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Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat dela ut årets ekonomipris till Ben 
Bernanke (verksam vid The Brookings Institution), Douglas Diamond (verk-
sam vid University of Chicago) och Philip Dybvig (verksam vid Washington 
University, St. Louis) ”för forskning om banker och finanskriser”. Med hjälp  
av forskningsinsikterna från årets ekonomipristagare har senare finanskriser 
kunnat hanteras bättre. 

Vi har alla en relation med en bank. Våra löpande inkomster hamnar på 
ett bankkonto och vi använder bankens betalningsmedel, som Swish eller 
bankkort, när vi handlar i mataffären eller betalar en restaurangnota. 
Många av oss behöver åtminstone någon gång i livet ta ett större lån i en 
bank, t ex för att köpa ett hus eller en lägenhet. Samma sak gäller företag. 
De behöver ha möjlighet att både betala och få betalt samt finansiera sina 
investeringar. Också detta sker i de flesta fall via en bank.

Vi utgår ifrån att detta fungerar som det ska, kanske bortsett från kor-
tare tekniska avbrott. Men det händer att hela eller delar av banksystemet 
fallerar, alltså att en finanskris uppstår. Viktiga banker går under, det blir 
dyrare eller omöjligt att låna, priset på bostäder och andra tillgångar kollap-
sar. Om förloppet inte hejdas kan hela ekonomin hamna i en nedåtgående 
spiral med snabbt ökande arbetslöshet och konkurser. Några av historiens 
största ekonomiska kollapser har varit finanskriser.

1. Banker, bankforskning och finanskriser
Men om nu bankkollapser kan göra så stor skada, kan vi inte klara oss utan 
banker? Måste banker vara så instabila och i så fall varför? Hur kan samhäl-
let öka banksystemets stabilitet? Varför blir konsekvenserna av en bankkris 
så långvariga? Och om banker går under, varför kan inte nya direkt starta så 
att ekonomin snabbt kan komma på fötter igen? 

I tre uppsatser från början av 1980-talet lade årets pristagare, Ben Ber-
nanke, Douglas Diamond och Philip Dybvig, den vetenskapliga grunden 
för den moderna forskningen om dessa frågor. Denna forskning har varit 
central för regleringsmyndigheter över hela världen. För att förstå dessa 
vetenskapliga bidrag och deras praktiska betydelse är det viktigt att känna 
till den forskning som gjordes innan årets prisbelönade forskare gjorde sina 
genombrott. 

Även om ekonomer diskuterat banker och deras roll ända sedan David 
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Hume och Adam Smith, var analysen oftast verbal och dessutom starkt 
påverkad av sin kontext. Det som kallades banker kunde ha vitt skilda funk-
tioner. Banker kunde lagra varor eller värdesaker, såsom spannmål eller 
guldföremål, de kunde köpa varuväxlar och så småningom kunde de ta emot 
insättningar i form av centralbankspengar eller motsvarande. Det är den 
senare formen av bankverksamhet som årets pris fokuserar på. 

Den första formaliserade analysen av bankers beteende utfördes av 
Francis Edgeworth (1888). Han modellerade den önskvärda storleken på 
bankens likviditetsreserver i ljuset av att insättarnas behov av pengar är sto-
kastiskt. Hans viktigaste slutsats var att ju högre antal insättare en bank 
hade, desto lägre behövde deras reservkrav vara såvida insättarnas likvidi-
tetsbehov inte korrelerar perfekt med varandra.

Joseph Schumpeter (1911) framhöll att banker utgör en informerad länk 
mellan sparare och företagare. I frånvaro av denna länk skulle företagare 
inte kunna låna de oinformerade spararnas medel. Dessa tankar ligger helt i 
linje med den forskning som prisbelönas i år. Eftersom Schumpeters analys 
var informell, glömdes den emellertid ofta bort av senare bankteoretiker. 
Faktum är att nationalekonomer länge betraktade banker på ett ganska 
fyrkantigt sätt. Under 1940-talet och några decennier framåt var Milton 
Friedman en av de ledande forskarna inom finansiell makroekonomi (se t ex 
Friedman 1948). För att undvika onödiga svängningar i penningmängden 
ansåg han att banker skulle investera alla insättningar i hundraprocentigt 
likvida tillgångar. Insättningar borde med andra ord inte alls få användas till 
långsiktig utlåning som Schumpeter förespråkade.

