
 
 
 

 
 

   
Författare:  Handledare: 
   Oscar Broström  Olof Netzell 
Mårten Göransson   
 Stockholm 2011  
 

 
 
Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, 

grundnivå (15 hp) 
Bygg- och fastighetsekonomi  

    Nr 88 
 
 
 
 
 
 
 

Kreditmarknadens avreglering 
- En förklaring till fastighetsprisökningen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

2 
 

Sammanfattning  
  

  Titel: Kreditmarknadens avreglering 
- En förklaring till fastighetsprisökningen? 

Författare Oscar Broström och Mårten Göransson 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete nummer 88 
Handledare Olof Netzell 
Nyckelord Utlåning, Kapitalökning, Novemberrevolutionen, Efterfråga 
   

Avregleringen av kreditmarknaden inleddes redan på 1970-talet, men det är främst på 1980-
talet som de viktigaste avregleringarna gjordes. Då syftas det på avregleringen av 
utlåningsränta och avregleringen utlåningstaket. Dessa avregleringar utlöste en kraftig 
utlåningsexpansion till företag och privatpersoner. Utvecklingen ledde till en finansiell kris i 
Sverige på 1990-talet med kraftigt prisfall på fastigheter och inflation. Riksbanken gjorde sitt 
bästa för att skydda växelkursen med diverse räntehöjningar. 1992 blev det en övergång från 
fast växelkurs till rörlig växelkurs. Detta hjälpte till att stimulera Sveriges ekonomi i positiv 
riktning och i och med den rörliga växelkursen så kunde riksbanken föra en effektivare 
penningpolitik med en så kallad reporänta. I detta arbete kommer vi att undersöka om 
kreditmarknadens avreglering har påverkat fastighetspriserna och för att få svar på detta vill vi 
undersöka om det finns något samband med den ökade utlåningen som skapades efter 
avregleringarna.  
 
Från 1985 steg det svenska folkets skuldkvot i takt med att det hade blivit lättare att få lån 
från banker och kreditinstitut. Dock så har räntekvoten sjunkit på grund av att räntorna har 
sjunkit. Fastighetspriserna har ökat i samband med kapitalökningen. 
 
Sammanfattningsvis kunde vi sammanlänka avregleringen av kreditmarknaden till den ökade 
utlåningen och därmed analyserat huruvida utlåningen har påverkat 
fastighetsprisutvecklingen.  
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Abstract  
  
  Title: The deregulation of the credit market 

- An explanation to the real estate price development? 
Authors Oscar Broström and Mårten Göransson 
Department Department of Real Estate and Construction Management  
Thesis number 88 
Supervisor Olof Netzell 
Keywords Lending, Increase of capital, The Novemberrevolution, 

Demand  
   
 
The deregulation of the credit market began in the early 70’s, although the most important 
deregulations were made in 1985. These were the deregulation of the lending limit and the 
lending rate. The consequences of the deregulation were that the lending expanded into high 
volumes to both companies and civilians. The outcome of the increased lending amount led to 
a major financial crisis with falling real estate prices in the early 90’s. The central bank of 
Sweden made its best to defend the currency with several raises of the interest rate. Sweden 
switched from a fixed to an adjustable currency in 1992 and was thereafter able to use a more 
effective monetary policy, which made it possible to start recover financially. We want to 
analyze whether the deregulation of the credit market has had any impact on the development 
of the real estate prices, and to find an answer to that, we want to analyze whether there was a 
connection with the increased lending amount which was an outcome of the deregulation. 
 
The ratio of debt increased after the deregulations 1985 since the opportunities for the 
Swedish population to loan money from banks and financial institutes had improved 
significantly. The ratio of rate, however, has decreased due to sinking lending rates given by 
the banks. The real estate prices have increased due to the increase of capital. 
 
As a conclusion we could connect the deregulation of the credit market with the increased 
lending amount and as to that, we have analyzed how the increased lending has made an 
impact on the real estate price development.  
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Inledning 

Bakgrund 

Utlåningen har ökat i Sverige och fastighetspriser stigit. De bakomliggande faktorerna till 
fastighetsprisernas ökning kan vara många och komplexa, det vill säga att det kan vara svårt 
att peka ut något specifikt som kan ligga bakom ökningarna.  
 
Dock kan det vara svårt att förbise det som hände i november 1985, då en revolutionerande 
förändring på kreditmarknaden inleddes vilket kom att förändra Sveriges ekonomi och kan 
vara en av faktorerna till utvecklingen på fastighetsmarknaden och kan vara det som har 
präglar hur kreditgivningen ser ut i Sverige idag. 
 
Detta arbete går djupare in på hur regleringarna såg ut och hur de begränsade bankerna i sin 
verksamhet samt anledningarna till att riksbanken tillslut bestämde sig för att inleda 
avregleringsprocessen. Händelserna kopplas till hur fastighetspriserna och utlåningen har 
påverkats sedan avreglerandet och vilka konsekvenser avreglerandet medförde. 
 
All text som skrivits är inte alltid direkt kopplad till avregleringen av kreditmarknaden, men 
är tänkt att ge en historisk genomgång över hur situationen utvecklade sig i Sverige efter 
avregleringarna. Exempelvis de senare åren på 2000-talet är inte en direkt konsekvens av 
avregleringarna, dock så är det ett nytt synsätt på den kreditmarknaden som präglas av 
förändringarna på 1980-talet. 

Metod 

Vi har samlat information till detta arbete främst från artiklar, intervju, dokumentär, 
föreläsning och böcker, där vi sedan sammanställt och förklarat varför och hur man 
avreglerade kreditmarknaden. Med kreditmarknaden som grund har vi sedan försökt att 
förklara hur utlåningen har sett ut de senaste trettio åren med hjälp av diagram från SCB av 
skuld-, räntekvot samt villaräntor.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att analysera hur kreditmarknadens avregleringar har påverkat 
fastighetspriserna i Sverige. För att få svar på det så kommer ytterligare frågeställningar att 
analyseras som vi anser ligger till grund för prisökningen på fastighetsmarknaden.  
 
Huvudfrågeställningen i detta arbete är: 

• Kan avregleringarna på kreditmarknaden ha haft någon påverkan på 
fastighetspriserna? 

 
För att få svar på ovanstående så kommer även följande frågeställningar att analyseras: 

• Hur såg regleringarna ut och varför avreglerades kreditmarknaden? 
• Vilka direkta konsekvenser kan avregleringarna på kreditmarknaden ha skapat? 
• Kan avregleringarna ha påverkat utlåningen i Sverige genom åren?  
• Kan den ökade utlåningen ha påverkat fastighetspriserna? 

