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Abstrakt 
Syfte:  Syftet är att kritiskt granska en eventuell bostadsbubbla i Sverige 

utifrån tre rapporter och erfarenhet från tidigare bubblor.  

Bakgrund: Huspriserna i Sverige har ökat markant de tio senaste åren och 

skuldsättningsgraden har följt samma mönster. En ökad oro för 

bostadsbubbla har uppkommit och debatterats om i media. Tidigare 

finanskriser visar på att det finns likheter med dagens situation. 

Dessa finanskriser har slagit hårt mot ekonomin, därför är det 

essentiellt att upptäcka och stoppa en framtida finanskris.    

Metod:  Tre rapporter granskas genom en litteraturstudie. En meta-analys 

görs av de tre rapporterna. Även andra trovärdiga källor kommer att 

behandlas i syfte om att skapa en verklig bild av bostadsmarknaden. 

Fakta från tidigare kriser hämtas ur olika böcker och akademiska 

artiklar som sedan analyseras tillsammans med rapporterna.  

Slutsats: Det finns många underliggande faktorer till att skuldsättningsgraden 

har ökat. Det handlar om en ökad bostadsbrist i tätbefolkade 

regioner, en ökad disponibel inkomst samt låga lånekostnader. Flera 

verktyg har implementerats det senaste året för att motverka 

överbelåning. En debatt i media har uppstått vilket har gjort 

människor medvetna om framtida risker. Med detta som grund är 

risken för en bostadsbubbla liten i Sverige.   
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Abstract 
Purpose:  The aim is to critically examine a possible housing bubble in Sweden 

according to three reports and experience from past bubbles. 

Background: House prices in Sweden have increased markedly over the last ten 

years and the debt has followed the same pattern. An increased 

concern for the housing bubble has been raised and debated in the 

media. Previous financial crises show that there are similarities with 

the current situation. These financial crises have hit the economy 

hard, therefore it is essential to detect and stop a future financial 

crisis.  

Method:  Three reports are examined through a literature review. A meta-

analysis of the three reports is done. Other credible sources will be 

addressed in order to create an actual picture of the housing market. 

Facts from past crises are taken from various books and academic 

articles which are analyzed together with the reports. 

Conclusion: There are many underlying factors why debt has increased. It is due 

to increasing housing shortage in densely populated regions, greater 

disposable income and low borrowing costs. Several tools have been 

implemented over the past year to discourage excessive debt. A 

debate in the media have arisen which have made people aware of 

future risks. On this basis, the risk of a housing bubble is low in 

Sweden.   
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INLEDNING 

Bakgrund 
Finanskriser är något som drabbat världen sedan 1600-talet (Kindleberger, 1996). Den 

första krisen kallades för Tulpanmanin och drabbade främst ekonomin i Nederländerna 

under 1630-talet (Garber, 2000). Grunden till denna finanskris var en ökad efterfrågan som 

innebar en stor prisökning på tulpaner (Kindleberger, 1996). I samband med denna 

prisökning började människor spekulera i framtida tulpanskördar genom att teckna 

optioner vilket gjorde det möjligt att köpa tulpaner till ett förbestämt pris (Garber, 2000). 

Marknaden blev orolig när investerarnas förväntningar på tulpanskörden inte kunde 

uppfyllas och därmed startade en finanskris (Garber, 1989).  

Det senaste seklet har antalet finanskriser ökat. Det inleddes med den stora depressionen år 

1929. Denna kris drabbade främst USA som hade haft tio år av kraftig ekonomisk tillväxt 

och människor trodde att detta skulle pågå i lång tid framöver. Sverige drabbades av den 

stora depressionen först några år senare när Ivar Kreugers tändsticksimperium stod vid 

ruinens brant. Han hade spekulerat bort stora summor på den amerikanska aktiemarknaden 

vilket han gömde undan när han visade inkorrekta värden i företagets balansräkning 

(Galbraith, 1997). Även i bostadsmarknaden har kriserna blivit fler och kraftigare. I Japan 

slog en finanskris inom bostadsmarknaden hårt mot ekonomin i början av 1990-talet 

(Kindleberger, 1996). Under samma tid drabbades Sverige av en liknande kris där 

marknaden var överhettad efter flera års kraftig ekonomisk tillväxt. Konkurrensen ökade 

mellan bankerna och människor lånade mer pengar än tidigare till finansiering av bostäder 

(Eklund, 2010).  

Den senaste finanskrisen som påverkade hela världsekonomin kallades för Subprimekrisen 

och den startade år 2007 i USA (Lowenstein, 2010). Under president Clintons tid på 1990-

talet utvecklades så kallade Subprimelån kraftigt. Dessa lån var avsedda för personer med 

sämre kreditvärdighet. Clinton hade en önskan att varje amerikansk medborgare skulle ges 

chansen att äga ett hus. Konsekvensen blev att bankerna tog ut en högre ränta eftersom 

risken ökade när utlåning gavs till människor med sämre återbetalningsförmåga (Shiller, 

2008). Subprimelånen ökade drastiskt under George W Bush tid under 2000-talet 

(Lowenstein, 2010). När priserna på bostäder till slut sjönk fick många problem med att 

betala av sina skulder vilket gav bankerna rätt att ta över ägandet av bostäderna samtidigt 
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som dessa personer blev hemlösa (Shiller, 2008). Dessutom drabbades banker av stora 

kreditförluster och många av dem gick i konkurs vilket rubbade hela finansvärlden 

(Lowenstein, 2010).  

När det kommer till den svenska ekonomin står det klart att privatpersoners 

skuldsättningsgrad har ökat massivt de tio senaste åren. Skuldsättningsgraden är hushållens 

disponibla inkomster i förhållande till hushållens låneskuld. Från år 2000 och fram till år 

2010 har denna skuldkvot ökat från 105,7 procent till 161,2 procent, vilket kan ses i Tabell 

1. Samtidigt har hushållens ränteutgifter i förhållande till den disponibla inkomsten minskat 

från 6 procent till 4,4 procent under samma tidsperiod (SCB, 2011). Detta har sina grunder 

i reporäntans förändring från 3,25 procent till 0,25 procent (Sveriges Riksbank, 2011:a). 

Handelsbankens chefsekonom Jan Häggströms (2011) slutsats är att ränteutgifterna i 

förhållande till den disponibla inkomsten skulle öka kraftigt i ett läge där reporäntan når 

samma nivåer som under år 2000.  

 

Tabell 1: Total låneskuld i procent i förhållande till disponibel årsinkomst mellan 1993-2010 (SCB, 
2011) 

En ökad oro för en bostadsbubbla har uppstått i Sverige de senare åren. Statens 

bostadskreditnämnd (BKN) har under 2011 presenterat en rapport som lyfter upp det 

faktum att en bostadsbubbla breder ut sig i Sverige. Denna rapport har fått mycket kritik av 

experter som menar att det finns mycket som tyder på att en bostadsbubbla inte existerar 

eftersom hushållets disponibla inkomster har ökat liksom inflyttningen till storstäder 

medan nybyggandet av fastigheter har minskat markant (Frisell & Häggström, 2011). 

Världens ekonomiska system är komplext och gör det därför svårt att förutse framtida 

bubblor. Det måste därför finnas god beredskap när dessa bubblor uppstår och en 

nonchalans av potentiella bubblor riskerar att bli kostsamma i framtiden (Kindleberger, 
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1996). Subprimekrisen är ett exempel på en oväntad bubbla som kan komma att utvecklas 

även i Sverige (BKN, 2011:a).  

Det essentiella kärnproblemet är att svenskar lånar mer pengar idag jämfört med tidigare år, 

vilket kan ses i Tabell 1. Banker är i allra högsta grad delaktiga i utlåningen och kommer att 

påverkas vid makroekonomiska förändringar, som därmed kan skapa en bostadsbubbla 

(Lybeck, 2009). I ett personligt möte under vintern 2010 med Handelsbankens regionala 

kreditchef Krister Thiberg påstod han att svenska banker kommer att påverkas av de nya 

Basel III direktiven som implementeras inom de närmsta åren. Basel III innebär i korta 

drag att banker måste ha en starkare kapitalbas och därmed omorganisera utlåningen samt 

att se över risken genom att implementera ett tillsynssystem (Colquitt, 2007). Thiberg 

(2010) visade ingen oro för att en bostadsbubbla skulle inträffa och påstod att även om det 

inträffar kommer påverkan på Handelsbanken vara ytterst liten. Ett sådant uttalande att 

bankerna utåt sett upplever att risken för en bostadsbubbla är liten och möjligen inte tar 

denna hypotes på allvar kan ses som ett varningstecken. En kris utlöses endast om 

människor inte är medvetna om vad som kommer att hända och på så sätt inte har anpassat 

sig till situationen (Lybeck, 2009). 

Problemdiskussion 
Sveriges tidigare statsminister Göran Persson (1997) uppmärksammade uttrycket ”den som 

är satt i skuld är icke fri” i hans bok med samma namn. Detta uttryck borde finnas i tanken 

hos alla hushåll vid nya utlåningar. Det som är på väg att ske är att allt fler människor ökar 

sina krediter som de inte kan betala och framförallt att de har för stora skulder relativt till 

deras kapital (SCB, 2011). Denna trend är inte långsiktigt hållbar enligt Häggström (2011).   

Bankers utlåning utgör en stor del av den totala inkomsten för banker. Ökad utlåning 

genererar större intäkter (Nordea, 2010). Risken med den ökade utlåningen är att banker 

försätter sig i situationer där pengar lånas ut till icke kreditvärdiga personer, likt 

Subprimekrisen i USA (Eklund, 2010). Banker står för 46 procent av den svenska 

finansmarknaden och har därför väldigt stor påverkan för Sveriges ekonomi och dess 

utveckling (Svenska Bankföreningen, 2011:a). 

Fastighetspriserna har ökat markant de senaste åren och de slår ständigt nya prisrekord. 

Likheter finns med den tidigare fastighetskrisen på 1990-talet i Sverige då huspriserna steg 

kraftigt samtidigt som utlåningen ökade (SCB, 2010). Det blir intressant att se om den 
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nuvarande regeringen och Riksbanken har lärt sig efter tidigare missräkningar eller om ännu 

en kris inom bostadsmarknaden är antågande. Det kommer ständigt nya rapporter från 

olika organ angående bostadsmarknaden i Sverige. Under 2011 har både Riksbanken och 

BKN släppt varsin rapport och dessförinnan utgav Finansinspektionen en rapport inom 

samma område. Detta område är något som engagerar många eftersom bostadsmarknaden 

har en stor påverkan hos de svenska hushållen. Det är därför intressant att se vilka 

skillnader och likheter som kan hittas i dessa rapporter för att kunna dra en slutsats om var 

marknaden är på väg.  

Problemformulering 
Genom en ingående problemdiskussion kommer tre problem att belysas:  

 Skuldsättningsgraden för privatpersoner har ökat markant det senaste decenniet 

 Huspriserna har höjts avsevärt på kort tid 

 Likheter mellan dagens situation och tidigare finanskriser finns 

Syfte 
Syftet är att kritiskt granska en eventuell bostadsbubbla i Sverige utifrån tre rapporter och 

erfarenhet från tidigare bubblor.  

Avgränsning 
Rapporterna inom bostadsmarknaden från de viktigaste organen i Sverige kommer att 

belysas, såsom Riksbanken, BKN och Finansinspektionen. En rationell genomgång av 

dessa rapporter kommer att göras med fokus på de främsta orsakerna till att den svenska 

marknaden ser ut som den gör och vilka risker som finns. De mest intressanta delarna 

kommer att väljas ut i syfte om att spegla en verklighetsförankrad bild av 

bostadsmarknaden.  

Fokus kommer hållas på att ta upp de allra största finanskriserna genom tiderna som har 

haft en stor påverkan på den internationella ekonomin i syfte om att få en bra överblick av 

extrema kriser. Både nationella och internationella finanskriser kommer att behandlas. 

Vidare kommer det tas hänsyn till inom vilket område kriserna uppstått och det kommer 

fokuseras på bostadsmarknadskriser. Den senaste Subprimekrisen i USA kommer att få 

stort utrymme och granskas noga eftersom den handlar om samma marknad som kan vara 
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överhettad i Sverige; bostadsmarknaden. Likaså kommer det att fokuseras på vilka faktorer 

som är avgörande vid en finanskris. 