I traditionella, och fortfarande de allra flesta, läroböcker i makroekonomi 
spelar banker också en helt underordnad roll. De figurerar när det berättas 
att banker påverkar storleken på penningmängden, dvs det mått på likvidi-
tet (t ex M1) som innefattar likvida medel på bankkonton. Denna påverkan 
sker genom ett antal parametrar: kvoten mellan sedlar och kontoinnehav 
som insättarna väljer, c, och kvoten mellan bankreserver och inlåning som 
banken väljer, r. Således blir penningmängden, dvs summan av sedlar och 
inlåning, (1+c)/(r+c) gånger så stor som den monetära basen, dvs summan av 
sedlar och bankreserver. Banker ”skapar pengar” härigenom, närhelst man 
inte sätter r = 1, dvs närhelst man avviker från Friedmans hundraprocen-
tiga reservkvot.1 Läroboken tar denna penningmultiplikator som given och 
läsaren får lätt intrycket just att banker gratis trycker pengar. Eftersom deras 
utlåning, som inte dyker upp i läroboken i detta sammanhang, dessutom ger 
en högre ränta än den de ger på inlånade pengar, så blir slutsatsen för den 
som tänker aningen längre inte bara att banker trycker pengar gratis utan 
att de därigenom genererar vinster, som blir större ju mer pengar de trycker. 
Läroböcker som går aningen djupare i analysen – och förklarar vad som  

1  Friedman såg också stabiliteten i M1 som central. Fluktuationer i c och r kan uppstå som ett 
resultat av förändringar i hushållens och bankernas beteende, med resultatet att M1 fluktuerar 
även om den monetära basen inte gör det. Om reservkvoten är nära 1, som Friedman hade öns-
kat, blir dylika fluktuationer små.



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

8 tommy andersson m fl

ligger bakom valen av c och r – är sällsynta. Hur kan detta penningtryckeri 
och dessa vinster uppkomma i en marknadsekonomi?

Mot denna bakgrund utgjorde Diamond och Dybvig (1983) ett revolu-
tionerande teoretiskt bidrag. Deras modell är helt fundamental, vilket inne-
bär att den specificerar en mängd individer, deras preferenser, deras infor-
mation, deras handlingsmängd och alla dessa handlingars konsekvenser. 
Från modellens antaganden härleds sedan optimala kontrakt, ändamåls-
enligt beteende och konsistenta förväntningar. Den s k Diamond-Dybvig-
modellen kunde därmed förklara vilken uppgift banker har i samhället och 
varför denna uppgift gör dem sårbara för rykten om deras nära förestående 
kollaps, samt hur denna sårbarhet kan minskas. 

I Diamond-Dybvig-modellen är det insättarnas dolda information som 
förhindrar effektiva kontrakt. Som Schumpeter redan hade noterat, ver-
kar det rimligt att låntagares dolda information ger ytterligare en anled-
ning att använda banker som mellanhand snarare än att enskilda sparare 
ska stå i kontakt med entreprenörer, bostadsköpare och andra som behöver 
finansiering. Diamond (1984) formaliserade idén att banken kan överva-
ka alla låntagare å insättarnas vägnar och därigenom undvika de multipla 
övervakningskostnader som skulle uppstå om varje insättare själv skulle 
sköta övervakningen.

2. Bankkriser och depression
Till skillnad från Diamond och Dybvigs prisbelönta teoretiska forskning 
var Bernankes bidrag empiriska. Bernanke (1983) visade med hjälp av sta-
tistisk analys och historisk källforskning hur fallerande banker spelade en 
avgörande roll för 1930-talets globala depression, den moderna historiens 
värsta ekonomiska kris. Kollapsen i banksystemet var förklaringen till att 
den ekonomiska nedgången inte bara blev mycket djup utan också mycket 
långvarig. Hans forskning pekade på att bankkriser kan ha katastrofala kon-
sekvenser, vilket illustrerar vikten av en fungerande bankreglering. Forsk-
ningen gav också ett empiriskt stöd till de teoretiska insikter som följde av 
Diamond och Dybvigs arbeten.

