbetalningsförmåga är ofta ett resultat man får enligt Minsky när exogena 

händelser rubbar den finansiella stabiliteten. Detta är ett argument utifrån teorin för varför ett 

land ständigt måste se över och stärka sin buffert mot störningar - inre, så väl som yttre. 

 

5.3.2 Problematik kopplat till den svenska bostadsmarknaden 

När vi nu analyserar problematiken på den svenska bostadsmarknaden som kan kopplas till 

den finansiella stabiliteten fokuseras det på priser och skuldsättning, samt bostadsbyggande 

till viss del. Vi återkommer till bostadsbyggandet i en senare del av analysavsnittet. 

Priser 

Bostadsprisernas utveckling i Sverige är intresseväckande. Priserna har stigit kraftigt sedan 

början av 1990-talskrisen och är något som väcker oro både i Sverige och internationellt. IMF 

uttrycker en rädsla för en liknande prisbubbla som Sverige upplevde i början på 90-talet 

(IMF, 2014:a). Sandberg (2005) kom fram till att den reala prisutvecklingen på bostäder, 

innan prisbubblan sprack i början på 90-talet, till stor del kunde förklaras av spekulation. Idag 

är situationen en annan, mycket av prisutvecklingen går att förklara. Prisutvecklingen 

förklaras av en stark positiv inkomstutveckling, att räntor har fallit under lång tid, att övriga 

boendekostnader har sjunkit, men framförallt av ett begränsat utbud. Allt detta driver upp 

priser på bostäder. Med detta sagt vill vi ändå lyfta fram tanken som SEB tog upp. Man kan 

inte helt avfärda riskerna med prisuppgångar bara för att de går att förklara med fundamentala 

faktorer. 

 

Fundamentala spelregler kan ändras av regleringar och avregleringar och detta måste man ha i 

åtanke. Det viktiga att belysa efter att ha tittat på prisutvecklingen är att det inte är spekulation 

som är den underliggande drivkraften. Det går att se problematik på marknaden, men med 

intervjuerna som underlag, avfärdas tanken på att Sverige skulle befinna sig i en 

spekulationsbubbla. Problemen på marknaden kopplas istället, efter våra intervjuer, samman 

med utbud och efterfrågan. Det har byggts för lite och det byggs fortfarande för lite. 

Marknaden är, som Finansinspektionen sa, trög och reagerar långsamt. Detta är problematisk 

och kan bli ett ännu större problem i framtiden om bostadsbyggandet inte kommer igång. 
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Skulder 

Skuldernas utveckling kan precis som priserna förklaras till stor del med ett logiskt 

resonemang. Tittar man på figur 3, som presenterades i resultatdelen, kan skulderna förklaras 

till nästan 80 procent. Förklaringen till en allmänt högre skuldsättning ligger i en högre andel 

bostadsägande. Hyresrätter har gjorts om till bostadsrätter och allt fler måste helt enkelt äga 

sin bostad idag, för att äga måste man köpa och för att köpa måste man låna. Detta i 

kombination med lägre boendeskatter och lägre bolåneräntor har ökat på skuldsättningen 

enligt Finansinspektionen. Skuldsättningsgraden i Sverige är hög, men den är enligt våra 

analyser inte alarmerande hög. Media och andra intressenter måste sluta använda 

skuldkvoten, med skulder mot disponibel inkomst, som mått. Den ger oss en skev bild av 

verkligheten. Statistisk visar att den totala förmögenheten har ökat i samma tak, eller till och 

med i högre takt, än skulderna de senaste åren. Bilden av en komplett balansräkning för 

hushållen är mer relevant än den skuldkvot som ofta framställs. 

 

Jämför man dessutom skuldernas utveckling mot reporäntans har skulderna ökat i långsam 

takt medan räntan mer eller mindre gjort en störtdykning. Skuldernas utveckling är inte 

särskilt ologisk. Kreditgivningen hos bankerna är relativt sträng, bedömningen hos samtliga 

banker som intervjuats är att hushållen har en god återbetalningsförmåga. Riksbankens 

uppfattning om hushållens skuldsättning skiljer sig från övriga myndigheter och banker som 

intervjuats. De menar att skuldernas utveckling, i direkt koppling till bostadsmarknaden, utgör 

en stor inhemsk risk för både finansiell- och realekonomisk stabilitet. Riksbankens fokusering 

på skulder besvaras som mer eller mindre överdriven hos såväl banker som övriga 

myndigheter. I vår analys av nuläget likställs inte skulderna med en tickande bomb. Skulderna 

utgör ingen fara i dagsläget. Däremot om ökningen fortsätter, och om ökningen skulle ske i 

snabbare takt än den totala förmögenheten, utgör den en större risk för den finansiella 

stabiliteten. 

