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1. Inledning 
 
 
Den 19/11 visade SVT programmet ”Vetenskapens värld” som under detta avsnitt handlade 

om krisen 2008 och varför ingen såg den komma. Det finns en dominerande uppfattning att 

det är omöjligt att förutspå ekonomiska kriser och hela världens instutioner förutspådde 

tillväxt precis innan krisen kom. Man började 2007 se början till problem men man förstod 

inte hur stor vidden av dessa problem var.   

Det ekonomiska tänk man haft kom från Chicagoskolan som ansåg att avregleringar 

och fri marknad är den bästa medicinen för ekonomisk tillväxt. Denna teori är densamma 

som den neoklassiska, som menar att marknader är effektiva och rationella. De neoklassiska 

ekonomerna menar att hade det gått att förutspå krisen så hade marknaden sett detta. 

Det var få som varnade för krisen, men en av dem som gjorde detta var Steve Keen. 

Han menar man kunde se en varningsklocka ringa innan krisen bröt ut, och den fanns hos det 

växande skuldberget för hushållen och företagen.  Den enda historiska tidpunkt som har haft 

lika höga privata skulder jämfört med BNP, var den stora depressionen. Krisen 2008 är en 

repris i jätteformat. Hur det privata skuldberget har växt är nyckeln till att förstå finanskrisen. 

Sveriges statsfinanser sägs vara sunda, men tittar man på den privata skuldsättningen så 

spelar vi sedan länge i samma division som Holland, där man har de mest skuldsatta 

hushållen i EU jämfört med landets BNP. Sverige kommer på femte plats om man ser till 

hushållens skuldsättning. Etta är Holland, tvåa Danmark, trea Irland, på fjärde plats kommer 

Storbritannien och sedan kommer vi, Sverige. Alla dessa länder har genomgått en bolånekris, 

undantaget är Sverige. Den holländska ekonomen Dirk Bezemer menar att Sverige befinner 

sig i en bubbla i den meningen att skuldsättningen och bostadspriserna är för höga i 

förhållande till ekonomin. Faktum är att svensk ekonomi sedan 90-talet har blivit mer 

skulddriven och tillväxten lutar sig mer mot finanssektorn och växande skulder. 1 

  
  

1  Vetenskapens värld 19- 11-2012 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Två av tre svenskar bor i dag i bostadsrätt, villa eller äger fritidshus. De flesta av dem har 

tagit bolån för att finansiera köpet. Bolån är ett av de största ekonomiska åtagandena för 

dessa hushåll. Lånevillkor och räntor skiljer sig mellan olika banker och mellan olika kunder. 

Det innebär att du ofta kan förhandla om dina villkor som bolånekund och att du kan jämföra 

olika bankers erbjudande.2 

Låntagarna är en viktig del i analysen av storbankerna eftersom bankernas intjäning 

och resultatet påverkas av hur mycket de lånar ut. Det finns en kreditrisk som är kopplad till 

hur mycket bankerna lånar ut och låntagarnas förmåga att betala av sina lån. Hälften av 

bankernas utlåning går idag till hushåll och företag i Sverige. 

Uppsatsens syfte blir att beskriva hur de svenska hushållens skuldsättning ser ut 

samt att undersöka hur de fyra svenska storbankernas ekonomi och motståndskraft ser 

ut.  Sverige är även ett av få länder i Europa som ännu inte drabbades av någon 

bostadsbubbla i samband med krisen 2008, utan bostadspriserna fortsätter öka.  Kan 

man se tecken på att vi idag är i en bubbla som ännu inte spruckit? Frågeställningen blir 

följande:  

• Hur ser de svenska hushållens skuldsättning ut och hur starka är de svenska 

storbankerna, och finns det tendenser på den svenska bostadsmarknaden att 

priserna kan komma att falla kraftigt?  

 

1.3 Metod och Material 
Målet var att studera bankernas årsredovisningar under en tidsperiod på fem år för att 

se om den privata skuldsättningen ökar, samt att se hur de svenska storbankernas 

kreditvinster ser ut. Det var tänkt att vara en kvantitativ studie med statistik hämtat 

från bankernas årsredovisningar under den utvalda tidsperioden.  Information och 

bankernas provisionsnetto, kreditportföljer, utlåning till allmänheten samt in- och 

upplåning från allmänheten var det som skulle studeras närmare. På grund av tidsbrist 

och att de fyra bankernas årsredovisningar skilde sig så markant ifrån varandra blev 

detta svårare än väntat.  Det visade sig även att Nordea valt att göra vissa av sina 

årsredovisningar på engelska vilket gjorde uppgiften mer komplicerad. Om det inte 

2 www. Finansinspektionen.se 
 www.fi.se/Folder-se/konsument/bolan 1-12-12 
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varit tidspress hade man kunnat sätta sig in i deras rapporteringar mer. Istället lyckades 

jag endast få fram bankernas räntenettoökning under 2006-2011. Problemet med tiden 

och de komplicerade rapporterna gjorde att jag valde att läsa och tolka rapporter från 

Finansinspektionen och Riksbanken. Istället för att göra en kvantitativ studie blev 

uppsatsen kvalitativ.  Det som fokuseras på nu är även dagens läge och inte så mycket 

fokus på 2006 och tiden innan krisen bröt ut.  