Mellan januari 1930 och mars 1933 minskade industriproduktionen i 
USA med 46 procent och arbetslösheten ökade till 25 procent. Krisen spred 
sig som en löpeld och ledde till en djup ekonomisk nedgång i stora delar av 
världen. I Storbritannien ökade arbetslösheten till 25 procent och i Aus-
tralien till 29 procent. I Tyskland nästan halverades industriproduktionen 
och mer än en tredjedel av arbetskraften förlorade jobbet. I Chile minskade 
bruttonationalprodukten (BNP) med 33 procent mellan 1929 och 1932. 
Överallt kollapsade banker, människor fick gå från hus och hem och utbredd 
svält drabbade även förhållandevis rika länder. Först mot mitten av decen-
niet började världens ekonomier sakta återhämta sig.

Före Bernanke (1983) var den vedertagna uppfattningen hos dåtidens 
experter, t ex Friedman och Schwartz (1963), att depressionen hade kunnat 
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förhindras om centralbankerna tryckt mer pengar. Bernanke delade visser-
ligen uppfattningen att för lite pengar sannolikt bidrog till nedgången, men 
menade att denna mekanism inte kunde förklara varför krisen blev så djup 
och så utdragen. Enligt Bernanke var huvudorsaken i stället att banksyste-
mets förmåga att kanalisera sparande till produktiva investeringar kraftigt 
försämrades. Med hjälp av en kombination av historiska källor och statistis-
ka metoder visade han att penningpolitiken var av underordnad betydelse 
för fallet i BNP. Faktorer direkt kopplade till fallerande banker låg i stället 
bakom merparten av nedgången. Kredittillgången sjönk drastiskt och de 
som kunde få lån fick ofta betala markant högre räntor än tidigare.

Depressionen började med en ganska normal lågkonjunktur 1929. Men 
1930 gick den över i en bankkris. Tre år senare hade antalet banker halv-
erats, i många fall på grund av bankrusningar. Bankrusningar inträffar när 
människor som satt in pengar på banken blir oroliga för bankens överlev-
nad och därför skyndar sig att ta ut sina besparingar. Om tillräckligt många 
gör detta samtidigt räcker bankens reserver inte till för att täcka uttagen och 
den tvingas paniksälja tillgångar till potentiellt stora förluster. I slutändan 
kan det driva banken i konkurs. 

Rädslan för bankrusningar ledde till att insättningarna i kvarvarande 
banker minskade och många banker vågade inte ge några nya lån. I stället 
placerades insättningarna i värdepapper som snabbt kunde säljas om insät-
tarna plötsligt ville ta ut sina pengar. Svårigheterna att få banklån försämra-
de möjligheterna för företag att finansiera sina investeringar. Det ledde även 
till stora finansiella problem för jordbrukare och vanliga hushåll. Resultatet 
blev den värsta lågkonjunkturen i modern historia.

Före Bernankes studie var uppfattningen att bankkrisen var en kon-
sekvens av att ekonomin försämrades snarare än en orsak till nedgången. 
Bernanke slog i stället fast att bankkollapserna i sig var avgörande för att 
lågkonjunkturen utvecklades till en långvarig och djup depression. När en 
bank går i konkurs kapas relationen mellan banken och dess låntagare. I 
denna relation finns ett kunskapskapital som behövs för att en bank ska 
kunna sköta sin utlåning effektivt. Banken känner sina låntagare, den har 
detaljkunskap om vad de använt pengarna till och vilka krav den behöver 
ställa för att de utlånade pengarna ska betalas tillbaka. Det tar tid att bygga 
upp sådant kunskapskapital och detta kan inte enkelt flyttas över till andra 
aktörer när en bank går i konkurs. Det kan därför dröja länge innan ett have-
rerat banksystem kan repareras och under tiden fungerar ekonomin sämre, 
mycket sämre. Bernanke visade att ekonomin inte vände uppåt förrän sta-
ten till sist vidtog kraftfulla åtgärder för att förhindra ytterligare bankrus-
ningar, exempelvis införandet av en insättningsgaranti 1934. 