 

När teorin appliceras på den problematik vi ser på den svenska bostadsmarknaden kan en viss 

eufori urskiljas, om man så vill. Krediter har flyttats till bostadsmarknaden vars värde stigit 

kraftigt. Incitamenten för kreditöverföringen till bostadsmarknaden måste dock reflekteras 

över. Har krediter rört sig till marknaden då man enbart ser nya vinstmöjligheter eller har 

krediter rört sig till bostadsmarknaden av helt andra, mer logiska skäl? Har krediterna tvingats 

dit? 
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Eller är det en blandning av båda svaren? I teorin “The Financial Instability Hypothesis”, vill 

Minsky lyfta fram kreditförflyttningar som en följd av nya, stora vinstmöjligheter som 

marknaden erbjuder. Enligt tidigare forskning av Sandberg (2005) och Lybeck (2009) visade, 

90-talskrisen respektive subprimekrisen, ett tydligt mönster på att krediter förflyttats på grund 

av vinstsyfte på bostadsmarknaden. När den svenska bostadsmarknaden analyseras idag kan 

man se ett mönster av logiska förklaringar till de ökade krediterna på denna marknad. Vi vill 

inte förkasta idén om ett vinstintresse hos varje enskild investerare, dock kan vi se att många 

av dem mer eller mindre tvingats till sin investering. Ombildningen av hyresrätter till 

bostadsrätter är en förklaring. En annan är att hyresrättsmarkanden som finns kvar måste ses 

som en ineffektiv marknad. Regleringar som gjorts har inneburit att det idag är mer lönsamt 

att äga sin bostad än att hyra den. Utbudet är, som vi sagt så många gånger, litet. Löner har 

ökat, räntor och skatter har minskat. Det driver på priserna. Hushållen måste ta lån för att få 

en bostad. 

 

Samma faktorer som driver upp priserna driver även upp skuldsättningen. Med andra ord 

finns det många förklaringar till både prisernas och skuldernas ökning. Minsky har tre 

kriterier för att uppfylla det han kallar för eufori: ökad kreditgivning, ökat risktagande och 

reala prisökningar. En ökad kreditgivning kan åskådliggöras på den svenska 

bostadsmarknaden, men ökningen sker inte på grund av spekulation och vinstmöjligheter. 

Ökat risktagande från hushållen kan inte urskiljas. När de svenska hushållens ekonomi 

studeras, är det inget som ser särskilt riskfyllt ut. Framförallt kan vi inte se att risken har ökat. 

Skulderna i relation till alla tillgångar visar en sund relation, i de svenska hushållen. 

Real prisökning som sista punkt, är absolut något som identfierats. Prisökningarna har logiska 

förklaringar, främst utbud och efterfrågan och det viktiga här är att priserna inte stiger på 

grund av spekulation. Sveriges bostadsmarknad befinner sig inte i stadiet eufori, som är det 

ledande trappsteget till en bubbla. 

 

5.3.3 Myndighetsåtgärder 

Med den argumentering som respondenterna för i resultatsammanfattningen delar vi deras 

uppfattning om att det troligaste scenariot är att vi ser en minskning av hushållens konsumtion 

som den vägen påverkar makroekonomin. För den delen kan inte det finansiella systemet 

ignoreras, historiskt sett är det den kanalen som orsakat problem för den finansiella 

stabiliteten. Det krävs att båda kanalerna hålls i schack. Det fokus som idag i större 

utsträckning riktas mot hushållens ekonomi särskiljer sig ifrån tidigare analyserade kriser.  
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Amorteringar 

Efter genomförandet av intervjuerna finns en känsla av att den samlade synen på införandet 

av amorteringskrav överlag är positiv. Införandet av amorteringar ligger bra i tiden då 

boendekostnaden idag är väldigt låg, mycket på grund av en låg ränta som gör det billigt att 

låna. Respondenterna poängterar att det är viktigt att utarbeta kravet noggrant för att få 

önskad effekt. Vår tolkning av intervjuerna av den önskade effekten är att hushållen fördelar 

om en del av sparandet till amorteringar, utan att för den delen få en kännbar påverkan på 

hushållens konsumtion. 