I teoridelen är Hans Lind grunden. Hans teori om bostadsbubblor används för att den är 

mer utvecklad och detaljerad än andra teorier som har gjorts. Hans tre idealtyper är 

enkla att förstå och visar olika senarior som bostadsbubblor kan uppstå i. Hans Lind är 

professor på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, och jag ser därför ingen 

källkritisk anledning att inte välja hans teori. 

 

2.0 Forskningsläget  

 

2.1 Riksbankschefen Stefan Ingves höll den första mars 2011 ett tal där han pratar 
om husmarknaden, bankerna och hushållens skuld i Sverige. 
Det finns ett område där Sverige sticker ut i jämförelse med många andra länder och det 

handlar om utvecklingen av huspriser och hushållens skuldsättning. I många länder har man 

drabbats av fallande huspriser efter att ha blivit pådriven av en kreditboom under flera års tid. 

Detta har även hänt i Sverige, huspriser och lån till hushållen har ökat markant, men 

skillnaden är att Sverige inte har drabbats av något större prisfall på fastigheter i samband 

med krisen. Det har bara skett en liten minskning i huspriser här, men däremot har utlåningen 

till hushåll fortsatt att öka. Bankerna har även gjort vinster på dessa lån till de svenska 

hushållen genom att låna på den internationella kapitalmarknaden. Finansiering på den 

utländska kapitalmarknaden har visat sig vara en ökande trend. Detta betyder att de svenska 

hushållen har kunnat få lån till en lägre kostnad och till större utsträckning än som annars 

vore möjligt. Detta förutsätter dock att resten av världen har förtroende för det svenska 

finansiella systemet. Banken kan få problem om de utländska långivarna förlorar förtroende 

för dem och detta kan ske om huspriserna faller.  Det faktum att Sverige har lyckats klara sig 

så bra undan den finansiella krisen har att göra med just husmarknaden och att vi inte har 

upplevt fallande priser på husmarknaden. Det finns dock en fara att trenden kommer hålla i 
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sig under så lång tid att när väl priserna faller kommer det ske under dramatiska former och 

orsaka problem som vi sett uppstå i andra länder. 3 

 

2.2 Effekter av ett fall i bostadspriserna, Rapport gjort av riksbanken 2010 
Idag kommer många rapporter från Riksbanken om hushållens skuldsättning och hur 

bostadspriserna har ökat markant de senaste åren. Detta förklaras av ett litet utbud, 

inkomstökningar, de senaste årens skattesänkningar och en låg räntenivå. I en rapport från 

2010 så analyserar Riksbanken hur det skulle se ut om bostadspriserna faller och förklaring 

till varför priserna har ökat de senaste åren.  

Bostadspriserna har sedan mitten av 1990-talet ökat med i genomsnitt 8 procent per 

år. Bostadspriserna har också, trots den ekonomiska krisen, fortsatt att utvecklas och i 

Sverige föll priserna betydligt mindre än i andra länder under krisens mest akuta fas. Sedan 

har priserna börjat öka åter igen i Sverige. Det som har skett parallellt med denna prisökning 

på bostadsmarknaden är att hushållens upplåning ökat markant. I riksbankens rapport talar 

man om en 8 procentig ökning hos hushållens upplåning sedan 1996.  

Prisökningen på bostäder förklaras av Riksbanken genom utbud och efterfrågan.  Man 

menar att svenskarnas inkomster har ökat, det har skett skattesänkningar och räntenivån har 

varit låg och parallellt med detta så har det byggts få bostäder vilket har bidragit till att 

efterfrågan har ökat hos svenskarna. Dock vill man inte utesluta att uppgången kan ha att 

göra med orealistiska framtidsförväntningar vad gäller ränte- och prisutvecklingen, vilket kan 

orsaka en risk för framtida fall i bostadspriserna. Riksbankens bedömning är ändå att det inte 

finns någon större risk för problem på bostadsmarknaden. Dock anser man inte att en fortsatt 

ökning i hushållens upplåning eller i bostadspriserna är sunt för den svenska ekonomin. 4 

 Riksbanken anser att priserna kommer att dämpas på längre sikt på 

bostadsmarknaden, och detta kommer ske i takt med att nybyggandet ökar. Dock har man i 

rapporten försökt att skapa sig en uppfattning om hur ekonomin skulle påverkas om priserna 

på bostadsmarknaden skulle falla. Man redogör för hur inflationen, BNP-tillväxten och 

arbetslösheten skulle påverkas om bostadspriserna faller med 20 procent. Vid ett så stort 

prisfall tänker man sig att det inte sker av sig självt utan påverkas av till exempel en snabb 

konjunkturnedgång. När bostadspriserna förändras så påverkas denna efterfrågan i ekonomin. 

