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Summary 
The principal topic of this thesis is the relationship between the state and the banks in advanced 

capitalist societies. I demonstrate how this relationship is fundamentally contradictory in the 

sense that it is characterised simultaneously by mutual dependence and conflict: The state is 

dependent on the banking sector, at the same time as lacking control over its destabilising 

effects. This contradiction is particularly decisive within what is described here as liberal 

banking regimes. Such regimes are distinguished by an absence of direct state control over 

banking activity, which finds particular expression in relation to systemic banking crises: 

Authorities of the state are in a position where they have limited possibilities to prevent such 

crises, while they are forced to intervene to stop financial collapse. Developments in recent 

decades have shown that this remains a problem of the utmost relevance. 

With this as a starting point, the thesis analyses the state’s role in two systemic banking 

crises that occurred in Norway during the twentieth century: 1920–28 and 1988–93, 

respectively. Relative to the national economy, these two crises were among the most serious 

in these periods of western capitalism. They occurred at historical moments and within 

institutional contexts that were decidedly different, but that also had some striking similarities 

that make a comparison especially interesting. The focus is directed towards the state’s handling 

of the crises, and especially at their latter stages, the so-called ‘collapse’ or ‘revulsion’ phase. 

The development of the two banking crises themselves, and the authorities’ crisis measures, 

have been documented to a great extent in public enquiries and earlier historical research, and 

the empirical material that is used here is partly taken from these analyses. (In addition, the 

dissertation makes use of public documents from the Norwegian parliament and government, 

and from national and international historical statistics). The principal objective of the analyses 

is consequently to reveal the structural preconditions for the historical developments, with 

emphasis on similarities and differences in the conditions for the state’s management of the 

crises. This is a question of uncovering the historically specific structures that form the basis 

for certain causal mechanisms and, in this way, to explain the similarities and differences in the 

development of the crises and their outcomes. The purpose of this work is consequently 

twofold. I wish partly to provide historical explanations of the development of both crises, and 

in that context, partly to develop more general theoretical knowledge on the relationship 

between the state and the banking sector, and on the state’s role in similar types of banking 

crises. 
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The thesis relates to several different theoretical traditions (mainly Marxist and 

institutional theory) and further builds on different types of empirical analyses of the finance 

sector and financial instability, in Norway in particular and in western capitalist countries in 

general. It consists of several chapters of principally theoretical content. In chapters 2–4 the 

general theoretical framework is developed in order to be able to understand the relationship 

between the state and the banks.  

The starting point of the interpretation is some fundamental characteristics of the 

modern state and the relationship between state and society. A key point is that the state is a 

fundamentally ambiguous institution: It forms a delimited sector of society, while 

simultaneously maintaining universal functions that are constitutive for the state-centred 

society, of which it is a part. With this as a point of departure, I proceed to discussing the more 

specific question of the relationship between the state and the capitalist market sphere. Here, 

the theories on structural contradiction play an important role: The state is economically 

dependent on the market. At the same time, this domain is structurally separated from the state 

and undermines attempts at state control. From this, it follows that the state’s policy is subject 

to conflicting ‘imperatives’, something which manifests itself in contradictory causal 

mechanisms in economic policy. In chapter 4, I show how this type of mechanism is especially 

important when it comes to the state’s relationship to the banking sector, particularly its 

attempts to prevent and intervene in systemic banking crises.  

Chapters 5 and 6 look closer at the historical context for the two banking crises, and 

analyse the entireties of the structures and institutions that regulated the relationship between 

the state and the banks in the two periods, described here as banking regimes. The focus is not 

only on the relationship that was characteristic of Norway, but rather on structures that also 

dominated in other western capitalist states during the same periods: The crisis of the 1920s 

occurred during a period in which the international gold standard formed an important basis for 

states’ economic policy. The relationship between the state and the banks was, moreover, 

marked by few national regulations and weak state institutions, described here as a classical 

liberal banking regime. The crisis of the 1990s occurred during a period when global and 

national credit markets had once again been liberalised, but in conjunction with a great capacity 

for national (indirect) regulation of the banking sector. This is described as a neoliberal banking 

regime. In spite of the differences between these two periods, it was in both instances 

nevertheless a matter of banking regimes in which liberal, pro-market, regulations dominated 
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the banking and finance sector. Both regimes in which the crises took place can therefore be 

described as liberal banking regimes. 

These structural similarities and differences between the two periods form the starting 

point for the historical analyses of similarities and differences in the state’s handling of the two 

Norwegian banking crises, in 1920–28 and 1988–93 respectively. The main methodical strategy 

consists of revealing structural factors and how these form the basis for causal mechanisms that 

characterised the state’s crisis management. In part, this is a matter of structures and 

mechanisms that are common to both crises (liberal regimes), and in part a matter of structures 

and mechanisms that are particular to each of them (classically liberal and neo-liberal regimes, 

respectively). 

The historical analyses examine three different aspects of these crises, namely 

dependence, capacity and legitimacy. The first (which is dealt with in chapter 7) concerns the 

degree of structural dependence between the state and the banks in light of the banking sector’s 

relative size and internal operating modes. This was decisive for how much pressure the state 

was under to intervene in order to secure its own basic interests. At the same time, the chapter 

clearly demonstrates how, in both cases, this intervention was marked by the same type of 

structural divisions between the state and the banks that generally characterise liberal banking 

regimes. In chapter 8, the second aspect is analysed, namely differences in the state’s capacity 

to regulate and intervene in the banking sector during the two crises. Here, various forms of 

capacity are investigated (financial, legal-administrative and with respect to monitoring) and 

how these differences in capacity had decisive significance for the management and the 

outcome of the crises. I show that the crisis management, in spite of the differences mentioned, 

was subject to many of the same structural limitations. The third factor, which concerns the 

basis for the state’s legitimacy, is discussed in chapter 9. The focus here is turned towards the 

two different political regimes in which the crises occurred, and the hegemonic conception of 

the state’s role in the economy. The question is how this may explain similarities and 

differences in the legitimacy (or lack of legitimacy) of the crisis measures taken for the banks, 

and the political opposition faced by the state. 