 

Förslaget som nu ligger till grund är man rädd för skapar en inlåsningseffekt på 

bostadsmarknaden. De som redan är inne på bostadsmarknaden och har lån får incitament att 

bo kvar på grund av att nuvarande lån har amorteringsfrihet. Den risken måste hanteras på ett 

eller annat sätt. Att skynda långsamt, ta ett steg i taget och utvärdera de förändringar som 

implementerats är också något som genomsyrar intervjuerna. För många åtgärder på en gång 

kan få motsatt effekt och istället skapa det man vill undvika och är orolig för. 

Hushållen står för nästan hela Sveriges tillväxt och en minskad konsumtion skulle slå hårt mot 

Sverige. Men genom att allokera om hushållens höga sparande, till ett ökat 

amorteringsbeteende, stiger hushållens motståndskraft mot framtida störningar. Det är det 

man vill åstadkomma med kravet och inte primärt som vi att dämpa hushållens skuldsättning. 

Efter intervjuerna förstår man att det är så mycket som påverkar ett så aggregerat mått och det 

samhälle vi ser idag har krafter som per automatik driver upp hushållens skuldsättning. Till 

exempel ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt och urbaniseringen. 

 

Bankernas kärnprimärkapital 

I jämförelse med andra europeiska länder klarade sig svenska banker relativt bra genom 

subprimekrisen. Men ändå inte tillräckligt bra, enligt den samlade bedömningen från 

myndigheterna, då bankerna inte helt klarade sig ifrån statligt stöd. Det är anledningen till det 

ökade kravet på kärnprimärkapital hos bankerna. Myndigheterna vill att bankerna ska kunna 

ta förlusten själv utan att marknaden för den delen ska tappa förtroende för dem. 

Samtliga av de fyra storbankerna delar uppfattningen att de kommer kunna hantera kravet 

utan större ansträngning, vissa gör det redan idag. Det finansiella systemet och 

stabilitetskanalen till makroekonomin är stabil och bankernas lönsamhet god. Är det något 

man ser till att betala är det bostadslånen. Att bankerna ska förlora pengar på sina bostadslån 

anses vara obefintliga med hänvisning till intervjumaterialet. Det skiljer sig ifrån tidigare 
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forskning av Lybeck (2009) på den amerikanska marknaden. Subprimelånens konstruktion 

gjorde det möjligt att lämna tillbaka bostaden till banken och få tillbaka lånebeloppet om 

fastigheten gick ner i värde. Det innebar att banken fick ta eventuell förlust och du som 

låntagare fick nyttan av en framtida vinst. Som privatperson tog man därför ingen risk när 

man tog ett subprimelån. Inte undra på att bostadsmarknaden i USA utsattes för spekulation. 
 

Respondenterna är överens om att kravet på högre kärnprimärkapital kommer leda till en 

högre ränta ut mot kund. Nu är boräntorna låga så tidsmässigt ligger det bra i tiden, en 

marginellt högre ränta tror vi inte skulle få någon större effekt för hushållens ekonomi. Om en 

högre ränta ut mot kund är priset man får betala för ett starkare bankväsende som står 

motståndskraftigare mot framtida störningar, kan man fråga sig om det inte är värt det priset. 

 

Ränta 

Enligt vår tolkning av intervjumaterialet behöver låg ränta i sig inte utgöra en risk mot den 

finansiella stabiliteten, utan det är hur marknaden svarar på den låga räntan som kan föra med 

sig en uppenbar risk. Ett exempel våra respondenter tar upp är att det kan få konsekvenser 

som skapar tillgångsbubblor på marknaden. Hushållen lånar mer än vad de klarar av ur ett 

långsiktigt perspektiv. I det avseendet anser vi att bankerna har ett stort ansvar i sin 

kreditgivning ut mot kund och som alla banker bekräftar är kraven hårda på hushållen. som 

räknar med att klara en ränta som stiger till 7-8 procent. En hård kontroll från bankerna 

minskar risken får att tillgångsbubblor skapas på bostadsmarknaden.  