När bostadspriserna stiger ökar hushållens förmögenheter.  Hushållen blir rikare och anser att 

3 The housing market, the banks and household debt, 1 March 2011, Governor Stefan Ingves 
4www.riksbank.se ”Effekter av ett fall i bostadspriserna” rapport publicerad 2010 s1f 
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det har ett större utrymme att konsumera. Bostaden kan fungera som en säkerhet för lån och 

om värdet på bostaden stiger blir det lättare för hushållen att ta ännu mer lån och dessa lån fås 

till bättre villkor. Skulle ett fall i bostadspriserna ske, blir dock effekterna det motsatta.   

 I slutet på rapporten kommer man fram till att om ett fall i bostadspriserna skulle ske 

kan det bli svårt att stabilisera ekonomin. Mycket talar för att det kan bli svårt att dämpa 

effekterna av ett dramatiskt fall i bostadspriserna och man anser att det finns anledning att 

undersöka hur priserna utvecklar sig. Att använda sig av reporäntan som ett verktyg till att 

påverka priserna anser man inte vara tillräckligt och refererar reporäntan som ett trubbigt 

verktyg.5 

 

2.3 Bostadspriser i Sverige jämfört med andra länder 
Den snabba prisutvecklingen på bostadsmarknaden är inte unik för Sverige och i 

Storbritannien steg priserna ännu mer. Dock har många länder i samband med krisen upplevt 

en nedgång av bostadspriserna, något som inte har skett i Sverige i samma utsträckning. 

Detta skulle kunna vara en indikator på en fortsatt svag prisutveckling i Sverige, dock finns 

det argument till varför Sverige inte har drabbats av samma kraftiga nedgång som andra 

länder drabbades av i samband med den senaste krisen.  Precis som nämnts i ovanstående 

stycke så har nybyggnationen legat på en lägre nivå i Sverige än i andra länder. En annan 

faktor kan vara att man i Sverige köper sin bostad för att bo i medan det är vanligt i t.ex. 

Storbritannien att hyra ut bostaden, så kallade buy-to-let. Man kan köpa sin bostad för att 

sedan hyra ut i andra hand och detta har gett bostadsmarknaden ett extra spekulativt inslag. 

Detta har inte varit fallet i Sverige.  Dagens finansmarknad har även blivit en mer 

globaliserad sådan. Nya produkter som till exempel obligationer med bostadslån som 

underliggande tillgång som möjliggjorde en ökad kreditexpansion. 6 

 

2.4 Banksektorn Europa 
Bankerna i Europa har sakta byggt upp en skuld. Innan den finansiella krisen 2008 ökade 

bankernas utlåning till hushåll och företag kraftigt. Denna utveckling kunde drivas på av låga 

räntor, generösa kreditvillkor och en ekonomisk konjunktur som såg väldigt positiv ut.  

Bankernas ökade utlåning gjorde att deras tillgångar steg, men det egna kapitalet ökade dock 

5 www.riksbank.se ”Effekter av ett fall i bostadspriserna” rapport publicerad 2010s3f 
6 http://www.riksbank.se ”Penningpolitik Rapport, Bostadspriserna i Sverige” 
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inte i samma takt. Bankernas tillgångar finansierades istället av marknadsfinansiering som 

innebar att bankernas skulder i förhållande till det egna kapitalet steg, och bankernas egna 

kapital i förhållande till tillgångarna, kapitaltäckningen försämrades.7 

 

2.5 Skuldnedväxling  
Det finns ingen klar definition av skuldnedväxling, så därför används Riksbankens definition 

som de anger i rapporten Finansiell stabilitet 2012;1Riksbankens definition av 

skuldnedväxling. Det handlar om att man i en bank ska minska skuldsättningen och öka sin 

kapitaltäckning, eller så beskrivs det som ett sätt att andelen tillgångar som finansieras med 

lån ska minska och tillgångarna som finansieras med eget kapital ska öka.  Det som banken 

då kan göra är att minska sina tillgångar genom att minska sin kreditgivning till hushåll och 

företag, men banken kan även välja att sälja av sina tillgångar.  Banken kan också välja att i 

en skuldnedväxling ta in mer kapital istället för att minska det. Detta nya kapital tas in genom 

en nyemission som innebär att ett bolag ger ut nya aktier.  Konsekvensen av detta ge inte så 

stor påverkan på den reala ekonomin. Skulle man dock välja att strama åt sin kreditutgivning 

genom att strama åt lån till hushåll och företag kan detta påverka landets BNP negativt. Detta 

får extra stor effekt om de flesta banker inom ett land väljer att göra det samtidigt. Denna 

effekt kan även få spridning om bankerna har verksamheter i andra länder, precis som de 

svenska storbankerna, som har verksamheter i andra länder i Europa. Skulle en sådan 

skuldnedväxling ske hos de svenska bankerna och man väljer att strama åt kreditutgivningen 

kan alltså detta få konsekvenser hos länder som de svenska bankerna är verksamma i. 