In the closing chapter (chapter 10) I summarize some main similarities and differences 

between the two banking regimes and the two banking crises. There is also a discussion of the 

relevance of the findings from the analysis of the two Norwegian crises for other banking crises 

within the same type of banking regime, in light of the theoretical framework. As an extension 

of this, the thesis concludes with a wider analysis of the global financial crisis of 2007–10 and 
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the national banking crises that followed in its wake. The chapter demonstrates how the 

structures and mechanisms I have uncovered concerning both the Norwegian crises (in respect 

of what both have in common, and what is particular to neo-liberal regimes) also applied to 

these later banking crises. The findings that are presented in the thesis ought, therefore, to be 

relevant for understanding the current situation and the relative strength of the state and the 

banks. 
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1 Innledning 

1.1 To norske bankkriser på 1900-tallet, hvorfor sammenlikne? 

I Norge fant det sted to omfattende bankkriser på 1900-tallet, den første på begynnelsen av 

1920-tallet og den andre i årene omkring 1990.1 Begge skiller seg ikke bare ut i norsk historie, 

men også i global målestokk. Relativt til størrelsen på den nasjonale økonomien ser begge ut til 

å være blant de fem-seks mest alvorlige i vestlige land overhodet, bare klart overgått av den 

japanske bankkrisa på 1990-tallet.2 Begge krisene fulgte et klassisk mønster, der en periode 

med konjunkturoppgang og ekstremt ekspansiv finans- og pengepolitikk, og med kraftig 

utlånsvekst i norske banker, ble fulgt av et brått konjunkturomslag (utløst av bl.a. fallende 

eksportinntekter) og økonomisk innstrammingspolitikk. 1920-tallskrisa (1920–28) fulgte etter 

den kraftige oppgangen i norsk økonomi under første verdenskrig, og henger nøye sammen 

med den etterfølgende såkalte paripolitikken, med revaluering av krona og fallende prisnivå. 

1990-tallskrisa (1988–93) henger nøye sammen med liberaliseringen av det norske 

kredittsystemet på 1980-tallet, og der kredittvekst ble etterfulgt av en kraftig tilstramming. 

I begge tilfeller ble resultatet store utlånstap for bankene som etter hvert truet 

likviditeten og soliditeten til systemviktige banker. 1920-tallskrisa førte bl.a. til at tre av de åtte 

største bankene ble satt under offentlig administrasjon, at en rekke mindre banker gikk konkurs, 

og at innskyterne tapte betydelige beløp. Bankenes relative utlånstap under 1990-tallskrisa var 

vesentlig mindre, men utfallet ble likevel at de tre dominerende forretningsbankene i Norge 

tapte sin egenkapital og ble overtatt av staten.3 

Det siste viser en slående forskjell mellom de to krisene når det gjelder statens 

håndtering av krisebankene, og, som en følge av dette, også hvilke konsekvenser krisene fikk 

for resten av banksystemet og økonomien. Statens intervensjon på 1920-tallet var planløs og 

halvhjertet, og hindret ikke at krisa spredde seg til stadig nye banker over mange år. Under 

1990-tallskrisa hadde derimot staten vilje og evne til å sette inn radikale tiltak for å stabilisere 

                                                 
1 Avgrensing av kriseperiodene til disse årene er nærmere begrunnet i kapittel 5. 
2 I kapittel 10 sammenlikner jeg de to norske krisene med de mange store nasjonale bankkrisene som oppsto i 

tilknytning til den globale finanskrisa 2007–10. Som vi skal se, var det bare krisa på Island som entydig hadde et 

relativt større omfang enn de to norske på 1900-tallet. 
3 I kapittel 5 gir jeg en kort gjennomgang av forløpet av de to krisene. 
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krisebankene. Banksystemet fungerte i hovedsak normalt under hele krisa, og kort tid etter gikk 

bankene igjen med store overskudd. 

Begge bankkrisene var dramatiske og viktige hendelser i norsk historie, noe som i seg 

selv gjør temaet verdig en nærmere analyse. Selv om hendelsesforløpet i begge tilfeller i 

hovedsak allerede er kjent, blant annet gjennom arbeid av historikere og av offentlige 

granskninger (se avsnitt 1.4 og 1.7), har det vært få forsøk på å sette krisene inn i en bredere 

historisk og teoretisk sammenheng, slik særlig en systematisk komparativ analyse som denne 

gir mulighet for. Men en like viktig grunn til å foreta en slik sammenlikning, er at de to krisene 

også er nær forbundet med grunnleggende strukturelle endringer i det 20. århundret – ikke bare 

i Norge, men innenfor det vi løselig kan kalle vestlige kapitalistiske stater som helhet. Analysen 

av krisene kan derfor kaste lys over kontinuitet og brudd i grunnleggende politisk-økonomiske 

institusjoner. De to krisene fant sted med omtrent 70 års mellomrom, henholdsvis før og etter 

«the golden age of western capitalism» – 1945–70. I denne perioden på 25 år var finansielle 

kriser helt fraværende i vestlige land – som en følge av vedvarende høye profittrater, stabil 

vekst og omfattende politiske reguleringer av globale finansmarkeder og nasjonale 

finanssystemer – innenfor rammen av det såkalte Bretton Woods-systemet (1945–71/73). 

Norge utmerket seg i denne perioden med særlig omfattende direkte kredittreguleringer. 