 

Med Minskys teori och utvalda finansiella kriser som bakgrund har avregleringar på 

finansmarknaden spelat en betydande roll för krisernas utveckling. Avregleringar har under 

historien lett till en ökning av den totala penningmängden vilket gjort det möjligt att placera 

kapital i en växande sektor. Som ett exempel kan nämnas den situation som uppstod innan 90-

talskrisen i Sverige. Tidigare forskning av Jaffe (1994) visar att efter avregleringen i mitten på 

1980-talet konkurrerade bankerna om marknadsandelar vilket gjorde att tillgängligheten på 

krediter till företag och hushåll ökade. I det fallet ökade krediterna på grund av bankernas 

egna särintressen till att bara fokusera på deras balansräkning. Ett annat scenario är att inte 

bara låntagaren utan även bankerna är fångade av det euforiska klimatet. Att bankerna 

verkligen tror på en evig uppgång av den reala tillgången kunden belånar sig till. Idag är 

möjligheten att låna krediter till bostäder begränsade. Det nya förslaget om krav på 

amorteringar gör det svårare att belåna sig och är ett exempel på hur bankerna förstärker 
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kreditvärdigheten hos sina kunder. Bankernas helhetsbedömning när de tar kreditupplysningar 

på kunder är idag hårda och de räknar att man ska klara av en väsentligt högre ränta. Även om 

dagens räntenivå bidrar till ett gynnsamt låneklimat är det på grund av bankernas högt ställda 

krav svårt att låna av en spekulativ anledning. Det finansiella systemets uppbyggnad hindrar 

till stora delar att det skapas tillgångsbubblor på bostadsmarknaden. Sammanfattningsvis är 

marknaden hårdare reglerad idag än den varit under samtliga utvalda krisers förlopp. Det 

stärker hushållens motståndskraft mot framtida störningar och hindrar att hushåll belånar sig 

högt över sina tillgångar. 

 

5.3.4 IMF:s faktorer 

Här sammanfattar vi risken som IMF:s faktorer idag utgör på Sveriges bostadsmarknad. 

 

Högt uppdrivet bostadsbyggande 

Vårt intervjuunderlag bekräftar att den här faktorn i dagsläget är långt ifrån ett problem. Det 

har under längre tid byggs för lite och även om våra intervjuer bekräftar att det byggs mer 

idag än på länge så är det långt ifrån tillräckligt. Att vi på kort tid skulle bygga ikapp den 

efterfrågan som finns ser vi som en omöjlighet. Framför allt med hänvisning till 

urbaniseringen, se figur 4. För att underlätta bostadsbyggande ser våra respondenter att det 

måste till ändringar av lagen för att göra det svårare att skjuta upp och överklaga 

byggprocesser. Intervjuerna bekräftar att det tar för lång tid från det att det klubbas igenom till 

det att det byggs. Överlag är det här som något Sverige måste ta tag i och vi delar våra 

respondenters åsikt om att det skulle minska riskerna som är kopplade till hushållens 

skuldsättning och det faktum att prisutvecklingen fortsätter i en uppåtgående spiral. 

 

Negativ bytesbalans 

Sverige har under längre tid efter senaste krisen haft en positiv bytesbalans vilket bidrar till att 

minska risken för kraftiga prisfall på bostadsmarknaden. Den svenska ekonomin har 

fordringar gentemot omvärlden vilket gör att om det uppstår en finansiell kris kommer 

Sverige ha bättre förutsättningar för en snabb återhämtning. Så slutsatsen vi drar är att så 

länge Sverige har en positiv bytesbalans kommer inte den här faktorn att bidra till finansiell 

instabilitet.   
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Kraftig Kreditexpansion 

Detta har vi berört och analyserat under 6.2 Problematik kopplat till den svenska 

bostadsmarknaden. 
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6. Diskussion och Slutsats 
Här kommer en slutdiskussion som berör ämnets komplikationer. Detta leder fram till 

slutsats. Sist i detta kapitel ges rekommendationer till vidare forskning. 