 
Vi har inte för avsikt att ge ett definitivt svar på frågeställningarna utan undersöka dem och 
analysera om detta kan vara en orsak till fastighetsprisökningen. 
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Avgränsningar 

Detta ämne är ett stort och omfattande ämne med en lång period av olika mindre regleringar 
på kreditmarknaden, men vi har valt att endast fokusera på likviditetskvoten, utlåningstaket 
och utlåningsräntan som en påverkan på utlåningen och indirekt fastighetspriserna.  

Disposition 

I metoden har vi beskrivit hur vi har gått till väga för att samla material till de 
frågeställningarna vi vill besvara. Vi har valt att beskriva en bakgrund till varför 
avregleringarna genomfördes och sedan förklarat vad de inneburit för att ge förståelse för 
vilka konsekvenser som dessa skapade. Konsekvenserna redovisas sedan i ett eget stycke där 
de konsekvenser som har koppling till avregleringarna behandlas. Eftersom en konsekvens är 
att utlåningen ökade behandlas utlåningens historia under en egen rubrik där diagram visar 
hur skuldkvot respektive räntekvot har utvecklats från avregleringarna till idag. Paralleller 
dras till fastighetspriserna. Fastighetspriserna analyseras närmare i ett efterföljande avsnitt. 
Slutligen analyseras det som har skrivits i arbetet i en analys där även slutsatser görs utifrån 
kreditmarknadens avreglering. 
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Novemberrevolutionen 1985 

Bakgrund 

Sverige var på 1970-talet ett blomstrande land rent arbetsmarknadsmässigt. Arbetslösheten 
var låg med ett politiskt mål på 2 %. Då efterfrågan på arbetskraft var så pass hög var 
arbetsgivare tvungna att kontinuerligt höja löner för att kunna anställa. Sveriges befolkning 
fick det allt bättre och kunde konsumera mer och mer. Inflationen steg i takt med detta, vilket 
ställde till problem på grund av att priserna blev för höga både för svenskarna och i 
förhållande till utlandet. I och med att det var en fast växelkurs så styrdes inte värdet på 
kronan av utbud och efterfrågan utan var fast i förhållande till en valutakorg som innehöll 
andra länders valutor där varje valuta hade större eller mindre vikt beroende på dess roll i 
utrikeshandeln.1 Enligt en dokumentär gjord av Dan Josefsson påstås det att det var den fasta 
växelkursen som gjorde att det blev svårt att styra ekonomin med ränteförändringar av 
Riksbanken då en fast växelkurs bör styras efter externa förhållanden . När inflationen blev 
för hög delvalverade man istället den svenska kronan för att hålla jämna steg med utlandet. 
1982 devalverades den svenska kronan med 16 %. Den svenska staten lovade att det var sista 
gången de skulle göra en devalvering vilket var anledning till att devalvering var så stor. Detta 
för att det svenska näringslivet skulle få en konkurrensfördel internationellt sett.2 
 
Under denna tid kontrollerades utlåningen av Riksbanken. Detta innebar att banker inte kunde 
låna ut hur mycket som helst till Sveriges befolkning utan detta reglerades av Riksbanken, 
vilket gjordes med bland annat likviditetskvoter, räntereglering och utlåningstak.3 Detta var 
dock på väg mot en reform, den så kallade Novemberrevolutionen, vilket skulle visa sig ge 
förödande konsekvenser för Sveriges ekonomi och fastighetsmarknad. 
 
1985 verkställdes reformen som innebar att en avreglering kreditmarknaden inleddes med 
fortsatt fast växelkurs. Bankernas möjlighet att låna ut kapital hade ökat markant.  
 

Avregleringarna 
De fanns ett flertal argument för en avreglering av kreditmarknaden. Under 1970-talet kom en 
oljeprischock vilket satte både priser och bytesbalansen i gungning. Sveriges 
budgetunderskott ökade och för att parera detta började landet låna pengar av utlandet. Det 
fanns nu både en stor utlandsskuld och ett stort budgetunderskott och statsmakterna sökte nu 
möjligheter för att skapa en marknad för statspapper utanför bankerna. Detta kolliderade med 
den rådande regleringen på kreditmarknaden men eftersom en sådan marknad började växa 
fram anförde riksbanken det som ett skäl att avreglera kreditmarknaden. Andra skäl menade 
reformatorerna var att regleringarna inte längre hade samma effekt och att regleringarna 
skapade en snedvridning på kreditmarknad med en grå marknad som följd4, det vill säga en 
marknad som låg utanför den organiserade och officiellt reglerade marknaden utan att strida 
mot gällande bestämmelser.5 
 
 

                                                 
1 Riksbank 2008 
2 Riksbank 2008 
3Aktiefinansanalys  
4 Finansdepartementet ESO (1996) 
5 Laurelli  



 

8 
 

Varför regleringarna uppstod 

Kort sagt kan det sägas att regleringarna uppstod för att få kontroll över den svenska 
ekonomin. Varje reglering hade till syfte att minska valutautflöden och få kontroll över 
kapitalmarknaden och för att uppnå det avsåg regleringarna främst att styra bankerna. I tabell 
1 (sida 10) fås en överblick över de viktigaste avregleringarna i Sverige men det är främst tre 
av dem som fokus läggs på i detta stycke. 
 

Ränteregleringslagen (Utlåningsräntan) 

1951 infördes ränteregleringslagen. Pådrivande var Mats Lemne som var den som låg bakom 
utformandet av själva lagen. Lagen blev en fullmaktslag som innebar att lagen trädde i kraft 
vid behov. Lagen innebar att bankerna var tvungna att anmäla planerade räntehöjningar. 
Inlåningsräntor skulle ha en minimiränta och utlåningsräntor skulle ha en maximumränta. 
Anledningen till lagen var att de medel som riksbanken hade använt sig av hittills hade visat 
sig otillräckliga vad gäller kontrollen på kreditmarknaden. Även fast lagen aldrig tillämpades 
så var det överliggande hotet tillräckligt för att bankerna skulle gå med på direktiven från 
riksbanken. Indirekt kontrollerade nu riksbanken in- och utlåningsräntorna samt fördelningen 
av krediter. 6 
 

Likviditetskvoten 

Ett sätt för riksbanken att styra bankerna var genom den så kallade likviditetskvoten som 
infördes 1952. Den angav det ungefärliga förhållandet mellan affärsbankernas innehav av 
kassamedel och stads- och bostadsobligationer som täljare och inlåning som nämnare. Genom 
denna reglering kunde riksbanken tvinga bankerna att köpa obligationerna genom att höja 
likviditetskvoten. Detta var bland annat ett tillvägagångssätt för staten att finansiera sitt stora 
budgetunderskott i och med att staten fick in pengar vid placering av dessa värdepapper. 
Denna reglering var en rekommendation vid införandet men 1969 så blev regleringen 
tvingande eftersom bankerna inte såg regleringen som bindande. En form av straffränta 
infördes 1969 som blev gällande då bankerna inte höll sin likviditetskvot. Den var 4 % av det 
belopp som bankerna underskred kvoten. 7 
 

Lånetak och straffränta 

År 1955 införde riksbanken ett lånetak vilket innebar att bankerna inte fick överskrida ett visst 
utlåningsbelopp till lånetagare. Den hade olika konstruktioner genom åren.8 
 
På grund av bankernas synsätt på likviditetskvoten infördes 1960 ytterligare en viktig 
reglering. Denna reglering blev en straffränta som slog in vid höga lånebelopp i riksbanken. 
Den räntan var diskontot (diskontot är medelvärdet av styrräntan per kvartal) plus 4 
procentenheter. Dock så slopades straffräntan för de banker som klarade sin likviditetskvot 
1967.9 
 

                                                 
6 Lars Werin m.fl. (1993) sida 325 
7 Lars Werin m.fl. (1993) sida 292 
8 Mats Larsson, (1993) sida 30 
9 Lars Werin m.fl. (1993) sida 300 
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Hur och varför ville riksbanken avreglera kreditmarknaden? 