3. Varför behövs banker?
För att förstå varför en bankkris kan få så stora konsekvenser för samhälls-
ekonomin måste vi först fråga oss vad banker egentligen gör. Banker tar 
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emot pengar från insättare och förmedlar dem vidare till låntagare. Denna 
förmedling av finansiella flöden är ingen enkel mekanisk överföring efter-
som det finns inbyggda motsättningar mellan spararnas och investerarnas 
behov.

Den som tar ett lån för att finansiera en bostad eller en långsiktig inves-
tering måste kunna lita på att den som gett lånet inte plötsligt kräver till-
baka sina pengar. Å andra sidan vill den som sparar ha åtminstone en del av 
besparingarna snabbt tillgängliga om en oväntad utgift dyker upp. Sam-
hället behöver hitta en lösning på dessa motsättningar. Om företag eller 
hushåll när som helst kan tvingas återbetala sina lån blir det omöjligt att 
göra långsiktiga investeringar, vilket skulle få ödesdigra konsekvenser. 
Utan ett finansiellt system som skapar tillräckligt med lättillgängliga och 
säkra betalningsmedel kommer inte ekonomin att fungera. Tänk om du var 
tvungen att betala dina inköp i mataffären med en inteckning i ditt hus varje 
gång du handlade.

4. Diamond-Dybvig-modellen
Som nämndes ovan utvecklade Diamond och Dybvig (1983) en funda-
mental teori om bankernas roll i ekonomin. De visade att de problem som 
beskrevs i det föregående avsnittet bäst kan lösas av institutioner som är 
konstruerade just som banker. Deras modell förklarar hur banker skapar 
tillgångar med omedelbar tillgänglighet för sparande hushåll samtidigt som 
låntagare får tillgång till långsiktig finansiering. Trots att modellen är rela-
tivt enkel så fångar den de centrala mekanismerna i bankväsendet: Varför 
det fungerar men också varför systemet har en inneboende bräcklighet och 
behöver regleras.

Modellen utgår ifrån att hushåll sparar en del av sin inkomst men behö-
ver kunna ta ut pengarna när de så önskar. Om, och vid vilken tidpunkt, 
behovet av pengar uppstår vet ingen i förväg men det sker inte vid samma 
tillfälle för alla hushåll. Samtidigt finns det investeringsprojekt som behöver 
finansieras. Projekten är lönsamma på lång sikt men om de måste avslutas i 
förtid blir avkastningen mycket låg.

I en ekonomi utan banker måste hushållen själva investera direkt i pro-
jekten. De hushåll som visar sig behöva pengar med kort varsel tvingas 
avsluta sina investeringar i förtid. Följden blir att de drabbas av mycket låg 
avkastning och får lite pengar till sin konsumtion. De som har turen att inte 
behöva avsluta projekten i förtid får däremot en hög avkastning och gott om 
pengar. I en sådan situation kommer hushållen att efterfråga en lösning som 
innebär att de kan få tillgång till sina pengar när som helst utan att det leder 
till en mycket låg avkastning. Eftersom en sådan typ av försäkringslösning 
är värdefull för dem är de beredda att acceptera en något lägre avkastning 
om det skulle visa sig att de inte behöver sina pengar förrän senare.

Diamond och Dybvig förklarar i sin artikel hur banker naturligt upp-
står som en mellanhand för att tillhandahålla just en sådan lösning. Banken 
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erbjuder konton där hushåll kan sätta in sina pengar. Den lånar sedan ut 
pengarna till långsiktiga projekt. Insättarna kan ta ut sina pengar när de 
vill. De behöver då inte förlora alls så mycket som om de skulle ha stått 
för investeringen själva, men tvingats avbryta projekten i förtid. Den bättre 
avkastningen finansieras genom att de som har pengarna innestående länge 
ger upp en del av sin långsiktiga avkastning jämfört med om de investerat 
direkt i projektet.