Denna uppsats kommer att begränsas till den svenska bostadsmarknaden i första hand 

eftersom författarna är intresserade av att lära sig mer om detta område. Kreditmarknaden i 

Sverige kommer även den att behandlas eftersom den korrelerar stort med 

bostadsmarknaden.  

Disposition 
I uppsatsens första del ges en ingående bakgrund till varför det aktuella ämnet är intressant. 

Det ingår en problemdiskussion som därmed skapar en problemformulering och ett syfte. I 

del två är meningen att ge en grundläggande sammanfattning av tidigare finanskriser, och 

dessutom förklara grundläggande faktorer som påverkar Sveriges bostadsmarknad. Nästa 

del tar upp tre rapporter om hur bostadssituationen ser ut i Sverige idag.  

Del två och tre kommer att sammansvetsas till en analys, genom att föra diskussion och 

jämföra huruvida en bostadsbubbla utvecklas eller ej. Genom att granska tidigare 

finanskriser ger det en bra bild av vilka likheter som finns i dagens situation och på så sätt 

kan framtiden förutspås. De viktigaste punkterna i analysen formateras sedan i slutsatsen, 

där tanken är att knyta an till syftet.   
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METOD 
I denna rapport hämtas kvantitativ information från trovärdiga källor i form av 

datainsamlingar där det läggs stor vikt på historisk statistik som är offentlig. Riksbanken, 

Finansinspektionen och SCB är primära källor i denna rapport, men det finns även studier 

av andra organ som tas hänsyn till. En sekundär datainsamling fullgörs där olika artiklar 

vägs in, vilket leder in på en litteraturstudie där olika typer av analyser från trovärdiga källor 

kommer att granskas.  

Genom en kontinuerlig sökning efter ny fakta inom området hittades fler och fler 

rapporter, utredningar och publikationer. Dessa rapporter är publicerade av centrala institut 

och är omskrivna i svensk media. De rapporter som är betydande för ämnet är; 

Riksbankens; Utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden, Bostadskreditnämndens; 

Marknadsrapport och Finansinspektionens; Risker i det finansiella systemet. Genom att dessa 

organ har olika målsättningar och uppfattningar ger det författarna en möjlighet att se 

utifrån olika intressenters syn. Därigenom kan rapporterna kritiskt granskas i syfte om att 

se hur informationen och synsättet skiljer sig mellan organen och om uppfattningen 

stämmer överens med varandra. Dessa rapporter har valts eftersom de är nyutgivna och 

dessutom relevanta för det valda ämnet. Källorna är även trovärdiga eftersom de kommer 

från centrala organ i Sverige.  

Enligt Jakobsson (2011) kallas en studie av andra studier för meta-analys, vilket innebär att 

det analyseras och sammanställs ett resultat av primärkällor. Genom att använda de tre 

tidigare beskrivna rapporterna har en meta-analys kunnat fullgöras. I rapporten har det 

beskrivits huruvida de olika rapporterna skiljer sig från varandra och de tydligaste 

parametrarna vid en eventuell bostadsbubbla har kunnat påpekas. Valet av meta-analys 

grundar sig i att det redan finns väldigt bra rapporter och analyser om huruvida situationen 

på den svenska bostadsmarknaden ser ut. Det finns således ingen anledning att göra en 

utökad undersökning utan att genom att sammanställa tidigare rapporter kan en 

jämförelseanalys göras.  

En sammanställning av tidigare finanskriser görs i rapporten med syfte att se vilka likheter 

och skillnader som finns mellan dessa kriser och dagens situation på bostadsmarknaden. 

Fyra finanskriser tas upp i denna rapport och dessa är; Tulpanmanin, den stora 

depressionen, fastighetskrisen och Subprimekrisen. Genom att granska historien kan man 

ofta förutse framtiden. De tidigare kriserna kommenteras också frekvent i olika rapporter 
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och artiklar om bostadsmarknadens osäkerhet.  Således blev det väsentligt att bearbeta 

dessa kriser och göra en sammanfattning av dem. I analysen sammanförs sedan dessa 

finanskriser med de tre tidigare beskrivna rapporterna för att skapa en röd tråd genom hela 

arbetet. Tulpanmanin valdes eftersom det var den första finansiella kris världen drabbades 

av och den stora depressionen tas upp av den orsaken att det är den hittills största 

finanskris som har uppkommit. Fastighetskrisen utgör det tredje valet eftersom den 

drabbade bostadsmarknaden i Sverige och Subprimekrisen valdes eftersom det är den 

senaste finanskrisen som har drabbat en bostadsmarknad.  

Eftersom det blir avgörande huruvida rapporterna och artiklarna är relevanta och 

trovärdiga, har vi använt oss av källkritiska principer. Dessa kan enligt Thurén (2005) 

beskrivas i fyra punkter;  

 ”Äkthet – Källan ska vara det den utger sig för att vara.”  

 ”Tidssamband – Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse 

om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan.”  

 ”Oberoende – Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa.”  

 ”Tendensfrihet – Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild 

av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra 

intressen att förvränga verklighetsbilden.”  

De rapporter som har granskats uppfyller alla fyra punkter. Rapporterna är nyligen 

publicerade och det finns en äkthet som är uppbackad av siffror och fakta. Alla rapporter 

kommer från primära källor men vissa synpunkter kan finnas vid tendensfriheten. När 

organ har olika uppgifter finns det en viss risk för vinkling av rapporterna, därför gäller det 

att kritiskt granska dem noga genom jämförelser mellan varandra.  

Eftersom det finns flera olika meningar om vad som är väsentligt i en kritisk analys behövs 

mer aspekter för att urskilja en analys. Enligt Hultén, Hultman och Eriksson (2007) är ”det 

lättare att åstadkomma sig ny faktakunskap än att etablera ett nytt sätt att förhålla sig till kunskap”. 

Att åstadkomma sig ny faktakunskap är något som eftersträvas i och med granskningen av 

rapporterna. Det måste även påpekas att det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa 

problem som uppstått genom tidigare kunskap när ny kunskap tas in (Hultén et al, 2007). 
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FAKTA 

Tidigare finanskriser 

Tulpanmanin år 1636 

Tulpanmanin startade i Holland år 1636 och var den första stora finansiella kris som 

världen upplevde. Roten till detta var att tulpanpriserna i världens överlägset största 

tulpanproducerande land Holland började stiga kraftigt år 1634, bland annat på grund av 

ökad efterfrågan från Frankrike där det hade blivit mode för män att köpa de finaste 

tulpanerna till sin fru (Garber, 2000). Flera handelsmän såg möjligheterna att köpa land och 

odla sina egna tulpaner för att vidare sälja dem till ett högt pris. I och med en ökad 

efterfrågan steg priserna under två år med 300 procent på vanliga tulpanlökar. På sällsynta 

tulpaner hade prisökningen varit ännu kraftigare med ökningar på över 1000 procent 

(Englund, 2003).  

På hösten 1636 var det flera som började spekulera i tulpanoptioner (Bäckström, 1999). 

Eftersom tulpansäsongen varar från juni till september köptes dessa optioner på hösten i 

syfte om att få rätten att köpa exklusiva tulpaner i framtiden till ett redan bestämt pris 

(Garber, 2000). Denna spekulation med optioner betalades med en handpenning vid 

köptillfället och det var vanligt att använda boskap och råvaror som betalningsmedel 

(Garber, 1989). Efter en tid kom det fram med att de nya aktörerna på marknaden inte 

kunde leverera tulpaner i den takt som de hade sålt optioner (Garber, 2000). När priserna 

då stannade i utvecklingen i början av 1637 blev folk oroliga och försökte sälja vidare sina 

optioner. Dessa optioner blev snabbt värdelösa när priserna sjönk drastiskt under en kort 

tid i februari samma år (Englund, 2003). Fem år efter denna finansiella kris kunde tulpaner 

handlas till en tiondel av priset som betalades när bubblan var som mest uppblåst (Garber, 

1989).    

Den stora depressionen år 1929 

Efter det första världskrigets slut 1918 spreds en spirande optimism runt om i världen där 

människor trodde att bättre tider var att vänta. Under de kommande tio åren ökade den 

ekonomiska tillväxten markant i stora delar av världen och det var framförallt USA som 

ökade i denna tillväxt (Galbraith, 1997). Det var dock tuffa tider för Sverige mellan åren 

1919-1922 då arbetslösheten steg från 5 till 25 procent och bruttonationalprodukten (BNP) 

minskade med 40 procent, mycket på grund av minskad export (Schön, 2007). Detta vände 
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sedan i slutet av 1922 och Sverige fick en stabil ekonomisk tillväxt på 4 procent per år fram 

till den stora depressionen (Heikensten, 2001). I USA producerade industrisektorn mer än 

någonsin och aktiepriserna nådde nya höjder varje år. Aktiemarknaden steg med 50 procent 

i USA under 1928 vilket kom att bädda för tidernas största finanskris. Aktiemarknaden 

fortsatte att stiga i början av 1929 och många stora företag ökade sitt börsvärde med mer 

än 30 procent trots de stora kursuppgångarna året innan (Galbraith, 1997). Det var många 

människor som spekulerade i aktiemarknaden och enligt Kindleberger (1973) fanns det 

möjlighet, precis innan finanskrisen, att låna upp till 90 procent av det totala kapitalet för 

att investera i aktier. Mäklarlånen slog nya rekord varje månad och ingen vågade kritisera 

dessa lån som hade en ränta på mellan 8-10 procent år 1929. Även personer inom 

kulturlivet som hade dålig koll på aktiemarknaden började spekulera och ge aktietips och 

det blev mode att investera i aktier (Galbraith, 1997). 

Den stora depressionen bröt ut i slutet av oktober 1929 och den 29 oktober är den 

mörkaste dagen i New Yorks aktiebörs historia (Galbraith, 1997). Det nya kapital som 

skapades via mäklarlån var väldigt sårbart vid kursnedgångar och när den stora 

depressionen bröt ut var det därför många människor som sålde i panik och på sex dagar 

försvann ett värde av 25 miljarder dollar (Kindleberger, 1973). De kommande åren kom att 

innebära en självmordsvåg som delvis kan förklaras av finanskrisen. Även Sverige kom att 

drabbas av denna finanskris men det var först ett par år senare då tändsticksimperiets 

grundare Ivar Kreuger tog sitt liv i Paris 1932 (Galbraith, 1997). Hans företag hade under 

en tid efter finanskrisen lånat pengar av svenska banker och gjort aktieemissioner samtidigt 

som hans företag gav utdelning för att locka investerare. Kreugers upplåning år 1932 

uppgick till 800 miljoner kronor vilket nästan var 50 procent av Sveriges statsskuld 

(Wetterberg, 2009). Efter hans död uppdagades det att han hade spridit felaktig 

information om företaget och i synnerhet dess balansräkning. Detta faktum gjorde att 

aktieägarna fick panik och försökte sälja sitt innehav i företaget, som snabbt sjönk i värde 

(Partnoy, 2009). Kreuger har kallats för tidernas största svindlare (Economist, 2007).  

Fastighetskrisen år 1990 

För att hitta orsakerna till fastighetskrisen år 1990 måste det tas hänsyn till händelser flera 

år tillbaka, precis som med alla andra finanskriser (Kindleberger, 1996). Redan i början av 

1980-talet ändrades likviditetskvoterna och det innebar att banker var tvungna att investera 

i statspapper och obligationer vilket gjorde att staten kunde låna pengar av bankerna till 

underpris. Likviditetskvoten togs senare bort 1983 på grund av att bankerna hämmades av 
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detta (Wetterberg, 2009). År 1985 togs ränteregleringen bort vilket gjorde att banker kunde 

sätta räntan fritt. Syftet med denna ändring var att minska inflationen (Eklund, 2010). Vid 

samma tidpunkt gjorde Riksbanken en åtstramning av utlåningen för banker vilket innebar 

att banker inte fick låna ut mer pengar än vad Riksbanken tillät. Denna reglering togs också 

bort senare under året och lånetaket försvann helt. Dessa förändringar berodde på 

förändringar i Riksbankens styrelse (Wetterberg, 2009).  