Huvudanledningarna till avregleringen var för att göra det lättare att finansiera det stora 
budgetunderskottet som rådde i Sverige. Utöver det så var faktorer som internationaliseringen 
av den svenska kreditmarknaden och kringgåendet av regleringssystemet bidragande.  

Budgetunderskottet 

På grund av att det svenska kreditsystemet var så isolerat från omvärlden och reglerat 
inhemskt kunde inte budgetunderskottet finansieras. Man behövde därför försöka få fart på 
den svenska marknaden. Riksgälden började år 1982 och 1983 erbjuda riksobligationer (långt 
sparande 2-12 år) och statsskuldsväxlar (kort sparande 2-6 månader) till förmånliga räntor till 
privatpersoner. Dessa blev eftertraktade och staten började få en bättre likviditet.  Tack vare 
framgångarna av de nya statspapprena blev staten mindre beroende av likviditetskvoterna för 
att klara budgetunderskottet, vilket gjorde att riksbanken avreglerade kvoterna i september år 
1983.10 

Den ”gråa marknaden” 

En kontrollerad kreditmarknad gav incitament till att skapa en andrahandsmarknad, även på 
den tiden kallad ”den gråa marknaden”. En av möjligheterna för en andrahandsmarknad att 
uppstå var på grund av devalveringarna. Exempelvis exportföretagen kunde göra stora vinster 
samtidigt som importföretagen blev lidande (en devalvering genomförs på grund av att kronan 
har blivit för stark i förhållande till andra växelkurser, vilket bidrar till en bättre byteshandel 
mellan andra länder). Exportföretagen som gynnades av detta blev då mer aktiva på 
kapitalmarknaden samtidigt som de finansiella företagen växte kraftigt. Deras verksamheter 
skedde utanför riksbankens kontroll. Bland annat började stora företag att genom 
kreditgivning bedriva en finansiell verksamhet som stod i konkurrens med bankerna. Allt 
eftersom dessa företag blev fler skapade det problem för riksbanken att kontrollera 
kreditmarknaden. 11 
 
Bankerna påverkade också uppkomsten av en grå marknad. Detta gjordes genom att bankerna 
agerade mellanhand mellan långivare och låntagare. Istället för att direkt låna ut pengar till 
låntagare kunde nu bankerna kringgå de kostsamma regleringarna som riksbanken hade satt 
upp.  Utlåningarna skedde genom att bankerna hade kontakter med villiga låntagare och 
lånegivare. Bankerna förmedlade uppgifter mellan långivaren och låntagaren för att ett lån 
skulle kunna upprättas.12 Vinsten hos bankerna bestod av att de gick in med en så kallad 
”bankgaranti” för långivare, där banken agerar borgenär åt sin kund. Kunden betalar alla 
kostnader som bankgarantin medför banken.13 
 
På grund av den växande grå marknaden som riksbanken hade svårt att kontrollera ansåg 
riksbanken det som ett av skälen att avreglera kreditmarknaden. Ett exempel på det är när 
riksbanken tillsammans med bankerna beslutade att försöka få en uppskattning på hur stor den 
grå marknaden var. Försöket avbröts kort därefter eftersom det ansågs omöjligt att genomföra.  

 

 
 

                                                 
10 Lars Werin m.fl. (1993) sida 332 
11 Lars Werin m.fl. (1993) sida 333 
12 Lars Werin m.fl. (1993) sida 373-374 
13 Nordea 
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Diagram 1: Efterfråga och Utbud 

Teoretisk analys av regleringar 

November 1985 som fått 
namnet 
Novemberrevolutionen 
avreglerade riksbanken 
utlåningstaket och 
utlåningsräntan.  Detta var 
startskottet för en stor 
expansiv utlåning från 
bankerna, vilket gav stora 
konsekvenser i slutändan. För 
att förklara hur utlåningen 
såg ut innan 
Novemberrevolution kan man 
använda sig utav diagram 1. 
Under en totalt fri marknad 
kommer priset att vara 
jämvikten (Pj), det vill säga 
där efterfrågekurvan och utbudskurvan skär 
varandra (punkt A). När den fria marknaden råder är 
alla transaktioner frivilliga från både köpare och 
säljare. När det införs en prisreglering (i detta fall reglering av utlåningsräntan) samtidigt som 
en reglering av utbudet uppstår (i detta fall utlåningstaket) kommer det reglerade priset (Pr) 
sättas lägre än jämviktspunkten (Pj) och det reglerade utbudet sättas till (Kb). I och med att 
utbudet reduceras uppstår ett så kallat efterfrågeöverskott (Kc-Kb). Efterfrågeöverskottet 
beskriver skillnaden mellan efterfrågad och utbjuden kvantitet vid det reglerade priset, med 
andra ord är efterfrågeöverskottet en brist på den prisreglerade varan (krediter). Vad som 
händer när utbud och pris blir reglerat är att det uppstår en kö av köpare villiga att betala till 
det reglerade priset. På grund av att prisbildningen inte får fungera som en öppen marknad där 
man kan handla till jämviktspriset kommer andra metoder av köpare och säljare att användas, 
i detta fall bankgaranti. Detta ska förklara ett utav incitamenten till den gråa marknaden som 
uppkom. Om det skulle råda en helt perfekt svart marknad säljs hela utbudet till ett högre pris 
än det reglerade priset (Pr). När den gråa marknaden uppstår skapar det en lägre efterfråga på 
det reglerade priset, vilket leder till att den gråa marknaden ”äter upp” en del av 
efterfrågeöverskottet. Dock förblir efterfrågan på krediter den samma på hela marknaden. 14 
 
November 1985 avreglerades som sagt utlåningstaket och utlåningsräntan. Detta tog bort de 
reglerade priserna och utbudet, vilket skapade en öppnare och friare marknad. Bankerna 
kunde nu låna ut väsentligt mycket mer samtidigt som de kunde höja utlåningsräntan. I teorin 
bör man nu ha närmat sig jämviktspunkten i diagrammet, vilket betyder att både priset och 
utbudet har ökat. Detta ska förklara varför utlåningen ökade kraftigt efter 
Novemberrevolutionen. 
 

