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Den isländska bankkollapsen som blev en framgång  
Det följande är en granskning av den isländska bankkraschen 2008 och den ekonomiska kollaps som 

följde, den som The Economist rubricerade som den största krasch något västland råkat ut för. Det 

finns tre syften. Dels att beskriva. Dels att försöka analysera och förstå hur det kunde bli så illa som 

det blev. Dels att undersöka om det finns något att lära (och det kommer det att visa sig att det gör). 

Dessutom hävdar jag att Island blivit rikare genom kraschen. Man kanske kan hävda att Island är ett 

konkret exempel på att den franske 1800-tals ekonomen Clément Juglar har rätt när han skriver: ”Ett 

lands rikedom kan mätas med graden av våldsamhet i de kriser landet genomlever.” 

Det jag diskuterar är det ekonomiska och politiska perspektivet. Tidsmässigt ligger tyngdpunkten på 

det som har skett efter år 2000. Det är naturligt eftersom det som la grunden för krisen, framväxten 

av en dynamisk bankdominerad isländsk ekonomi, skedde under några få år räknat från början av 

2000-talet. Det går en tydlig skiljelinje mellan perioden fram till kraschen i oktober 2008, och 

perioden därefter.  

En av de djupaste ekonomiska kriser något land har råkat ut för 
I mitten av 2000-talet var Island ett av världens rikaste länder mätt i BNP per capita med en snabbt 

växande och dynamisk ekonomi med mycket hög sysselsättningsgrad (>85%) och låg arbetslöshet. 

Arbetslösheten var strax före krisen, i början av 2008, under 2%, långt bättre än vad som gällde i 

nästan alla västländer vid samma tid. 

Island var också en nordisk välfärdsstat med väl utbyggda sociala skyddsnät, med hög förväntad 

livslängd, den högsta bland OECD-länderna, med små inkomstskillnader jämfört med hur det såg ut i 

de flesta andra västländer och med höga sociala och kulturella ambitioner. Optimism och framtidstro 

genomsyrade landet, särskilt under perioden efter 2003. Det var naturligt med tanke på kraften i 

ekonomin, och den positiva reallöneutvecklingen som gjorde att mätt i BNP på capita tjänade 

islänningen 2008 $38 000, då en av de högsta genomsnittsinkomsterna i världen. Island tog till och 

med en medalj i Peking OS 2008 (handboll), den fjärde någonsin för landet. Det är uppenbart att för 

islänningen i gemen var det goda tider som gällde.  

Som en blixt från klar himmel kom kraschen hösten 2008 (inte för alla som vi skall se men för de allra 

flesta, inte minst i omvärlden). 

”Den perfekta stormen” 

Tre kriser slog till samtidigt i september/oktober 2008: 

För det första en valutakris. Den isländska kronan (ISK) förlorade snabbt i förtroende, och därmed 

värde. Det började kring årsskiftet 2007/2008 genom att kronan steg för steg devalverades, först 

långsamt och mot slutet av sommaren i allt snabbare takt. När Lehman Brothers gick i konkurs i 

mitten av september 2008 syntes det omedelbart i försämrad kurs för den isländska kronan. Sedan 

kom de inhemska problemen slag i slag. Island nedgraderades av ratinginstituten, amerikanska 

Federal Reserve lät andra nordiska länder swappa kronor mot dollar (som var en värdefull åtgärd när 

den globala likviditetskrisen blåste upp) men uteslöt Island eftersom en sådan operation byggde på 

förtroende för respektive valuta, och i början av oktober 2008 kom bankkrascherna slag i slag. Den 

isländska kronan kollapsade och värdet halverades under loppet av ett par månader. Om man mäter 

kronans värde mot Euron fick man betala strax under 100 ISK för en Euro i januari 2008. När krisen 

nådde sin kulmen i oktober samma år, var priset 180 kronor. 
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För det andra en bankkris, och inte vilken bankkris som helst. De tre helt dominerade bankerna – 

Landsbanki, Glitnir och Kaupting – var alla konkursmässiga inom några dagar i början av oktober 

2008.  

Det isländska bankväsendet kräver en utvidgning. Det var helt unikt bland västländerna i termer av 

bankernas storlek relativt den totala ekonomins storlek. De tre storbankerna hade innan kraschen en 

balansomslutning som var mer än 10 gånger Islands BNP. Finanssektorn (inklusive försäkring och 

fastighetsförvaltning) svarade 2008 för över en fjärdedel av landets inkomster mätt i förädlingsvärde, 

långt mer än till exempel industrin (11%) eller fisket (5%). När de tre bankerna togs över av 

konkursförvaltarna hade de tillsammans tillgångar på $182 miljarder (då motsvarande ungefär halva 

Sveriges BNP), det gjorde den isländska bankkraschen till den tredje största någonsin efter Lehman 

Brothers och Washington Mutual, låt vara att det handlade om tre banker.  

Det intressanta var att dessa, även med internationella mått mätt, enormt stora banker bara var 

några år gamla, i praktiken hade de byggt upp sina rörelser på några få år under 2000-talet. Det fanns 

två samverkande skäl till att det hade varit möjligt. För det första den gradvisa avregleringen av de 

finansiella marknaderna. Det var en process som på Island tog lång tid, längre än i de flesta andra 

länder, men när 1990-talet gick mot sitt slut var landets finansmarknader, inklusive 

valutamarknaden, lika avreglerade som i andra västländer. Ett viktigt konkret steg togs när Island 

1994 blev en del av den gemensamma marknaden i Europa som medlem av EEA (European Economic 

Area). År 2000 var alla förutsättningar för modern banking och fria kapitalrörelser på plats. 

Det andra skälet var att den isländska regeringen redan i mitten av 1990-talet tagit initiativ till att 

strukturera om bankväsendet. Politikernas uttalade målsättning var privatisering, att det statliga 

ägandet skulle ersättas med ett spritt privat ägande, och att det splittrade isländska bankväsendet 

med många små aktörer behövde konsolideras. Mot slutet av 1990-talet fanns det tre huvudaktörer. 

Statsägda Landsbanki, grundad redan 1886, Islandsbanki som var den näst största banken, också den 

till viss del statsägd, samt FBA. Den senare var en slags privatägd investeringsbank. Privatiserings- 

och omstruktureringsprocessen var avklarad först 2003. Då fanns det tre stora privatägda banker. 

Landsbanki nu helt utan statligt ägande, Islandsbanki, som hade fusionerat med FBA och med ett 

försäkringsbolag, och som senare bytte namn till Glitnir, samt en ny stor bank, Kaupting. 

Det tredje skälet är mera svårfångat 

men det måste finnas något utöver 

dessa två faktorer eftersom den 

isländska banksektorns expansion var 

uppenbart snabbare efter 2003 än den 

som gällde i andra västländer (se 

figur). Min hypotes är att det fanns 

något i kombinationen av (1) att det 

var omvittnat dynamiska personer, de 

flesta icke-bankmän, som tog ansvaret 

för de tre storbankerna, (2) att de 

isländska politikerna och 

myndigheterna i praktiken gav dessa 

bankledningar stora friheter, sannolikt 
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större än i många andra länder till exempel till följd att banktillsynen hade för små resurser eller 

otillräcklig kompetens samt (3) att det under flera år fanns en gynnsam kombination av 

omständigheter (en egen valuta, hög isländsk räntenivå, hög rating av bankerna, European 

”passport” etc.) som skapade starka incitament för internationella finansiella institutioner att göra 

affärer med isländska banker. 

Vad för slags banker var Landsbanki, Glitnir och Kaupting när verksamheten hade funnit sin form, säg 

år 2005? Ja, inte affärsbanker i klassisk mening, inte heller renodlade investmentbanker utan en slags 

blandning mellan dessa två. Lite förenklat kan man säga att de tre bankerna arbetade som 

traditionella affärsbanker på hemmamarknaden, alltså tog emot inlåning från allmänheten, gav lån 

till isländska företag och hushåll, och svarade för betalningssystemet, check- och kortsystem etc. Som 

investmentbanker arbetade man internationellt. På tillgångssidan i balansräkningen i 

investmentbanksverksamheten fanns diverse lån och finansiella placeringar i utländska företag, visst 

direktägande liksom placeringar i andra finansinstitut, en del av den så kallade 

interbankverksamheten. Det hör också till bilden att volymerna i ”investmentbankverksamheten” så 

småningom var många gånger större än i den inhemska affärsbanken. Allt finansierades på penning- 

och kapitalmarknaden under de första åren. Efter 2006 gjorde bankerna, särkilt Landsbanki och 

Kaupting , ansträngningar att minska riskerna med en alltför stor kortfristig funding. Inriktat mot 

kunder i främst England och Holland byggdes det upp en stor inlåningsverksamhet i isländska kronor, 

grunden för det som senare, efter kraschen, blev känt som Icesave-skandalen. 