I och med försvinnandet av lånetaket skapades en möjlighet för hushållen att belåna sig 

ännu mer för att på så sätt konsumera mer. Utlåningen till hushållen ökade drastiskt direkt 

efter borttagandet av lånetaket och även ränteavdrag fick göras vilket gjorde att lånen blev 

billiga efter skatt. För bankernas del skapade det här nya möjligheter att ta marknadsandelar 

men i denna iver fokuserades det väldigt lite på säkerheten som gäldenären hade, vilket 

senare kunde komma att hämma bankerna vid en prisnedgång på fastigheter (Eklund, 

2010). Det blev även vanligt att ta lån och sedan investera i den finansiella sektorn eftersom 

avkastningen sågs vara större än räntekostnaden (Wetterberg, 2009). Den ökade lånekvoten 

hos hushållen bidrog starkt till att den svenska marknaden kom att bli överhettad i slutet av 

1980-talet. Inflationen var hög och lönerna steg snabbt i takt medan produktiviteten bara 

ökade med några få procent. En annan grund till finanskrisen var att hushållens sparande 

nästan försvann helt i och med att det var mer fördelaktigt att låna än att spara (Eklund, 

2010).    

Det första tecknet på en finanskris kom i slutet av 1989 då finansbolaget Nyckeln visade 

stora förluster på fastighetsinvesteringar i London. Det uppstod en oro på 

finansmarknaden efter detta besked och det medgjorde att Stockholmsbörsen sjönk med 

35 procent under en femmånadersperiod 1990. Även fastighetspriserna sjönk i snabb takt 

när människor blev illikvida och efterfrågan minskade. Som en kedjereaktion fick då 

bankerna problem när hushåll gjorde förluster på sina fastighetsaffärer och inte klarade av 

att betala tillbaka sina lån (Wetterberg, 2009). Totalt beräknades bankerna ha 200 miljarder 

kronor i kreditförluster under finanskrisen (Lönnerblad, 2004). Under 1990 kom en 

skattereform att implementeras vilket innebar sänkningar av marginalskatten på arbete och 

begränsningar av ränteavdragens värde, men det dröjde det några år innan denna reform 

gav effekt. En annan reglering som bidrog till finanskrisen var den valutaavreglering som 

implementerades 1990 vilket öppnade upp att föra valutor mellan länder (Eklund, 2010). I 

Sveriges situation med fast växelkurs blev resultatet att stora valutaflöden lämnade landet i 

och med den osäkerhet som fanns vid den tidpunkten. I och med stora valutautflöden såg 
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Riksbanken till att höja marginalräntan till 500 procent som mest under hösten 1992 

(Wetterberg, 2009). Senare under året övergav Sverige sin dåvarande penningpolitik och 

kom att lämna den fasta växelkursen mot en rörlig. Med omläggningen av penningpolitiken 

införde Riksbanken 1993 ett inflationsmål på två procent (Eklund, 2010).  

Konsekvenserna av denna finanskris blev bland annat att Sverige tappade från sjätte till 

tolfte plats i statistiken över OECD-ländernas köpkraft som ibland används som mått på 

välstånd. År 2009 hade Sverige återhämtat sig till elfte plats. Under finanskrisen nådde 

arbetslösheten höjder uppemot 12 procent från att ha legat på fyra procent 1985 (Eklund, 

2010). Enligt Lönnerblad (2004) blev 60 000 svenska företag utslagna och statsskulden 

växte med 1 000 miljarder kronor. Det är ungefär samma nivå som den totala statsskulden 

ligger på idag (Riksgälden, 2011).   

Subprimekrisen år 2007 

Lowenstein (2010) klarlägger att Subprimelånen hade sin början på 1960-talet då det första 

finansiella institutet Fannie Mae började ge ut krediter till mindre kreditsäkra objekt. Fannie 

Mae som står för Federal National Mortgage Association, grundades 1938 av regeringen. 

Syftet med detta institut var att ge ut lån och lånegarantier för att underlätta den 

amerikanska marknaden för bostadslån. Från och med 1968 blev Fannie Mae privatägt men 

fortsatt kontrollerat av regeringen (Wallison & Ely, 2000). De finansiella instituten var inte 

som vanliga banker utan de nischade sin verksamhet till att endast erbjuda Subprimelån till 

mindre kreditvärdiga personer. Dessa personer hade en liten eller ingen inkomst och 

sparandet var ofta obefintligt. Instituten gav påminnelser om försenad betalning av ränta 

eller amortering direkt till kunden och om påminnelsen fick dåligt gehör togs delar av 

säkerheten i förvar av instituten. Säkerheten i sig kunde vara belånad till 80 procent även 

för en sämre kredittagare (Lowenstein, 2010). Likaledes fick dessa kredittagare en högre 

ränta jämfört med andra kredittagare för att väga upp risken som kreditinstituten tog 

(Wallison & Ely, 2000). Detta fortsatte in på 1980-talet då större lån med mindre säkerhet 

kunde beviljas, där räntor och villkor bestämdes efter hur pass kreditvärdig personen var 

(Lowenstein, 2010). 

Regeringen hade också tillsatt ett liknande finansiellt institut som Fannie Mae, nämligen 

Freddie Mac som står för Federal Home Loan Mortage Corporation. Detta för att utvidga 

hypotekslånemarknaden i USA och samtidigt utöka kapitalmarknaden på 

värdepapperiserade krediter. Freddie Mac köpte hypotekskrediter från banker som sedan 
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såldes vidare på kapitalmarknaden. Dessa hypotekskrediter hade alltid en säkerhet i pant 

och det var oftast en fastighet (Wallison & Ely, 2000). 

Banker som tidigare hade fokus på inlåning fick upp ögonen för Subprimelån under 1980-

talet. Det innebar större inkomster och likaledes diversifierades risken med in- och 

utlåning. En högre ränta gentemot kund ger större marginaler och eftersom banker hade 

gott om kapital började banker söka efter nya gäldenärer utan befintliga krediter. Dessa 

gäldenärer kom att vara människor som hade haft problem med tidigare lån, alternativt de 

som nekats en kredit. Att dra nytta av stora ränteintäkter beroende på en ökad kreditrisk 

sågs vid tillfället inte som något problem. Grundtanken var att priset på fastigheter skulle 

stiga och därmed skulle bankerna aldrig ha problem med finansieringen eftersom de kunde 

tvinga personer med betalningssvårigheter att sälja huset som de hade i säkerhet. 

Krediterna som beviljades såldes sedan vidare med hjälp av Fannie Mae och Freddie Mac 

till olika kapitalmarknader i en så kallad derivathandel, som beskrivs tydligare i senare 

avsnitt (Lowenstein, 2010). 

Det hela sporrades vidare när Bill Clinton blev vald som president 1993 och utlovade ett 

program kallat ”Home ownership”. Clinton avsatte en ledningsgrupp för att se till att fler 

amerikaner skulle ha möjlighet att äga ett hus. Detta sågs som en dröm för både Clinton 

och befolkningen i USA. Motiveringen som löd var att det skulle underlätta för människor i 

vardagliga livet och utveckla ekonomin. Det går inte bara att beskylla Clinton för hans sätt 

att utföra en dröm, utan många föregångare till Clinton hade samma mål och vision 

gällande ”Home ownership”, men som aldrig sattes i bruk. ”Home ownership” kom att 

involvera Fannie Mae och Freddie Mac och dessa institut expanderade stort under denna 

tid. Ett krav som skulle uppfyllas var att ungefär hälften av alla utställda lån skulle ges till 

personer med sämre betalningsförmåga, vilket kan ses som osäkra krediter. Dessa osäkra 

krediter gavs ut med tanken att en värdeökning på fastigheten skulle kunna bidra till att 

gäldenärer under de första åren kunde ha ytterst små ränte- och amorteringskostnader, för 

att sedan höja räntan och amorteringsbetalningarna när fastigheten ökar i värde. (Shiller, 

2008) 

År 2000 klassades Fannie Mae och Freddie Mac som de två största och mest lönsamma 

finansiella instituten i USA. Fannie Mae och Freddie Mac skiljde sig från vanliga företag 

genom att de inte kunde gå i konkurs då regelverket är uppbyggt av regeringen och till viss 

del kontrolleras av regeringen (Wallison & Ely, 2000). Under år 2000 ägde 71,6 miljoner 
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amerikanska familjer ett eget hus, vilket var toppnivå genom alla tider och motsvarade 67,7 

procent av alla hushåll i USA (HUD, 2011). Genom ”Home ownership” ökade utlåningen 

markant i början av 2000-talet och för att underlätta bankernas utlåning införde regeringen 

nya riktlinjer. Den regel som underlättade mest för bankerna var att kapitalbaskravet 

ändrades. Tidigare fanns möjligheten att låna ut 12 gånger det egna kapitalet men de nya 

reglerna tillät en utlåning på 40 gånger det egna kapitalet. Under de kommande åren steg 

priset på fastigheter och bankerna blev mer benägna att ta risker när stora möjligheter för 

nya inkomster fanns genom Subprimelånen och lösare regler för kapitalbaskravet (Shiller, 

2008). 

Bankerna blev även mer medvetna om att stora förluster kunde drabba dem vid nedgångar 

på bostadsmarknaden och därför letades nya lösningar fram för att minska risken. En 

lösning var att försäkra dessa lån mot utebliven betalning av gäldenären, vilket gjorde att 

försäkringsbolagen skulle gå in och täcka den summan som saknades mot en 

försäkringspremie (Lybeck, 2009). Gäldenärerna själva hade ingen aning om detta, utan var 

i regel nöjda så länge de fick låna pengar. Under 2002 skedde också stora räntesänkningar 

på den amerikanska styrräntan vilket gav ytterligare en anledning till att låna pengar (Shiller, 

2008). En annan lösning för att minimera risken var att sälja lånen vidare till andra institut 

och investmentbanker (Chorafas, 2009). Lehman Brothers och Bear Sterns var två av dem 

som köpte dessa lån och när krisen bröt up gick Lehman Brothers i konkurs och Bear 

Sterns togs över av staten (Lybeck, 2009). Dessa institut hade inte samma regelverk som 

övriga banker utan de kunde undanhålla viss information i årsredovisningarna och därmed 

förblinda en utomstående hur dess tillgångar och skulder såg ut (Chorafas, 2009).  

Dessa institut skulle tjäna pengar på de inköpta Subprimelånen genom ”Collateralized Debt 

Obligations” (CDO). CDO var en bostadsobligation innehållande tusentals Subprimelån 

som kunde handlas på en öppen marknad. För att underlätta för köparen delades 

bostadsobligationerna in i olika rankningskategorier från AAA+ till BBB-. Syftet var att 

AAA+ obligationerna skulle betalas tillbaka först, men samtidigt fick en sådan köpare 

sämre avkastning. Avkastningen var dock ofta bättre än andra obligationer som hade 

samma rating vilket gjorde det attraktivt för köparna. En köpare av en BBB- obligation fick 

alltså tillbaka sina pengar när alla andra som hade tecknat dessa obligationer hade fått 

tillbaka sina pengar, vilket gjorde risken enorm men samtidigt kunde avkastningen bli 

extremt hög (Lybeck, 2009). 
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För att sedan försäkra sig mot kreditförluster och för att påpeka att dessa 

bostadsobligationer var köpvärda, infördes en försäkringsmöjlighet som kallades ”Credit 

Default Swaps” (CDS) (Lybeck, 2009). CDS är en försäkring mot en förlust vid köp av en 

obligation. Skulle utställaren av obligationen gå i konkurs har en försäkring till en annan 

part upprättats. (Durbin, 2005).  Detta innebar exempelvis att Lehman Brothers utställde 

en försäkring mot kreditförluster i obligationen så att en säljare kan tjäna en premie och 

täcka en eventuell kreditförlust. Det som är påtagligt i efterhand är att det inte fanns något 

kontrollsystem över denna marknad och därför kunde försäkringsbolag och banker handla 

fritt med dessa instrument (Lybeck, 2009). 