                                                 
14 Lars Werin m.fl. (1993) sida 321-322 
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Global påverkan 

I omvärlden började andra länder avreglera, ny teknik utvecklades inom det finansiella, ny 
finansiell kunskap utvecklades och svenska företag började internationaliseras. Allt detta, 
tillsammans med faktorerna ovan, inspirerade och drev på en inhemsk avreglering.15 

Sammanställning av några avregleringar 

 

Tabell 1: Viktiga steg i avregleringen av den svenska kredit- och kapitalmarknaden.16 

• Tillåtelse för företag och kommuner att låna utomlands   1974 

• Avreglering av bankernas inlåningsränta    1978 

• Avreglering av ränteregleringen för företagsobligationer   1980 

• Avreglering av utlåningsräntan i försäkringsbolag   1980 

• Bankerna får tillåtelse att emittera bankcertifikat   1980 

• Likviditetskvoter för banker avskaffas    1983 

• Avreglering av bankernas utlåningsräntor    1985 

• Lånetaket för bankernas utlåning avskaffas    1985 

• Marginella placeringskvoter för banker och försäkringsbolag avskaffas  1986 

• Lättnader av valutakontrollen på aktiehandel    1986–88 

• Återstående valutareglering avskaffas    1989 

• Borttagande eller annullering av: 

reglering för utländska banker att öppna filialkontor   1990 

reglering för utländska förvärv av aktier i svenska affärsbanker, 

mäklarfirmor och finansbolag    1990 

reglering för att inrätta finansinstitut som inte är banker   1991 

restriktioner för utländska förvärv av svenska företag   1992 

krav på handelstillstånd för utlänningar    1992 

begränsningar i bolagsordningar beträffande utlänningars rätt att förvärva 

aktier i svenska bolag    1993 

• Lagen om betaltjänster avskaffas    1993 

                                                 
15 Lars Werin m.fl. (1993) sida 403 
16 Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson, (2006) 
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Konsekvenser 

Uppgångsfasen 1985-90 

Eftersom bankerna, på grund av avregleringarna, nu hade större möjligheter att låna ut pengar 
till företag och privatpersoner blev detta en start på en ny ekonomisk era i svenskarnas liv. 
Riksbankens möjligheter att styra kreditmarknaden hade blivit problematisk med 
Novemberrevolutionen. Detta berodde på att med den fasta växelkursen var det svårt att 
reglera styrräntan, vilket gjorde det besvärligt att kontrollera och styra bankernas utlåning. 
Under 1985-1990 talet var det många företag som fick lov av bankerna att belåna 
kommersiella fastigheter med upp till 100 % av värdet. Samtidigt höjdes belåningsgraden för 
hushåll från 75 % till 85-90 % av köpesumman.17 Det var även under denna period som 
många finansbolag startades som såg chansen att göra stora pengar på investeringar i 
fastigheter och aktier. Enorma belopp lånades ut till dessa bolag. I finansbolagen fanns många 
unga män av de anställda med benägenhet att ta stora risker, vilket spädde på kreditgivningen 
ytterligare.  
 
Konsekvensen av att folk får tillgång 
till stort kapital leder till höjda 
fastighetspriser. Detta kan förklaras 
via ett efterfråge- och utbudsdiagram. 
Vad som händer när fler får till större 
kapital är att fler har råd att betala 
högre priser för bostaden, vilket leder 
till en ökad efterfråga på fastigheter. 
När efterfrågan ökar på fastigheter 
pressas priserna upp förutsatt att 
utbudet (antal fastigheter) är konstant 
eller ökar mindre än vad efterfrågan 
kräver. I diagrammet (2) visas hur 
efterfrågan och utbudet spelar in i 
priset. När det blir en ökad efterfråga 
ökar kvantiteten och priset, som diagrammet visar. I fastigheter är kvantiteten ofta ganska 
oförändrad. Detta beror till stor del att det tar tid att bygga nya fastigheter. På grund av att det 
är svårt att ändra utbud efter efterfråga bland fastigheter påverkar efterfrågan kraftigt 
fastighetspriserna. 
 
Allt eftersom huspriserna steg passade många på att höja sin belåning, där husen stod som 
säkerhet. Anledningen till att privatpersoner ökade sin belåningsgrad var oftast för att öka den 
egna konsumtionen eller göra investeringar i fastigheter. Bankerna blev med tiden allt mer 
djärvare i sina utlåningar, vilket ledde till att företag och privatpersoners risk att inte kunna 
återbetala ökade kraftigt. 
 
Avregleringarna var en av faktorerna till en stark högkonjunktur i Sverige under 1985-90. 
Detta på grund, som nämnts ovan, av de nya möjligheterna att låna kapital som hade skapats 
när avregleringarna verkställdes. Inga åtstramningar för att stabilisera ekonomin tillämpades, 
vilket berodde på att den fasta växelkursen försvårade räntehöjningar. Inflationen och den 
förväntade inflationen steg under perioden 1986-90, vilket gjorde att realräntan efter skatt och 

                                                 
17 Finanshistoria 

Diagram 2: Efterfråga Utbud 
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inflation sjönk ned till runt 0 % och i vissa fall till och med under 0 %. Detta var ett starkt 
incitament för företag, investerare och hushåll att låna mer pengar. Mellan åren 1989-90 
skedde en så kallad överhettning i Sveriges ekonomi eftersom riksbankens möjligheter att 
styra utlåningen, som påpekats, hade minskat i samband med avregleringarna. Under denna 
period är det låg arbetslöshet, stigande konsumtion och minskad sparkvot. Konsumtionen för 
privatpersoner har under denna period överstigit den disponibla inkomsten.18  

Nedgångsfasen 1990-93 

Under åren 1990-91 infördes en skattereform i Sverige som skulle förhindra olika 
skattelättnader, undantag och eliminera kryphål. Reformen innebar att ett nytt system 
skapades som gjorde det lättare att följa och tyda reglerna för privatpersoner. Även 
skatteförvaltningens arbete underlättades, vilket gjorde att de kunde granska fler 
skattebetalare. Ett stort mål med skattereformen var även att man ville att arbete och sparande 
skulle ge en bättre skattemässig behandling samtidigt som villkoren för lånebaserad 
konsumtion och förmögenhetsuppbyggnad skulle försämras som avregleringarna av 
kreditmarknaden hade skapat.19 Ett exempel som skattereformen medförde var att 
skatteavdragen på lånen minskade från 50 % till 30 %. Efter avregleringens lånebom utsattes 
många privatpersoner för ekonomiska svårigheter. Det var under denna tid som 
lågkonjunkturen började göra sig till känna. Investeringsverksamheten försämrades och 
dämpade optimismen som var utmärkande under ”överhettningsperioden”. 
 