Den forutgående epoken med såkalt klassisk liberal kapitalisme faller sammen med 

perioden da den internasjonale gullstandarden (ca. 1870–1930) regulerte forholdet mellom 

nasjonale valutaer. Epoken var kjennetegnet av uregulerte globale kapitalbevegelser, minimal 

statlig kontroll med bankene og kronisk finansiell ustabilitet, der nasjonale og globale 

finanskriser inntraff omtrent hvert tiende år. Den norske 1920-tallskrisa falt sammen med 

tilsvarende finanskriser i et flertall av vestlige, kapitalistiske land, som alle var preget av 

dramatiske konkurser i banksektoren. Det er derfor naturlig å se den norske krisa, både dens 

årsaker og forløp, i nær sammenheng med de politisk-økonomiske strukturene som 

kjennetegnet den klassisk liberale kapitalismen. 

Oppløsningen av Bretton Woods-systemet i 1971–73 var starten på en omfattende 

liberalisering av finanssystemene i samtlige vestlige land. Fra slutten av 1980-tallet var det høy 

grad av konvergens mellom stater innenfor det jeg vil kalle et nyliberalt finans- eller 

bankregime. Dette var samtidig begynnelsen på en epoke med finansiell ustabilitet i Vesten, 

der nasjonale og globale finanskriser igjen var et tilbakevendende fenomen. Den norske 1990-

tallskrisa har nær forbindelse med ekstraordinære forhold i norsk økonomi og politikk på 1980-

tallet. Men den kan også (kanskje særlig i tilbakeblikk etter den globale finanskrisa fra 2007–



3 

 

10) ses som et typisk tilfelle av bankkrise innenfor et nyliberalt regime. Den norske statens 

håndtering av 1990-tallskrisa har også klare paralleller med andre vestlige staters intervensjoner 

i tilsvarende kriser i perioden før og etter, og kan si noe om forholdet mellom staten og bankene 

fra 1980-tallet og fram til i dag. 

Denne overordnede historiske rammen danner utgangspunktet for denne analysen av de 

to bankkrisene og ligger til grunn for følgende problemstillinger: Hva kjennetegnet den norske 

statens håndtering av de to krisene, og hvordan kan dette forklares med statens institusjonelle 

handlingsbetingelser? Dette er spørsmål som er interessante i seg selv. Men det åpner også for 

bredere problemstillinger: Hva kan disse krisene fortelle oss om det strukturelle maktforholdet 

mellom staten og bankene i Norge i de to nevnte historiske epokene? Og hva sier dette også 

mer generelt om forholdet mellom staten og bankene i disse epokene av vestlig kapitalisme? 

Med andre ord: Hva sier dette om forskjeller og likheter mellom den klassisk liberale og den 

nyliberale statens forhold til banksektoren? 

Wolfgang Streeck (2011, 5-6) har pekt på at perioden 1945–70, med stabil vekst og 

velfungerende demokratier, var en helt eksepsjonell periode i den vestlige kapitalismens 

historie. Tilsvarende framstår de ustabile økonomiske forholdene og dysfunksjonelle 

demokratiene i periodene før og etter, for hvert år som går, stadig mer som normaltilstanden. 

Sammenlikninger av statens rolle i de to epokene som undersøkes her, er derfor i høyeste grad 

relevante for å forstå viktige sider ved dagens situasjon. 

Dette prosjektet bygger på en rekke teoretiske forutsetninger og reiser mange viktige 

grunnlagsteoretiske spørsmål. I denne innledningen skal jeg punktvis drøfte noen sentrale 

samfunnsteoretiske, epistemologiske og metodologiske forutsetninger for arbeidet. 

1.2 Samfunnsteoretiske forutsetninger: Handling og struktur 

Før jeg går over til spørsmål knyttet til moderne stat og økonomi, skal jeg kort ta opp noen mer 

grunnleggende samfunnsteoretiske (eller metateoretiske) forutsetninger. Ikke minst er det for 

dette prosjektet særlig viktig å klargjøre noen premisser knyttet til det såkalte aktør/struktur-

problemet: I analysene som følger tar jeg dels utgangspunkt i sosiale aktørers beslutninger, i 

første rekke knyttet til den norske statens håndtering av de to bankkrisene. Samtidig ses disse 

beslutningene i lys av strukturelle forhold på ulike nivåer, i form av ulike typer betingelser for 
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statlig politikk, slik som hegemoniske oppfatninger, maktressurser og styrkeforholdet mellom 

staten og banksektoren.4 

En viktig forutsetning i det følgende er premisset om en stratifisert ontologi, at den 

sosiale virkeligheten ikke kan reduseres til ett nivå av empirisk observerbare hendelser.5 En 

grunnleggende forutsetning er at handling og struktur (i en bestemt forstand) må betraktes som 

heterogene nivåer av sosial virkelighet (eller om man vil, som ulike ontologiske nivåer). Sosiale 

strukturer kan ikke reduseres til et aggregat av individuelle beslutninger eller sosiale 

interaksjonssekvenser. Sosiale strukturer må derimot (i en bestemt forstand) forstås som 

virkelige og uavhengig gitte forutsetninger for handling, i form av institusjoner, 

ressursfordelinger, styrkeforhold osv. Samtidig er det viktig å holde fast ved at handling og 

strukturer er gjensidig konstituerende momenter ved samme helhet. Bevisst, intensjonal 

handling er bare mulig på bakgrunn av sosiale strukturer, som på sin side ikke eksisterer 

uavhengig av de sosiale praksisene de muliggjør, slik det særlig er understreket av Roy Bhaskar, 

Pierre Bourdieu og Anthony Giddens.6 

Min målsetting har vært å unngå at analyser henholdsvis av historiske aktører og 

prosesser og av strukturelle handlingsbetingelser blir stående uformidlet overfor hverandre, slik 

det ofte viser seg i arbeidsdelingen (og motsetningen) mellom historiefaglige analyser av 

hendelsesforløp og samfunnsvitenskapelige analyser av overordnede sosiale strukturer. På den 

ene side må historiske aktører forstås «i sin egen rett» og ikke bare som uttrykk for eller 

determinert av strukturelle forhold. Analyser av aktørers forsøk på å treffe rasjonelle 

beslutninger er helt avgjørende for å forklare de to casene og utgjør et ikke-reduserbart element 

i de historiske analysene. Men på den annen side er disse analysene uforenlig med prinsippene 

for metodologisk individualisme. Dette gjelder i hvert fall i betydningen sosial atomisme, at 

alle sosiale fenomener og prosesser (i prinsippet) kan forklares med utgangspunkt i egenskaper 

ved individer (se nedenfor). Forklaringene som følger, forutsetter eksistensen av 

overindividuelle sosiale strukturer, med ikke-reduserbare, emergente, egenskaper (se f.eks. 