 
6.1. Diskussion 
Efter analys av insamlad data vill vi föra en vidare diskussion om de komplikationer vi ser på 

den svenska bostadsmarknaden och dess koppling till det finansiella systemets stabilitet. Sett 

till vår problemformulering “Hur kan problematik kopplat till Sveriges bostadsmarknad 

påverka finansiell stabilitet?” ställer vi oss frågan vad som är orsak och verkan i det här 

sambandet. Istället kan det vara så att finansiell instabilitet är det som i själva verket leder till 

problematik på marknader. Detta frågar vi oss då mönster vi anser kunna identifiera tyder på 

att regleringar av finansiella instrument ofta är början på det som senare växer upp och bildar 

en kris eller bubbla. 

 

En eller flera finansiella av- och omregleringar ligger ofta till bakomliggande grund för det 

tidigare kriser vi studerat och detta har fått oss att under processen fundera över en 

omformulerad problemformulering. Detta har dock aldrig landat i någon tanke om att vår 

befintliga problemformulering inte skulle ha relevans, det har mer mynnats ut i att båda 

formerna är intressanta och att det omvända problemformuleringen skulle vara intressant att 

lyfta på ett mer nationalekonomiskt plan. 

 

Vi ser en problematisk marknad när vi studerar Sveriges bostadsmarknad. Det är som Johan 

Berg på Finansinspektionen beskriver det “en trögrörlig marknad, som inte fungerar som en 

marknad bör”. Varför den är trög och inte ses som en välfungerande marknad är det som vi 

försöker reda ut. En del av den problematik som uppstår när vi studerar och utreder detta är 

kopplat till fundamentala faktorer. Flera av våra intervjuade har berört just detta och vi kan 

inte undgå tanken om att fundamentala faktorer faktiskt kan ändras. SEB beskrev en utländsk 

kris som uppstod trots att experter, innan krisens utbrott, förklarat att det inte funnits 

någonting att oroa sig över då pris- och skuldutveckling kunde förklaras med fundamentala 

faktorer. Även Hans Lind på KTH beskriver en problematik kring fundamentala faktorer. 

Hans egna definition på dessa faktorer är “vad man kan anta som rimligt att förvänta sig”. 

Vad som är rimligt idag behöver inte vara rimligt imorgon och det är i det faktum som 

problematik uppstår när man vill förklara något med fundamentala faktorer. Vi kommer i vår 
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slutsats att presentera vår syn på Sveriges Bostadsmarknad och dess problematik i relation till 

finansiell stabilitet. Då vi anser att fundamentala faktorer kan förklara mycket av den situation 

vi i nuläget ser, kan inte detta alltid ses som en garanti för att större problem inte kan ligga 

runt hörnet. Vi är medvetna om detta, men då vi faktisk har begränsat oss till en nulägesanalys 

sätter våra ramar stopp för huruvida vi kan prognosticera en framtida kris eller ej. Vår uppsats 

syftar på att utreda huruvida problematik kopplad till dagens situation på den svenska 

bostadsmarknaden kan påverka finansiell stabilitet och är det är inom dessa ramar vi håller 

oss. 
 

6.1.1 Kritisk diskussion om respondenter och svar 

Viss kritik måste under denna del lyftas mot respondenter och deras svar. Under val av metod 

diskuteras generaliserbarheten inom kvalitativ forskning. Det är av flera anledningar svårt att 

generalisera resultaten från denna typ av metod. En av dem blir särskilt tydlig här då samtliga 

organisationer agerar efter någon form av egen agenda. De banktjänstemän vi träffade var alla 

angelägna om att beskriva att just den bank de representerade tog, av alla svenska banker, 

störst ansvar när de kom till kreditgivning. Banktjänstemännen var även tydliga att poängtera 

att de aktivt jobbade- och tog stort ansvar för att upprätthålla den finansiella stabiliteten och 

samtliga menade att ingen bank tjänar på finansiell instabilitet. Deras uttalanden måste sättas 

mot en motpol som här blir professor Hans Lind. När vi ställde frågan om 

amorteringskulturen i Sverige och varför vi inte haft en sådan kultur på lång tid, svarade Lind 

bland annat att bankerna absolut inte är de som gynnas av amorteringskrav. Bankerna tjänar 

pengar på ränta så det borde enligt Hans Lind inte ha något intresse av att få folk att betala 

tillbaka sina lån i högre hastighet. Linds svar behöver inte betyda att bankerna jobbar emot 

alla former av amorteringskrav, men de kanske heller inte är bankerna som uppmuntrar 

initiativen, något bankerna själva ville påvisa. I ett nationalekonomiskt perspektiv ses banker 

som smörjmedel i det finansiella systemet men i ett företagsekonomiskt perspektiv får man 

inte glömma att banker drivs i vinstsyfte, vilket måste ses som ett eget intresse. 

