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Lars Jonung (red): 

På jakt efter ett nytt ankare. Från fast kronkurs  
till inflationsmål 
SNS Förlag 2003, s 441.

Penningpolitiska regimer har inte evigt liv. 
När en ny regim etablerats tycks sannolik-
heten vara stor att den inom 30-40 år ersätts 
av någon annan. Ibland sker bytet snabbare. 
Under förra seklet hann Sverige med grovt 
räknat åtta olika penningpolitiska regimer, 
om man med det menar de normer som 
styrde valuta- och penningpolitiken.

Ibland är normförändringarna tämligen tri-
viala men andra gånger av stor betydelse för 
den ekonomiska utvecklingen. Att Sverige 
ville återgå till guldmyntfoten efter 1: a 
världskriget till samma guldpris som 1914 
tvingade fram ett par år av produktionsbort-
fall och massarbetslöshet. Beslutet att överge 
guldet 1931 och senare knyta kronan till en 
svag kurs mot det engelska pundet innebar 
att Sverige klarade den stora depressionen 
bättre än många andra länder.

Dessa två förändringar av penningpoliti-
ken spelade alltså stor roll för människors 
vardag. Beslutet den 19 november 1992 att 
släppa kronan fri att finna sitt marknads-
värde är en händelse av liknande avgörande 
betydelse för Sverige och svenskarna som 
de två ovan nämnda. Den 14 september i 
år avvisade svenska folket en valutapolitisk 
regimförändring, som kanske inte skulle 
ha haft samma omedelbara effekter som de 
ovan nämnda men som ändå skulle ha haft 
avgörande betydelse för svensk ekonomi 

på lång sikt – om den nya regimen hade 
överlevt – och som nog skulle ha inneburit 
en större förändring av svensk ekonomisk 
politik än någon av de föregående regimför-
ändringarna.

Alla de penningpolitiska regimföränd-
ringar som inträffade under det förra seklet 
finns mer eller mindre väl genomlysta av 
den ekonomiska och ekonomisk-historiska 
forskningen. I detta avseende intar ”den 19 
november 1992” en särställning. Jag ser då 
datumet 19 november som symbolen för den 
process som pågick ungefär ett decennium, 
nämligen mellan 1985, då avregleringen av 
kreditmarknaden i Sverige inleddes, och 
1995 då den nya penningpolitiska regimen 
började finna formerna och bli accepterad 
av den svenska allmänheten. Denna regim-
förändring är unik, såtillvida att många av 
de ledande aktörerna själva skrivit mycket 
om densamma. Forskningen har därmed ett 
stort källmaterial att använda för framtida 
analyser.

Det är nu drygt 10 år sedan Riksbanken 
lanserade idén att bedriva penningpolitiken 
med sikte på ett mål för den svenska infla-
tionstakten. Det var en av konsekvenserna av 
den 19 november och de avgörande avreg-
leringarna av kredit- och valutamarknaderna 
som hade föregått den 19 november. Till 10-
års jubileet har Studieförbundet Näringsliv 
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och Samhälle samlat några av de viktigaste 
beslutsfattarna inom den ekonomiska politi-
ken under de avgörande åren omkring den 19 
november för att teckna sin bild av vad som 
hände. Resultatet blev boken På jakt efter ett 
nytt ankare. Lars Jonung har redigerat boken 
och skriver själv en historik om tidigare 
penningpolitiska regimer, främst efterkrigs-
tidens. Författare i boken är dels politiker, 
dels ekonomer, de senare både praktiskt 
verksamma och akademiska. Boken har 
en svaghet. Politikerna kommer enbart 
från den dåvarande regeringssidan, medan 
företrädare för den socialdemokratiska op-
positionen saknas. Dessa senare framställs 
i negativ dager, som tövande, obeslutsamma 
och beräknande under de kritiska skeendena 
hösten 1992. (I viss mån avhjälps denna 
snedfördelning av förre statsministern Ingvar 
Carlssons memoarbok, Så tänkte jag. Politik 
och dramatik.)

De medverkande politikerna i SNS-boken 
är Carl Bildt, som skrivit en egen uppsats 
och paret Carl B Hamilton och Ulrika Stuart, 
vilka försöker rekonstruera den berättelse 
som dåvarande finansministern, Ann Wibb-
le, skulle ha skrivit om hon fortfarande varit i 
livet. Deras rekonstruktion bygger på hennes 
efterlämnade papper och anteckningar.