För det tredje gick den globala finanskrisen nästan samtidigt in i sitt mest intensiva skede i och med 

Lehman-debaclet. Det var ingen oväsentlig omständighet i sammanhanget. Den globala 

interbankmarknaden slutade i praktiken att fungera. Osäkerheten i marknaden om vilka banker och 

finansinstitut som satt med Svarte Petter, alltså hade stora subprime-lån och andra giftiga tillgångar 

på sina balansräkningar, blev så stor att bankernas professionella fundingmarknad, 

interbankmarknaden, mer eller mindre torkade upp helt.  

Det var katastrofalt för de tre isländska storbankerna. De var, som vi konstaterat, inte bara mycket 

stora banker, de var också nya på marknaden. Det senare betydde att riskpremien för affärer med 

dessa banker var högre än för banker som hade funnits med länge. Nu blev riskpremien nästan i ett 

slag i slutet av september 2008 prohibitivt hög. Det blev helt enkelt omöjligt för Landsbanki, Glitnir 

och Kaupting att finansiera verksamheten i utländsk valuta, själva grunden för deras existens som 

verksamheten såg ut. Inom loppet av några veckor räknat från Lehman-konkursen (15 september) 

var de på obestånd. Det var med andra ord inte i första hand en tillgångskris, stora kreditförluster 

(som är det som för det mesta utlöser bankkriser) som tvingade de tre isländska storbankerna till 

betalningsinställelse. Ingen ville ställa upp med de pengar som krävdes för att finansiera 

verksamheten. Det var med andra ord en likviditetskris.  

När IMF kom till Island i oktober 2008 beskrev någon i delegationen situationen som ”den perfekta 

stormen”. Allt som kunde gå snett hade gått snett. Landets valuta var i fritt fall, de tre stora bankerna 

hade inom loppet av några dagar ställt in betalningarna, och det stod klart för alla att Island som 

nation, om bankerna skulle räddas, skulle komma att stå inför åtaganden som storleksmässigt låg 

långt utöver vad landet rimligen kunde klara av. Island var, precis som sina banker, ruinerat. Det är 

inget att undra över att IMF chefen på Island längre fram har karaktäriserat situationen hösten 2008 

som ett lands ”nära döden upplevelse”. 
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Den här bilden med tre grafer berättar effektivt 

om dramatiken i det som skedde. Det räcker 

med en enda blick på kurvorna för att inse att 

det som inträffade var något extraordinärt. 

Aktiemarknaden föll exempelvis med över 90% 

räknat från toppnoteringen under 2007. Och 

man ser samma drastiska utveckling av 

valutakursen. Det man också ser är att 

nedskrivningen av valutan, i det närmaste en 

halvering, har blivit kvar.  Det är svårt att skönja 

någon trendmässig förbättring ens efter 3-4 år. 

Den nedre grafen visar arbetslöshetens 

utveckling. Att samma drastiska 

trappstegsmönster finns också där är mer 

förvånande. Man skulle kunna förvänta sig att 

förändringarna i sysselsättningen borde ha 

kommit något senare. Men det finns en 

handfast förklaring till att det ser ut som det 

gör. 

 

Effekterna i real sektor kom mer eller mindre omedelbart 

Det som hade hänt under de två första veckorna av oktober 2008 utspelade sig i den finansiella 

sektorn, kraschen gällde bankerna och valutan. Konsekvenserna för den reala sektorn, för de 

isländska företagen och för hushållen, kom – som sagt – mer eller mindre samtidigt, snabbare än vad 

som vanligtvis brukar gälla vid bankkriser. Skälet var en del isländska egenheter i kreditgivningen. De 

flesta företag hade sina lån i utländsk valuta. Ungefär 70% av företagens lånestock var utlandslån just 

före kraschen. Det säger sig självt att om ett företag har ett lån motsvarande, säg, en miljon kronor i 

augusti 2008 som ett par månader senare i praktiken har blivit dubbelt så stort (eftersom kronans 

värde halverats) är det kris för vilket företag vem som helst, och alla bromsar slås till. Också en del av 

hushållens lån var i utländsk valuta. På hushållssidan fanns emellertid ytterligare ett särdrag, nästan 

alla bolån var inflationsindexerade. Med andra ord, om inflationen stiger ökar skulden. Eftersom den 

kraftiga devalveringen av kronan fick inflationen att explodera, på kort tid ökade inflationen från 

nivån 3-4% i början av 2008 till som högst nästan 20% mot slutet av 2008, drabbades naturligtvis 

nästan alla hushåll med indexerade lån. 

 Den här figuren visar hur illa det stod 

till på många håll. Strax under 40% av 

alla hushåll med bolån hade negativt 

eget kapital i sitt hus efter kraschen, 

huset var med andra ord värt mindre 

än bolånen (blå kurva). Hade 

låntagarna ett indexerat lån var det ca 

30% som låg, bildligt talat, ”under 
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vatten” (gul kurva). Figuren visar också att den låntagare som låg verkligt illa till hade sina bolån i 

utländsk valuta, i synnerhet innan politikerna lättade på trycket (röd kurva) under 2010. En inte så 

liten grupp låntagare hamnade i den värsta av världar – lånen var både indexerade och i utländsk 

valuta. 

Att företags och människors balansräkningar försämrades dramatiskt i ett enda slag när den 

isländska kronans värde halverades är den viktigaste orsaken till att kraschen slog igenom så snabbt i 

den övriga ekonomin. Den näst viktigaste är antagligen att optimismen i landet under åren före 

kraschen, tidvis handlade det om något som liknade eufori, på mycket kort tid ersattes med 

pessimism och desperation. Hösten 2008 och under vintermånaderna demonstrerades det på 

Reykjaviks gator. Något sådant hade inte hänt i mannaminne. 

En omedelbar effekt var att konsumtionen stramades åt, särskilt av importerade varor, de blev ju så 

småningom dubbelt så dyra. Det var en mycket kraftig åtstramning. Islänningarna hade haft för vana 

att konsumera mycket. Under lång tid hade den isländska privata konsumtionen legat kring 60% av 

BNP (som är högt, Sveriges privata konsumtion låg vid samma tid under 50%). Inom loppet av några 

kvartal sänktes den till nivån 50% av BNP, och där har den sedan legat kvar.  

Konsekvensen på arbetsmarknaden blev naturligtvis omedelbar, det som syns så tydligt i den första 

figuren. Människor förlorade sina arbeten i snabb takt. Arbetslösheten gick upp från nivån 2-3% före 

kraschen till 8-10% efter kraschen. Det är, precis som för övriga variabler, en ovanligt snabb 

försämring av läget. Frågan är om något västland har råkat ut för något liknande. Arbetslösheten i 

Sverige steg kraftigt under finanskrisåren i början på 1990-talet men inte i så snabb takt som på 

Island 2008 och 2009. 

En annan effekt var att investeringarna sjönk. 

Under några år före kraschen hade 

investeringarna i den isländska ekonomin varit 

mycket höga, som mest uppemot 30-40% av BNP. 

Konkret handlade det till exempel om stora, 

kapitalkrävande satsningar på energiområdet, 

bland annat i stora dammbyggen, och i ny 

aluminiumproduktion. Det inhemska sparandet 

räckte inte till, i synnerhet inte eftersom 

konsumtionen var så hög, utan kapitalet fick 

importeras i ökad grad. Bytesbalansen, som är ett mått på om ett land ett visst år behöver låna 

kapital i utlandet eller har kapital att exportera, har varit negativ för Island från 2004 (och har varit 

det sedan dess), under vissa år var importen av kapital i storleksordningen en fjärdedel av BNP, vilket 

är extremt mycket. Det bidrog till att bankanalytiker och andra i omvärlden började ställa frågor om 

den isländska ekonomin, vilket i sin tur fick negativa effekter på kronans värde. Under våren 2006 

uppstod en minivalutakris. Den gick dock över, och den starka kronan kom tillbaka. Det var en tidig 

varning om att inte allt stod rätt till med isländsk ekonomi. Jag skall återkomma till  det. 

Allt sammantaget fick den här situationen The Economist att skriva att Island, relativt sin storlek, har 

drabbats av den största ekonomiska kollaps som något land gjort någonsin. Det är möjligt att det som 

skett efter 2008 i till exempel Estland och Lettland, eller nu Grekland, kan matcha det omdömet. Det 

var hur som helst en ”crise extraordinaire”. 
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Varför blev det så illa? 
Jag skulle hypotetiskt vilja hävda att det finns en huvudförklaring till varför den isländska kraschen 

2008 blev så stor och häftig – att Island är ett så litet land. Det skulle också kunna rubriceras som den 

enda specifikt isländska förklaringen. För de fyra övriga viktiga förklaringarna – den mänskliga 

girigheten, tidsandan, ägarstyrningen av bankerna, respektive politikernas benägenhet att i 

efterhand reagera istället för att i förtid agera – är mer generella i meningen att de gäller även för 

andra länder som drabbats av finanskriser. Jag skall ta diskussionen lite mer utförligt. 