Banktjänstemännen vi träffade genom våra intervjuer lade stort fokus på sin roll som 

smörjmedel och mindre fokus på sig själva som vinstdrivande organisationer. Tittar vi på 

tidigare kriser är det många banker som gynnats under perioder av lätt instabilitet i det 

finansiella systemet och med detta framför oss blir det svårt att inte vara kritisk mot 

bankernas svar.  
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Även en reflektion över myndigheternas svar bör göras. Hur mycket de påverkas av sittande 

regerings färg är svårt att säga, men det borde spela roll i vilken utsträckning de svarar 

självständigt. Mest kritik går att lyfta mot riksbanken som svarade via mejl och aldrig, inte 

ens när vi bad om det, undertecknade med personligt namn. De höll strikt på att de ville 

underteckna allt med Riksbanken vilket också gav svar därefter. Den intervjun blev därför 

inte lika personlig och djup som de övriga. Riksbanken skapade, genom sitt förhållningssätt 

till oss, en påtaglig distans mellan oss och myndigheten och lämnar ett intryck av att vara 

både svårgranskade och till viss del slutna.  
 

 

6.2 Slutsats 
1. Hur kan utvecklingen på dagens svenska bostadsmarknad jämföras mot tidigare 

finansiella krisers händelseförlopp? 

Politiska beslut som avreglerat kreditmarknaden har varit ett tydligt mönster under utvalda 

krisers förlopp. Den reglering av bostadskrediter vi idag ser, med hårdare kreditgivning från 

bankerna och förslag till amorteringskrav gör det svårare att låna i ett spekulativt syfte. 

Gemensamma faktorer, som tagits fram med hjälp av “The Financial Instability Hypothesis”, 

från tidigare kriser har liten relevans på Sveriges bostadsmarknad idag. Analysen visar mer 

skillnader än likheter. 

 

2. Vad anses idag utgöra det största hotet mot finansiell stabilitet i Sverige, internt och 

externt? 

Största hotet mot finansiell stabilitet idag utgörs av det Minsky kallar för exogena händelser, 

och störst här är ekonomiska oroligheter i södra Europa. 

         

Hushållens skuldsättning, med tillhörande problematik, är den största interna risken. Dock är 

det här inget som hotar finansiell stabilitet i dagsläget. Det finns många fundamentala faktorer 

som förklarar skuldernas ökning. Spekulation ligger inte som förklaring till skuldernas 

utveckling. 

Bankernas centrala roll i det finansiella systemet är en sårbarhet för stabiliteten. I dagsläget 

utgör detta ingen risk, men den känslighet som bankväsendet utgör måste beröras då en 

bankkris får omfattande real- och samhällsekonomiska konsekvenser. 
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3. Vad förklarar prisutvecklingen på bostäder i Sverige från 1990-talet fram till 2014? 

Den största förklaringen till prisökningen är det låga bostadsbyggandet som under en längre 

tid legat på alldeles för låga nivåer för att tillfredsställa efterfrågan. Urbanisering är något som 

kraftigt ökar efterfrågan i storstadsområden. Priset kan enkelt förklaras med modellen för 

utbud och efterfrågan, där utbudet är lågt och efterfrågan hög. 

Det går även att hitta förklaringar genom god löneutveckling och låga finansieringskostnader 

de senaste 20 åren. 

 

4. Vad förklarar hushållens ökade skuldsättning från 1990-talet fram till 2014? 

Ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter och den strukturella förändring det fört med 

sig är den störst bidragande faktorn. Precis som för prisutvecklingen är det låga utbudet på 

bostäder i relation till hög efterfrågan en bidragande faktor till att hushållens skuldsättning 

ökar, då ökade priser kräver högre skuldsättning. 

 

Låga boräntor och boendeskatter har också en betydande effekt. 