Politikernas bidrag är åtminstone för mig 
de mest intressanta, därför att det är första 
gången som det rent politiska skeendet 
skildras ”inifrån”. Ekonomernas analyser är 
genomgående välskrivna och väl genomar-
betade men de har tidigare återfunnits i tal 
och uppsatser under det gångna decenniet. 
Carl Bildt målar på politikers vis med breda 
penseldrag och bjärta färger utvecklingen 
från de misslyckade 1970- och 80-talen, då 
Sverige krympte som industrination och blev 
ett relativt fattigt industriland. Carl Bildts 
uppsats slutar i en diskussion om Sverige i 
EU. Han skriver att för honom och det allie-
rade folkpartiet var det från början helt klart 
att Sveriges europasamarbete skulle omfatta 
allt, att det syftade till att ta in Sverige också 
i den monetära unionen, utan reservationer. 
Förhandlingarna om EU-inträdet genom-

fördes utan några reservationer om EMU-
medlemskapet, och det skedde med socialde-
mokraterna stöd. Sedan skriver Bild: ”Inför 
folkomröstningen om anslutningsfördraget 
i november 1994 fanns det från socialdemo-
kraternas sida, liksom från näringslivets, en 
önskan om att just denna del av anslutningen 
skulle tonas ned. Jag tillhörde dem som an-
såg att detta var felaktigt.” 

Visst kan man ha förståelse för taktik i 
politiken, men hur lång kan man gå i den 
riktningen i en demokrat? När det gäller 
frågor om en nations suveränitet, eller om 
avgörande systemskiften i den ekonomiska 
politiken, finns det anständighetsgränser. 
Kostnaden för sviktande ärlighet kommer 
förr eller senare i form av förlorat förtroende 
den dag mörkandet avslöjas. I Ingvar Carls-
sons memoarbok skildras hur avregleringen 
på kreditmarknaden från 1985 och framåt 
mörkades i den meningen att den inte fö-
regicks av beredningar i finansdepartemen-
tet, att statssekreterare Erik Åsbrink och 
finansminister Feldt strävade efter att hålla 
diskussionen om den nya politiken inom en 
mycket snäv krets. Inte ens riksdagsgruppen 
informerades och Ingvar Carlsson kände 
sig uppenbart, om inte förd bakom ljuset så 
dock, undermåligt informerad.

Sånt har ett pris. Vi ser det i misstron mot 
politiker, manifesterat i den dundrade segern 
för nej-sidan den 14 september 2003. Carl 
Bildt gillade inte att följderna av ett ja i EU-
omröstningen mörkades. Men han böjde sig 
för socialdemokraternas och näringslivets 
krav.

I rekonstruktionen av Ann Wibbles berät-
telse framgår att hon klart insåg hur illa ute 
Sverige var hösten 1992. Hon var ju en väl-
utbildad ekonom. Vid regeringens upptakts-
möte inför hösten sent i augusti 1992 vann 
inte Ann Wibble förståelse i regeringskretsen 
för allvaret i det ekonomiska läget. När hon 
tillfrågades av journalisterna, efter mötet, 
vad regeringen tänkte sig för åtgärder för att 
möta krisen sa hon något om att regeringen 
minsann inte bedriver veckopolitik. Dilem-
mat var ju att en budgetåtstramning visser-
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ligen skulle ge regeringen större förtroende 
på finansmarknaden och landet kanske så 
småningom lägre räntor men å andra sidan 
riskerade den att sänka  inhemsk efterfrågan, 
med åtföljande förvärrad arbetslöshet. I 
riksdagen var regeringen beroende av Ny de-
mokrati och socialdemokraterna betedde sig 
som oppositionspartier brukar nämligen att 
opponera, inte i första hand stödja. Wibble 
hade också splittring inom det egna lägret att 
ta hänsyn till. Uppsatsen om Ann Wibble ger 
många interiörer med många gliringar mot 
socialdemokraternas förhandlande represen-
tanter: Allan Larsson, Ingvar Carlsson, Jan O 
Karlsson och Leif Pagrotsky. 