                                                 
4 Det dreier seg med andre ord om helt avgjørende grunnlagsspørsmål i samfunnsvitenskapene. Det såkalte 

aktør/struktur-problemet ble på 1970- og 80-tallet tatt opp i arbeider av bl.a. Anthony Giddens og Pierre Bourdieu, 

som er viktige referanser for den følgende framstillingen. 
5 Denne termen er hentet fra Bhaskar (1998 [1979]), men brukes her i en løsere betydning, der jeg ikke følger 

Bhaskars strenge skille mellom tre nivåer eller domener (det reelle, det aktuelle og det empiriske). 
6 Se f.eks. Bhaskar 1998 [1979], 31ff.; Bourdieu 1993 [1977], 78ff.; Giddens 1984, 25ff. Giddens har i denne 

forbindelse formulert den berømte tesen om strukturdualitet: «structure as the medium and outcome of the conduct 

it recursively organizes» (1984, 374). Både Giddens og Bourdieu understreker samtidig at dette «metateoretiske» 

programmet ikke kan anvendes på noen skjematisk måte i empirisk forskning. Forholdet mellom aktør og struktur 

må analyseres konkret, og er avhengig av gjenstanden og problemstillingen for undersøkelsen. 
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Bhaskar 1998 [1979], 38ff.). Hva betyr så dette mer spesifikt for de teoretiske og empiriske 

analysene i de følgende kapitlene? 

For det første vil analysene av historiske aktørers beslutninger for en stor del være 

analyser av de strukturelle/institusjonelle betingelsene de handlet under, og hvordan dette var 

bestemmende for, særlig statens, handlingsrom på ulike tidspunkter. Jeg vil bl.a. undersøke 

fordelingen av ulike typer maktressurser, i første rekke statens relative (juridiske, finansielle, 

mv.) styrke overfor banksektoren (se særlig analysene av statskapasitet i kapittel 8). 

For det andre blir det viktig å vise hvordan sosiale strukturer ikke bare kan forstås som 

begrensende ytre rammer, men at det også dreier seg om «indregjorte strukturer» i form av 

forståelsesrammer og handlingsdisposisjoner (slik særlig Bourdieu har understreket). 

Analysene av statlige aktører vil derfor også dreie seg om strukturer i form av hegemoniske 

oppfatninger og tenkemåter (innenfor statsapparatet og den politiske offentligheten) i de 

aktuelle periodene (se særlig analysene av legitimitetsforhold i kapittel 9). Et viktig tema blir 

hvordan grunnleggende oppfatninger av statens rolle har variert historisk, og hvordan de kan 

framstå som gitte eller naturlige (og uten alternativer). Samtidig er det viktig å understreke, til 

forskjell fra ulike typer fortolkende sosiologi, at sosiale strukturer ikke kan reduseres til denne 

typen intersubjektive fortolkningsrammer eller meningssammenhenger og derfor ikke kan 

analyseres uavhengig av ytre strukturelle forhold, f.eks. fordelingen av maktressurser og 

aktørenes relative posisjon innenfor slike.7 

For det tredje er denne tilnærmingen uforenlig med analysemåter som ensidig bygger 

på aktørenes egen subjektive virkelighetsforståelse, enten «aktørorienterte» (se f.eks. Elster 

1989) eller «kulturorienterte» (se f.eks. Winch 1959). Sosiale strukturer, i begge betydningene 

ovenfor, er ikke konstituert av oppfatningene til aktørene som opprettholder dem, og de kan 

være mer eller mindre uerkjent eller feilerkjent av aktørene selv. De fungerer i stor grad som 

uerkjente (eller miserkjente) betingelser for handling (Giddens 1984, 5ff.) både i form av ytre 

ressursfordelinger og styrkeforhold, og i form av indregjorte disposisjoner for handling, 

oppfatning og vurdering (se f.eks. Bourdieu 1993 [1980], kap. 3). Strukturer kan derfor kalles 

objektive fordi de eksisterer uavhengig av aktørenes bevissthet om dem.8 Når jeg nedenfor 

snakker om en strukturell motsigelse mellom staten og bankene, er det for å framheve nettopp 

                                                 
7 Viktige programmer for denne typen fortolkende sosiologi er formulert av bl.a. Peter Winch (1959) og John 

Searle (1995). 
8 Bourdieu snakker i denne forbindelse om aktørenes plassering i strukturen som objektive i den betydningen at de 

er bestemt av aktørenes relative andel av bestemte ressurser, uavhengig av hvordan aktørene selv oppfatter sin 

posisjon (Bourdieu 1999 [1997], 140; 1993 [1980], 82). (For en nærmere diskusjon og kritikk av Bourdieu på dette 

punktet, se Bugge 2007, 20–24.) 
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denne typen objektivitet, at avhengigheten mellom partene ikke trenger å være erkjent eller 

erkjent riktig. 9 Analyser av historiske prosesser kan derfor ikke begrenses til analyser av 

aktørenes situasjonsforståelse og intenderte strategier. 