När Tyskland blev återförenat under året 1990 pressade de upp det europeiska ränteläget, 
vilket var en stor faktor till att den svenska styrräntan höjdes. Under denna period utsattes 
kronan för många spekulativa attacker, vilket gjorde att förtroendet för växelkurspolitiken 
minskade. För att höja trovärdigheten på den fasta kronkursen tvingades riksbanken höja 
räntenivån i Sverige mer än vad omvärldens genomsnitt var. I och med att realräntan steg 
sjönk värdet på tillgångar som fastigheter och annat realt kapital. På grund av att 
avregleringen av kreditmarknaden hade skapat en hög belåningsgrad hos det svenska folket så 
fick tillgångarnas realvärdeminskning extra starka effekter på många privatpersoners 
ekonomi. Realvärdeminskningen skapade en nedgående spiral på tillgångsvärdena som 
reducerades och i vissa fall utplånade förmögenheter. Problemet låg i att tillgångarna var 
finansierat med lån vars nominella värde förblev oförändrat. På grund av förväntningar om 
fortsatt prisfall blev nedgången förstärkt. 20 
 
I och med att fastigheternas värde minskade samtidigt som realräntan ökade kraftigt blev det 
ett investeringsstopp inom byggnadssektorn. Byggnadssektorn hade tidigare varit en stark 
motor i den svenska ekonomin, vilket gav ett stort bakslag på den svenska ekonomin.21 Det 
var inte enbart byggnadssektorn som drabbades hårt av värdeminskningar på fastigheterna. 
Bankerna behöver ett visst kapital för att få fortsätta låna ut pengar, men när deras fastigheter 
sjönk i värde, vilket delvis utgjorde kapitalbasen i deras ekonomi, var bankerna tvungna att 
skaffa pengar på annat håll. Bankerna krävde då att många företag betalade tillbaka sina lån. 
De flesta större företag klarade av detta då de kunde återfinansiera utomlands, men mindre 
företag fick stora problem, vilket gjorde att många blev satta i konkurs trots att de kunde 
betala de löpande kostnaderna på lånen.22  

                                                 
18 Lars Jonung (1999), sida 199-209  
19 Finansdepartementet ESO (1996). sida 7  
20 Lars Jonung (1999), sida 199-209  
21 Lars Jonung(1999) sida 206-210  
22 Finanshistoria  
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Fri växelkurs 

Den fasta växelkursen minskade ytterligare i trovärdighet allt eftersom produktionsbortfallet, 
arbetslösheten och utvecklingen av en finanskris ökade.  Politikerna stod inför ett stort 
problem med den fasta växelkursen. De var tvungna att ta hänsyn till externa förhållanden 
medan man hade stora problem inhemskt. Riksbanken försökte att försvara kronan med hjälp 
av höjd styrränta, men orsakade bara en allt djupare inhemsk kris. Efter en stor 
spekulationsattack mot den fasta växelkursen infördes den 19 november 1992 en fri 
växelkurs. Detta innebar att den svenska valutan sjönk i förhållande till andra valutor, vilket 
gjorde att svensk ekonomi började återupphämta sig.23 Fördelen med en fri växelkurs var att 
riksbanken kunde använda styrräntan effektivare och anpassa den efter det inrikesekonomiska 
läget. Denna fördel gjorde att riksbanken hade tagit tillbaka lite av kontrollen på 
kreditmarknaden och kunde i högre grad än tidigare styra bankerna med sin nya reporänta. 
Mer om hur riksbanken använder reporäntan i avsnittet ”Riksbankens roll”. 

Sammanfattning av konsekvenserna 

För att sammanfatta konsekvenserna som följde av kreditmarknadens avreglering kan det 
konstateras att det skapade förändringar i den svenska ekonomin. I takt med att bankerna 
kunde låna ut mer kapital steg initialt priserna på fastighetsmarknaden och konsumtion ökade. 
Realräntan sjönk till nära nollnivå vilket motiverade företag och hushåll att investera och 
utöka belåningen i sina fastigheter. Situationen ledde till att fastigheter övervärderades på 
marknaden för att det såg ut att vara en så pass lönsam marknad. 
 
Detta vände dock vid 1990-talet då en ny skattereform gjordes som försämrade lånebaserad 
konsumtion och försämrade möjligheterna till förmögenhetsuppbyggnad. En lågkonjunktur 
inleddes som följd av att bland annat Tyskland blev ett och samma land och påverkade 
ränteläget i Europa. Detta ledde till ökad realränta i Sverige som sänkte fastigheternas reala 
värde. Det kan sammanfattas som att verkligheten hann ikapp den svenska marknaden efter de 
ökade lånemöjligheterna som avregleringarna innebar. Banker hade helt plötsligt mindre 
värde på sina tillgångar och var tvungna att få in kapital för att kunna betala tillbaka på sina 
lån. I sin tur ledde detta till en rad konkurser i många mindre företag och Sverige hade fått sin 
största ekonomiska kris sedan 1930-talet.  
 

Riksbankens roll 
Från att innan avregleringarna ha varit en hårt kontrollerande myndighet har riksbankens 
arbetsätt ändrats lite. Idag har riksbanken en avgörande roll när det gäller kostnader för att 
låna pengar, vilket är en stark bidragande faktor till hur Sveriges skuld- och räntekvot ser ut. 
Exempelvis sjunker korta villaräntorna när reporäntan blir lägre, detta på grund av att det är 
reporäntan som styr bankernas räntesats när de lånar eller placerar pengar hos riksbanken. 
Reporäntan fastställs alltså av riksbanken, vilket gör det möjligt att styra ränteläget i landet. 
De korta marknadsräntorna påverkas direkt av reporäntan, vilket gör att t. ex de med obundna 
bolån blir direkt påverkade av reporäntan. Riksbankens huvuduppgift är att styra och hålla 
inflationen på en låg nivå och det sker med hjälp av reporäntan. Om inflationen ökar höjs 
reporäntan vilket gör att det blir dyrare att låna och inflationen hämmas.24  
 
Detta är en förenklad bild av riksbankens verksamhet, men grunderna är viktiga för att förstå 
hur bankernas räntor påverkas av riksbankens beslut. Detta spelar en stor roll i nästa avsnitt.   
 

                                                 
23 Lars Jonung(1999) sida 206-210   
24 Ingrid Kindahl, (2007).  
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Utlåningen och Fastighetspriser 

Utlåningens historia 

I avsnittet ”Utlåningens historia” vill vi förmedla hur svenska folket har varit belånat genom 
åren, 1980-2010. Hur stor belåningen var innan respektive efter Novemberrevolutionen, samt 
hur det ser ut idag. Genom att analysera diagram försöker vi förklara varför belåning har sett 
ut som den gör samtidigt som 
reflektioner och paralleller dras 
till fastighetspriserna. 