(1) Island är ett litet land 

En liten öppen ekonomi med egen valuta ligger illa till när det blåser upp till global kris. (Det gäller för 

övrigt även om ekonomin är välskött och landet är politiskt stabilt. På de finansiella marknaderna, till 

exempel för att finansiera sin statsskuld, betalar så gott som alltid det lilla landet en riskpremie som 

det stora landet slipper, allt annat lika.) Det behövs inte stor fantasi för att förstå att när subprime-

krisen hösten 2008 var som mest intensiv drabbades den isländska ekonomin extra hårt till följd av 

sin litenhet. Men storleksfaktorn hade sannolikt verkat även tidigare. Det är rimligt att anta att 

volatiliteten i den isländska kronans värde blev ett snäpp högre än den, givet samma förhållanden i 

övrigt, skulle ha blivit i ett större land. Liksom att det är sannolikt att de banker och andra placerare 

som finansierade de isländska storbankerna även före krisen, under normala förhållanden, gjorde 

några räntepunkters påslag till följd av att bankerna hade sitt domicil på Island, ett land stort som en 

medelstor europeisk stad. Och när dessa investerare lite längre fram, närmare kraschen, började 

räkna på de isländska bankernas storlek i relation till den isländska centralbankens resurser, till 

exempel att fungera som Lender of Last Resort, kan vi vara säkra på att den storleksbundna 

riskpremien ökade ytterligare. När krisen sedan blev akut blev det som jag beskrivit tidigare helt 

stopp i finansieringen, de befintliga lånen på Landsbankis, Glitnirs och Kauptings skuldsida, de flesta 

med korta löptider, kunde inte sättas om eller ersättas med nya lån. Man kan spekulera i att det 

stoppet i finansieringen kom något tidigare, än vad det skulle ha gjort om de tre bankerna hade haft 

sin hemvist i säg England. Det är naturligtvis samtidigt bara av akademiskt intresse. Bankerna var hur 

som helst konkursmässiga.  

Kvintessensen i det här resonemanget är att en av orsakerna till att den isländska finanskraschen blev 

så djupgående och fick ett så snabbt förlopp, till exempel det omedelbara genomslaget i real sektor, 

är att de globala finansiella marknaderna tenderar att, relativt sett, bestraffa det lilla landet. Det är 

ett rationellt beteende från marknadens sida som konkret syns, allt annat lika, i högre riskpremier, 

högre volatilitet och en benägenhet att tidigare strama åt likviditeten för bankerna. 

 Credit Default Swaps (CDS) är ett instrument 

som används för att försäkra sig mot förluster 

när man köper värdepapper av olika slag, till 

exempel ett lands statsobligationer. Priset på en 

CDS blir med andra ord ett mått på risken i 

pappret. Den här bilden visar hur risken för den 

som köpt isländska statsobligationer utvecklade 

sig strax före krisen (gröna kurvan). Det man kan 

se är att mot slutet av 2007 började priset på 

”Iceland CDS” att krypa uppåt. Tidigare, före 

hösten 2007, tycks CDS-marknaden ha varit 
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omedveten om de isländska riskerna, eller också fanns det, till följd av Islands litenhet, helt enkelt 

ingen CDS-produkt för isländska statsobligationer. Den andra kurvan visar valutakursutvecklingen 

(röd kurva). Det är ingen tillfällighet att kurvorna för den isländska kronans utveckling respektive för 

en CDS för en isländsk statsobligation, följer varandra relativt nära. Man kan se på en valuta som en 

finansiell tillgång där den som köper valutan tar en risk på hela landets ekonomi, grovt sett samma 

risk som den köper en statsobligation tar. Parentetiskt kan man i diagrammet notera den 

minivalutakris som Island drabbades av våren 2006 och som jag nämnt tidigare. Valutakursen 

försämrades kraftigt på några månader för att sedan återhämta sig. Hade CDS-marknaden då 

fungerat mer effektivt skulle vi förmodligen ha kunnat se samma riskhöjning i CDS-kurvan som den 

valutakurskurvan avslöjar. 

Hade vi haft ett diagram över CDS-prisernas utveckling för statsobligationer i olika OECD-länder, 

skulle som ett genomsnitt över tiden och under normala marknadsförhållanden (alltså bortsett från 

extraordinära krislägen), kurvorna för de små länderna ligga högre än för de stora länderna. Det 

skulle kort sagt kosta mer att skydda sin placering i det lilla landet än i det stora. Det skulle vara 

”storleksfaktorn” satt på papper.  

Det finns också andra aspekter på frågan om landets relativa storlek har betydelse. 

Kompetensfrågan är exempelvis relevant. Kan ett så litet land som Island få fram tillräckligt med 

kompetens för att klara komplicerade utmaningar, till exempel när den finansiella marknaden 

avregleras och släpper loss nya krafter? Är det möjligen så att en del av förklaringen till det ökade 

risktagandet i den isländska ekonomin efter 2003 hänger samman med att det helt enkelt inte fanns 

kunskap nog i Islands finans- och ekonomidepartement och hos banktillsynen (finansinspektionen) 

för att förstå att extrema risker höll på att byggas upp. Citibanks chefsekonom Willem Buiter, som är 

en kunnig iakttagare av den isländska bankkrisen, hävdar att det måste vara så. Jag tror att han har 

rätt. Det finns inte särskilt mycket ”skalekonomi” för myndigheterna när det gäller att kontrollera och 

reglera de finansiella marknaderna. Med andra ord, det lilla landets centralbank och finansinspektion 

ställs inför i stort sett samma kompetenskrav och krav på praktisk erfarenhet som det stora landets 

myndigheter. Skillnaden ligger i första hand i finansmarknadernas storlek, inte i behovet av ”know 

how”. Om det resonemanget är korrekt, vilket jag tror, vore det märkligt om ett land som Island med 

lite över 300 000 invånare, och ett universitet, kan få fram tillräckligt med personer med samma 

kompetens till exempel vad gäller tillsynen på finansområdet som till exempel England eller till och 

med Sverige. 

Det finns också ett annat förhållande kopplat till Islands storlek som man förmodligen inte kan bortse 

från i sammanhanget. Att ”alla känner alla” i det politiska och ekonomiska etablissemanget i ett litet 

land kan innebära en risk för ”crony capitalism”. Det kan definieras som ett tillstånd som bygger på 

tjänster och gentjänster i etablissemanget och som inte bara ekonomiskt, politiskt eller på något 

annat sätt gynnar dess medlemmar utan också gör det svårare för dem att klart se, och ännu svårare 

att kritisera, om något oönskat eller särskilt riskfyllt håller på att hända i landet. ”Cronyism” i den här 

meningen nämns inte så sällan i de inhemska analyserna av den isländska bankkrisen. Liksom att en 

av orsakerna till att det fick gå så långt som det gjorde, var den dåliga genomlysningen av det som 

hände i de stora bankerna. Det blev inte bättre av att så gott som samtliga mediaföretag i landet 

kontrollerades, direkt eller indirekt, av de tre stora bankerna.  
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Det finns en kritik bland isländska kommentatorer och akademiker som handlar om vilken betydelse 

den uppenbart nyliberala agenda som den isländska regeringen följde från sent 1990-tal och fram till 

kraschen kan ha haft för att de tre storbankerna fick så stora friheter som de i verkligheten fick. Men 

också en kritik för bristande kompetens och för den ”cronyism” som uppenbarligen fanns. Så här 

sammanfattas det till exempel i en akademisk studie: 

It is clear at any rate that Iceland’s small size in terms of the state’s bureaucracy and its lack 

of expertise, coupled with a blind belief in the neo-liberal agenda and political favouritism, 

played a part in the collapse. The first mistake was to hand over the state-run banks at the 

time of privatisation to political favourites who did not have any experience to run financial 

institutions but already had major expansion plans. Furthermore, though the relevant 

financial regulations were mostly transposed from the EEA. [OECD wrote in 2009] “Iceland’s 

supervisors were unable to keep up with the complexity and size of the system as it grew 

rapidly and applied rules in an excessively legalistic manner”. (Kirby & Thorhallsson,2011). 

(2) Människan är som hon är 

Det finns mängder med anekdoter om att girigheten tog allt mera plats i det isländska samhället i 

takt med de tre storbankernas framgångar, och i takt med att den reala ekonomin gick bra, särskilt 

efter 2003. Folk hade arbete, reallönerna steg varje år, och dessutom tjänade man pengar på aktier 

och andra finanstransaktioner. Denna gynnsamma utveckling berörde så gott som alla hushåll. 

Åtminstone någon person i varje isländsk familj ägde aktier i Landsbanki, Glitnir eller Kaupting, det 

kan man nästan förutsätta eftersom aktieägandet var mycket spritt i landet. Dessa ägare hade sett 

sina bankaktier formligen explodera i värde. På fyra år, från 2004 till 2008, i det närmaste 

fyrdubblades värdet på bankaktierna. Benägenheten hos vanligt folk, och av allt att döma också hos 

det isländska etablissemanget, att i en sådan situation förstå att det gick för fort var inte särskilt stor. 

Att isländsk ekonomi, bildligt talat, körde Ferrari i 200 km i timmen på grusväg, att de tre bankerna, 

tog mycket stora risker både på sin tillgångssida och skuldsida, att det skulle kunna ske något 

allvarligt i ekonomin, både i den privata ekonomin och i landets ekonomi, ja det var det få om ens 

någon som ville förstå.  