Problem kan även uppstå om banken tvingas sälja sina tillgångar till underpris, då bankens 

kapital blir sämre istället för att förbättra den. 8 

3.0 Teori 

3.1 Bostadsbubbla; Definition 
Hans Lind menar att det är en nödvändighet att ge olika tolkningar av den allmänna 

definitionen av bubbla beroende på vilken marknad som analyseras. Den tolkning som 

presenteras här gäller den om bostadsmarknaden.  

 

7 Finansiell stabilitet 2012 1 juni, Riksbanken 46f 
8 Finansiell stabilitet 2012 1 juni, Riksbanken 46f 
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Det första nödvändiga kännetecknet hos en bubbla är att det sker en dramatisk prisökning. 

Det som menas med dramatisk ökning är att det sker en prisökning på tio gånger så mycket 

under en period på mindre än ett år. Detta har skett på Nasdaqbörsen men ser man till 

bostadsbubblor så vet man att detta inte är särskilt troligt att ske. En dramatisk ökning på 

bostadsmarknaden kan då istället definieras som: att de reala priserna har minst fördubblats 

under en femårsperiod och att de reala priserna har ökat med minst 50 procent under en 

treårsperiod. Det andra och tredje nödvändiga villkoret för en bubbla enligt definitionen är att 

priset faller tillbaka till den ungefärliga original nivån, detta sker under en kort tid efter att 

priset har pikat.  

Historiskt har man tidigare beskrivit bubblor som att det inte fanns en stabil period med höga 

priser efter den dramatiska ökningen. Priserna började att falla direkt efter pristoppen. Detta 

sett idag kan verka för restriktivt. Dock kanske man borde sätta en gräns för ett par år som 

den längsta acceptabla perioden mellan det att priset är som högst och när det sedan börjar 

falla, annars borde man se prisökningen och prisnedgången som två separata händelser.  

Det som sist ska bestämmas är hur mycket som priset måste falla. I många av de 

klassiska bubblorna föll priset tillbaka till minst nivån innan ökningen startade. Detta menar 

Hans Lind också är för återhållsamt. Han tar ett exempel om att huspriset tredubblas från 100 

till 300 och sedan direkt faller med 50-150 procent. Även om priset inte faller tillbaka till 

grundnivån, borde man ändå se det 50-procentiga fallet som en dramatisk nedgång i 

huspriset. 9 

3.1.1Tre idealtyper av bubblor 
Ideal typ 1, ren spekulativ bubbla 

I detta fall tror köparna att priset på tillgången är för hög och att priset eventuellt kommer att 

falla, men de tror på fortsatt prisökning för en tid, och planerar att sälja med en vinst innan 

priset faller. Eftersom transaktionskostnaderna för denna typ av bubbla är hög på 

bostadsmarknaden så borde man inte förvänta sig att denna typ av mekanism skulle dominera 

perioder av snabba prisras på husmarknaden.  

 

Idealtyp 2, en irrationell förväntningsbubbla 

I denna bubbla är aktörerna på marknaden optimistiska och tror att tillgångspriset kommer att 

växa snabbt och under en längre period. Tillväxten är förväntad att bli betydligt högre än det 

historiska medel priset.  Därför anses det rationellt att betala ett högre pris idag. I detta fall 

9 Emerald Article: Price bubbles in housing markets: Concept, theory and indicators Hans Lind .s 80 
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planerar köparen att stanna i huset eller lägenheter under en längre period (alltså behålla 

egendomen), men tror att det är rimligt att betala ett högre pris, på grund av en kombination 

av antaganden som inte har stöd i historiska mönster eller starka bevis som höga löner och 

låga räntor. 

 

Idealtyp 3, den irrationella institutionella bubblan 

I detta fall är huvudmekanismen bakom bubblan dess ”principiella agent” problemet, där 

aktörer har incitament att betala ett högre pris än vad som är normalt jämfört med historiska 

mönster eller bevis. Det finns flera sätt som dessa agenter kan öka huspriserna än vad som är 

det rimliga priset. Kärnan är ändå att köparen av huset/lägenheten inte förväntar sig att ta 

några förluster när priset faller dramatiskt. Personen som lånar pengarna förväntar sig också 

att låta någon annan ta förlusten, kanske staten i slutskedet. Sub-prime lånen är ett exempel 

av detta. Det var denna bostadsbubbla som drabbade USA hårt under den senaste 

finanskrisen. 10 

4.0 Undersökning  
 

4.1Hushållssektorn 
Under 2011 och början av 2012 så har man sett en långsammare ökning av upplåning hos de 

svenska hushållen, vilket sannolikt beror på att bolåneräntorna har stigit och att 

Finansinspektionen har infört ett nytt bolånetak vilket har lett till att bankernas kreditgivning 

blivit mer restriktiv. Detta bolånetak har bidragit till att hushållens belåningsgrad har gått ned 

för första gången sedan början av 2000-talet.  Det nya bolånetaket påverkar även 

bostadspriserna, eftersom taket begränsar hushållens möjlighet att låna.  Förstagångsköparna 

måste enligt det nya taket spara ihop mer kapital till sin bostad.  