1980-90 

Svenskarnas historiska 
låneutveckling sedan 1980-talet 
har påverkats genom åren av 
olika faktorer. Innan 
avregleringarna av 
utlåningstaket och 
utlåningsräntan var det svårare 
för bankerna att låna ut pengar. 
Detta berodde på att riksbanken 
styrde hur mycket bankerna 
kunde låna ut, vilket var ett sätt 
att styra den svenska ekonomin. 
Riksbanken lyckades hålla 
skuldkvoten nere på cirka 100 
% mellan åren 1981-85 (vilket 
kan ses i diagram 3).25 
(Skuldkvot är hushållens skuld 
dividerat med hushållens 
disponibla inkomst.) Efter 
avregleringarna av kreditmarknaden 1985, som nämnts, ökade utlåningen och därmed 
skuldkvoten. Under åren 1985-90 pendlade den 5 års bundna villaränta mellan 11-15% (kan 
avläsas i diagram 4)26, vilket gjorde att räntekvoten (som är hushållens ränteutgifter dividerat 
med hushållens disponibla inkomster) steg kraftigt för hushållen.  

1990-93 

Efter den ekonomiskt överhettade perioden införde politikerna en skattereform som bland 
annat skulle gynna sparande, vilket ledde till att marknaden kyldes av. Detta var början på 
nedgångsfasen 1990-93 som diskuterats tidigare i arbetet. Följden av de sjunkande 
fastighetspriserna som skedde under perioden samt att den 3-månaders bundna ränta steg 
kraftigt ledde till att det blev mycket svårare att ta stora lån. Hushållen som redan hade 
toppbelånat sina tillgångar utsattes för höga räntekostnader samtidigt som deras säkerhet 
sjönk i värde. Antagligen var det många i detta skede som blev oroliga för den ekonomiska 
situation de befann sig i, vilket troligen ledde till att många sålde av sina dyra bostäder och 
flyttade in i något mindre kostsamt. Detta är troligen en väsentlig anledning till att 
skuldkvoten och räntekvoten sjönk under denna period, samt även fastighetspriserna som kan 
ses i diagram 5.  
 
                                                 
25Stefan Ingves, (2010). sida 41 
26 Göran Råckle, (2011) 

Diagram 3: Hushållens skulder och ränteutgifter som andel av disponibel 
inkomst i procent. 
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Diagram 4: Swedbankstatistik för villaräntor 

1994-95 

Sverige började långsamt återhämta 
sig mellan åren 1994-95 efter en 
tung ekonomisk kris. BNP ökade 
med 4 % under både år 1994 och 
199527 medan fastighetspriserna 
började stabiliseras. Skuldkvoten 
fortsatte att minska under dessa år, 
dock inte i samma takt som 
föregående år. Till en följd av den 
fortsatt fallande skuldkvoten 
minskade även räntekvoten. Enligt 
diagrammet från ”Swedbank 
villaräntor” i diagram 4 kan man 
utläsa att räntan på lånen sjönk 
kraftigt under 1993-94 till 9-10 %. 

Den 3-månaders bundna ränta höll 
sig relativt stadigt kring 10 % 
strecket till skillnad mot den 5-års 
bundna ränta som då steg snabbt, dock inte till samma nivå som föregående år. Detta förklarar 
varför den fallande räntekvoten aldrig började stabiliseras som skuldkvoten gjorde. 

1996-99 

Under året 1996 sänkte riksbanken reporäntan från 8,91 % till 4,1 %, vilket var den lägsta 
styrränta på 30 år. Motivet från riksbanken att sänka reporäntan var enkelt uttryckt att 
inflationsförväntningarna hade dämpats kraftigt vilket gjorde inflationsutsikterna för åren 
1997-98 goda. 28 På grund av den nedsatta reporäntan föll villaräntorna snabbt ned till ca 6 %.  
 
Räntekvoten fortsatte att sjunka fram till år 1999 innan den stabiliserades på 4 %. Den största 
anledningen till att räntekvoten fortsatte falla berodde på att reporäntan sjönk, vilket ledde till 
att villaräntorna gjorde detsamma. På grund av att räntekvoten är räntekostnader dividerat 
med disponibel inkomst sjunker räntekvoten när räntekostnaderna minskar.  
 
När riksbanken sänkte reporäntan 1996 började de svenska hushållens skuldkvot att öka igen. 
Detta berodde på att det blivigt billigare att låna pengar, vilket ledde till att fler var villiga och 
hade råd att ta större lån. Intressant är att fastighetspriserna börjar öka i värde efter tre års 
oförändrad utveckling. Detta tyder på som nämnts tidigare att lägre räntor ger folk tillgång till 
större kapital, vilket ökar efterfrågan på fastigheter som trissar upp priserna.  

2000-07 

Mellan åren 2000-07 ökade Sveriges BNP med cirka 2-4 % per år29, vilket är mer än den 
genomsnittliga tillväxten i Europa. Sveriges ekonomi har sett god ut, vilket även diagram 2 
tyder på. I diagram 4 ser man att villaräntorna har legat stadigt kring 5 procent med ett 
intervall på cirka 2 %. I diagram 3 kan man utläsa att skuldkvoten år 2000 har ökat från 100 
% till ca 150 % fram till år 2007 samtidigt som räntekvoten har legat kvar vid 4 % under 
samma period. Detta tyder på att svenskarnas ekonomi förbättrades kraftigt under denna 

                                                 
27 Fluetankar 
28 Urban Bäckström, (2007) 
29 Flutetankar 
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Diagram 5: Fastighetsindex (1980=100) 

period, vilket även gav utslag på fastighetspriserna som steg med närmare 63 % realt (diagram 
5). 

2008-10 

År 2008 bröt den ekonomiska krisen ut i USA och i övriga världen, vilket aldrig kom att 
drabba Sverige på samma sätt som internationellt. Skuldkvoten fortsatte öka hos hushållen. 
Sänkt reporänta för att dämpa den konjunkturnedgång, som uppstod på grund av den globala 
ekonomiska krisen, gjorde svenskarna mer köpbenägna då de kunde låna billigare till sina 
fastighetsköp.  
  
För att dämpa den ökade belåningen infördes den första oktober 2010 ett bolånetak30 i syfte att 
minska möjligheterna att använda bostaden som säkerhet för exempelvis bostadsköp. 
Begränsningen innebär att maximalt 85 % går att låna med sin bostad som säkerhet.  
  
Undersökningar har gjort gällande att taket har börjat få effekt på bomarknaden där de höga 
skuldsättningsgraderna har minskat och bankerna har blivit mer restriktiva vad det gäller att 
bevilja lån.31 Dock skall det inte sägas att bolånetaket har all del i det hela då det kan bero på 
flera olika faktorer.  
 