Willem Buiter talar uppriktigt om en isländsk ”collective stupidity” under åren fram till krisen.  

“I have not seen anything like it in any advanced country. How can a country with 300 000 

inhabitants believe that it can have three big cross border universal banks, and come away with it. 

The banks led the dance but common sense was put aside.” (anförande vid IMF-konferens den 27 

oktober 2011) 

På goda grunder går det att hävda att 3-4 år före kraschen borde det ha funnits mer av 

ifrågasättande än det faktiskt gjorde, i synnerhet hos de isländska myndigheter och politiker som 

hade ansvaret för den makroekonomiska balansen (centralbank, finansdepartement), och 

banksystemets stabilitet (finansinspektionen). De yttre tecknen på en överhettad ekonomi fanns där. 

Prisstegringarna på isländska småhus var till exempel extrema – räknat i reala termer fördubblades 

huspriserna mellan 2002 och 2008. Inget annat västland hade visat upp något sådant. Inflationen var 

högre än i Europa i övrigt. Bytesbalansunderskotten växte, och blev så småningom mycket stora. Till 

det kom allt som hade med bankerna att göra. Både från några islänningar och från utlandet kom 

tidigt, i mitten av 2000-talet, varningar för att alla tre bankerna levde farligt, framförallt genom att 
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den mycket stora långfristiga utlåningen finansierades till stor del av kortfristig upplåning på 

penningmarknaden. Det var kontentan i den kritik som bland andra Danske Bank och ratinginstitutet 

Fitch riktade mot de isländska bankerna på våren 2006, det som gav upphov till den minivalutakris 

jag talat om. Danske Bank skrev sammanfattningsvis: ”This raises the question of whether the 

economy is facing not just a recession – but also a severe financial crisis.” Det var ett rakt, och skulle 

det visa sig, profetiskt budskap. Att det ändå inte hände särskilt mycket (även om bankerna började 

leta efter mer långsiktig finansiering) kan antagligen förklaras med att viljan att i grunden förstå att 

de isländska bankerna, som sagt, körde Ferrari på grusväg, inte fanns, varken hos islänningen i 

gemen, eller hos flertalet i etablissemanget. Det var till och med så att de isländska politikerna intog 

försvarsställning när dessa utländska institutioner ifrågasatte finanssektorns stabilitet. Eller som det 

uttrycks i en akademisk studie om den isländska bankkollapsen: 

Nearly all the Icelandic public had stake in the banks, as the government had successfully 

established incentives for share ownership. The public was inactive and challenged neither the 

boards nor the executives. Icelandic media, indirectly owned by the banks, did not provide 

constructive criticism. Rather, it reacted negatively towards the foreign criticism of the Icelandic 

banks. The politicians acted in a similar manner and denied any faultfinding. No institution, 

neither public nor private, provided public protection in terms of informative criticism. From a 

civil point of view, the public at large clearly had no realistic critical information and was not 

adequately alerted. (Sigurjonsson, 2010) 

 

(3) Tidsandan 

Det finns en tredje orsak till varför det blev så illa som det blev – tidsandan. Med början i USA och 

England under 1980-talet fick vi gradvis i OECD-länderna ett nytt ekonomiskt-politiskt paradigm. Mer 

än något annat kännetecknades det av friare marknader och mindre politisk inblandning. Inte minst 

togs de nya friheterna ut på de finansiella marknaderna av banker och andra. Lite mera utvecklat kan 

man säga följande:  

Sedan 1900-talets början och fram till idag har västvärlden upplevt tre dominerande 

makroekonomiska idébyggen – klassisk ekonomi fram till 1930-talet, därefter Keynesianism under 

framförallt 1950- och 60-talen, och således från omkring 1980 till idag det som jag i ett annat 

sammanhang har kallat ”den postmodernistiska klassiska ekonomin” (helt enkelt eftersom dagens 

paradigm har stora likheter med den klassiska ekonomin). Det är med andra ord i praktiken en 

makroekonomisk modell där utrymmet för politiska ingrepp på marknaderna, eller för offentlig 

produktion, blivit allt mindre. Det är ingen tvekan om att den här marknadsorienterade politiken som 

vi fått efter 1980 har haft stora positiva effekter på tillväxten, och därmed för medborgarnas välfärd. 

Men gradvis, inte minst efter 2008/2009 års finanskris, har vi också förstått att den skapar problem, 

framförallt har finanssektorn, och då talar vi om finanssektorn i ett globalt perspektiv, vuxit sig 

mycket större än vad någon trodde ens var möjligt.  

Finanssektorn har i själva verket, särskilt under de senaste 10-15 åren, vuxit över alla breddar. Den 

har lämnat kopplingen till BNP, finanssektorn har alltså vuxit snabbare än ekonomin i stort, och lever 

alltmer ett eget liv frikopplat från real sektor, hushåll och företag. Det är historiskt nytt. Fram till sent 

1990-tal följde bankernas volymutveckling BNP-tillväxten. De isländska storbankernas verksamhet 

fram till 2008 är ett närmast övertydligt exempel på vad som skett under det senaste decenniet. 
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Volymtillväxten har varit många gånger högre än BNP-tllväxten. Bankerna, och det gäller inte bara de 

isländska bankerna, har också i den marknadsorienterade tidsandan blivit klart spekulativa. 

Samtidigt, också i samma anda av att man skall lämna marknaderna fria, har politikerna och 

centralbankerna, inte minst i USA, varit ovilliga att medvetet dämpa finanssektorns expansion och de 

tillgångsbubblor som har skapats. Vi har haft två exempel på tillgångsbubblor i USA under de senaste 

10 åren. Först IT-bubblan i början av 2000-talet och senast subprime-krisen som i nästa steg blev en 

global finanskris som i sin tur blev en av de djupaste realekonomiska kriserna sedan 1930-talet i 

OECD-länderna. Det har gjort att ekonomernas kritik av den politiska modell som dominerat sedan 

1980-talets början har vuxit i styrka. Nobelpristagaren Joseph Stiglitz bok Freefall kan vara ett 

konkret exempel på välgrundad idékritik i den andan.  

Den isländska finanssektorn kan ses som en arketyp för detta ”finansialiserade” samhälle (definierat 

som ett samhälle där finanssektorn får en dominerande plats ekonomiskt, och indirekt också 

kulturellt). Det är detsamma som att påstå att det isländska ”bankundret” inte hade kunnat inträffa 

före år 1980, knappast ens före år 2000. 

(4) Ägarstyrningen av bankerna 

Som utomstående är det omöjligt att med någon säkerhet uttala sig om det fanns allvarliga brister i 

ägarstyrningen och i top-management av de tre stora bankerna. Att det finns anekdoter i mängder 

om missgrepp och försummelser som styrelserna och ledningarna i Landsbanki, Glitnir och Kaupting 

begick är en sak. Det är naturligt att det berättas hårresande historier efter en så dramatisk, närmast 

traumatisk, bankkrasch. Människor vill hitta strykpojkar, och media gör vad de kan för att framställa 

bankdirektörerna och bankstyrelserna som inkompetenta och omoraliska, för att inte säga kriminella. 

Många tycks tro att just kriminaliteten i bankerna var omfattande. Det har sagts att den specielle 

åklagare som tillsatts för att rättsligt granska de tre isländska storbankernas affärer kan komma att 

åtala upp emot 100 personer, och ännu flera kan bli föremål för förundersökning om brott. (Till och 

med en topp-politiker, fd premiärminster Geir H. Haarde, har åtalats, inte för något brottsligt, utan 

för försummelser före och under kraschen, domstolsprövningen pågår när det här skrivs i september 

2012. Processen mot Haarde är tydligt politisk. Alltinget har tagit ställning för eller emot åtalet efter 

partilinjer. För en icke-islänning är det inte bara ett obegripligt beslut styrt av populism och 

partitaktik, det är också ovärdigt ett högt utvecklat demokratiskt land.) 