Den första bostadsbanken gick i konkurs den 5 februari 2007 och blev därmed det första 

offret för Subprimekrisen. Flera banker började känna likviditetsbrist under våren 2007 

eftersom förtroendet mellan bankerna hade försämrats i och med att ingen visste vilken 

bank som hade mest Subprimelån i sin ägo. Därmed höjdes interbankräntan oerhört 

mycket under en kort tid. Under samma tid stoppade Bear Sterns den möjlighet som fanns 

till uttag av bostadsobligationer. För att mildra det akuta läget delar centralbanken i USA, 

Federal Reserve, ut 43 miljarder dollar till bankerna. Det visade sig sedan bara någon vecka 

senare att Europas centralbank också behövde stötta de europeiska bankerna. Detta på 

grund av att många banker i Europa har investerat ett stort kapital i de omtalade 

bostadsobligationerna. I detta läge spelade alltså ingen roll om en europeisk bank hade köpt 

en bostadsobligation som hade en ranking på AAA+, utan kapitalet blev låst ändå (Lybeck, 

2009). 

På den årliga centralbankskonferensen i USA 2007 varnade Shiller för ett prisfall på 

bostäder ner mot 50 procent. Federal Reserve sänkte sedan räntan från fem procent till en 

procent på mindre än ett år. Inte bara bankerna i USA visade stora kreditförluster utan 

också många europeiska banker. När aktiemarknaden världen över fortsatte stiga och nå sin 

topp i oktober 2007 börjar Federal Reserve stimulera marknaden med ännu mer kapital. 

Inte ens de kontrollerade organen Fannie Mae och Freddie Mac klarar sig undan 

kreditförluster och behöver mer kapital (Lybeck, 2009). 

I början av 2008 sker stora avskrivningar på de största bankerna i USA vilket i sin tur får 

konsekvenser på de europeiska storbankerna såsom Crédit Suisse, Deutsche Bank och 

Barclays. Till slut kommer också fallet på fastighetspriserna i USA. Nu är det tydligt att det 

inte finns några pengar i bostadsobligationerna och att människor inte har råd att bo kvar i 
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sina hus på grund av höjda räntor och amorteringar. Att sedan försöka sälja huset hjälpte 

föga då priset på fastigheter sjunkit till en nivå under köpeskillingen. Det som räddade de 

amerikanska gäldenärerna från ekonomiskt ansvar var regelverket i USA, där det är reglerat 

att om en gäldenär inte har råd att ha kvar huset ska borgenären ta över fastigheten. På 

samma sätt blev detta en katastrof i USA där många människor blev hemlösa (Lybeck, 

2009). 

Krisen var inte över 2008 utan fortsatte in på 2009 där flera stödpaket från regeringar 

världen över behövdes för att få igång ekonomin igen. Fannie Mae och Freddie Mac 

behövde ännu mer kapital för att klara sig ur alla dessa bostadslån. Försäkringsbolag som 

hade försäkrat bostadsobligationerna genom CDS hade givetvis ingen möjlighet till 

återbetalning av alla utstående kreditförluster på bostadslån eftersom summorna var 

alldeles för stora. Detta innebar att många försäkringsbolag i USA gick samma öde 

tillmötes som bankerna och tvingades till rekonstruktion. Nya regelverk var tvungna att 

stadgas och som ett avslut på krisen samlades de 20 största länderna i ett G20 möte för att 

diskutera framtiden. Utfallet blev nya regleringar gällande hedgefonder, bolag inom 

privatkapitalmarknaden och derivatmarknaden. Detta skedde dock efter att ett totalt värde 

på 1500 miljarder dollar hade skrivits av från världens banker (Lybeck, 2009). 

Sveriges situation 

Bank och kredithistoria 

Vad som är känt är att banker har funnits från 1700 f.Kr. och vid den tiden handlades det 

inte med pengar utan med djur och råvaror såsom kor och sädesslag (Wetterberg, 2009). 

Idag är det annorlunda, vi utbyter pengar med banker och alla svenskar är kund i minst en 

bank (Ekman, 2003). Det dröjde dock ända till 1600-talet innan banker grundades i Sverige. 

De flesta av dagens svenska storbanker grundades på 1800-talet. Krediter är inte något nytt 

fenomen utan redan under den tidiga medeltiden, för 1500 år sedan började italienarna att 

handla med växlar där ett belopp mottogs vid uppvisande av växeln till en köpman. 

Växelns framfart hade dels att göra med att det var lättare att bedöma värde på den än på 

olika mynt. Denna kredithandel kom till Sverige i mitten på 1600-talet då de första svenska 

bankerna grundades (Wetterberg, 2009). 
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Bolån 

Bolån har funnits i Sverige sedan år 1727 då lagman Lilliegren beslutade att alla som kunde 

uppvisa tillräcklig säkerhet skulle få låna pengar. Kring år 1740 tog bolånen fart på riktigt 

och det börjades spekulera i fastigheter med hjälp av dessa krediter och det skapades då ett 

utlåningstak eftersom penningmängden ökade i drastisk takt (Wetterberg, 2009). I dagens 

läge ser man att bolån står för 75 procent av hushållets totala skulder både i Sverige och i 

internationellt jämförbara länder med liknande standard. En trend inom finansmarknaden 

fram till Subprimekrisen var att det gick enklare att få bolån eftersom bankerna upplevde 

en låg risk med utlåning samtidigt som det fanns mycket kapital hos bankerna (BKN, 

2011:a).  

Fastighetspris 

En analys över dagens fastighetspris och historiska fastighetspriser skildras i Statistiska 

Centralbyråns officiella statistik över fastighetsprisindex. I Tabell 2 kan det utläsas hur 

prisutvecklingen har varit från 1981 och framåt jämfört med konsumentprisindex (SCB, 

2010:a). Dessa fakta visar på att fastighetsprisindex har förändrats i en kraftigt snabbare 

takt än konsumentprisindex.  

 

Tabell 2: Fastighetspriser & Konsumentpris mellan 1981-2009 (SCB, 2010:a) 

För att förtydliga denna prisexplosion som fastighetsindex har haft i Sverige de senaste tio 

åren visas det i Tabell 3 en prisjämförelse och utveckling jämfört med andra länder. Sverige 

är det land där fastighetsprisindex har ökat mest bland jämförbara länder (BKN, 2011:a). 

Det ska också kommas ihåg att de flesta andra europeiska länderna använder sig av en 

bostadsform som kallas för ägarlägenhet, vilket betyder att det inte finns någon 

bostadsrättsförening att betala hyror till. Priserna för ägarlägenheter blir därmed ofta högre 

jämfört med bostadsrätter (Regeringskansliet, 2009). 
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Tabell 3: Internationell fastighetsprisindex mellan 1990-2009 (BKN, 2011:a) 

Amortering 

I slutet av 2010 kom en generell rekommendation från den Svenska Bankföreningen 

gällande amorteringskrav för bolånekunder som har mer än 75 procent i belåning på sin 

fastighet (Svenska Bankföreningen, 2010:a). Svenska bankföreningen består idag av 28 olika 

finansiella institut där styrelseordförande är Nordeas verkställande direktör (VD) Christian 

Clausen. Styrelsen består totalt av åtta personer och fem av dessa platser innehas av de fem 

största bankernas respektive VD vilket gör föreningen till en kraftig organisation (Svenska 

Bankföreningen, 2011:b). Många storbanker menar att gäldenärer ska amortera ännu mer 

och ett exempel är SEB som har en rekommendation att gäldenärer med större belåning än 

70 procent av säkerheten ska amortera av lånet alternativt spara två procent av det totala 

lånebeloppet (SEB, 2011:a). 

Boränteprognoser 

Samtliga svenska storbanker gör egna prognoser av hur reporäntan kommer justeras i 

framtiden. Detta ligger till följd för deras beslut om vilka räntor de ska erbjuda sina kunder. 

Dessa rapporter tydliggör vilket håll räntan kommer gå åt den närmsta tiden. Riksbankens 

egen prognos för reporäntan tyder på att den kommer gå från dagens nivå på 1,75 procent 

till att hamna på 2,25 procent i slutet av 2011 och att den kommer fortsätta stiga till tre 

procent i slutet av 2012 (Sveriges Riksbank, 2011:b).  

Sveriges storbanker har en relativt liknande prognos för deras egna räntor där samtliga 

banker tror att tremånadersräntan kommer stiga en knapp procent innan året är slut 

(Handelsbanken, 2011) (Nordea, 2011) (SEB 2011:b) (Swedbank, 2011). Den enda 

påtagliga skillnaden hittas mellan Nordea och Handelsbanken, där Handelsbanken tror på 

en större ökning fram till 2013 (Nordea, 2011) (Handelsbanken, 2011). I Tabell 4 visas en 
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sammanställning av bankernas prognoser tillsammans med Riksbankens prognos för 

styrräntan. 

3-mån (styrräntan) Riksbanken Nordea Handelsbanken SEB Swedbank 

2011-03-01 (1,50)  3,50 3,74 3,57 3,70 

2012-03-01 (2,25) 4,30 5,15 4,75 4,85 

Tabell 4: Bankernas rörliga tremånadersränteprognos (Handelsbanken, 2011) (Nordea, 2011) (SEB 

2011:b) (Sveriges Riksbank, 2011:b) (Swedbank, 2011)  

Reporänta och inflation 

Det är Riksbanken som styr den svenska reporäntan, som är den viktigaste styrräntan 

Sverige har (Mitlid & Vesterlund, 2001). Bankerna kan låna ut och låna pengar av 

Riksbanken till denna ränta under en sjudagarsperiod (Sveriges Riksbank, 2011:a). Syftet 

med att ändra reporäntan är att styra Sveriges inflation (Mitlid & Vesterlund, 2001). Det är 

sagt att reporäntan har en kraftfull påverkan på inflationen, men det finns dock skilda 

meningar om hur snabbt en ändring av räntan påverkar inflationen (Sveriges Riksbank, 

1993).  

I januari 1993 presenterade Riksbanken ett beslut som innebar att skapa ett inflationsmål 

för Sveriges ekonomi (Sveriges Riksbank, 1993). Inflationsmålet blev 2 procent per år och 

inflationen har sedan dess pendlat mellan 0 och 3 procent (SCB, 2010:b). Grunden till detta 

var att stabilisera ekonomin och samtidigt få en ekonomisk tillväxt i ett hållbart tempo. 

Innan bankkrisen bröt ut i början av 1990 hade inflationen varit väldigt hög i Sverige under 

20 års tid, vilket gjorde att Sverige var tvungen att göra flera devalveringar av valutan 

(Magnusson, 2010). I Tabell 5 visas att inflationen under några år låg på nivåer över 10 

procent. En devalvering har direkt påverkan på exporten som ökar genom att andra länders 

köpkraft ökar. Samtidigt har en devalvering negativ effekt på importen (Magnusson, 2010).  
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Det står klart att reporäntan har varit rekordlåg under 2009-2010 då den i vissa perioder har 

varit 0,25 procent. De finns även två andra viktiga styrräntor förutom reporäntan och de 

kallas inlåningsränta och utlåningsränta. Syftet med dessa räntor är att banker kan låna ut 

eller låna pengar av Riksbanken under en natt vilket skiljer från den sjudagarsperiod som ett 

lån med reporäntan innebär. Dessa räntor brukar i regel vara 0,75 procent lägre, respektive 

högre än reporäntan, vilket gör att det mer fördelaktigt för banker att låna till reporäntan 

(Sveriges Riksbank, 2011:a).   
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EMPIRI 

Statens bostadskreditnämnd 
BKN är det expertorgan som hjälper regeringen med diverse uppgifter inom 

bostadsmarknaden. De sköter bland annat redovisandet av hur situationen ser ut inom 

Sveriges bostadsmarknad och syftet är att redogöra, samt varsko om förändringar behöver 

göras på denna marknad. Vidare ställer BKN ut både förvärvsgarantier och kreditgarantier 

för att stimulera byggandet på bostadsmarknaden. Denna nämnd ger även bidrag genom 

kommunala hyresgarantier och de ger även bidrag till omstruktureringar av kommunala 

bostadsföretag (BKN, 2011:b). BKN styrs ensamt av generaldirektör Lars Magnusson i de 

flesta frågor och uppdrag (BKN, 2011:c).  