 

5. Hur förhåller sig den svenska bostadsmarknaden idag mot IMF:s faktorer som leder 

till kraftiga prisfall? 

IMF:s faktorer för stora prisfall anses inte utgöra någon större risk idag för Sverige. Om 

någon av dem skulle klassificeras som en risk är det den kraftiga kreditexpansionen genom 

hushållens skuldsättning som vi tidigare berört. Det faktum att det byggs lite de senaste 

decennierna gör att risken för högt uppdrivet bostadsbyggande är nästintill obefintlig. Positiv 

bytesbalans sedan 90-talet gör att den risken inte finns, det bidrar istället till att stärka 

Sveriges rehabiliteringsförmåga vid eventuell kris. 

 

Efter att ha svarat på våra forskningsfrågor kommer vi fram till följande slutsats: 

Vi har identifierat externa och interna faktorer som kan påverka finansiell stabilitet. Oro i det 

europeiska bankväsendet utgör största hotet mot finansiell stabilitet idag. Problem kopplade 

till Sveriges bostadsmarknad utgör inget direkt hot mot finansiell stabilitet, dock visar 

marknaden tendenser på ineffektivitet. Lågt bostadsbyggande och allmänt lågt utbud matchar 

inte efterfrågan. Detta driver upp priser men även skulder. Priser och skulder kan till stor del 

förklaras med logiskt ekonomiskt resonemang. 
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6.3 Vidare forskning 
Som vi berör i vår analys och slutdiskussion har regleringar på finansiella marknader en tydlig 

koppling till hur finansiell instabilitet uppstår. En idé till vidare studier vi fått under arbetets 

gång är att studera upp och -nedgångar av olika finansiella instrument under krisernas förlopp. 

För att kunna härleda till om tillgänglig kvantitativ data understryker det resonemang vi för 

och diskuterar om den roll avregleringar har för uppkomsten av finansiell instabilitet på en 

marknad. Exempel på en omvänd problemformulering; Hur kan finansiell instabilitet leda till 

kraftiga prisfall på bostadsmarknaden? 

 

Vi har under intervjuerna tagit del av internationella jämförelser där kraftiga prisfall på 

bostäder inträffat efter subprimekrisen. Danmark, Irland och Spanien är några exempel på där 

bostadsmarknaderna har påverkats av kraftiga prisfall. Jämförande internationella studier på 

vad som orsakat prisfallen och vilka paralleller som kan dras till Sverige är en intressant 

vinkling på en uppsats. 
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Intervjuguide C-uppsats 
 
 
Allmänt om finansiella stabiliteten: 
 
Förklara er roll och ert arbete för att upprätthålla den finansiella stabiliteten? 
 
Vad är enligt er den enskilt största faktorn som i dagsläget hotar den finansiella 
stabiliteten?  
 
Mer ingående om Sveriges situation: 
 
Bostadsmarknaden 
Vad anser ni vara mest alarmerande med situationen på den svenska 
bostadsmarknaden? 

-  Ser ni hushållens skuldsättning som en riskfaktor i dagsläget? 
 
Anser du att bostäderna i Sverige är övervärderade eller kan det förklaras av 
fundamentala faktorer? I så fall vilka? 
 
Vad ser ni som de största anledningarna till den prisökning vi sett på bostäder de 
senaste 15-20 åren? 
 
Amorteringar 
I andra Europeiska länder (till exempel Belgien) finns exempel på en lånekultur där 
krav på amorteringar länge varit självklara, hur kommer det sig att amorteringar inte 
varit det i Sverige tidigare? 
 
Anser ni att det nya amorteringskraven är tillräckliga åtgärder för att dämpa 
hushållens skuldsättning och/eller skapa en buffert för framtida kriser? 

-‐ Vad är i så fall nästa steg? 
 
Ränta 
Vad ser du för risker för det finansiella systemet med en historisk  
0-procentig reporänta? 
 
Nybyggnation/ombyggnation 
Enligt IMF är ett högt uppdrivet bostadsbyggande en faktor som kan leda till större 
prisfall på en bostadsmarknad. Samtidigt ser vi att utbudet i de urbaniserade områdena 
är lågt, hur stimulerar man nybyggande – i rätt takt? 
 
Övrigt 
Är det något vi inte berört som du tycker är relevant för vår uppsats? 
	  


