
Huvudtesen i Lars Wohlins [1998] artikel
om bankkrisens upprinnelse är att ”den
extremt starka kreditexpansionen under
åren 1985–1990, som följde riksbankens
upphävande av alla utlåningsrestriktioner
hösten 1985, var grundorsaken till den
följande bankkrisen” (s 21). Om man tol-
kar ”följde” enbart som en beskrivning av
förloppet, är detta ett okontroversiellt på-
stående. Wohlin går emellertid längre och
hävdar att avregleringen var grundorsa-
ken till kreditexpansionen. Det var visser-
ligen, skriver Wohlin (s 28), inte möjligt
att fortsätta med en stegvis avreglering,
men åtgärden släppte lös ett uppdämt kre-
ditbehov som bara hade kunnat stoppas
med hjälp av övergång till rörlig växel-
kurs. 

Jag skall i denna kommentar diskutera
Wohlins tolkning av orsakerna till kredit-
expansionen och de ekonomisk-politiska
rekommendationer han nu framför. 

Kreditexpansionens orsaker 
Wohlin konstaterar att möjligheterna att
kringgå regleringarna växte under 1980-
talets första hälft. Han tycker inte att det
är ”förvånande att Riksbanken till sist gav
upp” (s 24). Min bild av debatten under
den här perioden (sedd från Handels-
högskolans horisont) är att regleringarna
allmänt uppfattades som tämligen verk-
ningslösa. Den stöds också av den ge-
nomgång av pressklipp som Hadenius &
Söderhjelm [1994] gjorde på uppdrag av
Bankkriskommittén. 

Wohlin visar själv att kreditvolymen
steg 12–13 procent både 1984 och -85.
Det är bara obetydligt mindre än 1987
och i samma takt som 1989 och -90.
Bilden av ett drastiskt systemskifte 1985
bekräftas inte entydigt, ens på aggregerad
nivå. Som Englund [1998] påpekar är
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trendbrottet ännu svårare att upptäcka i
disaggregerade data. 

Rimligen hade urholkningsprocessen
fortsatt även om de formella regleringar-
na varit kvar. Wohlin konstaterar också att
en fortsatt stegvis avreglering inte varit
möjlig. Men det som Riksbanken och an-
dra inte förstod, enligt Wohlin, var hur
kreditgivning till fastigheter går (eller
möjligen gick?) till och vilka konsekven-
ser det skulle få. 

Wohlins beskrivning är här intressant
och sannolikt helt korrekt. Han säger att
Stadshypotek och andra bostadsinstitut
schablonmässigt gav lån upp till 85 pro-
cent av fastighetens marknadsvärde, så-
vitt framgår utan hänsyn till låntagarens
betalningsförmåga eller andra yttre om-
ständigheter. Sedan lånade bankerna ut
återstående 15 procent av köpeskillingen. 

För mig framstår sådan kreditgivning
som gjord för att skapa tillgångsprisinfla-
tion. Varje prisuppgång på ett objekt vali-
deras av nya krediter, som blåser upp pri-
serna ytterligare. Eftersom bankkrisen i
långa stycken var en fastighetskris, i för-
sta hand kopplad till utvecklingen på
marknaden för kommersiella fastigheter,
framstår det som troligt att dessa princi-
per för kreditgivning till fastigheter spela-
de en verksam roll i den process som led-
de fram till bankkrisen.1

Wohlin kritiserar bankerna för att ha
belånat förväntade värdestegringar, men
förklarar bostadsinstitutens beteende i
liknande termer. Hans eget agerande ba-
serades på förväntningar om 7 procents
inflation i konsumentpriserna. Problemet
med denna utgångspunkt för kreditgiv-
ning är att fastighetspriserna inte följde
eller, i en process präglad av tillgångs-
prisinflation, kan förväntas följa KPI.
Ökat utbud – i detta fall omfattande ny-
byggnation – kan ju också göra att priset
på en viss tillgång inte rör sig parallellt
med den allmänna prisnivån. Inget av det-
ta tycks ha påverkat kreditinstitutens age-
rande. 

Jag tycker att det är svårt att föreställa

sig ett ekonomiskt scenario med 7 pro-
cents KPI-inflation som skulle ha motive-
rat de prisuppgångar på kommersiella
fastigheter som Stadshypotek och andra
förlitade sig på. Min uppfattning är därför
att det är mer än en missbedömning av
KPI-utvecklingen som ligger bakom kre-
ditinstitutens beteende under 1980-talet
och därmed bakom bankkrisen. 