I februari 2011 kom bostadskreditnämnden ut med sin senaste marknadsrapport inom den 

svenska bostads- och kreditmarknaden. I denna rapport jämförs den svenska bostads- och 

kreditmarknaden med andra länders marknader som har stora likheter med Sverige, vilket 

främst är länder som är medlem i EU (BKN, 2011:a).  

Marknadsrapport 

Rapporten tar upp det faktum att de länder som har haft störst problem under den senaste 

finanskrisen har varit de länder där skuldsättningsgraden har ökat snabbast i takt. De länder 

där skuldsättningsgraden ökar snabbast har också haft den största prisutvecklingen på 

bostäder, vilket har bidragit till att blåsa upp en bubbla. I Sverige har bostadsskulderna ökat 

från 50 procent till 120 av den disponibla inkomsten de senaste 15 åren. Därmed är Sverige 

ett av de länder där skuldsättningen ökar mest. Ett av skälen till denna skuldökning är att 

det har skett konstanta räntesänkningar av reporäntan samtidigt som bankerna har haft gott 

om kapital att låna ut. I den filosofi som fanns att bostadspriserna skulle gå upp år efter år, 

såg bankerna väldigt små risker i utlåningen eftersom bostäderna alltid togs som säkerhet 

och dess priser skulle drivas uppåt. Den ökade skuldsättningen har hushållen använt sig av 

för att köpa nya bostäder och framförskjuta sina kostnader för att kunna konsumera mer 

idag (BKN, 2011:a). 

Bostadslånen i Sverige står för totalt 75 procent av alla skulder de svenska hushållen har, 

vilket är en ökning på 18 procent de senaste tio åren. En internationell jämförelse visar att 

denna ökning är störst bland jämförbara länder (BKN, 2011:a). Även huspriserna i Sverige 

har den största utvecklingen de senaste tio åren vilket påvisades i tabell 3 (SCB, 2010). I 
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och med denna utveckling av ökade skulder tror BKN att många hushåll kommer få det 

tufft med betalning av ränta och amortering när den förväntade höjningen av reporäntan 

sker under de närmsta åren. Det finns tydliga tecken på att styrräntan kan höjas med ett par 

procent för att hindra att inflationen ökar med mer än 2 procent per år, som är 

Riksbankens mål. Vidare menar BKN att det finns en korrelation mellan skuldökningen 

och en avmattad ekonomisk tillväxt, vilket innebär att en ökad skuldsättning mot bostäder 

bör undvikas (BKN, 2011:a). 

Enligt rapporten från BKN uppstod det efter finanskrisen en avmattad fastighetsmarknad i 

världen, med länder där fastighetspriserna föll med mellan 25-35 procent. Irland hade det 

största prisfallet men även Danmark, USA och Storbritannien drabbades hårt inom 

fastighetsmarknaden. I Sverige har dock priserna fortsatt att stiga till nya prisrekord. I en 

jämförelse med Spanien som har stora problem för tillfället syns det att bostadspriserna har 

ökat med 70 % de senaste tio åren, vilket även är fallet i Sverige. Detta kan tyda på att 

Sverige också kan ha en överhettad marknad. Trenden på den Europeiska marknaden är att 

huspriser har ökat kraftigt de senaste åren så risken är att många länder kommer få samma 

typ av problem som till exempel Irland och USA har fått (BKN, 2011:a).  

I tabell 6 syns tydligt huruvida hushållens totala skulder som en andel av BNP har ökat från 

45 procent till strax över 80 procent på 15 år i Sverige, vilket är i linje med andra 

jämförbara länder. I detta hänseende är Danmark värst med en total skuld på cirka 145 

procent av landets BNP vilket visas i tabell 6. Likväl är Danmark värst i hushållens bolån i 

andel av BNP som uppgår till 120 procent medan Sverige ligger på 60 procent. I Tabell 6 

syns även att Nederländerna, Irland och Storbritannien har höga skulder och det är just 

dessa länder med höga skulder som har haft nedgångar på fastighetsmarknaden de senaste 

åren. Det var även dessa länder som hade den största ökningen av skuldsättningsgraden 

åren innan Subprimekrisen. BKN drar därmed slutsatsen att en för hög skuldsättning och 

en snabbt ökande skuldsättning kan leda till negativa konsekvenser på bostadsmarknaden 

med sänkta priser (BKN, 2011:a). 
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Tabell 6: Hushållens totala skulder, andel av BNP mellan 1995-2010 (BKN, 2011:a) 

Det finns även fler orosmoln inom denna bransch och ett exempel är de amorteringsfria 

lånen. I Sverige ligger ofta den verkliga amorteringstiden på cirka 100 år jämfört med 

Finland där det endast ligger på 30 år. Det är den låga räntan som uppmanar folk till att inte 

betala av lånen, eftersom det blir billigt att låna till låg ränta. Även belåningsgraden i 

nyutlåningen har ökat kraftigt från cirka 50 procent till cirka 70 procent de senaste 10 åren. 

Belåning sker alltså till en större andel av huset än förut (BKN, 2011:a). Finansinspektionen 

införde dock ett allmänt råd 2010 som innebar att belåningsgraden i nyutlåningen inte bör 

överstiga 85 procent (Finansinspektionen, 2010:a). Ännu ett varningstecken är att många 

gäldenärer har gått från fast till rörlig ränta de senaste åren, precis det som skedde i USA 

åren innan Subprimekrisen. Hushållen kommer därmed vara mycket mer känsliga vid en 

finanskris om de sitter på ett rörligt korttidslån, än om de har en fast tioårsränta, eftersom 

räntan har en tendens att gå upp kraftigt i början av en finanskris (BKN, 2011:a).  

BKN tror att Sverige har en bostadsbubbla som är på väg att spricka, eftersom många av 

de riskkriterier som har tagits upp i rapporten uppfylls. Låga räntor, amorteringsfria lån, 

belåning till konsumtion och hög skuldsättning är alla tecken på att en bostadsbubbla kan 

finnas i Sverige. I Tabell 7 visas det tydligt att de svenska bostäderna är övervärderade 

enligt modellen Tobins-q. Genom att ta värdet på den nuvarande fastigheten och jämföra 

det med kostnaden att bygga nytt får BKN fram att bostäderna i Sverige är övervärderade 

med 20 procent (BKN, 2011:a).  
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Tabell 7: Tobins-q för bostäder mellan 1980-2010 (BKN, 2011:a) 

Sveriges Riksbank 
Sveriges Riksbank grundades 1656 under namnet Stockholms Banco. Först 1897 blev 

Riksbanken en centralbank i Sverige genom riksbankslagen (Wetterberg, 2009). 

Riksbankens uppgifter är bland annat att se till att den svenska penningpolitiken fungerar 

korrekt och det skarpaste redskapet för en sund ekonomi är reporäntan, som Riksbanken 

styr över. Riksbanken måste ha kunskap om riskerna i Sveriges största marknader för att 

skapa en sund penningpolitik (Sveriges Riksbank, 2011:c).  

Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden fick sin start 2010 då 

det anlitades 23 kvalificerade professorer, ekonomer och forskare med insyn i den svenska 

bostadsmarknaden. Denna utredning blev sedan publicerad i april 2011 och består av 12 

olika rapporter. Figur 1 visar huruvida de makroekonomiska aspekterna ser ut och vilka 

kanaler som påverkar fastighetspriset. (Sveriges Riksbank, 2011:d).  

 

Figur 1: Faktorer som påverkar bostadsmarknaden och makroekonomin (Sveriges Riksbank, 2011:d) 
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Svenska huspriser i ett internationellt perspektiv 

”Svenska huspriser ökade med 144 procent i reala termer mellan det första kvartalet 1995 och det tredje 

kvartalet 2010. Under samma period steg lägenhetshyrorna med bara 13 procent och byggkostnaderna med 

endast 33 procent. Innebär detta att huspriserna 2010 är allvarligt övervärderade?” (Englund, 2011) 

Englund inleder det första avsnittet i rapporten med en analys om hur de svenska 

fastighetspriserna utvecklats jämfört med andra länder. Detta avsnitt visar tydligt att 

svenska fastighetspriser har en liknande årlig ökning jämfört med andra länder. Dock kan 

det påvisas att fastighetspriserna ökar mest i relativt tätbefolkade länder, såsom Danmark 

och Holland. Det bekräftas likaledes på den svenska fastighetsmarknaden att priserna ökar 

mest i de tätbefolkade delarna av Sverige. Det är även de mest tätbefolkade regionerna som 

har den största befolkningsökningen och därmed en positiv korrelation till fastighetspriset. 

Englund (2011) drar också slutsatsen att fastighetspriset är högre i regioner där 

snittinkomsten är högre. En ökning av den svenska disponibla inkomsten är en viktig 

förklaring till varför fastighetspriserna har ökat i snabb takt de senaste 15 åren (Englund, 

2011).   

Fastighetspriserna är förutsägbara på kort och medellång sikt samtidigt som de på lång sikt 

alltid tenderar att gå upp i pris. Likaså påverkar en prisökning på fastigheter även 

konsumtionen enligt Englund (2011), då mer kapital kan frigöras till konsumtion genom 

ytterligare lån. Åt motsatt håll innebär ett sjunkande fastighetspris mindre konsumtion, då 

mindre krediter kan belånas mot fastigheten, och ett mindre fritt kapital kan användas för 

konsumtion (Englund, 2011). 

Vidare beskriver Englund hur avyttringen av fastighetsskatten i Sverige kom att påverka 

fastighetspriset. Konsekvenserna med borttagandet av fastighetsskatten var att det blev 

billigare att äga en fastighet och därmed steg efterfrågan och fastighetspriserna. Dock har 

en ökning av fastigheter uteblivit på grund av byggbranschens kapacitet, kostnader, 

markbrist och utbud på produktionsfaktorer. Detta tillsammans med framförallt sänkta 

realräntor och avyttringen av fastighetsskatten är de största förklaringarna till att 

huspriserna har stigit. Dock borde vidare forskning ske inom detta område eftersom det 

kan finnas fler variabler att ta hänsyn till (Englund, 2011). 
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En makroekonomisk analys av bostadspriserna i Sverige 

I detta avsnitt visar Claussen, Jonsson och Lagerwall (2011) en makroekonomisk analys av 

bostadspriserna i Sverige. Tre olika modeller visas i denna rapport; 

1. Modell baserad på teoretiska samband på fastighetsmarknaden 

2. Statistisk modell utan ekonomisk teori, även kallad Bayesiansk VAR-modell 

3. Allmän jämviktsmodell som är förenlig med ekonomisk teori 

Den första modellen tar upp flera variabler för att förklara fastigheters prisökning och kan 

studeras noggrant i bilaga 1. En intressant variabel är att kostnaden för att bygga nya 

bostäder påverkas av fastighetspriset på närliggande fastigheter, snarare än att 

byggnadskostnaderna bestämmer fastighetspriserna. Likaså tas skulder upp som en 

variabel, men denna har blivit mindre viktig när regleringarna har blivit friare samt att 

nuförtiden kan det läggas om lån kvartalsvis till skillnad från årsvis. Ur denna modell 

framgår det att fastighetsprisets utveckling har betydande influens av utvecklingen i 

hushållens reala disponibla inkomst, realräntan och hushållens finansiella förmögenhet 

(Claussen et al, 2011). 

Den andra modellen är den Bayesianska VAR-modellen och i en simplifierad förklaring är 

den baserad på medelvärden och varianser. De variabler som ingått i modellen är; 

fastighetsindex, konsumentprisindex, BNP samt en tremånaders statsobligationsränta. Den 

generella slutsatsen från den Bayesianska VAR-modellen är att huspriserna ska gå ner ett 

par procent vid en ränteuppgång på en procent (Claussen et al 2011).  