For det fjerde betyr dette at jeg, også når jeg analyserer historiske aktørers målrettede 

og rasjonelle handlinger, vil legge vekt på de uintenderte og uerkjente konsekvensene. Det er 

grunnleggende slik at enhver sosial handling, også i de tilfellene der aktører helt og fullt lykkes 

med å oppnå sine målsettinger, har uintenderte konsekvenser, som aktørene verken har kontroll 

over eller kunnskap om. (Som vi skal se, er dette et viktig tema i seg selv, siden en helt 

avgjørende forskjell mellom de to epokene er i hvilken grad staten var i stand til å forutsi 

konsekvensene av sin egen politikk.) Dette blir særlig viktig i analysen av relasjoner som 

strekker seg på tvers av ulike sfærer av samfunnet, i mitt tilfelle særlig hvordan bestemte 

politiske beslutninger har uintenderte konsekvenser for banksektoren, og som igjen kan endre 

betingelsene for statens politikk. I analysen av disse konkrete historiske forløpene er jeg 

dessuten særlig interessert i å avdekke generelle kausalsammenhenger innenfor vestlige 

kapitalistiske samfunn. Jeg kaller dette kausale mekanismer i den vide betydningen av prosesser 

der aktører, under nærmere spesifiserte betingelser, produserer bestemte effekter formidlet av 

institusjoner. Det dreier seg ofte om prosesser som utfoldes over store spenn i tid i flere 

suksessive faser.10 Som vi skal se, er begrepet om mekanismer viktig for å formidle mellom 

nivået av strukturer og nivået av observerbare handlinger og historiske prosesser. (Se mer om 

dette i avsnitt 1.6 nedenfor.) 

For det femte kan ikke spørsmålet om hvem som kan identifiseres som aktører 

(spørsmålet om agency, «aktørskap»), bygge ensidig på individualistiske premisser. Dette 

spørsmålet må isteden ses i lys av den strukturelle konteksten. I de historiske prosessene som 

undersøkes i det følgende, er det, framfor å analysere enkeltpersoner som aktører, isteden 

relevant å ta utgangspunkt i det vi kan kalle institusjonelle, kollektive eller organiserte aktører, 

slik som banker, statlige byråkratiske organisasjoner, regjeringer, politiske partier osv. Denne 

typen aktører fungerer som handlende subjekter nettopp i kraft av deres status som organiserte 

                                                 
9 På liknende måte er ikke bankkunder vanligvis klar over sin avhengighet av bankens likviditet og soliditet, eller 

av statens rolle i å sikre dette. 
10 På samme måte som med strukturbegrepet fins det en rekke, både overlappende og motstridende, begreper om 

sosiale mekanismer innenfor ulike teoretiske retninger. Om dette, se f.eks. Hedström og Swedberg (1998) og 

Hedström (2005, 24–30). Definisjonen ovenfor bygger på bl.a. George og Bennett 2005, 135ff. og Steinmetz 2004. 

Det er imidlertid vanskelig å definere begrepet mekanisme uten å gå inn på helt grunnleggende spørsmål om 

kausalitet i samfunnsvitenskapene. Det mest grunnleggende poenget er selvfølgelig at det dreier seg om prosesser 

som ikke kan avdekkes bare gjennom å studere korrelasjoner mellom variabler. Det er også viktig å holde fast ved 

at alle sosiale prosesser må forstås som et samspill mellom en rekke ulike mekanismer (se nærmere punkt 1.6). 
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(og ikke personlige) aktører, og der det sjelden er relevant å tilbakeføre de aktuelle prosessene 

til enkeltpersoners vilje.11 

Jeg argumenterer nedenfor (se kapittel 2) for at de ulike organisasjonene og 

forvaltningsnivåene som utgjør moderne stater, ikke kan forstås på en adekvat måte uten å se 

dem som deler av en integrert styringskjede. Når det gjelder de historiske forløpene som blir 

analysert nedenfor, skal jeg dessuten vise at det hovedsakelig var slik at den norske staten 

fungerte som en enhetlig, koordinert aktør, og at én enkelt instans (Stortinget, regjeringen, 

Finansdepartementet osv.) var i stand til å handle på vegne av statsapparatet som helhet. Det 

forhindrer ikke at det i enkelte sammenhenger også har vært nødvendig å disaggregere staten 

til enheter på lavere nivå (f.eks. de ulike regjeringskontorene eller sentralbanken) for å få fram 

interne konflikter og prosesser. Dette står heller ikke i motsetning til antakelsen om at 

enkeltpersoner kan ha et stort handlingsrom innenfor statlige organisasjoner, og mange 

historiske analyser av de to norske bankkrisene (bl.a. Sejersted 1973; Lie og Venneslan 2010) 

har lagt stor vekt på ledende byråkrater og politikeres rolle.12 Men gitt mine problemstillinger, 

har det i mindre grad vært relevant å undersøke interne beslutningsprosesser i de aktuelle 

statlige organisasjonene (Norges Bank, Finansdepartementet, regjeringene), enn å ta 

utgangspunkt i det som til enhver tid har vært organisasjonens strategi utad.13 

Det følger av punktene ovenfor at analyser av strukturelle forhold er sentralt i dette 

prosjektet. Før jeg går inn på spørsmål knyttet til historisk spesifikke sosiale (politiske og 

økonomiske) strukturer, er det viktig med en kort diskusjon av selve strukturbegrepet. Som et 

generelt utgangspunkt, kan vi si at sosiale strukturer må forstås som sosiale relasjoner mellom 

aktører (individer, organisasjoner) (se f.eks. Bhaskar 1998 [1979], 25ff.; Bourdieu 1993 [1980], 

81ff.; Emirbayer 1997, 286ff.). Videre spiller regler og ressurser en viktig rolle i denne 

                                                 
11 Det er f.eks. stater som inngår avtaler med andre stater, og organiserte eiere har samme status (som juridiske 

subjekter) i f.eks. aksjeselskaper som personlige eiere. Dette er et syn også framtredende tilhengere av 

metodologisk individualisme slutter seg til, se f.eks. Colemans (1994, 367ff.) analyse av corporate actors som 

elementary actors. 
12 Sejersted (1973) og Lie et al. (2016) legger stor vekt på sentralbanksjef Ryggs oppfatninger på 1920-tallet, og 