 Dock har blancolånen ökat, detta kan vara ett sätta för hushållen att undgå 

bolånetaket, men ökningen har inte varit allt för stor så det är svårt att dra slutsatser nu.  

Nackdelen med att ta blancolån är att lånen är förknippade med ett amorteringskrav och en 

högre ränta än vanliga bostadslån, vilket kan ge en förklaring till att ökningen inte skett i så 

stor uträckning ännu.  

 Trots detta så verkar svenskarna ha en positiv inställning till bostadspriserna och det 

gäller även den svenska ekonomin. Det finns inte heller mycket som tyder på att bankerna 

10  Emerald Article: Price bubbles in housing markets: Concept, theory and indicators Hans Lind s. 83f 
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kommer bli mer försiktiga med sin kreditgivning och styrräntan är förhållandevis låg än så 

länge.  De finns även en minskning i antalet nybyggda bostäder, vilket kan driva upp 

priserna.  Även mäklarna ställer sig positiva till att bostadspriserna kommer att stiga. 

 Dock avslutas rapporten om de svenska hushållen positivt, och de stresstester som 

Finansinspektionen har gjort visade på god betalningsförmåga hos de svenska hushållen även 

när man gjort scenarier med kraftiga ökningar av både räntor och arbetslöshet.  Dock visar 

dessa stresstester ingenting om hur effekterna på den svenska ekonomin skulle bli om 

hushållen under sådana omständigheter minskar sin konsumtion. 11 

 

Denna positiva inställning hos de svenska hushållen om att bostadspriserna och den svenska 

ekonomin kommer gå bra kan kopplas till Hans Linds andra idealtyp av en bostadsbubbla. 

Där handlar bubblan om en optimistisk tro hos aktörerna att tillgångspriset kommer att växa 

och fortsätta växa under en längre tid. Så har fallet varit i Sverige och vi har historiskt sätt, 

sett en otrolig prisökning på bostadsmarknaden. Att denna tro att den skulle fortsätta på 

samma nivå som förut kan vara en bidragande faktor på att priserna drivs på fortfarande trots 

någon avstanning i priset under 2011.  

Precis som Hans Lind skriver i sin idealtyp två så anser kunden att det är rimligt att 

betala ett högre pris för bostaden på grund av kombinationer av antaganden om låga räntor 

och löneökningar. Ränteläget idag är på historiskt låga nivåer och hushållens tro att detta 

kommer fortsätta vara fallet kan driva på bostadspriserna.  

 
 

4.2Stresstest av de fyra storbankerna; Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken 
Finansinspektionen har flera verktyg när det gäller sin tillsyn av bankerna, ett av dessa 

verktyg är stresstester som görs löpande för att kunna bedöma bankernas förmåga att stå emot 

olika kritiska scenarier. Det senaste stresstestet som gjordes var 2011. Utgångsläget för 

stresscenarierna är att belysa effekterna av en kraftig försämring av konjunkturerna och 

därmed förutsättningarna för bankernas lönsamhet.   

 Metoden som Finansinspektionen använder vid stresstesterna är standardiserad, detta 

för att man lättare ska kunna göra jämförelser mellan bankerna. Dock finns det problem med 

en sådan standardiseras metod. Testet innehåller inte någon specifik information om 

11 Finansiell stabilitet 2012 1 juni, Riksbanken 37f 
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exempelvis kvaliteten i de enskilda bankernas kreditportfölj och innehåller inte heller 

åtgärder som banken vid behov kan vidta för att förbättra sin kapitalisering.  

 Stresstestet och det sceneriet som bankerna ställdes inför innebar relativt höga 

kreditförluster kopplade till bolån. Testet har utgått från en ogynnsam utveckling av de 

disponibla inkomsterna, arbetslöshet som kombineras med höga utgifter för räntor och 

amorteringar. Skulle det ske en svag ekonomisk utveckling med stigande arbetslöshet, 

samtidigt som utgifterna för lånefinansiering ökar markant kan detta leda till en negativ effekt 

på huspriserna. Problemet med detta kan då bli att hushåll med hög belåningsgrad kan hamna 

i ett läge där lånets storlek överstiger värdet på bostaden. Skulle dessa hushåll samtidigt 

drabbas av arbetslöshet kan de hamna i ekonomiska svårigheter som i sin tur leder till 

kreditförluster.12 

 Det Finansinspektionen kommer fram till i sina stresstester visar att storbankerna har 

god motståndskraft i ett scenario med en kraftig konjunkturförsämring som leder till fallande 

inkomst och höga kreditförluster på alla områden. Skulle man ta bort de bedömda effekterna 

av kommande regelverksändringar, visar det sig dock att inte alla bankerna har kapital som 

fullt ut täcker de buffertkrav, som man planerar att införa. Enligt det kommande regelverket 

innebär detta restriktioner för bland annat aktieutdelningar och bonusbetalningar.  