5. Banker är sårbara för rykten 
Diamond och Dybvig (1983) visade alltså hur banker skapar likviditet. De 
pengar som finns på spararnas konton utgör skulder för banken medan ban-
kens tillgångar består av lån till långsiktiga projekt. Bankens tillgångar har 
lång löptid, eftersom banken lovar låntagarna att de inte behöver betala till-
baka sina lån i förtid. Bankens skulder har å andra sidan kort löptid. Insät-
tarna kan få tillgång till sina pengar närhelst de vill. Banken är en mellan-
hand som förvandlar tillgångar med lång löptid till bankkonton med kort 
löptid. Detta kallas löptidstransformering.

Spararna kan använda sina bankkonton för direkta betalningar. Där-
med har banken skapat pengar, inte ur tomma intet men från de långsiktiga 
investeringsprojekt den lånat ut till. Det förekommer att banker kritiseras 
just för att de skapar pengar, men här ser vi att denna aktivitet är precis det 
som motiverar bankernas existens.

Det är lätt att inse att löptidstransformering är samhällsekonomiskt vär-
defullt. Dessvärre representerar utfallet där varje sparare som behöver ta ut 
pengar också kan göra det när de vill endast en av två möjliga (Nash 1950) 
jämvikter i Diamond-Dybvig-modellen. Den andra jämvikten visar att ban-
ker är sårbara och mer bestämt att ett rykte kan uppstå om att fler sparare än 
vad banken klarar av är på väg att ta ut sina pengar. Oavsett om ryktet är sant 
eller inte innebär jämvikten att en bankrusning uppstår, dvs att insättarna 
skyndar till banken för att ta ut sina pengar ifall den skulle gå i konkurs. I ett 
försök att betala alla insättare tvingas banken då kräva tillbaka sina lån i för-
tid. Det leder till att långsiktiga investeringsprojekt måste avslutas tidigare 
än tänkt och tillgångar säljas till reapriser. Stora förluster skapas vilket kan 
leda till att banken går under. Den mekanism som Bernanke (1983) visade 
låg bakom depressionen på 1930-talet är alltså en direkt konsekvens av en 
inbyggd sårbarhet hos bankerna.

Diamond och Dybvig presenterar även lösningar för att undvika den 
dåliga jämvikten med bankrusningar. Såväl insättarförsäkringar som löften 
om nödkrediter kan eliminera bankrusningarna. Om insättarna vet att sta-
ten garanterar deras pengar behöver de inte skynda till banken så fort ett 
rykte om en bankrusning sprids. Rusningen stoppas innan den ens kommit 
i gång. Själva existensen av en insättargaranti innebär därmed i teorin att 
den aldrig ens behöver användas. Alltså kan man med hjälp av bankregle-
ring entydigt implementera den önskvärda jämvikten där banker fullgör sin 
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samhällsnyttiga funktion.  Detta förklarar varför över 100 länder numera 
har sådana insättargarantier (Anginer och Demirguc-Kunt 2018). USA 
införde insättargarantier (Federal Deposit Insurance) redan 1933, men först 
på 1960-talet började andra länder införa liknande system. En insättnings-
garanti infördes inte i Sverige förrän 1995 i spåren av finanskrisen i början 
av 1990-talet (SFS 1995:1571, Lag om insättningsgaranti). 

6. Banken övervakar låntagarna, men vem övervakar
banken?
Diamond (1984) analyserar förutsättningarna för att banken ska kunna 
ta sig an ytterligare en viktig uppgift, nämligen att bedöma och övervaka 
låntagarna och se till att de sköter sina åtaganden. I verkligheten är de allra 
flesta investeringar riskabla. Avkastningen beror både på allmän osäkerhet 
och på hur väl den som lånat till investeringen gjort sitt jobb. En låntagare 
kan också hävda att investeringen misslyckats av ren otur i ett försök att 
slippa betala igen sin skuld. För att förhindra detta måste det vara kostsamt 
att gå i konkurs. Även en låntagare som skött sig och inte försnillat några 
pengar kan ibland drabbas av konkurs. Och sådana konkurser skapar 
onödiga samhällsekonomiska kostnader.