Lie og Venneslan (2010) betoner bl.a. Svein Gjedrem og Tormod Hermansens avgjørende rolle under 1990-

tallskrisa (se kapittel 8). De dokumenterer at denne kategorien ledende personer innenfor statlige organisasjoner, 

særlig i bestemte kritiske perioder, hadde et betydelig handlingsrom innenfor rammene av sine formelle posisjoner 

til å utforme organisasjonens strategier. Samtidig viser disse analysene at de samme personene i hovedsak hadde 

oppfatninger og utformet strategier som var sammenfallende med samtidas hegemoniske politikk, og hvordan de 

raskt endret strategi når ytre omstendigheter (og det politiske hegemoniet) endret seg. F.eks. hadde sentralbanksjef 

Rygg på 1920-tallet en sterk personlig overbevisning om nødvendigheten av gullfesting av krona (den såkalte 

paripolitikken), men tilpasset seg i perioden 1921–25 i stor grad andre hensyn (se kapittel 5). Og straks 

Storbritannia brøt med den internasjonale gullstandarden i 1931, var Rygg en viktig pådriver for at Norges Bank 

gjorde det samme, uten synlige prinsipielle innvendinger (se Rygg 1950, 437ff.). 
13 Dette gjelder også bankene, der jeg ikke har sett det som relevant å ta opp konflikter mellom eierne, den 

administrative ledelsen og de ansatte. 
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sammenhengen (se f.eks. Giddens 1984, 17–20): Sosiale relasjoner er på den ene side formidlet 

av regler, i den generelle betydningen av generaliserbare prosedyrer for handling, slik som 

indregjorte praktiske disposisjoner, juridiske og administrative regler, kulturelle 

klassifikasjonssystemer, moralske normer osv., som opprettholdes gjennom sanksjoner.14 På 

den annen side formidler disse reglene alltid fordelinger av ulike typer knappe ressurser. 

Aktørers evne til å trekke på slike materielle og symbolske ressurser vil alltid være (mer eller 

mindre) systematisk skjevfordelt mellom aktører (personer og organisasjoner), slik at enhver 

sosial relasjon også har en maktdimensjon.15 Videre danner fordelingen av spesifikke ressurser 

(formidlet av regler) grunnlaget for relativt stabile sosiale posisjoner (se f.eks. Peter M. Blau 

1975, 221ff; Bhaskar 1998 [1979], 40–41) forstått som funksjoner, praksiser, byråkratiske 

posisjoner osv., som eksisterer relativt uavhengig av hvilke personer som til enhver tid besitter 

dem. Bestemte helheter av slike posisjoner med grunnleggende kausal betydning, stor stabilitet 

over tid og stor romlig utstrekning (se nedenfor), kaller jeg institusjoner.16 

Vi kan også skille mellom såkalte innvendige og utvendige relasjoner (se f.eks. Bhaskar 

1998 [1979], 42f.).17 Innvendige relasjoner kjennetegnes av at posisjonene (og praksisene) som 

inngår i relasjonen, har sin identitet i kraft av å stå i relasjon til hverandre på denne bestemte 

måten. Et viktig eksempel på dette i det følgende er relasjonen mellom kreditorer og debitorer 

(som i forholdet mellom banken og bankens låntakere). Dette atskiller seg fra utvendige 

relasjoner der posisjonenes identitet er uavhengig av selve relasjonen, som f.eks. relasjoner 

mellom to (av et større antall) konkurrerende banker i et finansmarked. Innvendige relasjoner 

kan også være asymmetrisk innvendige, i den forstand at den ene parten i relasjonen er en 

forutsetning for de(n) andre (i betydningen ovenfor), men ikke omvendt. Dette blir viktig i 

                                                 
14 Bhaskar (1998 [1979], 40–41) forstår strukturer generelt som «distribution of the structural conditions of action». 

Giddens definerer strukturer som «rules and resources recursively implicated in the reproduction of social 

systems» (Giddens 1984, 377). Jeg slutter meg imidlertid ikke til Giddens’ syn at strukturer kan reduseres til de 

reglene og ressursene som formidler disse relasjonene (se f.eks. kritikken i Thompson 1989). Den samme kritikken 

kan rettes mot Giddens’ forståelse av sosiale strukturers «virtuelle» (og ikke «reelle») eksistens (se f.eks. Sewell 

2005, 124–151) (se mer om dette i kapittel 3). 
15 Det følger ikke av dette at «alt er makt», men at makt inngår som ett av flere aspekter ved en enhver sosial 

relasjon og at maktfrie sosiale relasjoner må forstås som ideell målestokk, som i større eller mindre kan realiseres. 

(Se her f.eks. Charles Taylors kritikk av Michel Foucaults maktforståelse (Taylor 1985, 152ff.).) 
16 Institusjoner kan skilles fra organisasjoner, som har en indre arbeidsdeling og et definert «medlemskap», og 

som i mange henseender også kan analyseres som sosiale aktører (slik jeg var inne på ovenfor). Staten, forstått 

som statsapparat, kan både analyseres som en organisasjon (eller et sett av organisasjoner med bestemte formelle 

relasjoner til hverandre), og som en institusjon, forstått som relasjonene mellom disse organisasjonene og 

samfunnet. Dette drøftes nærmere i kapittel 2. Begrepet reguleringsregime (se nedenfor 1.4 og kapittel 3 og 4) 

bygger på dette begrepet om institusjoner, og tematiserer bestemte institusjonelle helheter knyttet til bestemte 

historiske epoker. 
17 Jeg følger her Bugges (2007, 19–20) oversettelse av termen internal relation. Begrepet «innvendig forhold» 

brukes noe annerledes hos f.eks. Østerberg (1966) der det begrenses til meningsforhold. 
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analysene som følger av forholdet mellom (moderne) stat og samfunn, og særlig av forholdet 

mellom staten og økonomiske aktører, ikke minst bankene.18 I forlengelsen av dette skiller jeg 

mellom konstitutive og regulative institusjoner:19 Bestemte statlige institusjoner kan kalles 

konstitutive når de danner forutsetninger for eksistensen av bestemte typer aktører og praksiser. 