 Bankerna har idag god lönsamhet och Finansinspektioner bedömer att samtliga 

banker har goda möjligheter att uppnå tillräckliga kapitelnivåer. 13  

 

Även om bedömningens av de svenska storbankerna var god i det senaste stresstestet finns 

det problem med denna typ av stresstest. Precis som man nämner är detta test väldigt 

övergripande, just för att man ska kunna göra en bedömning av alla bankerna i samma test. 

Testet i sig säger ingenting om de enskilda bankernas kreditportfölj eller vad för åtgärder som 

kan tas för att förbättra bankernas kapitalisering.  Frågan är att om man vid sådan 

standardiserade stresstester kan bedöma på ett bra sätt hur banken ska klara motgångar.  

  

4.3De svenska bankkoncernerna 
Storbankerna i Sverige visar att de i dagsläget är finansiellt starka. Det finns dock en risk, och 

den handlar om att bankerna fortfarande använder sig av marknadsfinansiering, som ofta är i 

12  Promemoria Finansinspektionen 2012-11-08 s. 1 
12 Ibid s 2 
13 ibid s 6 
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utländsk valuta. Med denna typ av finansiering görs storbankerna sårbara på den finansiella 

marknaden.  

 I Sverige har vi fyra dominerande storbanker, och det är Handelsbanken, SEB, 

Nordea och Swedbank. Tre fjärdedelar av utlåningen till svenska allmänheten kommer från 

dessa banker och detta innebär att bankerna har ett väsentligt inflytande på 

kreditförsörjningen och även andra viktiga funktioner i Sveriges finansiella system.  Sverige 

har i jämförelse med andra länder en väldigt stor banksektor, vars tillgångar är fyra gånger så 

stora som vårt BNP. Detta kan förklaras med att bankernas verksamhet utomlands är väldigt 

stor. Om bankerna skulle få problem i de utländska dotterbolagen kan problemen lätt spridas 

till hemlandet och moderbolaget.  

De svenska bankernas intjäning har ändå varit på en stabil nivå. Trots det låga ränteläget, som 

gjort att bankernas räntenetto har pressats på inlånings sida, har man på utlåningssidan 

motverkat detta med högre utlåningsmarginaler samtidigt som både in-och utlåningens 

volymer i bankerna ökade. 14 Detta undersöktes även genom att se på de fyra bankernas 

årsredovisningar från 2006 fram till 2011. Man ser tydligt hur räntenettot genom åren har 

ökat och idag lyckas bankerna göra stora vinster med hjälp av ett högre räntenetto.  

Ökningen har skett kraftigt under tidsperioden hos alla de fyra storbankerna. 

Räntenetto är skillnaden uttryckt i kronor mellan intäkts och kostnadsräntor, alltså vad 

banken tar in i ränta från utlåning till kunden och vad banken ger till kunden i form av 

sparränta.  15 

  

14 Finansiell stabilitet 2012 1 juni, Riksbanken 51f 
15 www.ne. se / Räntenetto 2012-12-26 kl. 14.46 
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Figur 1 
Årsredovisningar från Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank, åren 2006-201. 
Diagram över räntenetto. 

 
Källa: Handelsbanken, SEB, Nordea, Swedbank årsredovisningar 2006-2011. 

 

Bankerna fokuserar mer och mer på att öka sin intjäning, och detta har skett genom att 

man har sänkt sina kostnader och ökat intäkterna. Man har kunnat göra detta genom att anta 

en del kostnadsbesparing, till exempel personalbesparingar. Bankerna kan även öka sin ut- 

och inlåning och ta mer betalt för produkter och tjänster.  

De nya regleringar som har kommit medför att kunderna får ta en del av kostnaderna 

som regleringarna för med sig. Detta avspeglas bland annat i bankernas bolåneräntor. Den 

senaste tiden har även bankernas upplåningskostnader ökat, vilket kan vara en förklaring till 

detta.  

  

Precis som nämnts så skullestorbankerna få problem om de utländska dotterbolagen själva 

uppvisar problemen och detta skulle lätt spridas till hemlandet och moderbolaget. De svenska 

storbankerna är väldigt aktiva och har stor verksamhet utomlands. Det är alltså inte bara den 

svenska ekonomin man bör ta hänsyn till i analysen. Läget i Europa är idag väldigt oroligt 

och mång länder möter stora ekonomiska problem. Detta är något som påverkar Sverige 

väldigt starkt och alla länder i Europa påverkas mer eller mindre av krisläget. 

 Idag tjänar bankerna dock stora pengar och deras förmögenheter är långt över 

Sveriges BNP. Idag kan vi se en stark ökande trend i räntenetto. Alltså bankerna får pengar 
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av allmänheten i form av deras sparande och räntan kunden från detta är väldigt låg om man 

jämför med vad bankerna tar för ränta på lån. De svenska hushållens sparande och inlåning 

till bankerna är betydligt lägre ön deras utlåning. Hushållens skulder har som jag nämnt 

tidigare ökat markant och kan vara ett problem om arbetslöshet och lågkonjunktur slår till. 