Att döma av erfarenheterna från bankkriser i andra länder kommer det sannolikt också i Islands fall 

att visa sig att kriminalitet (i meningen ett brott som leder till fällande dom) inte är någon avgörande 

förklaring till det som hänt. Eftersom de isländska bankerna gick omkull till följd av att ingen ville 

finansiera verksamheten, kan det komma att visa sig extra svårt att påvisa brott från bankanställdas 

sida. Det hade sannolikt varit något enklare om det hade handlat om stora kreditförluster. Men även 

så är lärdomen från tidigare kriser att det kommer att bli svårt att få fram fällande domar. Det är 

samtidigt inget någon skall förvånas över. Bankanställda, åtminstone om vi talar om högt utvecklade 

västländer, är normalt anständiga personer, och de interna kontrollsystemen i bankerna är 

omfattande. På en viss affärsenhet kan det ha funnits alltför ”affärsinriktade” ansvariga som gått vid 

sidan av rutiner, instruktioner och chefer, och begått brott som de fällts för. Den svenska bankkrisen i 

början av 90-talet kunde visa upp några få sådana exempel. Det mest omskrivna fallet var en fällande 

dom mot en kontorsföreståndare vid en mindre sparbanks Göteborgskontor. Som förklaring till de 

totala förlusterna i den svenska krisen var kriminalitet en helt marginell företeelse. 
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Det är möjligt att när dimmorna har lyft kommer det att visa sig att de isländska storbankernas 

styrelser och ledningar faktiskt begick brott, och blir fällda i domstol. Ett skäl skulle kunna vara att 

expansionen var så extremt snabb att den interna kontrollen inte hann byggas upp, och att det i den 

”laissez faire”-kultur som rådde gjordes olagliga affärer med höga chefer inblandade. Eller att det var 

med ledningens goda minne som kontrollsystemen kunde kringgås. Eller att man försummade sitt 

ledningsansvar på ett brottsligt sätt. Ett annat skäl till det icke-bankmässiga agerandet (för det är inte 

”bankmässigt”, i varje fall inte i de nordiska länderna, att bankledningar begår brott), skulle kunna 

vara att många i bankernas styrelser och ledningar var icke-bankmän. De hade helt enkelt inte 

tillräcklig kunskap och erfarenhet, och var inte tillräckligt omdömesgilla, för att framgångrikt sköta 

ett stort finansiellt företag i snabb expansion. Det kan mycket väl ha fått till följd att det på sina håll i 

organisationen, och då ganska säkert i asset management-delen/investmentbanken/, bildades en 

företagskultur som var alltför tillåtande, så att den i nästa steg ledde till brott. 

Samtidigt, att vara omdömeslös eller tanklös eller bara oinformerad är inget brott i juridisk mening. 

Att fatta felaktiga eller korkade beslut är inget man kan straffas för i domstol. Faktiskt inte heller ett 

oetiskt beteende, hur uselt och klandervärt det än må vara, är i normala fall brottsligt i lagens 

mening.  

Att det däremot i de isländska bankerna, liksom i de svenska bankerna under 90-talskrisen, gjordes 

en stor mängd felbedömningar i bland annat kreditgivningen, och att det, med facit i hand, visade sig 

att det hade fattats lassvis av felaktiga och okloka beslut i bankerna, inte minst av bankernas 

toppledningar, ja, det kan vi vara säkra på.  

För att sammanfatta. Det kommer med säkerhet att kunna påvisas att ledningarna för Landsbanki, 

Glitnir och Kaupting har fattat en massa obetänksamma och omdömeslösa beslut. Liksom att slappa, 

och oetiska beteenden kommer till ytan. Men att kriminalitet är en väsentlig förklaring till den 

isländska bankkollapsen tillåter jag mig betvivla. Historien kommer att avgöra om det är en riktig 

slutsats eller inte. Vi får vänta och se. 

Den femte, och kanske mest avgörande, orsaken till den isländska ekonomins kollaps 2008 är att 

politikerna är som de är – mer reaktiva än proaktiva. Den frågan är värd ett eget kapitel. 

Om vad politikerna gjorde efter kraschen – och vad de borde ha gjort före kraschen 
Det är lätt att föreställa sig att de isländska politikerna hösten 2008 måste ha känt sig extremt hårt 

klämda. Allt rasade på några veckor – valutan, bankerna, statens finanser. Det tankeväckande är att 

trots pressen tog de isländska politikerna kloka beslut, det kan man idag säga med nästan full 

säkerhet (även om den isländska ekonomins sårbarhet för till exempel en ny global kris är mycket 

stor) . Vissa har redan gjort det. En ledande person vid Fitch, ratinginstitutet, sa i februari 2012: 

”Iceland’s unorthodox crisis policy response has succeeded in preserving sovereign creditworthiness 

in the face of unprecedented financial sector distress.”  

Politikerna agerade snabbt, djärvt och oortodoxt, och de mesta blev rätt 

På tre punkter följde de isländska politikerna inte den konventionella regelboken. 

*De tre storbankerna sattes i praktiken i konkurs. Det var onekligen inte ”rättlärigt”, inte alls i linje 

med vedertagen visdom i västvärldens politiska finrum under senare år. För i så gott som alla 

bankkriser i modern tid som berört vitala delar av ett lands finansiella system, och i synnerhet när ett 
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lands stora banker hamnat i överlevnadskris har staten gått in och räddat bankerna. ”Too big to fail” 

har blivit något av ett inneuttryck i den politiska vokabulären i krisande OECD-länder. Praktiskt har 

det betytt att staten, i praktiken skattebetalarna, har skjutit till det kapital som fordras för att klara 

krisen, ibland har det handlat om förstatligande (som när den svenska staten tog över ägandet av 

krisande Nordbanken under 90-talskrisen), ibland har kapitalet skjutits till i andra former (som i USA 

under subprime-krisen 2008/2009). Argumenten för att det måste göras har varit att ett fallissemang 

av stor bank för med sig systemrisker, framförallt risken för spridning till andra banker, ”faller en 

faller alla”, det kan i sin tur rubba landets betalningssystem med mycket stora samhällsekonomiska 

kostnader som följd. Dessa argument har kommit politikerna i så gott som alla västländer att under 

senare decennier rädda sina stora banker i kris. 

Så inte de isländska politikerna hösten 2008. De gjorde tvärtom. Eller mer precist, de räddade det 

som måste räddas sett med isländska ögon, och lämnade det övriga till konkursförvaltarna. Med 

hjälp av en krislag beslutad i all hast av Alltinget mitt upp i krisen, den 6 oktober, delades de tre 

bankerna upp i en inhemsk del och en utländsk del där, lite förenklat, den första delen togs om hand 

och den senare sattes i konkurs. Mera konkret gjordes den här operationen genom att tre nya 

banker, spegelbilder av de befintliga bankerna, fick ta över vissa tillgångar och skulder. De nybildade 

bankerna fick till så kallat ”fair value” (som i praktiken handlade om en nedskrivning med i 

genomsnitt ca 40%)  ta över isländska företags och privatpersoner lån i de tre nödlidande bankerna. 

Men också den inhemska inlåningen från allmänheten, kort sagt det inhemska banksparandet. De tre 

nödlidande bankerna, eller rättare sagt, det som blev kvar efter den här operationen, försattes i 

praktiken i konkurs.  

Det var en slags ”good bank”/”bad bank”-lösning efter svensk förebild men efter helt andra 

skärningslinjer. Den stora skillnaden var att ”bad bank” delen, den utländska delen, inte räddades av 

isländska staten. De utländska kreditorerna fick göra sina anspråk gällande i en sedvanlig konkurs, 

det gällde dels de utländska institutioner som hade finansierat de tre isländska bankerna i utländsk 

valuta, dels, och mer legalt tvetydigt, de utländska privatpersoner och företag som sparat på konton i 

isländska kronor.  (Det skall sägas att rekonstruktionsplanen också fick till följd att två av de tre nya 

bankerna kom att majoritetägas av de tre konkursade bankernas fordringsägare, en konstruktion 

som idag är föremål för kritik eftersom man hävdar att överföringen av tillgångarna till ”fair value” 

var alltför generös utan att låntagarna har fått ta del av dessa ”vinster”, se till exempel Arnasson et 

al, 2012.) 

Storleken på den isländska bankkraschen mätt i pengar var stor även med internationella mått, sätter 

man konkursen i relation till landet Island var den närmast gigantisk. Islands BNP 2008 var knappa 

$13 miljarder (1481 miljarder ISK). Den sammanlagda balansomslutningen för de tre konkursade 

bankerna, Landsbanki, Glitnir och Kaupting, var nästan fjorton gånger större än BNP, strax över $180 

miljarder.     

Storleken sätter fingret på, och förklarar, varför de isländska politikerna agerade överraskande och 

okonventionellt – de hade i praktiken inte något val. Att ta över ägaransvaret för nödlidande 

tillgångar i storleksordningen 14 gånger det egna landets BNP var en politisk omöjlighet eftersom det 

i praktiken skulle sätta landet självt i konkurs.  

*Politikerna gjorde stora ansträngningar att skydda de svaga i samhället – och det lyckades.  
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Att ambitionen fanns hos politikerna att värna om de värst utsatta i en sådan här situation är lätt att 

begripa. Det intressanta, och unika, är att man också till stor del lyckades. 

Den här figuren (övre delen) visar att 

skatterna för de grupper som hade 

lägst inkomster sänktes när 2010 

jämförs med 2008, alltså när det år 

krisen blir akut jämförs med när det 

var som värst ett par år senare. 

Figuren visar också att i den andra 

änden av inkomstskalan höjdes det 

totala skatteuttaget. De 40% 

”rikaste” fick betala högre skatter. 

Det är svårt att inte se den 

förändringen av skatteuttaget som 

ett medvetet beslut av de isländska 

politikerna att göra vad man kan för 

de svaga grupperna. 

Ett annat uttryck för samma sak ger 

den nedre delen av figuren. Den 

visar att om man jämför 2007 med 

2010 gick de isländska lönerna upp 

med 17,8%. Samtidigt steg 

minimilönerna, det basala 

arbetslöshetsunderstödet och 

socialbidragen med lite över 30%. 