Det är uppenbart att avvecklingen av
kreditregleringarna i grunden ändrade be-
teendet i kreditinstituten. Synen på risk,
institutens system och rutiner ändrades
däremot inte och var därmed inte anpas-
sade till den nya situationen. Framför allt
brast analysen av riskerna med kredit-
givning i en avreglerad marknad i allmän-
het och riskerna med snabbt ökad ut-
låning mot säkerhet i fast egendom i syn-
nerhet. Jag tror att dessa beteendeeffekter
var viktigare än den formella frihet som
instituten gavs genom avregleringen.
Bankerna bröt dessutom mot lagens krav
på att bedöma låntagarens återbetalnings-
förmåga och att inte bara lita på säker-
heter (jfr 2 kap 13 § bankrörelselagen
[1987:617]).

Hur fördelar man ansvaret för detta? På
ett övergripande plan finns det ett kollek-
tivt ansvar. Det delas av alla (mig själv
inkluderad) som hade förutsättningar att
följa utvecklingen på den svenska fastig-
hets- och kreditmarknaderna under 1980-
talet. Det är typiskt för finansiella krisför-
lopp att det i efterhand framstår som obe-
gripligt att det inte höjdes tydliga var-
ningsrop och att tillgångsprisinflationen
inte stoppades långt tidigare. Detta är ett
slags makrosociologiskt fenomen, som
manar till ödmjukhet och försiktighet i
tolkningar av både det förflutna och nuet. 

Även om bristen på insikt om vad som
pågick var generell, måste ett särskilt an-
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1 Se Lind [1998] för en ingående diskussion
kring fastighetsvärdering och huruvida en
bubbla uppstod på fastighetsmarknaden under
1980-talet. 
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svar för förloppet sägas ligga på styrelser
och ledningar för banker och kreditinsti-
tut. De hade störst möjligheter att följa
skeendet och borde ha haft särskilda in-
sikter, men anpassade inte institutens age-
rande till de nya förutsättningarna på en
avreglerad marknad. Bankinspektionen
borde ha uppmärksammat att bankerna
systematiskt bröt mot bankrörelselagen
och inte hade kontroll på sina risker.
Riksbanken kan lastas för att den inte för-
utsåg vilka beteendemässiga krafter den
släppte loss. När kreditgivnings- och till-
gångsprisprocessen väl hade kommit
igång var det dock inte möjligt för
Riksbanken att ingripa med penningpoli-
tiska medel. Den var låst av den fasta
växelkursen. 

Ekonomisk-politiska
rekommendationer
Det för mig över till Wohlins ekonomisk-
politiska rekommendationer. Hans kon-
trafaktiska lösning på krisen är övergång
till rörlig växelkurs 1985, samtidigt som
utlåningsregleringen togs bort. Här tycker
jag att Wohlins resonemang saknar histo-
risk förankring. Och om Lars Wohlin vill
ägna sig åt kontrafaktisk ekonomisk-poli-
tisk, varför inte gå tillbaka till perioden
1979-82? Fanns det då inte utmärkta till-
fällen för Wohlin att som riksbankschef ta
bort regleringarna och införa rörlig växel-
kurs? 

Det är ett faktum att avregleringspro-
cessen kom igång senare i Sverige än i
övriga Europa. Utan att ge sig in på frå-
gan om avregleringen kunde och borde ha
inletts tidigare är det emellertid, enligt
min uppfattning, uppenbart att rörlig väx-
elkurs inte fanns i den ekonomisk-politis-
ka arsenalen under 1980-talet. Rätt eller
fel, rådde närmast total enighet om att
Sverige, i likhet med andra små europeis-
ka länder, skulle ha fast växelkurs. Som
förslag till hur bankkrisen kunnat avvär-
jas av dåtidens beslutsfattare är alternati-
vet rörlig växelkurs därför ointressant. 

Förslaget saknar också förankring i den
dåvarande ekonomisk-politiska miljön.
Wohlin skriver (s 28) att det var omöjligt
att strama åt finanspolitiken med hänvis-
ning till att penningpolitiken var expan-
siv. Samtidigt förutsätter hans resone-
mang att det varit möjligt att byta växel-
kursregim och strama åt penningpolitiken
med hänvisning till att finanspolitiken var
expansiv. Det oberoendet hade inte
Riksbanken 1985. Det är också rimligt att
förutsätta att regeringen, inte Riksbanken,
vid den här tiden hade kontroll över valu-
tapolitiken (och Wohlin har i andra sam-
manhang hävdat att detta generellt är en
ändamålsenlig ordning). Vad säger att re-
geringen skulle ha klarat av att strama åt
med hjälp av valutapolitiska medel, när
det inte gick att göra med finanspolitiska
åtgärder? 