Det som kan tänkas förbättra detta kan vara bättre räntevillkor för allmänheten om det väljer 

att spara. Idag är vinsten nästan ingen alls på svenskarnas sparkonto.  

4.3.1Utlåning och kreditrisk 
För de svenska storbankerna är det kreditrisken hos tillgångarna som utgör den största 

osäkerheten. Tillgångarna består ungefär till tre fjärdedelar av kreditgivningen till 

allmänheten och kreditinstitut samt av räntebärande värdepapper. 

De fyra svenska storbankerna har idag sin största andel av utlåning i de nordiska 

länderna. Det ser lite annorlunda ut geografiskt hos bankerna och Nordea har störst andel 

utlåning hos de övriga nordiska länderna men jämförelsevis liten andel av sin totala utlåning i 

Sverige. Swedbank och SEB är de banker som idag har störst andel av sin utlåning i de 

baltiska länderna och denna utlåning står för ungefär 9-10 procent av bankernas totala 

utlåning.  Dock kan vi se att sedan 2008 har de svenska bankernas utlåning till de baltiska 

länderna minskat med knappt en tredjedel. Mot slutet av första kvartalet 2012 så var 

upplåning 295 miljarder i jämförelse med 2008 då den låg på 420 miljarder kronor. Dock är 

den främsta orsaken till minskningen att efterfrågan helt enkelt har minskat eftersom det 

ekonomiska läget är dämpat. Marknadsandelarna av utlåningen till de baltiska länderna har, 

trots tillbakagången i utlåningen, varit oförändrad i de baltiska länderna.16 

 Kreditförlusterna hos de svenska bankerna har upprätthållit en låg nivå. Dock har de 

ökat under de två senaste kvartalen. Utlåningen till Danmark där hushåll samt små och 

medelstora företag står för kreditförlusterna har dock varit på en hög nivå även 

sjöfartsbranschen har stått för dessa kreditförluster. Den bank som drabbats hårdast av detta 

är Nordea som har en stor del av utlåningen till de nordiska länderna. Dock har de övriga 

nordiska länderna legat på en stabil nivå. Ser man till Sverige och bostadsutlåningen är 

kreditförlusterna nästan obefintliga, men detta var även fallet under bankkrisen på 1990-talet 

då kreditförlusterna från bostadslån inte blev speciellt höga.  

 De historiskt låga kreditförlusterna har medfört att riskvikterna för svenska bostadslån 

är bland de lägsta i Europa.  Det svenska socialförsäkringssystemet är relativt väl uppbyggt 

och innebär bland annat att om man skulle bli arbetslös kan man fortsätta betala av sina lån 

16 Finansiell stabilitet 2012 1 juni, Riksbanken s.58f 
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och detta kan vara en del i förklaring till de låga kreditförlusterna. En annan förklaring kan 

också vara att det i de flesta hushåll med bostadslån finns två inkomster, så skulle en inkomst 

försvinna på grund av arbetslöshet så har man fortfarande en inkomst att betala av lånet med. 

Det finns även andra orsaker som till exempel att man i Sverige inte köper sin bostad i rent 

spekulativt syfte, och att man som privatperson har ett ansvar att betala ränta och 

amorteringar på sina lån vilket gör att konkurs inte är en smart utväg för en privatperson att 

för att bli av med sina skulder.  

 Dock borde man ifrågasätta dessa låga riskvikter som finns för de svenska bolånen.  

Bankerna kan sakna incitament att helt beakta de risker som följer med en kraftig 

kreditexpansion och höga belåningsgrader, på grund av att vi idag har ett starkt 

socialförsäkringssystem som gjort att betalningsförmågan är god.  I ett bredare 

samhällsperspektiv kan detta innebära att riskvikterna är för låga. Det finns även andra skäl 

att ifrågasätta de låga riskvikterna, de är bakåtblickande och därför så beaktar de inte helt de 

eventuella risker som byggts upp den senaste tiden, t.ex. skuldsättningen i de svenska 

hushållen.17 

 

Sverige är ett unikt land med en välfärd som är svår att hitta någon annan stans. Detta har 

med stor sannolikhet speglat även banksektorn där kreditförlusterna har vart väldigt låga 

historiskt sätt. Vi har ett skyddsnät som fångar upp oss vid problem och detta har medfört att 

man trots arbetslöshet har kunnat betala av sina lån och skulder på ett bra sätt.  

 Vid bostadslån är det oftast så att man varit två i hushållet och därför kunnat betala av 

sina lån om den andre har blivit arbetslös. Som låntagare kan man inte helt lätt smita från sin 

skuld utan måste betala av sin skuld. I en del andra länder kan man lämna i nycklarna till 

bostaden och ge dessa till banken och därmed skriva av sin skuld. 

 Det socialförsäkringssystem som vi idag har i Sverige kan dock också vara ett 

problem. Man kan värdera riskerna som mycket mindre för att man har detta i åtanke. Det 

som också inte finns med i riskbedömningar är hur de svenska hushållens skulder ökat så 

kraftigt de senaste åren.  Detta borde vara med i beräkningen av risker som finns med krediter 

och utlåning.  