Fastighetsprisernas utveckling 

Fastighetspriserna på den svenska marknaden ökade direkt efter avregleringen av 
utlåningstaket och utlåningsräntan vilket går att utläsa i diagram 5.32 
 

 
 
Kraftigaste ökningen sker mellan 1987-1990, 
vilket förklaras i avsnittet om 
konsekvenserna av avregleringarna. Jämför 
man den reala utvecklingen av fastighetsprisutvecklingen med skuldkvotens utveckling finner 
man likheter i utvecklingen. Som direkt konsekvens av avregleringarna, som nämndes ovan, 
ökade både skulder och fastighetspriser på samma sätt. Slutsatsen av det blir att 

                                                 
30 Virve Hedenborg, (2010) 
31 Finansinspektionen, (2011) 
32 Statistiska Centralbyrån  
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fastighetspriserna ökade, enligt vår analys, på grund av att svenskarna fick tillgång till större 
kapital. Dock bestod utvecklingen av lånat kapital, vilket betyder att det var avregleringarna 
som kan ha drivit upp fastighetsmarknaden. Efter 1990 kan man avläsa en real nedgång i 
fastighetspriserna. Som bekant gick Sverige in i en kris och riksbanken höjde reporäntan 
kraftigt. Som man kan se i diagram 4 är Swedbanks 3-månaders ränta uppe i cirka 24 % 
mellan åren 1992 och 1993. I analysen om hur utlåningen har sett ut över åren berättas att 
skuldkvoten och räntekvoten sjönk under samma tid. Att fastighetspriserna sjönk betyder då, 
som nämnts tidigare, att man inte längre hade råd att låna på grund av de höga räntorna. Det 
visar att ju lägre utlåningen är, desto lägre fastighetspriser.  För att återgå till diagram 5, så 
sker en real ökning efter återhämtningen från krisen 1992. Efter 1996 då riksbanken sänkte 
reporäntan, vilket gjorde att utlåningen ökade, har fastighetspriserna ökat stadigt tills idag. År 
2000 hade vi samma reala värde på fastigheterna som under år 1990 och efter detta har 
priserna fortsatt att stiga. Idag är fastigheterna värderade cirka 80 % mer realt än toppen under 
1990- talet. 
 
Avreglerandet av kreditmarknaden gjorde som sagt att riksbankens kontroll minskade över 
kreditmarknaden och framförallt över bankerna. När bankernas utlåningstak och de styrda 
räntesatserna försvann kunde de låna ut mer pengar och i och med privatpersoners tillskott av 
kapital steg priserna kraftigt, åtminstone var detta konsekvensen direkt efter avreglerandet. 
Efter krisen har som sagt fastighetspriserna fortsatt att stiga och vi tror att avreglerandet av 
kreditmarknaden fortfarande är en starkt bidragande faktor. Riksbanken kan inte kontrollera 
bankerna vilket gör att bankerna kan fortsätta låna ut mer pengar än vad som skulle ha varit 
möjligt om regleringen av utlåningstaket hade varit kvar.   
 
Mycket av fastighetsprisernas utveckling knyts an till avreglerandet av utlåningsräntorna och 
utlåningstaket medan likviditetskvoten inte berörs i någon större omfattning. Vi tror dock att 
likviditetskvoten har större betydelse än vad man kan få uppfattningen av i tidigare stycken. I 
och med avskaffandet så behövde inte bankerna längre sätta av pengar till att köpa 
statsobligationer. Istället för att avsätta kapital till obligationerna kunde bankerna använda det 
kapitalet till att låna ut till privatpersoner och bidrar på så sätt till den ökade utlåningen och de 
ökade fastighetspriserna.  
 
Sammanfattning av utlåningen och fastighetsprisernas utveckling 
Utlåningen i Sverige sedan 1980-talet har präglats av sänkta reporäntor och tillviss del hög 
inflation. Efter avregleringen och ca fem år framåt i tiden ökade fastighetspriserna och 
svenskarnas skuldkvot i takt med att restriktionerna angående utlåning minskade drastiskt. I 
takt med den ökande inflationen blev privatpersoner och investmentbolag mer benägna att ta 
lån eftersom lånen med tiden skulle ”ätas upp” av inflationen. Inflationstakten mattades av då 
Riksbanken höjde reporäntan för att försvara den svenska växelkursen som gav en lägre 
skuldkvot och sjunkande fastighetspriser.  
 
1996 sänkte riksbanken reporäntan från 8,92 % till 4,1 %, vilket gjorde att det blev billigt att 
låna. Konsekvenserna av den sänkta reporäntan ledde till höjd skuldkvot, stigande 
fastighetspriser samt sjunkande räntekvot. 
 
Under 2000-talet förblev räntan låg samtidigt som Sveriges ekonomi växte sig stark. 
Skuldkvoten fortsatte öka för det svenska folket medan räntekvoten låg stabilt kring 4 % på 
grund av en sakta fallande reporänta. Detta ledde till ökande fastighetspriser då svenska folket 
fick tillgång till mer pengar. 
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Med hjälp av skuld- och räntekvot samt fastighetspris diagram har vi visat att 
fastighetspriserna har följt utlåningen. Vi tycker att detta är viktigt att analysera då 
avregleringarna av kreditmarknaden har påverkat utlåningen som i sin tur är en faktor till 
fastigheternas prisutveckling. 
 

Analys och slutsatser 
I arbetet har vi analyserat effekterna av avregleringarna på kreditmarknaden. Vi har pekat på 
avregleringarna som en faktor till den ökade utlåningen och där av ökningen på 
bostadsmarknaden.  
 
Först och främst tyckte vi att det var nödvändigt att förstå hur avregleringarna såg ut för att 
kunna göra en analys av hur avregleringarna har påverkat fastighetspriserna. De tre viktigaste 
regleringarna, enligt vår mening, var utlåningstaket, ränteregleringen och likviditetskvoten. 
Det var de som förhindrade bankerna att låna ut för mycket kapital och höll ränteläget nere 
samt begränsade bankernas likvida medel. Att förstå deras betydelse för kreditmarknaden är 
en avgörande faktor för analysen. Med regleringarna följde en stabil prisutveckling om än 
negativ. Hade dessa fortfarande reglerat kreditmarknaden hade förmodligen inte 
fastighetspriserna och utlåningen fått den utveckling som följde. Utlåningstaket såg till 
kreditvolymen var begränsad och det innebar direkt att man inte kunde ta stora lån för att 
köpa en bostad eller fastighet. Dessutom gjorde ränteregleringen att räntorna som bankerna 
gav ut till de som lånade hölls på en balanserad nivå och minskade risken för att 
privatpersoner skulle hamna i ekonomiskt trångmål på grund av för höga skulder med för 
höga räntor. Avreglerandet gjordes med ambitionen att följa global trend samt att den grå 
marknaden gjorde reglerandet svårt.  
 