Förre riksbankschefen Bengt Dennis 
skildrar krisförloppet inifrån Riksbankens 
horisont. Det var en prestation att redan i 
januari 1993 ha en ny strategi klar för pen-
ningpolitiken under de nya förhållandena. 
Svensk penningpolitik hade baserats på fast 
växelkurs, som grundläggande idé inte om 
inte i praktiken, i över 100 år med få avbrott. 
Trots att det inte fanns mycket av intellektu-
ellt förarbete lyckades banken med hjälp av 
rådgivare i ekonomkåren i Sverige och från 
andra centralbanker utforma inflationsmåls-
politiken i sina huvuddrag som vi nu känner 
den. 

Bank of England hade just släppt hän-
synen till växelkursen och anpassat räntan 
med tanke på de interna balansproblemen 
i Storbritannien efter att pundet föll i sep-
tember1992. Sverige ville inte försöka 
detta utan förde en försiktig räntepolitik. 
Den svenska reporäntan var fortfarande 11 
procent vid slutet av 1993. Likväl föll väx-
elkursen med lika mycket under 1993 som 
omedelbart efter den initiala deprecieringen 
när kronförsvaret upphörde i november 
1992. Men konjunkturen tog inte fart så att 
läget på arbetsmarknaden kunde förbättras. 
Industrisektorn, som stimulerades kraftigt av 
deprecieringen, var för liten – mindre än 20 
procent av BNP – för att dra hela ekonomin 
ur en svacka. Först när den privata konsum-
tionen, efter budgetsaneringen 1997 började 
växa förbättrades läget på arbetsmarknaden.

På ett sätt var det ett misslyckade att 
kronan fortsatte att falla trots ”högräntepo-
litiken” men å andra siden byggdes indu-
strisektorn ut under första halvan av 1990-
talet efter kronfallet. Exportföretagen fick ju 
mycket förstärkta vinster. Exportkapaciteten 
ökade och den restriktion som bytesbalansen 
hade utgjort för svensk ekonomisk politik i 
ett kvarts sekel byggdes bort.

Flytande växelkurs med ett inflationsmål 
gav Riksbanken en de facto självständighet, 
långt innan den kodifierades 1999. Det är 
pikant att läsa om förre riksbankschefen, då-
varande statssekreteraren Urban Bäckströms 
och statssekreterare Olle Wästbergs försök 
till påtryckning på Bengt Dennis. Regering-
en plågades naturligtvis av den höga räntan 
på statsskulden. De båda statssekreterarna 
frågade Dennis försmädligt vid ett möte på 
Riksbanken om Riksbanken visste saker som 
regeringskansliet inte visst. De ansåg att rän-
tan omedelbart skulle sänkas. Argumentet 
var att socialdemokraterna dagen efter skulle 
föreslå en momssänkning. Dennis avvisade 
naturligtvis. Riksbanken kunde på inga vill-
kor agera på rent politiska grunder. Dennis 
betraktade förslaget som ”absurt”.

Episoden illustrerar hur institutioner och 
rollen formar människor. Jag har jobbat med 
Urban Bäckström i Riksbanken i fyra år och 
sett hur han ständigt och principfast bevakat 
bankens självständighet. 

I Krister Anderssons uppsats framgår det 
hur Riksbanken styrdes under den fasta väx-
elkursens sista tid och hur det interna arbetet 
i banken bedrevs. Andersson redogör också 
initierat för den sökprocess som inleddes när 
krona föll och hur man kom fram till upp-
läggningen av den regim som i allt väsentligt 
alltjämt består.

Urban Bäckström är inne på samma frå-
geställningar som Bengt Dennis, nämligen 
räntepolitiken efter kronans fall. Båda är före 
detta riksbankschefer och de var båda aktiva 
i den ekonomiska politiken omkring 1992, 
Dennis som riksbankschef och Bäckström 
som sagt som statssekreterare i finansdepar-
tementet. Räntan hölls uppe efter kronans 

Villy Bergström
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fall av rädsla för inflationsimpulser från en 
försvagad krona. Men kronan föll under hela 
1993 trots ”högräntepolitiken”. Detta riske-
rade, enligt Bäckström, att dra ned Sverige i 
en ekonomisk kollaps och en deflationsspiral 
på grund av fallande tillgångspriser och hög 
skuldsättning. De båda makthavarna såg på 
problemet från olika utgångspunkter, vilket 
ledde dem till olika ståndpunkter om ränte-
politiken.