5.1 Slutdiskussion 
 

17 Finansiell stabilitet 2012 1 juni, Riksbanken 61f 
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Huspriser och lån till hushållen har ökat markant, men skillnaden är att Sverige inte har 

drabbats av något större prisfall på fastigheter i samband med krisen. Det har bara skett en 

liten minskning i huspriser här, men däremot har utlåningen till hushåll fortsatt att öka. 

Bankerna har även gjort vinster på dessa lån till de svenska hushållen genom att låna på den 

internationella kapitalmarknaden. Finansiering på den utländska kapitalmarknaden har visat 

sig vara en ökande trend. Detta betyder att de svenska hushållen har kunnat få lån till en lägre 

kostnad och till större utsträckning än som annars vore möjligt. Detta förutsätter dock att 

resten av världen har förtroende för det svenska finansiella systemet. Skulle ekonomin gå 

sämre och arbetslöshet skulle öka kan man tänka sig detta scenario där man tappar förtroende 

för Sverige. Historiskt sätt så anses ändå Sverige som ett stabilt land och risken att detta sker 

är i dagsläget inte speciellt stor.  

 Skulle dock huspriserna falla i Sverige och under dramatiska former som skett i 

många länder i samband med finanskrisen 2008 kan de svenska bankerna då utländska 

långivare kan börja förlora förtroende för bankerna. Dock visar stresstesterna som 

Finansinspektionen gjort att idag står de svenska bankerna sig starka vid svåra prövningar. 

Det finns dock problem med stresstesterna och detta är att de säger ingenting om bankernas 

enskilda kreditportföljer och man kan kanske inte riktigt säga vad som kommer ske när det i 

verkligheten slår till en kris hos bankerna. Bankerna har även stor verksamhet i andra länder 

utanför Sverige, som i Baltikum och övriga Norden. Uppstår problem där med att låntagare 

inte klarar av sina lån så sprider sig detta till moderbolaget, banken i Sverige.  Även om de 

svenska låntagarna har god betalningsförmåga på grund av socialförsäkringssystem och det 

faktum att man ofta är två i hushållen som står på lånet så finns inte samma skyddsnät i andra 

länder eller skiljer sig från Sveriges.   

När bostadspriserna förändras så påverkas denna efterfrågan i ekonomin. När 

bostadspriserna stiger ökar hushållens förmögenheter.  Hushållen blir rikare och anser att det 

har ett större utrymme att konsumera. Bostaden kan fungera som en säkerhet för lån och om 

värdet på bostaden stiger blir det lättare för hushållen att ta ännu mer lån och dessa lån fås till 

bättre villkor. Skulle ett fall i bostadspriserna ske, blir dock effekterna det motsatta. Skulle 

bostadspriserna dramatisk falla kan det bli svårt att dämda effekterna på ett sådant fall.  

Sedan 1996 har de svenska hushållens skuldsättning ökat med 8 %. Skulle den ekonomiska 

konjunkturen bli låg och arbetslösheten stiga kan, trots olika socialförsäkringssystem, 

hushållens betalningsförmåga på dess skuldsättning bli sämre. Får hushållen problem så 

påverkas hela det finansiella systemet.  
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Det finns en viktig aspekt i de svenska bostadspriserna och det handlar om att 

svenskar inte köper bostad i rent spekulativt syfte. Man köper bostad för att sedan bo där 

själv med och detta kan medfört att det är efterfrågan som styr och idealtyp ett ses inte som 

att troligt skäl till någon bostadsbubbla i Sverige. 

Den tredje idealtypen kopplas tydligt ihop med krisen 2008 där sub-prime lån stod i 

centrum och där USA blev hårt drabbad. Ingen i denna typ av bubbla förväntar sig 

kreditförluster. Den som lånar pengar förväntar sig även att någon annan kommer ta förlusten 

när priser faller dramatiskt. Detta är dock inte unikt för USA att man får gå in och rädda 

bankerna när de får problem.  I Sverige har Riksbanken flera gången gått in och räddat de 

svenska storbankerna. De som slutligen få betala bankernas misslyckanden är invånarna i 

landet. Idag ser de svenska storbankerna starka ut om man ser på stresstester och rapporter 

som Riksbanken och Finansinspektionen har gjort. 

Det är otroligt svårt att undersöka om man befinner sig i någon typ av bostadsbubbla. 

Bostadspriserna har ökat under lång tid i Sverige. Det visar sig även att svenska tror att 

priserna kommer öka och ser optimistiskt på marknaden. Vi har även låga räntor i dagsläget 

och detta stämmer in på den andra idealtypen. Det är mest troligt att vi befinner oss i denna 

typ av bubbla. Länder som Danmark och Nederländerna har, liksom Sverige stor 

skuldsättning hos hushållen och dessa länder har drabbats av att bostadsbubblan sprack och 

detta kan även hända Sverige. 

 Det återstår att se hur bankerna, de svenska hushållen och det ekonomiska läget 

kommer att utveckla sig.  

 

 

.  
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