F.eks. er bestemte statlige juridiske institusjoner en forutsetning for at kapitalistiske selskaper 

og kapitalistiske markeder (eller mer spesifikt banker og finansmarkeder) overhodet kan 

fungere. Dette kan analytisk skilles fra regulative institusjoner (slik som f.eks. statlige 

soliditetskrav overfor bankene) som kun påvirker disse markedenes virkemåte (jf. begrepet om 

såkalte markedsreguleringer) (se særlig kapittel 2 og 3). 

Analysene som følger, dreier seg også i stor grad om det vi kan kalle 

avhengighetsrelasjoner. Med det mener jeg relasjoner mellom to eller flere posisjoner der «den 

enes situasjon er kausalt avhengig av de(n) andres situasjon» (Bugge 2007, 19). Det dreier seg 

her om relasjoner som også er objektive i betydningen at de har sine egenskaper uavhengig av 

de involverte aktørenes oppfatninger.20 Kontroll over ulike typer knappe maktressurser spiller 

her en viktig rolle, og der de ulike posisjonenes (funksjoner, praksiser) relative stilling er kausalt 

avhengig av alle de andre posisjonene. Det dreier seg om det vi kan kalle en systemisk 

avhengighet mellom aktører. Det er derfor viktig å understreke at det her dreier seg om sosiale 

relasjoner av en annen type enn slike som vesentlig bygger på bestemte felles forståelsesformer 

eller på aktørenes gjensidige anerkjennelse, slik det f.eks. gjelder for vennskap eller kulturelle 

identiteter. Avhengighetsrelasjoner i denne betydningen er et vesentlig trekk ved kapitalistiske 

markeder, og et viktig tema i det følgende er det gjensidige (men ikke symmetriske) 

avhengighetsforholdet mellom banker, innskytere og låntakere innenfor finansmarkedene. Ikke 

minst er det et sentralt poeng i både de teoretiske og empiriske analysene å vise hvordan den 

moderne staten er grunnleggende avhengig av banksektoren. 

Når jeg legger vekt på sosiale strukturer, og særlig i betydningen innvendige relasjoner 

og avhengighetsrelasjoner, er det også for å understreke at strukturer må forstås som objektive: 

Sosiale strukturer eksisterer uavhengig av aktørenes bevissthet om dem, og de kjennetegnes av 

kausale mekanismer som ingen enkelt aktør (individ eller organisasjon) har kontroll over. Dette 

                                                 
18 Som jeg kommer tilbake til nedenfor, dreier det seg likevel om en avhengighet mellom staten og bankene (som 

system) som går begge veier (se også kapittel 3 og 4). 
19 Dette skillet mellom konstitutive og regulative institusjoner bygger på John R. Searles (1969, 33ff.) distinksjon 

mellom konstitutive og regulative regler, og er delvis overlappende med skillet ovenfor mellom innvendige og 

utvendige relasjoner.  
20 Betegnelsen avhengighetsrelasjon er hentet fra Bugge (2007), og bygger, i likhet med en rekke andre aspekter 

ved det strukturbegrepet som introduseres her, på viktige innsikter hos Marx (kapitalforholdet) og Bourdieu 

(sosiale felt og sosiale rom). 
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har bestemte epistemologiske og metodologiske konsekvenser. De historiske analysene har et 

stort av innslag av strukturelle forklaringer, i den betydningen at de er basert på mekanismer 

som også gjelder uavhengig av bestemte subjektive oppfatninger hos de involverte aktørene. 

(Se også avsnitt 1.5 nedenfor.) 

At jeg legger så stor vekt på strukturelle forklaringer i denne betydningen, betyr 

imidlertid ikke (til forskjell fra bestemte versjoner av strukturalistisk sosiologi), at aktørers 

handlinger skal forstås som kausale effekter eller logiske avledninger av underliggende 

strukturer. I tråd med Giddens’ tese om strukturdualitet er det tvert imot viktig å understreke at 

strukturer reproduseres, og transformeres, gjennom aktørers intensjonale handlinger, som 

grunnleggende sett er det vi kan kalle begrepsavhengige (Bhaskar 1998 [1979], 48f.; Giddens 

1984, 25ff.). Sosiale strukturer er derfor alltid formidlet av aktørers motiver og oppfatninger 

(selv om strukturer på ingen måte kan reduseres til dette). Det strukturbegrepet som ble 

presentert ovenfor, er derfor fullt forenlig med det som kan kalles en handlingsteoretisk 

individualisme, at det bare er handlinger som har det vi kan kalle «kausal kraft», dvs. at det 

bare er individers handlinger som kan generere, reprodusere eller omdanne sosiale strukturer: 

«the material presence of society = persons and the ‘material results of their actions’» (Bhaskar 

1998 [1979], 30). Når jeg i det følgende analyserer strukturelle avhengighetsforhold (bl.a. 

mellom banker og bankkunder og mellom staten og banksektoren) dreier det seg følgelig om 

strukturer som reproduseres av bestemte regelbaserte praksiser, f.eks. hvordan 

betalingsforpliktelser mellom økonomiske aktører rutinemessig overholdes. Det er derfor også 

viktig å undersøke de intersubjektive oppfatningene, fortolkningsskjemaene og normene som 

ligger til grunn for regelbasert praksis. Jeg vil bl.a. analysere hegemoniske oppfatninger av 

statens rolle i økonomien, og hvordan dette kan bidra til å forklare forskjeller i statens 

krisehåndtering (se kapittel 9). 