Diamond antar i sin artikel att banken kan övervaka låntagaren till en 
viss kostnad. Banken gör en första kreditbedömning och kontrollerar sedan 
hur investeringen framskrider. Tack vare detta kan många konkurser undvi-
kas och samhällets kostnader minskar. Utan banken som mellanhand skulle 
sådan övervakning bli svår och kostsam. Varje person som direkt eller indi-
rekt investerat i ett projekt kan knappast själv övervaka att hens pengar för-
valtas väl. Övervakningen delegeras i stället till banken.

Men även här återstår en svårighet. Om banken tar på sig att övervaka 
låntagarna, vem ska då övervaka banken? I praktiken kan man knappast för-
lita sig på att varje insättare ska ha koll på om banken verkligen gör sitt jobb. 
En av slutsatserna i Diamonds artikel är att det sätt banker är organiserade 
på gör att de inte behöver övervakas av insättarna.

Om banken fuskar med övervakningen av låntagarna riskerar den att 
göra stora förluster på lånen. Då kan banken inte heller betala tillbaka till 
insättarna och tvingas gå i konkurs. Det ligger alltså i bankens eget intresse 
att övervaka sina låntagare utan att insättarna själva behöver övervaka ban-
ken. Även om banken sköter sin övervakning kommer den att göra förluster 
på delar av sin utlåning. Men risken att en stor bank av otur ska gå i konkurs 
som en följd av detta är liten så länge banken sköter sin låneverksamhet på 
ett ansvarsfullt sätt. Detta eftersom en bank ger många lån till olika lånta-
gare. Även om en del låntagare inte kan betala tillbaka kommer den sam-
manlagda förlusten att vara liten och förutsägbar. Genom att inte lägga alla 
ägg i samma korg minskar den genomsnittliga risken i bankens låneportfölj. 
Tack vare att banken är mellanhand minskar kostnaderna för både konkur-
ser och övervakning i ekonomin. 
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Diamonds modell förklarar hur existensen av banker leder till att kost-
naden för att förmedla sparande till produktiva investeringar, den s k kredit-
förmedlingskostnaden, minskar. Därmed kan fler samhällsekonomiskt vik-
tiga investeringar genomföras. Om många banker fallerar på samma gång, 
som under 1930-talsdepressionen, ökar kostnaden för kreditförmedling så 
kraftigt att stora delar av ekonomin inte längre fungerar. Via relationer med 
sina låntagare bygger banken över tiden upp ett unikt kunskapskapital, som 
inte bara kan överföras till nya långivare om banken går i konkurs.  Efter-
som det tar tid för en annan bank att bygga upp bankrelationerna på nytt 
blir konsekvenserna av bankkollapser långvariga, vilket var exakt det som 
Bernanke (1983) visade. 

7. Grunden till modern bankreglering
De prisbelönta arbetena av Bernanke, Dybvig och Diamond har spelat en 
helt avgörande roll för vår förståelse av banker, bankreglering och hur finans-
kriser bör hanteras. De teoretiska insikterna från Diamond och Dybvig om 
bankernas betydelse och deras fundamentala sårbarhet har lagt grunden till 
modern bankreglering som syftar till att skapa ett stabilt finansiellt system. 
Tillsammans med Bernankes analyser av finansiella kriser förstår vi också 
bättre varför regleringarna ibland misslyckas, hur allvarliga konsekvenser 
det kan få och vad staten kan göra om en bankkris hotar att bryta ut.