Den tredje modellen som är den allmänna jämviktsmodellen har använts inom flera 

områden av Riksbanken. Det finns tre variabler i modellen vilka är; hushåll, företag och 

centralbanken. Hushållen är indelade i två kategorier beroende på om de är tålmodiga eller 

otåliga. De tålmodiga ses som de sparande hushållen medan ett otåligt hushåll ses som 

gäldenärer. Detta innebär att konsumtionen kan ändras beroende på fastighetspriser. En 

otålig gäldenär har vid högre fastighetspriser inte råd att ta ett lån, vilket minskar landets 

totala konsumtion. Företagen i denna modell ses både som byggnadsbolag som ska 

producera bostäder och varubolag där övrig konsumtion sker. Slutsatsen här är att alla tre 

variabler påverkar varandra. Genom att sänka räntan kommer fastighetspriserna att gå upp 

vilket medgör att de otåliga hushållen kan låna mer till konsumtion som i sin tur gynnar 

företagen (Claussen et al, 2011). 
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Claussen et al (2011) kom med dessa tre modeller fram till en slutsats där ökade 

fastighetspriser till största del beror på ökade inkomster och lägre realräntor, i kombination 

med ökad efterfrågan på fastigheter. Förklaring sker även utifrån en penningpolitisk 

synvinkel där endast en kraftfull räntehöjning skulle påverka fastighetspriserna, vilket i sin 

tur skulle innebära mindre investeringar från företag och privatpersoner och därmed sänka 

Sveriges total BNP. Enligt den allmänna jämviktsmodellen ligger fastighetspriserna 20 

procent över den långsiktiga trenden samtidigt som de andra två modellerna visar tydliga 

tecken på att en prisnedgång inte är att vänta (Claussen et al, 2011). 

Större andel rörliga bolån – hur påverkas penningpolitikens  
genomslag 

I detta avsnitt behandlar Johansson, Lagerwall och Lundvall (2011) de ökade skulderna 

jämfört med den disponibla inkomsten för svenska hushåll. Tydligast blir jämförelsen 

mellan hur många hushåll som använder sig av rörlig respektive bundna räntor. 1996 var 

beståndsdelen av rörliga räntor knappt tio procent jämfört med 55 procent år 2010 vilket 

visas i Tabell 8 (Johansson et al, 2011).   

 

Tabell 8: Förändring av räntebindningstider för svenska bostadshushåll (Johansson et al, 2011) 

Det lyfts fram hur känsliga de svenska hushållen är för en ökad reporänta just på grund av 

att fler väljer rörlig ränta. Vidare beskrivs hur detta i sin tur påverkar konsumtionen för 

hushållen. Högt belånade hushåll med rörlig ränta lider mer av en räntehöjning än de med 

bundna räntor och låg belåning. När konsumtionen blivit lidande på grund av en finanskris 

är det vanligt att sänka räntan för att få igång den ekonomiska tillväxten igen. Med en större 

andel rörliga lån innebär detta nu att en räntehöjning är mer kraftfull än den var förr, tillika 

att effekterna av en höjning avspeglas snabbare i dagens situation (Johansson et al, 2011). 
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Hushållens skuldsättning, bostadspriserna och makroekonomin: en 
genomgång av litteraturen 

Finocchiaro, Nilsson, Nyberg och Soultanaeva (2011) behandlar huruvida den ökade 

skuldsättningsgraden hos hushållen kommer innebära en ohållbar utveckling. Eftersom 

bolån är den största finansiella krediten i många hushåll tas just denna variabel i beaktning. 

Med enklare lånehantering de senaste åren har en fastighetsbelåning kunnat utnyttjas 

maximalt. Detta var något som upplevdes i USA under Subprimekrisen och det poängteras 

att överskuldsättning är en stor riskfaktor för en ekonomi. Konsekvenser som tas upp vid 

eventuella överskuldsättningar är arbetslöshet, räntehöjning och bostadsprisfall. I dessa fall 

kan hushåll bli utan inkomst samtidigt som de får betala mer i ränta och ser sitt hus falla i 

värde (Finocchiaro et al, 2011). 

Det tas även upp hur Sverige skiljer sig från andra länder vad gäller skillnaden mellan 

fastighetspris och hyror. Den första skillnaden är regleringen på den svenska 

bostadsmarknaden där hyror är noga reglerade, vilket gör att privatuthyrning aldrig har 

slagit igenom i Sverige. Det andra som påverkar är kreditmarknadens utformning då 

gäldenären är personligt ansvarig för betalning av lån, vilket medför en aktsamhet hos 

gäldenären. I Sverige har tillgången på hyresrätter i tätbefolkade regioner varit låg vilket har 

medfört att hushåll har tvingats att köpa bostäder, och på så sätt har priserna blivit högre. 

Genom den låga nivån av hyresrätter påpekas det att lagar och rekommendationer har styrt 

in de svenska hushållen på att äga sin bostad istället för att hyra (Finocchiaro et al, 2011). 

Hushållens skuldsättning – konsekvenser för bankernas kreditförluster 
och finansiell stabilitet 

Jönsson, Nordberg och Wallin-Fredholm (2011) beskriver vilka effekter kreditförluster i 

bankers utlåning till svenska hushåll och företag kan få. Detta har föregåtts av så kallade 

stresstest vilket är ett test där bankerna beräknas få likviditetsbrist. Dessa test visar att det 

bankerna kan få stora kreditförluster om antingen räntorna blir för höga, arbetslösheten 

växer eller om hushållens disponibla inkomst minskar. Det beror på att bankerna för 

tillfället har en överexponering mot privata hushåll. Enligt dessa stresstest är en 

räntehöjning det som kan skapa de största kreditförlusterna för bankerna. Dessa scenarion 

påstås dock vara osannolika men det är fullt möjligt rent teoretiskt (Jönsson et al, 2011).  

Vidare går rapporten in på att en minskad konsumtion kan ge omfattande kreditförluster 

för bankerna genom att företagen inte kan betala sina skulder. Som slutsats sägs att det är 



 

 
28 

väldigt osannolikt att Sverige hamnar i en situation med kraftigt höjda räntor och en högre 

arbetslöshet och således finns det en ytterst liten risk för bostadsbubbla i Sverige (Jönsson 

et al, 2011). 

Husprisfall – konsekvenser för finansiell stabilitet 

Janzén, Jönsson och Nordberg (2011) beskriver hur ett prisfall på bostäder kan drabba 

bankerna och därmed den finansiella stabiliteten. Bankerna använder sig av säkerhetsställda 

obligationer för att utöka sin kapitalbas och därmed kunna öka utlåningen. Idag finansieras 

hälften av bankernas värdepapper med hjälp av emittering av säkerställda obligationer. 

Dessa obligationer behöver inte vara säkerhetsställda mot företagskrediter utan de kan vara 

säkerställda mot bostadslån, vilket skulle kunna innebära att många av dessa lån kan bli 

osäkra vid en prisnedgång på bostäder (Janzén et al, 2011). 

Janzén et al (2011) menar att slutsatsen i denna rapport är att säkerställda obligationer inte 

borde påverka den finansiella stabiliteten. Dock kan ett prisfall på bostäder innebära att 

investeringarna i obligationerna minskar vilket kan få konsekvenser för bankerna 

kortsiktigt. Minskade investeringar i obligationer kan även leda till att bankerna måste höja 

bolåneräntorna för att minska utlåningen och en effekt av detta kan vara sjunkande 

bostadspriser. Enligt rapporten står det även klart att en prisnedgång på bostäder kan ge 

bankerna kreditförluster men då enbart om flera andra faktorer spelar in såsom ett fall av 

Sveriges BNP, vilket inte är troligt (Janzén et al, 2011). 

Bolåntagare på obestånd – en jämförelse mellan USA och Sverige 

Andersson och Lindh (2011) har tydliggjort jämförelsen mellan gäldenärernas villkor i USA 

och Sverige. Det beskrivs att en gäldenär i Sverige tar större risker i förhållande till de 

amerikanska gäldenärerna. Det syftas på den amerikanska lagstiftningen som gör det lättare 

för en gäldenär att slippa betala ränta alternativt amortering vid kritiska tidpunkter. Det är 

till och med möjligt att ge tillbaka bostaden till banken vid en likviditetsbrist, något som 

många amerikaner bittert fick erfara under Subprimekrisen. Detta är inte möjligt i Sverige 

då den enda utvägen att bli av med ett lån är att via domstolsbeslut ansöka om personlig 

konkurs. I en sådan situation tas också gäldenärens samtliga tillgångar i besittning 

(Andersson & Lindh, 2011).  
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Tillgångspriser, finansiell stabilitet och penningpolitik 

Allen och Rogoff (2011) beskriver hur viktigt det är att penningpolitiken i små länder som 

Sverige tar hänsyn till fastighetspriserna. Detta på grund av de starka kopplingarna mellan 

en ökning av fastighetspriser och finansiella kriser. Den Europeiska Centralbanken har 

genom analyser av fastighetspriser delvis lyckats förutspå bostadsbubblor, dock finns det 

desto fler fall där det inte blivit något utslag och fastighetspriserna rusat istället. I Tabell 9 

visas hur olika bankkriser har förefallit genom sjunkande fastighetspriser. Det är påtagligt 

att dessa kriser pågår i flera år innan priserna vänder uppåt igen (Allen & Rogoff, 2011).  

 

Tabell 9: Summering av fastighetskrisers prisfall (Allen & Rogoff, 2011) 

Dynamiken på bostadsmarknaden och systemriskförebyggande verktyg 

Davis, Fic och Karim (2011) har i sin rapport försökt beskriva sambandet mellan 

fastighetsmarknaden och bankkriser via eventuella systemrisker och hur man kan förebygga 

dessa systemrisker. Det är framförallt andra verktyg än penningpolitiska åtgärder som ska 

samordnas för att motverka en ökad skuldsättning för hushållen och en åtgärd är 

belåningsgraden som kan regleras. Generellt finns det väldigt få utredningar om 

systemriskförebyggande åtgärder mot bostäder (Davis et al, 2011). 

Det beskrivs att man ur tidigare studier kan urskilja ett antal nedgångar på fastighetspriser 

som aldrig får större effekt på varken banker eller övriga samhället, dock syns andra tydliga 
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tecken som minskad konsumtion vilket också leder till mindre produktion för företagaren. 

Ett omtalat verktyg för att minska en systemrisk är Basel III direktiven, vilket i sig har krav 

på ökad kapitalbas för bankerna. Dock anses det inte vara ett användbart verktyg för att 

förhindra en systemkris. Slutsatsen blir den att en kombination av penningpolitik och andra 

förebyggande åtgärder kan påverka och förklara fastighetsmarknaden mer än andra 

effekter, såsom det historiska värdet på fastigheter (Davis et al, 2011). 

Verktyg och institutioner för att påverka bostadspriser och hushållens 
skuldsättning 

Andersson, Clausson, Lagerwall och Torstensson (2011) beskriver vilka olika verktyg det 

finns för att påverka fastighetsmarknaden. Det första som tas upp är kapitalkravet hos 

bankerna som är utformat i Basel III. Det innebär att det måste finnas en viss andel fritt 

kapital i banken för att få ge ut krediter, vilket innebär att andelen utlåning mot 

fastighetsmarknaden måste sjunka. Det kommer belasta bankerna i den mån att det blir 

dyrare att finansiera nya utlåningar vilket gäldenärerna kan komma att få betala för. Till 

följd får alltså bankerna en högre kostnad desto mer utlåning (Andersson et al, 2011). 

Andersson et al fortsätter beskriva hur rekommendationer från bankernas finansförbund 

mot privatpersoner förhindrar en överexponering mot fastighetsmarknaden, såsom att 

belåningsgraden på fastigheten inte får överstiga 85 procent. En effekt kan dock vara att 

hushållen ökar sin belåning vid fastighetsprisökning för att bevara en belåning på 85 

procent av bostaden. Däremot blir de kommande gäldenärerna lidande då det krävs ett 

större eget kapital för att få belåning till sin fastighet. Detta kan skapa en situation där 

framtidstron blir lidande på grund av mindre beviljade krediter (Andersson et al, 2011). 