Det man också ser är att 

grundpensionen steg med dryga 

40%, ungefär i samma takt som 

konsumentprisindex.  

Allt sammantaget formas en bild av att stora ansträngningar gjordes av politikerna att hjälpa de 

svaga grupperna i samhället trots den ansträngda situationen för den isländska statsbudgeten. Det 

var definitivt också ett avsteg från regelboken i meningen hur politikerna gjort i andra krisländer. Det 

har varit närmast en självklarhet under exempelvis den europeiska krisen att det är åtstramningar 

och nedskärningar i den offentliga verksamheten som är viktigast, och som de länder som skall få 

stöd tvingas till. Sådana budgetåtstramningar drabbar ofrånkomligen i första hand de ekonomiskt 

utsatta grupperna. 

*Gränserna stängdes för fritt kapitalflöde. Den isländska kronan fick devalvera sig mer eller mindre 

fritt vilket var självklart och ofrånkomligt. Däremot var det mot allt konventionellt tänkande, och mot 

vad Island lovat i internationella överenskommelser, att införa en hårdhänt valuta- och 

kapitalkontroll.  All kapitalexport som inte var kopplad till direktinvesteringar förbjöds. Det betydde 

också att utländska kapitaltillgångar i isländska kronor inte fick lämna landet. I runda tal $8 miljarder 

av utlänningars tillgångar i kronor stängdes inne på Island (det mesta finns fortfarande kvar i landet 
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eftersom kapitalregleringen är kvar). Också all carry trade upphörde i ett slag.  (Carry trade är 

kortfristiga spekulativa placeringar av mycket stora belopp i en valuta med höga räntor jämfört med 

den ränta som placeraren har betalt för pengarna som används i affären.) Carry trade hade Island 

”drabbats av” åren före krisen eftersom den isländska räntan regelmässigt låg högt relativt andra 

västländer. 

Kapitalkontroll i den här formen var, som sagt, ett brott mot internationella uppträdandekoder och 

överenskommelser. 

Till dessa fyra punkter kan läggas ytterligare en avgörande faktor. 

*De isländska politikerna var kloka nog att ta hjälp av IMF. Det var inte en självklarhet. Den 

nuvarande isländske finansministern Steingrímur Sigfússon berättade nyligen om den stora 

tveksamhet som han, och många andra ledande isländska politiker, kände inför att IMF skulle släppas 

in i ett av världens då rikaste länder, en högt utvecklad välfärdsstat. IMF var mera tänkt för länder i 

den andra änden av skalan. Att politikerna i början av oktober 2008 ändå kunde komma över det 

motståndet och invitera IMF till Island var således i sig en politisk prestation. Många har senare 

vittnat om att samarbete mellan IMF och de isländska myndigheterna fungerat väl. För övrigt måste 

flexibiliteten också från IMF:s sida ha varit betydande. Många av de beslut som fattades när krisen 

var som mest akut under 2008 och 2009 fanns knappast med i IMF:s tankemodeller och förlagor för 

ett korrekt beteende. Att införa en strikt kapitalkontroll måste ha varit svårsmält för IMF.  

Återigen, det är ingen tvekan om att de isländska politikerna agerade snabbt, djärvt och oortodoxt i 

det akuta läget i oktober/november 2008. ”Iceland zigged when all the conventional wisdom was 

that it should zag”, som Nobelpristagaren Paul Krugman har uttryckt det.  

Samtidigt var det ett agerande ”under galgen”. Det tar ändå inte bort faktum att när de ledande 

isländska politikerna väl ställdes inför sanningens ögonblick i oktober 2008, fattade de ett 

förvånansvärt stort antal långsiktigt hållbara och väl avvägda beslut. Islänningen i gemen skall vara 

sina dåvarande politiker tacksam för vad de åstadkom. Det kunde ha blivit mycket värre, man 

behöver bara titta på jämförbara Irland. Åtalet mot Haarde, landets premiärminister under de 

kritiska månaderna hösten 2008, framstår i det här perspektivet som en lumpen skymf.  

Att det mesta blev rätt när skadan redan var uppenbar är samtidigt inte detsamma som att 

politikerna inte har något ansvar för krisen, och för krisens djup och omfattning. Tvärtom. 

Politikernas ansvar väger tungt genom att man gjorde för litet för att undvika kraschen.  

Vad hade de isländska politikerna kunnat göra för att undvika kraschen? 

Det mest uppseendeväckande är kanske att ingen ledande politiker tycks ha förstått att ett litet land 

inte har tillräckligt med finansiella muskler för att fullt ut kunna backa upp banker av den 

storleksordning som Island hade. Det borde stått klart redan flera år före kraschen att tre banker 

med hemort på Island, och i den storlek som Landsbanki, Glitnir och Kaupting redan då hade, och 

med de expansionsplaner som fanns, kommer att leda till en ohållbar situation. Det borde inte ha 

varit svårt att se att centralbankens valutareserv inte skulle komma att räcka för en situation med en 

av bankerna i kris, för att inte tala om det mycket mer sannolika läget att alla tre skulle hamna i kris 

samtidigt. Lika uppenbart borde det ha varit att det fanns ingen realistisk möjlighet för Islands 

centralbank att rädda det egna banksystemet i en likviditetskris, att fungera som Lender of Last 
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Resort. Och att isländska staten skulle ha finansiella resurser för att kapitalisera upp bankerna i ett 

akut läge var också bortom all realism. Efter 2005 borde i stort alla med ansvar för, eller insikt om, 

den makroekonomiska situationen i landet och bankväsendets stabilitet, ha förstått att situationen 

höll på att gå ur kontroll. Inte ens på våren 2006 när kronans värde sjönk i snabbt takt under några 

veckor, och när utomstående analytiker ställde näsvisa frågor om stabiliteten i det isländska 

bankväsendet, det som jag tidigare beskrivit, tycks det ha varit några tunga politiker som sa ifrån.  

Nu kan den här kritiken ändå sägas väga lätt. Erfarenheten från bankkriser i andra länder är att de så 

gott som alltid, precis som på Island 2008, kommer överraskande för dem som borde ha förstått. Så 

var det i den svenska 90-talskrisen. Ingen ledande isländsk politiker, ingen i det finansiella 

etablissemanget, inklusive i bankerna, inte ens en enda nationalekonomiprofessor gick ut före krisen 

och varnade för vad som skulle kunna ske. Det var snarare så att de frågor som ställdes av några få 

viftades bort som mindre relevanta. Sens moralen är antagligen att när ekonomin i ett land går för 

full maskin, när människor i allmänhet känner tillförsikt inför framtiden, när förändringarna i 

bankerna går så snabbt att ingen, inte ens bankledningarna själva (än mindre tillsynsmyndigheten), 

riktigt hinner med, i en sådan situation är det väldigt svårt att uppfatta de signaler som finns att allt 

inte står rätt till, och ännu svårare att stå upp och kritisera och ifrågasätta en utveckling som, bildligt 

talat, går som tåget. För bankerna som affärsdrivande enheter finns dessutom en princip som de i 

praktiken måste leva efter: ”Så länge musiken spelar måste man dansa.” Det är tyvärr bara i teorin 

man skulle kunna föreställa sig att en av de isländska storbankerna, säg 2006, skulle ha bytt strategi, 

till exempel skulle ha tagit beslutet att steg för steg avveckla den internationella rörelsen för att 

koncentrera sig på de inhemska affärerna. Det är inget annat än ett önsketänkande i ett 

konkurrensutsatt verklighet. 

För min del är jag mer benägen att kritisera de isländska politikerna för en annan typ av 

underlåtenhet. Islands politiker borde tidigt, redan under 1990-talet, förstått att det skulle vara klokt 

att avveckla kronan. Alla visste att landet betalade ett högt pris för att behålla en egen valuta. Den 

isländska ekonomiska historien berättar i själva verket om kroniska valutaproblem under lång tid.  

Eftersom det folkliga motståndet inte tillät att Island gick med i euro-samarbetet, som hade varit ett 

realistiskt alternativ, borde de isländska politikerna på exakt samma grund – litenheten i en 

globaliserad värld – ha förhandlat fram vissa friheter att agera inom ramen för till exempel 

samarbetet med EU. Det skulle till exempel ha kunnat gälla följande: 

• En möjlighet att reglera hur stora bankerna skulle tillåtas bli; 

• En möjlighet att förbjuda, eller åtminstone reglera, privata lån i utländsk valuta; 

• En möjlighet att införa kapitalkontroll (som man nu gjorde trots att man lovat att man inte 

skulle göra det). 