Enligt min bedömning hade byte av
växelkursregim inte gett trovärdighet åt
målet om låg inflation utan andra föränd-
ringar som Wohlin antar var politiskt oge-
nomförbara. Rörlig växelkurs hade inte i
sig räckt till för att dämpa inflationsför-
väntningarna. 

Wohlin skriver att penningpolitiken
saknade intermediärt mål. Men fast väx-
elkurs är ett intermediärt mål. Det slutliga
målet för penningpolitiken var (och är)
prisstabilitet. Det är riktigt att centralban-
ken inte har några direkta medel att på-
verka prisutvecklingen under fast växel-
kurs. I stället är det hotet om de påfrest-
ningar som följer om inflationen stiger
under fast växelkurs som tänks bevara
disciplinen i pris- och lönebildningen.
Ansvaret för att på kort sikt motverka sti-
gande inflationstryck vilar på finanspoli-
tiken. Det gäller även om störningarna
härrör från snabb kreditexpansion och är
förknippade med tillgångsprisinflation. 

Wohlin konstaterar, helt riktigt, att må-
let om låg inflation och fast växelkurs in-
te var trovärdigt. Min bedömning är dock
att växelkursmålet var allvarligt menat,
inte bara 1992 utan även 1985. Besluts-
fattarna var beredda att låta ekonomin gå
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igenom en desinflationsprocess utan ac-
kommoderande växelkursjusteringar. Den
relevanta frågan från ekonomisk-politisk
synpunkt är därmed hur en beslutsfattare
bör agera som har ett mål men inte lyck-
ats övertyga omvärlden om att målet är
allvarligt menat. Det är ett ogynnsamt lä-
ge, men ett minimikrav på beslutsfattarna
är att de agerar i enlighet med sina egna
mål. Riksbanken kunde t ex svårligen,
utan att försvaga tilltron till växelkurspo-
litiken, motivera bevarade kreditregle-
ringar med att den räknade med att fi-
nanspolitiken inte skulle stramas åt. Riks-
banken var hänvisad till att uppmana re-
gering och riksdag att ta det ansvar för
stabiliseringspolitiken som följer av fast
växelkurs, att ändra skattesystemet o s v.

Jag anser att Riksbanken i allt väsent-
ligt följde de regler för den fasta växel-
kurspolitik som lades fast 1982. Penning-
politiken under 1980-talet var så stram
som möjligt givet den fasta växelkursen
och det (krympande) utrymme som valu-
taregleringen gav. När valutakriserna bör-
jade dyka upp i början på 1990-talet var
den så stram som krävdes för att stabilise-
ra växelkursen. Det är svårt att lasta be-
slutsfattare för att de agerar som de sagt
sig skola göra, även om de som trott nå-
got annat kan bli besvikna.2

Finanspolitiken tog inte det ansvar den
tilldelades i och med att växelkursen lås-
tes och regleringarna luckrades upp och
så småningom försvann. Sverige fick, till
skillnad från Danmark, aldrig någon kar-
toffelkur. Exemplet Danmark illustrerar
också, i motsats till vad Wohlin synes
hävda, att det inte är omöjligt att ha fast
växelkurs utan kreditregleringar. Slut-
satsen av det som hände i Sverige är i
stället att det inte går att föra en inkonsis-
tent ekonomisk politik utan att obalanser
uppstår. 

Att obalanserna denna gång övergick i
bankkris och djup recession beror på en
rad samverkande omständigheter, vissa
inhemska, andra internationella. Wohlin
nämner flera av dessa i sin artikel, men

hans ambition har varit att hitta en huvud-
orsak. Därigenom kan han också peka på
en lösning. Det är på sitt sätt slagkraftigt,
men det är inte övertygande. 
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2 Dessa frågor förtjänar utförligare diskussion
än det finns utrymme för här. Hörngren &
Lindberg [1994] behandlar mer ingående pen-
ning- och valutapolitiken fram till kronans fall
1992. Utgångspunkten är att övergången till
icke-ackommoderande fastkurspolitik gjordes
redan 1982. Genomgången visar att penning-
och valutapolitiken gradvis blev allt mer in-
snävad av kravet att visa på allvaret i fastkurs-
åtagandet. Förslaget att revalvera kronan un-
der mitten av 1980-talet, en åtstramningsåt-
gärd Riksbanken möjligen hade kunnat vidta,
kan i det perspektivet ha framstått som risk-
fyllt. En revalvering kunde ha minskat tilltron
till försäkringar om att devalveringar inte kun-
de komma ifråga. 