Amortering är ett annat verktyg för att strama åt fastighetsprisutvecklingen, vilket kan få 

svåra konsekvenser för hushåll som inte tagit det i beaktning. Det finns också olika 

försäkringslösningar som skulle kunna stabilisera fastighetsprisutvecklingen, såsom 

hushållsförsäkring då privata aktörer kan försäkra sig mot en nedgång på 

fastighetsmarknaden. Ett annat verktyg är räntebindningskrav som minskar effekterna vid 

ändringar av styrräntan. Detta är något som varit populärt i USA och Danmark och gett 

gäldenären en klar bild hur dess räntekostnader kommer att se ut framöver. En annan stor 

effekt här i Sverige har varit borttagandet av fastighetsskatten vilket har lett till att det är 

mer förmånligt att äga en fastighet idag än förr. Likaså beskriver lagtexten i Sverige att 

räntekostnader kan kvitteras bort mot ränteintäkter, vilket blir förmånligt för hushåll med 
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en belånad fastighet och ett sparande. Andersson et al. (2011) anser att det blir svårt att få 

Riksbanken, Riksgäldskontoret, Finansinspektionen och Finansdepartementet att gå mot 

samma mål men det är nödvändigt att de samarbetar eftersom dess olika beslut spelar 

avgörande roll för Sveriges ekonomi (Andersson et al, 2011). 

Vilka indikatorer eller ny statistik behövs för att bättre kunna följa 
utvecklingen på bostadsmarknaden?  

Enligt Nordberg och Soultanaeva (2011) granskas tiden för att få en fastighet såld för att på 

så sätt kunna bestämma hur utbudet av fastigheter ser ut. Detta hjälpmedel använder sig 

Riksbanken av idag och inom en snar framtid kommer även ett liknande register på 

lägenheter, för att få information om hur prisutvecklingen på enskilda bostäder ser ut. Ett 

tydligt tecken på att fastighetsmarknaden har stannat upp i utvecklingen är just om de 

osålda bostäderna tar längre tid att sälja (Nordberg & Soultanaeva, 2011). I Tabell 10 

åskådliggörs det att fastighetsmarknaden stannade upp under Subprimekrisen. 

Försäljningstiden blir en viktig parameter för fastighetsägare att hålla koll på eftersom priset 

på fastighetsmarknaden stannar av om försäljningstiden ökar (Nordberg & Soultanaeva, 

2011). 

 

Tabell 10: Antal osålda bostäder (Sveriges Riksbank, 2011:d) 

Finansinspektionen 
Finansinspektionen har uppdraget av regeringen att kontrollera den svenska 

finansmarknaden. För tillfället kontrollerar finansinspektionen 4300 finansiella företag samt 

300 börsbolag. Målet med denna myndighet är att öka konsumentskyddet samtidigt de ska 

öka tryggheten och stabiliteten på finansmarknaden genom diverse kontroller och 

rekommendationer (Finansinspektionen, 2011:a). 
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I oktober 2010 publicerades rapporten ”Risker i det finansiella systemet”.  Syftet med den 

rapporten var att belysa de största riskerna inom finansmarknaden (Finansinspektionen, 

2010:b). Genom att lyfta fram de största riskerna kan man sedan arbeta för att motverka 

dem, till exempel genom ett bolånetak som implementerades under samma tid 

(Finansinspektionen, 2010:a). I april 2011 publicerades den första rapporten om effekterna 

till bolånetaket (Finansinspektionen, 2011:b). 

Risker i det finansiella systemet 

Finansinspektionen beskriver bolånemarknaden som en konsumentrisk vilket menas att det 

är konsumenterna som får ta de största smällarna vid en bostadsbubbla medan bankerna 

skulle klara sig lindrigt undan. Bankerna har alltid marginaler att gå på men om ett prisfall 

på bostadsmarknaden skulle ske kan bankerna få problem med kreditförluster. Rapporten 

påpekar dock att fastighetsmarknaden för tillfället är under kontroll och att risken för en 

bostadsbubbla är liten. Finansinspektionen menar även på att svenska banker som har varit 

verksamma i Baltikum har lärt sig en läxa genom omfattade kreditförluster under 

Subprimekrisen (Finansinspektionen, 2010:b).  

I Sverige har gäldenären alltid väl tilltagna kalkyler med säkerhetsmarginal och 

betalningsförmågan har största prioritet när dessa kalkyler görs för att se om en 

räntehöjning skulle resultera i betalningssvårigheter för gäldenären. Med detta till grund ser 

inte Finansinspektionen någon stor risk med en bostadsmarknad som är överexponerad, 

eftersom räntan kan tillåtas gå upp flera procent innan läget börjar bli allvarligt 

(Finansinspektionen, 2010:b). Det finns en viss risk att bolånen kommer att överstiga 

marknadsvärdet på fastigheter om ett prisras skulle ske men detta har Finansinspektionen 

sett över när de gick ut med det allmänna rådet att inte låna ut till mer än 85 procent av 

köpeskillingen (Finansinspektionen, 2010:a).  Finansinspektionen uppmärksammade den 

ökade skuldsättningen på framförallt bostäder och implementerade därför detta bolånetak, 

som kommer följas upp noggrant under 2011. När Finansinspektionen utförde ett 

stresstest på de svenska storbankerna blev resultatet mycket gott för alla parter. Samtliga 

banker skulle klara sig med det kapital som finns idag men dock skulle det egna kapitalet 

minska eftersom kreditförlusterna beräknades vara stora (Finansinspektionen, 2010:b).   
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Effekter av bolånetaket 

Finansinspektionen menar att effekten av bolånetaket har blivit att de största 

belåningsgraderna har sjunkit, vilket var tanken med det allmänna rådet om bolånetak. 

Efter det att bolånetaket instiftades kom den Svenska Bankföreningen med 

rekommendationen att lån med en belåningsgrad över 75 procent ska amorteras, vilket 

också kan ha haft en bidragande effekt till en sjunkande belåningsgrad. Det är inte bara 

hushållen som har ändrat beteende utan även bankerna har blivit mer restriktiva i sin 

utlåning, vilket tyder på att de tar riskerna med utlåningen på större allvar än tidigare. 

Finansinspektionen påpekar även att en ökad reporänta kan ha viss effekt på 

belåningsgraden och att det behövs ytterligare tid för att utvärdera vilka effekter 

bolånetaket har haft på bolånemarknaden (Finansinspektionen, 2011:b).  
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ANALYS 

Analys av BKN:s rapport 
I rapporten från BKN (2011:a) kan det utläsas att risken för en bostadsbubbla är stor och 

detta har sin grund i historiska observationer där skuldsättningsgraden ofta har ökat innan 

krisen slår ut. Paralleller kan härledas till samtliga finansiella kriser som har tagits upp i 

denna uppsats. Samma mönster kan ses från den stora depressionen där en ökad 

skuldsättningsgrad skapade tidernas största finanskris. Som tidigare beskrivits är den 

svenska fastighetskrisen och den senaste Subprimekrisen tydliga exempel på bubblor där 

skuldsättningsgraden har ökat markant. Det är märkbart att skuldsättningsgraden har en 

korrelation till en finanskris, men det måste kommas ihåg att skuldsättningsgraden bara är 

en av många faktorer som leder till en finanskris.  

Som är belyst tidigare har en ökad skuldsättningsgrad stått som grund för spekulation på 

olika marknader, allt från tulpaner till fastigheter, vilket skapat finanskriser. Det kan finnas 

en risk för spekulation på den svenska bostadsmarknaden, eftersom huspriserna har ökat 

mest i Sverige de tio senaste åren jämfört med liknande länder enligt Tabell 3. Dessutom 

har bostadslånen ökat kraftigt de senaste åren och de står nu för 75 procent av de totala 

hushållslånen enligt BKN (2011:a), vilket tyder på att det finns ytterligare anledning att tro 

att det spekuleras i den svenska bostadsmarknaden genom att människor förutspår att 

priserna på fastigheter ska gå upp.  

I rapporten av BKN påvisas det även att länder som har liknande skuldsättningsgrad och 

ökande fastighetspriser som Sverige har drabbats hårt de senaste åren med stora prisfall på 

bostadsmarknaden. När den stora depressionen utbröt 1929 var Sverige ett av de länder 

som inte drabbades direkt, men fick stora bekymmer tre år senare (Galbraith, 1997). Det 

handlade då om spekulation av aktier, både i USA och i Sverige medan dagens situation 

handlar om spekulation av fastigheter i de båda länderna. Ett samband uppstår därmed 

mellan dagens teorier och föregående kriser.  

Något som bör beaktas är att statistiken från BKN kan vara missvisande, då många länder i 

Europa använder sig av bostadsformen ägarlägenheter som inte har någon hyreskostnad. 

Detta medför högre bostadspriser för ägarlägenheter och det innebär högre bolån. I Sverige 

där bostadsrätter är den vanligaste ägarformen av lägenheter betalas en hyra till 

bostadsrättsföreningen som i sin tur har ett lån på fastigheten (Regeringskansliet, 2009). 
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Detta lån tas inte med i BKN:s uträkningar om skuldsättningsgrad för hushållen, vilket 

borde finnas med för att få en rättvis bild. Ägare till bostadsrätter betalar alltså av två lån; 

det privata lånet samt lånet på bostadsrättsföreningen. Vid ett prisfall kan det därför bli en 

oroväckande situation för hushållen i Sverige, att dem dels har ett lån genom 

bostadsrättsföreningen som de betalar hyra på samt ett privat bolån.   

BKN återkopplar skuldsättningsgraden i en studie om skulder relaterat till BNP, där 

ungefär samma mönster med ökade skulder finns. Det framgår att länder med störst 

skuldsättning har drabbats hårdast under Subprimekrisen (BKN, 2011:a). Därmed blir det 

extra viktigt att försöka sänka skuldsättningen för de svenska hushållen. Ett bra sätt att 

sänka skuldsättningen är via amortering. Som tidigare åskådliggjorts är den genomsnittliga 

amorteringstiden i Sverige är för närvarande 100 år jämfört med Finland som har 30 års 

amorteringstid i snitt. Det vore därmed rimligt att ha en amorteringstid inom vår normala 

livslängd, dels för att minska risken vid oplanerade räntehöjningar och dels för sänka den 

av BKN påstått höga skuldsättningsgraden. Paralleller kan dras till Subprimelånen där 

amortering inte var nödvändigt de första åren, vilket gav amerikanarna en hög 

skuldsättningsgrad som senare mynnade ut i en kris. En annan likhet med Subprimelånen 

är att räntorna ofta var rörliga, precis som tendensen på den svenska lånemarknaden har 

varit de senaste åren. I USA steg räntekostnaderna snabbt och Riksbanken förväntas göra 

liknande i Sverige, vilket kan bli en tuff utmaning för de högst belånade hushållen.   

BKN (2011:a) har med hjälp av Tobins-q konkluderat att Sveriges fastigheter är 

övervärderade med 20 procent. En liknande situation kan härledas till fastighetskrisen 

1990, då svenska bostäder var övervärderade på grund av en låg ränta och stora 

ränteavdrag. Även idag finns ränteavdrag på 30 procent vilket kan ha viss effekt på 

huspriser, eftersom det blir förmånligt att låna med låga räntor och avdrag.  

Efter att ha analyserat rapporten från BKN, finner vi stora anledningar till att vara kritiska 

mot rapporten på många plan. Som organ till regeringen med uppgift att redovisa 

situationen på bostadsmarknaden, anser vi att det finns en risk att BKN tar det säkra före 

det osäkra att bedöma en bubbla. Följaktligen kan BKN vilja ta fram faktorer som tyder på 

att en bubbla finns i sikte, eftersom det finns en rädsla att misslyckas om bubblan väl skulle 

inträffa. De har även misslyckats i rapporteringen om fundamentala faktorer som 

bakomligger ökningen av fastighetspriser i Sverige, såsom bristen på bostäder i 

storstadsregioner och en ökning av den disponibla inkomsten. Vidare menar vi att BKN 
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även borde undersöka hur bolånetaket och amorteringskravet påverkar bostadsmarknaden, 

eftersom dessa rekommendationer har implementerats för att minska prisökningarna.  

Analys av Riksbankens rapport 
Riksbankens rapport beskriver en större helhetssyn av bostadsmarknaden i Sverige än 

BKN, med den inledande jämförelsen i hur svenska fastigheter har utvecklats i ett 

internationellt perspektiv. Precis som Englund (2011), anser vi att fastighetsprisernas 

utveckling har påverkats av bristen på bostäder i tätbefolkade områden. Tidigare kriser 

visar inga tecken på liknande scenarion. Det kan uppstå en situation där en bostadsbubbla 

endast drabbar de tätbefolkade regionerna. Englund (2011) tar hänsyn till många aspekter 

av ett högre pris genom att påpeka den borttagna fastighetsskatten, de ökade disponibla 

inkomsterna, den låga räntan och högre byggnadskostnader. Detta är viktiga faktorer som 

förklarar ett högre fastighetspris men som absolut inte behöver betyda att det finns en 

bubbla.  