Dessutom skulle politikerna helt på egen hand ha kunnat ta ett antal beslut som i varje fall inte skulle 

ha försämrat läget.  Indexeringen av bankernas bolån hade kunnat stegvis avvecklas genom ett 

politiskt beslut. Privatiseringen av bankerna hade inte behövt vara total, staten kunde ha behållit en 

kontrollpost, kanske till och med en majoritet av ägandet. Då hade historien antagligen tagit en 

annan rutt. Att privatiseringen gick så långt som den gjorde var naturligtvis i grunden ett politiskt 

ställningstagande i linje med den nyliberala agenda som gällde för det stora regeringspartiet. Med 

facit i hand kan det ställningstagandet kritiseras som alltför kortsiktigt och oreflekterat. 
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En annan reflektion man gör när man granskar den isländska bankkraschen är att det finns ett 

inbyggt systemfel i EU-lagstiftningen. Den gör i praktiken bankverksamheten, och dess regelsystem, 

europeisk, medan tillsyn, inlåningsförsäkring och Lender of Last Resort förblir nationell. Med andra 

ord, fritt fram för banking i Europa, och i praktiken globalt, så länge bankerna håller sig inom lagar 

och EU-direktiv men så fort det uppstår problem är det nationella myndigheter som skall ta ansvaret. 

Dessutom skall de som sagt ansvara för tillsynen. För ett litet land blir det en omöjlig ekvation som 

det isländska exemplet visar. Det sätter för övrigt också fingret på den just nu så aktuella 

diskussionen inom EU om behovet av en bankunion i Europa. Alla små länder, och Sverige hör dit, bör 

ställa sig positiv till förslaget om bankunion att döma av den isländska erfarenheten. 

Hur är läget för Islands ekonomi idag? 
Det raka svaret på frågan är att 

läget för den isländska ekonomin 

är förvånansvärt gott med tanke 

på hur det såg ut för bara fyra år 

sedan. Den här bilden av BNP-

tillväxten från 2008 och fram till 

dagsläget visar tydligt hur de 

dramatiskt negativa 

tillväxtsiffrorna under krisåren på 

kort tid vänts till goda plussiffror. 

Enligt den officiella statistiken var tillväxten första kvartalet 2012 4,5% på Island. Grafen visar att det 

är det femte kvartalet i rad som den isländska ekonomin växer i storleksordningen 2-4% som är en 

mycket hög relativtillväxt, långt högre vad som under samma period har gällt för genomsnittet av 

europeiska EU-länder, och högre än för exempelvis Sverige (första kvartalet 2012 växte svensk 

ekonomi med 2,3%). 

Också i övrigt är de 

makroekonomiska signalerna 

positiva. Arbetslösheten är hög men 

har sjunkit trendmässigt under de 

senaste tre åren, i början av 2012 

var arbetslösheten 8,5% (som kan 

jämföras med Sveriges 7,5%). Den 

privata konsumtionen har 

stabiliserat sig på nivån kring dryga 

50%. Med andra ord konsumerar de isländska hushållen numera hälften av BNP som är en väsentlig 

mer OECD-normal konsumtionsnivå än den nivå kring 60% som gällde under de euforiska åren före 

kraschen. Den extrema inflationen omedelbart efter kraschen 2008 är borta, inflationen är tillbaka till 

pre-kris läget (som dock alltjämt är alltför högt). De finansiella balanserna är under kontroll. 

Statsskulden har stabiliserat sig kring 90% av BNP, som är ungefär samma nivå som exempelvis USA 

har. Bytesbalansen är visserligen fortfarande kraftigt negativ, islänningarna sparar alltså för lite i 

relation till hur mycket de spenderar, men ändå har bytesbalansen minskat för varje år som gått efter 

kraschen.  
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Till det kommer att utlandsaffärerna har gått in i ett helt nytt skede efter krisen. Det visar den här 

grafen över exportens utveckling under perioden 2000-2012. Exporten har ökat mycket kraftigt, i 

löpande priser har exportens värde ökat från nivån strax under 20 miljarder ISK per månad före 

krisen till nivån kring 50 miljarder ISK under de senaste två åren. Det är ett slags utlandsaffärernas 

paradigmskifte. Det måste tolkas så att en del av de mycket stora investeringar som gjordes under 

perioden 2003-09 har gett nya exportbaserade produktionsenheter, eller kapacitetshöjningar i 

befintliga anläggningar. Visserligen har även importen ökat under samma tid men i mindre 

omfattning, vilket fått till följd att den närmast kroniskt negativa isländska handelsbalansen, inte 

minst under åren före kraschen, har blivit positiv, Island exporterar alltså numera för mer än man 

importerar. 

Isländsk ekonomi har, kort sagt, genomgått en anmärkningsvärd metamorfos med tanke på hur det 

såg ut för 3-4 år sedan. 

Allt är inte positivt 
Det finns idag, 2012, åtminstone tre allvarliga kvarstående problem i den isländska ekonomin: 

1. Det finns för mycket skulder i privat sektor, både hos hushållen och i företagen.  

70% av de isländska företagens lån var i utländsk valuta omedelbart före kraschen. Om då värdet på 

kronan halveras, som skedde, kommer, allt annat lika, företagens lånestock att i ett slag ha ökat med 

70%. För många av Islands företag, förmodligen för det stora flertalet, betydde det att det egna 

kapitalet i praktiken raderades ut i och med krisen.  

För hushållen var bilden ungefär densamma. Två år in i krisen, i december 2010, betalades ränta och 

amortering utan anmärkning på bara 35% av hushållens lån. Vid samma tidpunkt betalades ränta och 

amortering på ytterligare 45% av lånestocken men först efter rekonstruktion. De isländska politikerna 

hade infört vissa lättnader. Staten lovade att helt sonika ta över den del av hushållens bolån som låg 

över 110% av det beräknade marknadsvärdet. Sammantaget betyder det att i december 2010 sköttes 

80% av lånen som de skulle. Resterande 20% av lånestocken var nödlidande. Idag är läget grovt sett 

detsamma. Den del av hushållssektorns lån där det inte betalas ränta och amortering har bara sjunkit 

marginellt, från 20% till 17% (mars 2012).  

Även företagen har fått vissa lättnader genom att bankerna skrivit ned en del krediter. Det beräknas 

att en dryg tredjedel av företagens skulder har blivit föremål för rekonstruktion. Ändå kvarstår att på 

i det närmaste en fjärdedel av företagens lån i isländska banker betalas inte räntan i tid.  

Att det inte betalas ränta på en så stor del av både hushållens och företagens lån, således 

motsvarande i runda tal en femtedel av lånestocken, måste vara mycket oroande för de isländska 

politikerna. Det antyder att det måste till ytterligare nedskrivningar, antingen genom att 

skattebetalarna betalar, eller genom att bankerna belastar sina resultaträkningar, eller, kanske mest 

troligt, genom en kombination av de två. 

2. Investeringarna måste upp.  

Under perioden 2003-2009, var det isländska näringslivets investeringar mycket höga, de låg när de 

var som högst åren 2005 och 2006 åtminstone 10% över vad som genomsnittligt gällt under 

decennierna närmast innan. Det har nu vänts till lägre investeringar än historiskt. Mätt som andel av 
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BNP har investeringarna gått ned från en nivå kring 30% för femårsperioden 2004-08, som i  ett 

OECD-perspektiv var mycket högt, till under 15% därefter som är lågt. Så lågt att det inte är hållbart 

på sikt. Investeringarna i den isländska ekonomin måste upp. Annars kommer det att få långsiktigt 

negativa effekter för tillväxten, och därmed för levnadsstandarden. 

Man kan undra vad det är som har orsakat den lägre investeringsnivån. Den mest avgörande faktorn 

är säkert att företagens balansräkning har försämrats drastiskt, det jag just diskuterade. Eller som 

ekonomiministern, Arni Pall Arnason, nyligen uttryckte saken: ”Högt skuldsatta företag investerar 

inte.” Dessutom är det naturligt att investeringarna minskar efter en så kraftig investeringsboom som 

Island hade åren fram till kraschen 2008, särskilt i en situation där den globala ekonomins tillväxt är 

svag. Därtill kommer att också hela Islands balansräkning dramatiskt försämrades genom krisen. Det 

är först på senare tid som det överhuvudtaget har varit möjligt för den isländska staten att låna 

pengar på marknadsvillkor. Det har naturligtvis bromsat de statliga investeringarna. Sammantaget 

förstår man varför det ser ut som det gör – varken företagen eller staten har idag några starka 

incitament att investera, eller överhuvudtaget möjlighet att investera.  

3. Inflationen är för hög.  

Även om, som sagt, de extrema inflationssiffrorna åren närmast efter kraschen idag är borta är den 

isländska inflationen ändå för hög för att konkurrenskraften skall kunna upprätthållas på sikt. I början 

av 2012 var inflationen lite över 4% vilket exempelvis är väsentligt mer än i de andra nordiska 

länderna, och mer än i de flesta andra OECD-länder. Inflationen måste alltså komma ner vilket 

förmodligen är lättare sagt än gjort i ett litet land med en egen valuta. Den isländska kronan är 

fortsatt lågt värderad jämfört med hur det såg ut före krisen och det betyder att en stor del av 

inflationen importeras, i synnerhet eftersom importen som andel av BNP har ökat på senare tid. Det 

är troligt att inflationstakten inte kommer att ”normaliseras” förrän Island har ersatt sin krona med 

en större valuta. Kanske inte ens då. Landets litenhet sätter upp gränser för skalekonomi och 

konkurrens vilket gör att den relativa prisnivån på inhemskt producerade varor och tjänster tenderar 

att bli hög. Det är ingen tillfällighet att alla turister som besöker Island tycker att det är dyrt. 