Det som vi tycker är viktigt att analysera är motiven till avreglerandet. Istället för att följa en 
global trend och i princip ge upp kampen mot den gråa marknaden, borde man ha sett över 
regleringarna och funderat på om man kunde ha gjort dem effektivare. Utvecklingen som 
skedde efter avreglerandet ger oss anledning att tro att det var på fel sätt som avreglerande 
utfördes på. Detta styrks av en intervju med Kjell Nordin, anställd på riksbanken sedan 20 år 
tillbaka, som är av samma uppfattning. Hans syn på det hela är att allt gick för fort och i fel 
ordning och menar att kreditmarknadens avreglering borde skett efter en avreglering av 
kapitalmarknaden. Han säger också att de som låg bakom avregleringarna inte hade tänkt 
ordentligt på vad konsekvenserna av en avreglering skulle kunna medföra. 
 
Förutom att de som låg bakom avregleringarna var ovana, öppnades nya möjligheter för de 
befintliga bankerna och finansbolagen. Från att ha arbetat under regleringar, hot om 
ytterligare regleringar och var väldigt styrda av riksbanken, så kunde de nu agera på i princip 
egen hand. Ett antagande är att tänket om räntesättningar hos bankerna var det som skapade 
obalans. En ovana om vilken räntesats som skulle sättas samtidigt som man lånade ut till fler 
personer med varierande kreditvärdighet. Både banker och finansbolag investerade i 
fastigheter, vilket hade en väldigt uppåtgående trend på den tiden. Nästan alla såg 
fastighetsbranschen som framtiden, vilket gjorde att väldigt många investerade i fastigheter. 
När fastigheter började tappa i värde fick det stora konsekvenser i Sverige i och med att i 
princip alla banker hade investerat i fastigheterna som var deras säkerhet till 
utlåningsverksamhet. På grund av att bankernas tillgångar sjönk i värde förorsakade det stora 
problem att låna ut mer pengar, vilket hämmade svensk ekonomi. 
 
En fundering är om den fasta växelkursen kan ha försvårat övergången till mindre reglerad 
marknad. På grund av den fasta växelkursen var det svårt för riksbanken att styra 
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kreditgivningen med hjälp av styrräntan när de var starkt påverkade av utrikespolitik. Enligt 
dokumentären ”Novemberrevolutionen”, gjord av Dan Josefsson, förklaras problemen i några 
enkla steg. 1983 gjorde man den sista devalveringen av svenska kronan och lovade sedan att 
aldrig att göra om detta. 1985 skedde de mest betydelsefulla avregleringarna som gjorde att 
utlåningen skenade. Problemet förklarar Dan var att riksbanken längre inte kunde styra 
långivningen, eftersom utlåningstaket och utlåningsräntan var det som hade avreglerats. Detta 
orsakade inflation på grund av ökad konsumtion. Förr hade man kunnat devalvera för att 
sänka värdet på svenska kronan, men i och med att detta inte längre var ett alternativ samtidigt 
som styrräntan inte gick att anpassa efter inhemska förhållanden förföll Sveriges ekonomi. 
Om Sverige hade undvikit en finanskris om vi hade haft en fri växelkurs innan 
avregleringarna ska låtas vara osagt. Enligt Kjell Nordin hade det troligen blivit en kris ändå. 
Han menar på att med en fri växelkurs finns det inga garantier för att en finanskris inte ska 
uppstå. USA, Irland och Spanien har alla haft en fri växelkurs, ändå har dessa nyligen haft en 
kris som varit mycket djup. 
 
Man kan tycka att effekten av avregleringarna upphör efter ett par år och inte påverkar alls nu 
idag, 35 år senare. Dock så förändrade avregleringarna kreditmarknaden på ett sätt som 
präglar utlåningen än idag. Bankerna kunde låna ut betydligt mer efter avregleringarna och 
detta är inget som har förändrats med tiden. Avregleringarna har troligen fortfarande 
betydelse för hur kreditmarknaden ser ut idag, dvs med en ökande utlåning som inte mattas av 
eftersom de regleringar, som arbetet behandlar, inte finns. 
 
Utlåningens historia har sammanfattats och analyserats i arbetet. Den direkta konsekvensen av 
avregleringen skedde i princip direkt efter avregleringen. Det var då skuldkvoten ökade 
kraftigt vilket understryks och betonas ett flertal gånger under arbetets gång. Utvecklingen på 
senare år, speciellt mellan 1996 till dagens läge, kan tyckas ha mindre med kreditmarknaden 
att göra än föregående perioder. Men enligt oss är det en viktig period. Återigen, skuldkvoten 
ökade efter avregleringen 1985. Sverige gick in i en kris. Skuldkvoten sjönk för att efter 
återhämtningen från krisen återigen stiga och har sedan dess fortsatt uppåt. 
Detta går att se om man jämför årtal med händelser och statistik.  
 
Idag spekuleras om bostadsbubbla på fastighetsmarknaden och i arbetet har vi undersökt om 
kreditmarknadens avreglering har varit en bidragande faktor till fastighetsprisernas 
utveckling. Givetvis ter det sig sällan så enkelt som att endast en faktor ligger bakom de 
ökande bostadspriserna. Det är en konsekvens av flera faktorer. Att enbart peka ut 
kreditmarknadens avreglering som ensam orsak är ett felaktigt antagande. Dock hävdar vi 
utifrån det insamlade materialet och egna slutsatser att en viktig faktor, vilket vi har visat i 
arbetet, är att högre kreditgivning innebär ökade priser eftersom fler får tillgång till kapital 
som ökar efterfrågan på bostadsmarknaden. Som sagts i arbetet har skuldkvoten ökat 
successivt sedan avregleringen, vilket inte skulle ha hänt om kreditmarknaden hade varit 
reglerad. Kreditmarknaden har, enligt oss, påverkat fastighetspriserna, men det är svårt att 
avgöra exakt hur mycket. Det är som sagt flera olika faktorer som bidrar till en ökning av 
fastighetspriserna. Det kan handla om ökade löner, ökad inflyttning i ett område samtidigt 
som utbudet hålls konstant, politiska mål och reformer, låga räntenivåer och en tro på fortsatt 
ökade fastighetspriser.  
 
Att kreditmarknadens avreglering idag är en faktor till fastigheternas prisutveckling kan idag 
ses som avlägset, men vad skulle hända med fastighetsbranschen om Sverige återigen införde 
de regleringar som togs bort under 1980-talet? Med största sannolikhet skulle priserna falla på 
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grund av att folk inte längre skulle få tag i samma stora kapital då utlåningen skulle minska, 
vilket gör avregleringen av kreditmarknaden till en betydelsefull faktor i våra ögon sett. 
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