Genom att studera de tre modellerna av Claussen et al (2011), finns det belägg som 

stämmer överens med Englunds (2011) resonemang att underliggande variabler har 

påverkat fastighetspriset. Enligt den första modellen är en fastighets läge väldigt viktigt. 

Nästa modell bekräftar både fastighetskrisen 1990 och Subprimekrisens uppkomst, genom 

att låga lånekostnader ger ett högre fastighetspris (Claussen et al, 2011). En sådan modell är 

även bra genom att den visar att huspriserna kommer gå ner när räntan går upp, vilket kan 

skapa problem för hushållen. Jämviktsmodellen av Claussen et al (2011) är ett tydligt 

exempel på hur stora ränteökningar påverkar Sveriges ekonomi negativt. Samtliga modeller 

från Claussen et al (2011) stämmer överens med rapporten från BKN i att fastigheterna är 

övervärderade med 20 procent, men till skillnad från BKN så tror inte Claussen et al (2011) 

att en prisnedgång är att vänta.  

Som klarlagt tidigare är svenska fastighetspriserna känsliga mot stora höjningar av 

reporäntan. Anledningen till detta är enligt Johansson et al (2011) att fler väljer en rörlig 

ränta i Sverige, som ofta ändras direkt när reporäntan ändras. Därför måste Riksbanken nu 

vara mer uppmärksam vid höjning av reporäntan eftersom fler hushåll kommer att 

påverkas snabbare. Stora höjningar av räntan kunde ses strax före Subprimekrisen och 

därmed kan denna kris fungera som en varningssignal för Riksbanken. Med 

Subprimekrisen som underlag ökar risken för en bostadsbubbla när reporäntan ökar. Detta 

går i linje med Finocchiaro et al (2011) som menar att bolån är den största anledningen till 
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överskuldsättning. Finocchiaro et al (2011) ser även att en faktor till ökade fastighetspriser 

är den reglerade hyresmarknaden i Sverige, vilket har inneburit att Sverige har den största 

prisökningen på bostäder de tio senaste åren. Finocchiaro et al (2011) argumenterar att den 

svenska regeringen har styrt hushållen till att äga sin bostad istället för att hyra. Detta 

genom ett lågt ränteläge och ränteavdrag. Följaktligen finns det klara samband med 

Subprimekrisen, där Clinton var förespråkare av ”Home ownership” som sedan George W 

Bush utvecklade vidare (Shiller, 2008). Detta bekräftar att alla människor inte är kapabla att 

äga sin bostad, utan att en hyresmarknad måste finnas för att upprätthålla en stabil 

bostadsmarknad.  

Jönsson et al (2011) påpekar tydligt att en bubbla inte är trolig inom Sveriges 

bostadsmarknad, men menar även att bankerna har en överexponering mot privata hushåll 

vilket gör att det finns en risk för en bostadsbubbla om reporäntan går upp kraftigt. Detta 

ger Riksbanken ytterligare en signal att en kraftigt höjd ränta påverkar bostadsmarknaden 

negativt, med risk för bubbla. Som Janzén et al (2011) antyder, finns idag en stor 

bostadsobligationsmarknad vilket kan liknas med Subprimekrisens obligationsmarknad och 

Tulpanmanins optionsmarknad. Skillnaden däremellan är att denna marknad idag är 

reglerad och kontrollerad i Sverige vilket inte borde påverka den finansiella stabiliteten.  

En svår situation kan uppstå i Sverige vid en eventuell fastighetskris eftersom hushållen är 

personligt ansvariga för de tagna lånen och måste betala tillbaka till varje pris, något som 

hushåll i USA slipper då banken går in och tar över bostaden (Andersson & Lindh, 2011). 

Sveriges ekonomiska tillväxt kommer att hämmas, när människor måste betala tillbaka 

gamla skulder istället för att investera i nya möjligheter. Därför är det väldigt viktigt att 

analyser görs kontinuerligt för att motverka bostadsbubblor. Detta är något som även Allen 

och Rogoff (2011) vidhåller, och påpekar speciellt att fastighetspriser är en viktig parameter 

i dessa analyser. Allen och Rogoff (2011) påpekar även att många analyser om potentiella 

bostadsbubblor är felaktiga. Därmed skapas en oro hos hushållen som minskar sin 

konsumtion i syfte om att få en större buffert vid en förväntad kris. Det är bra att hushållen 

förbereder sig inför en kris då man enklare kan förhindra den, men det är även dåligt 

eftersom konsumtionen och den ekonomiska tillväxten kan minska.   

Davis et al (2011) påpekar i sin rapport att andra än penningpolitiska verktyg måste 

användas för att kontrollera bostadsmarknaden och förhindra en bubbla. Det är något som 

har börjat ske i Sverige då många olika rekommendationer har implementerats både för 
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banker och för gäldenärer. Dessa nya verktyg har inneburit en ändrad syn på 

bostadsmarknaden. Därav måste gamla modeller uppdateras med åren för att anpassas till 

de nya tiderna. Som Andersson et al (2011) påpekar är direktiven för Basel III något som 

kan ses som ett nytt verktyg. Med rapporterna som grund är vår uppfattning att dessa 

direktiv är nödvändiga för att upprätthålla en stabil marknad. Det finns en tendens att 

regleringar ofta uppkommer efter kriser, precis som Basel III är tänkt att göra men Basel 

III kommer även att verka proaktivt mot framtida finansiella problem.  

Bolånetaket är ett annat verktyg som kommer stabilisera bostadsmarknaden. Dock kommer 

det leda till färre förstagångsköpare eftersom ett större eget kapital behövs, vilket i sin tur 

kan innebära att fastighetspriserna sjunker. Likaså är kravet på amortering en faktor som 

kommer bidra till lägre fastighetspriser. Dessa verktyg som ska stabilisera 

fastighetsmarknaden har inte existerat i tidigare finanskriser som till exempelvis 

Subprimekrisen. Däremot är försäkringslösningar något som både fanns under 

Subprimekrisen och som finns nu vilket är något som Andersson et al (2011) påpekar. Vi 

kan se att samma konsekvenser som inträffade efter Subprimekrisen, med försäkringsbolag 

som gick i konkurs, kan inträffa i Sverige om ett prisfall drabbar den svenska 

bostadsmarknaden.    

De flesta modeller som används i Riksbankens fullständiga rapport är relevanta och 

innehåller betydelsefull fakta om hur situationen är på den svenska bostadsmarknaden. 

Dock skulle det önskas att de kunde segmentera hushållen i olika riskgrupper, för att se hur 

stor andel av den svenska befolkningen som är i riskzonen. Dagens modeller visar endast 

hur situationen i alla hushåll gemensamt ser ut. Där kan några få rika hushåll väga upp för 

många fattiga hushåll och ge en snedvriden bild. En gemensam konklusion från alla 

underlagsrapporter visar att det är låg risk att en bostadsbubbla inträffar i Sverige, vilket är 

något som stämmer överens utifrån de analyser som har granskats.  

Analys av Finansinspektionens rapport 
Eftersom Finansinspektionen har i uppgift att kontrollera finansmarknaden måste de hela 

tiden vara medvetna om vilka risker som finns på marknaden och vilka åtgärder som kan 

komma att behöva göras. Några av de rekommendationer vi har behandlat tidigare har 

rekommenderats från Finansinspektionen, vilket visar på en oro för en bostadsbubbla från 

deras sida. Samtidigt kan det i deras rapport utläsas att det inte finns några starka skäl att 

oroa sig över en bostadsbubbla. Det finns dock en risk att för starka åtgärder från 
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Finansinspektionen kan göra att en bostadsbubbla spricker, om till exempel bolånetaket 

sänks för mycket. Om en bubbla skulle spricka tror Finansinspektionen (2010:b) att 

hushållen kommer att drabbas hårdast medan bankerna skulle klara sig förhållandevis bra. 

Som tidigare påtalat var situationen annorlunda under Subprimekrisen då både banker och 

hushållen gjorde stora förluster. Följaktligen kan situationen i Sverige bli värre än vad 

Finansinspektionen har räknat med om både banker och hushåll drabbas.  

Utifrån Finansinspektionens rapport går det inte att spåra alltför stora analyser om 

huruvida en bostadsbubbla är inkommande. Eftersom Finansinspektionen har i uppgift att 

granska de svenska bankerna så fokuseras en stor del av rapporten på att se hur bankerna 

har agerat den senaste tiden, där det tydliggörs att banker har blivit mer restriktiva i 

utlåningen. Denna trend är nödvändig i dagens läge då Subprimekrisen fortfarande ligger 

som ett orosmoln. Vi ser en stor skillnad mellan Finansinspektionens rapport och de andra 

rapporter som granskats, genom att Finansinspektionen ser lätt på stora räntehöjningar och 

en överexponerad bostadsmarknad. Detta menar vi är krasst och Finansinspektionen borde 

göra extensiva analyser i området och inte basera sin rapport på att bankerna klarar 

stresstesten. Samtidigt måste det inses att Finansinspektionen fokuserar på de områden 

som de har kunskap i.   
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SLUTSATS 
Att utvärdera huruvida en bostadsbubbla sprider sig över Sverige kräver många olika 

modeller och uträkningar. Genom att greppa de viktigaste delarna från olika svenska organ 

med god insikt i den svenska fastighetsmarknaden, kan vi urskilja att risken är låg för en ny 

bostadsbubbla. Vi är medvetna om att huspriserna har ökat markant och att 

skuldsättningsgraden slår nya toppnivåer, dock finns det underliggande faktorer som gör att 

Sverige inte behöver vara rädda för en bostadsbubbla. Vi syftar på den bostadsbrist som 

finns i storstadsregionerna där fastighetspriserna har ökat mest, samtidigt som de 

disponibla inkomsterna har ökat.  

Eftersom det fortfarande finns en liten risk för en bostadsbubbla tror vi att viktiga svenska 

organ såsom Riksbanken och Finansinspektionen måste vara medvetna om denna risk och 

motverka den proaktivt. Finansinspektionen har gjort ett gott arbete genom att införa ett 

bolånetak samtidigt som Riksbanken har börjat höja räntan. Det är viktigt att 

räntehöjningen och bolånetaket sker i lagom takt, för att inte skapa stora förändringar på 

den osäkra fastighetsmarknaden.  

Tidigare finanskriser skiljer sig på så sätt att regelverken har varit bristfälliga men att dagens 

kontroller är bättre. Det finns dock många likheter med tidigare finanskriser som väcker en 

oro. Det handlar om skuldsättningsgraden, låga lånekostnader och ökade fastighetspriser 

som delvis var orsaken till fastighetskrisen 1990 och Subprimekrisen. Det finns även en oro 

att spekulationen har trissat upp fastighetsmarknaden i Sverige, precis som spekulation 

skapade världens första finanskris i Tulpanmanin och världens största finanskris i den stora 

depressionen.  

En annan viktig orsak till varför risken är låg för en bostadsbubbla är att det finns en 

diskussion i det svenska samhället om det är en bubbla eller inte. Beteendet hos både 

banker och hushåll har ändrats det senaste året, till viss del beroende på debatten i media. 

Bubblor har genom alla tider varit väldigt svåra att förutse och eftersom medvetenheten 

och beredskapen är stor i Sverige torde inte en bubbla vara aktuell.  
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BILAGA 

Bilaga 1 
Den ekonometriska modellen tar upp tre olika variabler; hushållens reala disponibla inkomst, realvärdet 
på hushållens finansiella tillgångar, och realräntan efter skatteavdrag. I modellen bestäms (p) som det 
långsiktiga jämviktspriset av nivån på hushållens reala disponibla inkomst (di), hushållens finansiella 
förmögenhet (df), realräntan efter skatteavdrag (rr) och tidsperioden (t).  

p*t =−16,4+1,23dit−1 −0,06rrt−1 +0,15dft−1  

 

Variabler i den ekonometriska modellen 

 

Faktiska bostadspriser och bostadspriserna enligt modellen 

 

 (Claussen et al, 2011) 

 