En kris och en krishantering andra länder bör kunna lära sig mera av  
Den isländska kraschen, och hur den tacklades av politiker, myndigheter och det isländska folket, har 

erfarenheter att erbjuda andra länder. På det ekonomiska området skulle jag vilja säga att de 

viktigaste lärdomarna kan formuleras i tre punkter: 

*Stora banker behöver inte alltid räddas (om ”stor” relateras till landets BNP). Det som skedde 

genom den isländska modellen för bankrekonstruktion är i grunden sunt. Principen att den 

traditionella bankverksamheten, alltså i det här fallet det egna landets medborgare och företag som 

placerat sina pengar i banken eller lånat för boende eller investeringar, skall skyddas, och den 

internationella mer kapitalplacerande verksamheten får stå sitt kast, är det inte mycket att invända 

mot. Moral hazard -problemen i den globala finansvärlden har redan vuxit sig stora genom att 

principen tycks vara att rädda de stora bankerna till varje pris. Den principen fick sig en knäck genom 

de isländska politikernas agerande hösten 2008. 

I själva verket rör den isländska rekonstruktionsmodellen en högst aktuell bredare debatt om hur 

västvärldens finanssystem skall struktureras i framtiden. Särskilt i USA och England har det pågått en 

intensiv diskussion, och en politisk debatt, med innebörden att systemriskerna i finanssektorn måste 
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reduceras. Många ville exempelvis att de stora amerikanska bankerna skulle brytas upp, i praktiken 

delas i en reglerad bankdel och en avreglerad investmentbankdel (det som under en period kom att 

kallas Volcker rule, efter förre centralbankschefen Paul Volcker som föreslog just en sådan 

uppdelning). Det hade, argumenterad man, minskat systemrisken, och på köpet också storbankernas 

politiska makt. Men av dessa idéer har hittills blivit intet. Det tankeväckande är att den isländska 

rekonstruktionsmodellen i praktiken byggde just på den här principen, att affärsbanksdelen, i det här 

fallet sammanfallande med den inhemska rörelsen, är skyddsvärd medan investmentbanksdelen 

måste klara sig på marknadens villkor vilket i praktiken betyder att ägare och kreditorer får stå sitt 

kast om investmentbanken går i konkurs.  

*Ett litet land har särskilda riskproblem i sin ekonomi – och måste tillåtas skydda sig mot dessa risker. 

Lite förenklat kan denna princip formuleras i fyra konkreta punkter: (1) Den totala skuldsättningen – 

definierat som hushållens, företagens, 

bankernas och statens sammanlagda 

skuldsättning – får inte bli för stor i relation 

till BNP. I Islands fall ledde de tre bankernas 

expansiva internationella verksamhet under 

åren 2003-2008 till rent absurda 

förhållanden. Just före kraschen hade 

Landsbanki, Glitnir och Kaupting 

tillsammans en balansomslutning på ca 

14 000 miljarder ISK. Samma år var Islands 

BNP strax under 1400 miljarder ISK, 

bankerna var över 10 gånger större än hela 

den isländska ekonomin, se figur. I 

praktiken är det detsamma som att säga att (2) bankerna får inte bli för stora i relation till BNP. (3) 

Privatpersoners och företags totala lån i utländsk valuta måste kunna regleras. De förödande 

konsekvenserna för låntagare som har en stor del av sina lån i utländsk valuta när den egna valutan 

devalveras kraftigt, i Islands fall handlade det om en halvering av kronans värde, har jag redan 

beskrivit, samt (4) det måste finnas en möjlighet att i vissa lägen reglera kapitalflödena över 

gränserna. 

Den praktiska slutsatsen blir att det i de internationella överenskommelser som reglerar 

uppträdandet på de finansiella marknaderna måste det lilla landet ges möjligheten att kunna reglera 

sina företag och medborgare på åtminstone dessa fyra punkter.  Till det skall också läggas, det jag har 

varit inne på tidigare, önskvärdheten, för att inte säga nödvändigheten, av en fungerande bankunion 

i Europa, helst omfattande hela EU-Europa. Det isländska exemplet visar att det måste skapas bättre 

balans mellan finanssystemets friheter å ena och det offentligas säkerhetsmekanismer (tillsyn, 

inlåningsförsäkring och Lender of Last Resort) å den andra. 

*Det går att ge politiken rättviseprofil även i en djup kris för det egna landets ekonomi. 

Blev det vinst eller förlust till sist för Island?  

Den franske 1800-tals ekonomen Clément Juglar har sagt: 

”Ett lands rikedom kan mätas med graden av våldsamhet i de kriser landet genomlever.” 
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Med andra ord, ju våldsammare kris, desto rikare. Det påståendet kan vid första påseende verka 

orimligt, närmast cyniskt. Ändå tror jag att Clément Juglar har rätt. Ett land som genomlider en djup 

kris har blivit rikare på många plan. På insikter som i nästa steg kan göra politiken bättre. Genom att 

gamla, ineffektiva strukturer och beteenden handfast sorteras ut. Det rörs om i grytan. Det bäddar 

för, om vi talar om ekonomin, förbättrad konkurrenskraft. Och så kan man fortsätta. 

Låt oss titta lite närmare på vad kollapsen 2008 kan ha betytt för Island. Jag skulle vilja hävda att 

landet har blivit rikare i åtminstone tre avseenden – ekonomiskt, politiskt och i kollektivt 

medvetande. 

Den genomgång av kraschen som jag har gjort blir 

ofrånkomligen en lång prövningarnas berättelse. 

Inte minst blir bilden av de tre storbankerna så gott 

som helsvart. De drog den isländska ekonomin in i 

kaos till mycket höga kostnader för medborgarna 

och företagen. Men den bilden måste nyanseras. 

Sanningen är att åren 2003-2008 genomgick Islands 

ekonomi en slags vitaliserande metamorfos. De tre 

bankerna injekterade dynamik och framtidstro i 

landet. De medverkade till att det gjordes mycket 

stora investeringar i landet som idag skapar jobb 

och exportintäkter. Den här bilden över 

aluminiumproduktionens utveckling behöver ingen särskild kommentar. 

Landsbanki, Glitnir och Kaupting medverkade också till att Island sattes på kartan på ett helt nytt sätt. 

Det var många människor i Europa som för första gången fick upp ögonen för Island när de kom i 

kontakt med de islandsägda bankerna. Det är klart att bankkraschen effektivt förstörde den positiva 

imagen. Den kom ju till och med att få premiärminister Gordon Brown att använda den brittiska 

terroristlagstiftningen mot Island för att skydda de britter som sparat i Icesave (vilket för övrigt var en 

osedvanligt klumpig politisk åtgärd). Ändå kvarstår att Island blev känt i utlandet, och det har säkert i 

sig ett stor värde i framtiden.  

Island har också ofrånkomligen blivit politiskt rikare genom det stålbad som kraschen tvingade fram. 

Vad det betyder konkret? Ja, det har jag redan tidigare antytt men det handlar om den 

grundläggande insikten att litenhet, i meningen en liten öppen ekonomi med egen valuta, har sin 

charm och sina fördelar, men också är förknippad med mycket höga kostnader, särskilt i ett krisläge i 

den globala finansiella ekonomin. En konkret insikt är att ett litet land som Island aldrig mer får låta 

finanssektorn bli så dominant som den var. Eller som den isländska presidenten, Johanna 

Sigurdardottir, uttryckte saken för något år sedan: “The most important lessons for the nation, in my 

opinion, is to be wary of unfetterd capitalism and of the financialization of society – an evidenced-

based formulae for large scale economic collapses.” 

Island har slutligen, lika ofrånkomligen, blivit rikare genom att det kollektiva medvetandet har 

skärpts på vissa punkter. Islänningarna fick på ett brutalt sätt lära sig att det fanns nackdelar med att 

leva i ett land där alla känner alla, och att det i ett sådant samhälle finns stora risker för att 

öppenheten och genomlysningen inte blir tillräcklig, och att det är mycket kostsamt. Det borde få till 

följd att till exempel värdet av fristående media ökar i människornas ögon.  Att islänningen i gemen 
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tog tag i situationen och ändrade det politiska landskapet, i första steget genom valet vintern 2009 

där de gamla partierna slängdes ut från makten, är också en del av det som gjort Island rikare. Den 

politiska medvetenheten har ökat och det är värdefullt. Risken är att populism får alltför stor plats i 

politiken. Åtalet mot fd premiärminister Haarde är ett tecken på att allt ännu inte står rätt till med 

det nya isländska kollektiva medvetandet. 

För att sammanfatta. För mig står det helt klart att Island blivit rikare av kraschen. 
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Utöver dessa referenser, som alla är tillgängliga på Internet, har jag använt diverse IMF-rapporter. 
Likaså utskrifter (och videos) av anföranden vid IMF-konferensen: Iceland´s Recovery—Lessons and 

Challenges, den 27 oktober2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 