I Lars Heikenstens kapitel flyttas fokus 
från kronans fall och åren därefter till hur 
penningpolitiken bedrivs numera, år 2003. 
Heikensten är en av arkitekterna bakom den 
penningpolitiska finslipning som har växt 
fram efter kronans fall och som ständigt 
fortsätter. Han ledde som vice riksbankschef 
den penningpolitiska avdelningen och hade 
ansvar för den del av Riksbankens stab som 
tar fram det analytiska underlaget för de pen-
nigpolitiska besluten.

Nils Lundgren och Klas Eklund var 
båda chefsekonomer på stora affärsbanker 
i Sverige under det dramatiska 1990-ta-
let. Nils Lundgren recenserar sig själv rät 
mycket genom att diskutera de ståndpunkter 
han intog vid olika tillfällen och vilka fel- 
och rättbedömningar han då gjorde. Liksom 
Lundgren ger Klas Eklund situationsbil-
der av dramatiken kring kronans fall från 
marknadens utsiktspunkter. Han resonerar 
sedan principiellt om olika penningpolitiska 
regimer. Båda dessa bankekonomer diskute-
rar Sveriges eventuella fulla anslutning till 
EMU. Lundgren var nej-sägare och Eklund 
uttalat för EMU: s tredje steg. Dessa två 
uppsatser skrevs före folkomröstningen och 
före den mest intensiva valkampanjen. Kan-
ske är det detta som gör inläggen värdefulla. 
De är båda balanserade i argumentationen 
för och emot Sveriges anslutning, på ett sätt 
som saknades under de intensiva veckorna i 
augusti och september. 

Den här boken om kronans fall saknar 
som sagt företrädare för den dåvarande op-
positionen. Hur resonerade Ingvar Carlsson, 
Allan Larsson och andra på den socialdemo-
kratiska sidan som samarbetade med reger-

ingen i ett par s k sparpaket, ett i september 
1992 och ett nytt i oktober. Dessa åtgärder 
lugnade ner marknaden några veckor. Men 
när det kom en ny spekulationsstöt i novem-
ber ställde inte socialdemokraterna upp igen. 
Vilka bedömningar gjorde de? Hur upplevde 
de regeringsföreträdarnas agerande? Det 
förekommer i SNS-boken mycket kritik mot 
oppositionens företrädare. Därför saknas 
deras åsikter. Tydligen har de inbjudits att 
skriva men avböjt. Luckan fylls delvis igen 
av Ingvar Carlssons memoarbok, men den 
behandlar kronfallet ganska översiktligt, 
eftersom han skildrar ett helt decenniums 
olika politiska kiser. Även några andra röster 
saknas, t ex Lars Wohlins som var riksbanks-
chef åren 1979-82.

Det har sagts att endast ett övergivande av 
den fastas kronkursen under andra hälften av 
1980-talet skulle ha kunnat rädda Sverige 
från den djupa krisen 1993-94. Avregle-
ringen medförde en hejdlös kreditexpansion. 
Räntevapnet var låst av den fasta växelkur-
sen. Hade växelkursen släppts skulle räntan 
ha kunnat höjas och kronan skulle ha dragits 
med i en monetär åtstramning. Men det hade 
nog inte räckt utan att kombineras med en 
stramare finanspolitik än den som faktiskt 
bedrevs. Men den värsta krisen skulle kan-
ske ha kunnat undvikas. Tillräcklig krisinsikt 
saknades under slutet av 1980-talet liksom 
öppenhet för nya idéer i penningpolitiken.  
Det måste dock erkännas att ingen i Sverige 
vid den tiden hade erfarenhet av flytande 
växelkurs.  Endast mer fritänkande utlän-
ningar talade för den linjen, såsom Broo-
kings-gruppen, vilken analyserade svensk 
ekonomi 1986 och statsvetaren Ton Noter-
mans, som studerade svensk penningpolitik 
något senare, se Bosworth och Rivlin (1987) 
samt Notermans (2000). Först med en fullt 
utvecklad kris släppte de politiska hindren 
genom att kronfallet framtvingades. Det var 
inte fråga om att en ny strategi hade tänkts 
ut. Detta fick komma i efterhand. 

Villy Bergström
Vice riksbankschef
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