De samlade insikterna från årets prisbelönade forskning utgjorde också 
motivet bakom centrala delar av den ekonomiska politiken under finans-
krisen 2008–09. Bernanke hade då tillträtt som chef för amerikanska cen-
tralbanken Federal Reserve och kunde omsätta de kunskaper forskningen 
gett i praktiken. Även senare, när pandemin drabbade världen 2020, vidtogs 
kraftfulla åtgärder för att undvika en global finanskris.2

Bernanke (2018) visade att den grundläggande chocken som startade 
krisen under 2000-talet var nedgången i bostadssektorn, men den ledde 
inte till en dramatisk ekonomisk nedgång förrän panik uppstod på finans-
marknaderna. Mer precist hade nya finansiella mellanhänder, som likt 
banker tjänade pengar på löptidstransformering, växt fram utanför det 
reglerade banksystemet. Rusningar på dessa s k skuggbanker var en central 
faktor i den stora finanskrisen 2008–09.3 I praktiken är det svårt för reg-
leringsstrukturer, som typiskt formuleras för befintliga organisationsfor-
mer, att vara ändamålsenliga när det finansiella systemet utvecklas snabbt. 
Diamond-Dybvig-modellen är uttryckt i abstrakta termer och kan därför 
tillämpas på alla intermediärer – inte bara traditionella banker – och är på 
så sätt speciellt värdefull som analysram för att utvärdera regleringspolitik. 

2  Priskommittén gör inte någon utvärdering av vare sig Ben Bernankes insatser under finans-
krisen eller dem som anammades senare i olika sammanhang. Priset motiveras av de forsk-
ningsinsatser som gjordes under 1980-talet.
3  En detaljerad beskrivning från insidan av denna kris är dokumenterad av Bernanke m fl 
(2018).
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Forskarna var medvetna om att insättargarantier kan skapa andra pro-
blem. De kan locka banker till riskfylld spekulation där skattebetalarna får 
stå för notan om det går dåligt. Behovet av att rädda banksystemet i kriser 
kan också leda till oacceptabla vinster för bankernas ägare och anställda. 
Andra typer av regler som omfattar hur mycket eget kapital bankerna ska ha 
och regler som begränsar skuldsättningen i ekonomin kan därför behövas. 
För- och nackdelar med olika aspekter på bankregleringar måste analyseras 
och avvägningarna kan förändras över tiden.

Bankreglering är en av grundstenarna i regelverk och tillsynsverksam-
het som syftar till att öka det finansiella systemets stabilitet. Som svar på 
den stora finanskrisen 2008–09 skärptes t ex kapitalkraven för banker i 27 
länder, däribland Sverige. Många enskilda länder anammade, eller utvid-
gade redan befintliga, stresstester för att regelbundet övervaka systemvikti-
ga bankers förmåga att hantera möjliga negativa makrochocker. Pandemin 
motiverade i sin tur IMF att börja göra regelbundna globala stresstester för 
att utvärdera det globala banksystemets förmåga att bemöta chocker.

Hur finansmarknaden ska regleras för att fullgöra sin funktion – att 
kanalisera sparande till produktiva investeringar utan att drabbas av åter-
kommande kriser – är en fråga som både forskare och politiker fortfaran-
de brottas med. Men med hjälp av årets prisbelönta forskning och allt den 
resulterat i står samhället mycket bättre rustat att ta sig an den utmaningen. 
Det hjälper oss att minska risken för att finanskriser utvecklas till långvariga 
depressioner – och det är till stort värde för oss alla.

8. Slutsatser
Pristagarnas bidrag från början av 1980-talet ändrade inte endast natio-
nalekonomers grundläggande syn på banker, de lade också grunden till all 
modern bankforskning. Deras arbeten kompletterar och förstärker varan-
dra. Diamond och Dybvigs fundamentala teoretiska modeller tillhandahöll 
ett ramverk för att förstå bankers roll, funktion och inneboende sårbarhet. 
Bernanke visade genom empiriska studier att bankkonkurser och rädslan 
för bankrusningar var nyckelmekanismen bakom både djupet och längden 
av depressionen. Detta gjorde att banker inte kunde uppfylla de viktiga upp-
gifter som Diamond och Dybvig beskrev i sina teoretiska studier.

Tack vare deras forskning finns det numera en fundamental analysram 
för banker och bankreglering som dessutom kan utvärderas med empiriska 
studier, vilket har skapat en stor och viktig litteratur om banker och dess 
inbyggda sårbarhet. Pristagarnas insikter spelade en viktig roll för att säker-
ställa att senare kriser inte utvecklades till nya depressioner med förödande 
konsekvenser för samhället.
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