Fordi strukturer reproduseres gjennom sosial praksis, gjennomgår de også en 

kontinuerlig transformasjon. Det er derfor viktig å understreke at sosiale strukturer er historisk 

kontingente og det vi kan kalle tid og rom-avhengige (Bhaskar 1998 [1979], 38; 45) (se også 

nedenfor). De empiriske analysene som følger, dreier seg nettopp om historiske forløp der 

strukturer samtidig reproduseres og endres. Viktig i denne sammenhengen er å vise hvordan 

dette skjer i komplekst samspill mellom praksiser innenfor og på tvers av ulike institusjoner og 

sektorer av samfunnet. Reproduksjon og endring av sosiale strukturer (og dermed av sosiale 

maktforhold) skjer derfor på det vi kan kalle en desentrert måte, i den forstand at det ikke 

kontrolleres av noen bestemte sosiale aktører eller institusjoner. 
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I forlengelse av poenget om at strukturerer er tid- og rom-avhengige, er det også viktig 

å skille mellom strukturer med ulik status. Jeg var ovenfor inne på begrepet om en såkalt 

stratifisert ontologi, og dette ligger også til grunn for en forståelse av at forskjellige strukturer 

har ulik ontologisk status. Vi må derfor snakke om ulike strukturelle nivåer. For det første har 

strukturer det vi kan kalle ulik ontologisk dybde (Bhaskar 1998 [1979], 43; 2009 [1986], 63) i 

den forstand at de har ulik kausal og forklaringsmessig status. De strukturene som konstituerer 

skillet mellom politisk og økonomisk makt i kapitalistiske samfunn, befinner seg i denne 

betydningen på et annet nivå enn de strukturene som regulerer f.eks. forholdet mellom staten 

og bankene. For det andre, fordi alle sosiale strukturer er tid/rom-avgrensede, er det viktig å 

skille mellom strukturer med ulik utstrekning i tid og rom (se f.eks. Giddens 1984, 181–82).21 

De følgende kapitlene inneholder både teorier og analyser som omhandler strukturer som 

kjennetegner alle kapitalistiske samfunn, og teorier og analyser som er knyttet til bestemte typer 

av slike samfunn, eller bestemte sektorer innenfor dem. Dette begrepet om strukturelle nivåer 

blir viktig for det komparative undersøkelsesopplegget, og jeg kommer tilbake til dette nedenfor 

(1.6). 

Begrepet om institusjonelle områder er viktig i denne sammenhengen: Som 

understreket i en rekke ulike teoretiske retninger, er moderne samfunn (på en vesentlig annen 

måte enn førmoderne) differensiert i en rekke klart atskilte sfærer, eller subsystemer, med en 

særlig stabilitet og autonomi, slik som kapitalistisk markedssfære, sivilsamfunn, kultur, familie 

osv.22 Det dreier seg om subsystemer som er relativt stabile og autonome i den forstand at 

sosiale praksiser innenfor slike områder «trekker grenser» mellom seg selv og omgivelsene, og 

opprettholder et sett av områdespesifikke regler og maktressurser, og utgjør et system av sosiale 

posisjoner som innehas av individer og organisasjoner. Institusjonelle områder har dessuten det 

vi kan kalle en systemkarakter, i den forstand at aktørene er gjensidig «systemisk» avhengige 

av hverandre (inngår i avhengighetsrelasjoner) og underlagt kausale mekanismer som ikke 

kontrolleres av noen bestemt instans innenfor det aktuelle området (se kapittel 2). Disse 

trekkene ved institusjonelle områder kjennetegner den kapitalistiske markedssfæren som 

                                                 
21 Giddens skiller her mellom ulike nivåer for strukturell analyse, der ytterpunktene utgjøres av det han kaller 

strukturelle prinsipper som er konstituerende for en bestemt type samfunn (for moderne, kapitalistiske samfunn, 

selve skillet mellom politisk og økonomisk makt) og strukturelle egenskaper knyttet til mer spesifikke institusjoner 

innenfor disse helhetene. 
22 Jeg bygger her på bl.a. Parsons og Habermas (institusjonell differensiering), Luhmann (sosiale systemer), 

Bourdieu (sosiale felt). Betegnelsen institusjonelt område er hentet fra Bugge (2007, 113f.). Mens begrepet 

institusjon i det følgende brukes i en relativt løs betydning, viser institusjonelle områder altså til mer spesifikke 

sektorer (f.eks. kapitalistiske markeder) og delsektorer (finansmarkeder) innenfor moderne samfunn. Mer om dette 

i kapittel 3 og 4. 
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institusjonelt område, og, ikke minst, de mer spesifikke delområdene av markedssfæren som 

jeg særlig skal analysere: finansmarkedene og banksektoren.  

Et viktig poeng i fortsettelsen er at aktører og praksiser alltid inngår i flere typer 

relasjoner og er formidlet av flere institusjonelle områder. Det dreier seg altså om «relasjoner 

mellom relasjoner», der sosiale prosesser må analyseres som resultat av et samspill mellom 

flere «institusjonelle logikker» eller typer maktforhold (kapitalistiske markeder, stat, kultur 

osv.). På denne måten kan vi si at sosiale prosesser er overbestemt, i den betydning at de på 

samme tid er formidlet av strukturer innenfor flere sideordnede institusjonelle områder, og som 

dels kan være gjensidig avhengige, dels stå i motsetning til hverandre.23 Denne forståelsen 

ligger også til grunn for teorier om strukturelle motsigelser, som spiller en viktig rolle i de 

empiriske analysene (se særlig kapittel 3). 

I de teoretiske og empiriske analysene som følger, vil jeg så langt som mulig forsøke å 

holde fast ved begrepene ovenfor (ulike typer strukturelle forhold, institusjoner, institusjonelle 

områder), men en viss overlapping og glidninger i begrepsbruken vil være vanskelig å unngå. 

1.3 Overordnet tema: Stat og marked – politisk og økonomisk 
makt 

På bakgrunn av disse metateoretiske forutsetningene, skal jeg diskutere noen mer substansielle 

teoretiske spørsmål, som direkte angår problemstillingen – forholdet mellom staten og bankene 

i moderne kapitalistiske samfunn i Vesten.24 Et viktig premiss for denne teoridiskusjonen er at 

dette arbeidet verken handler om stat/politikk eller marked/økonomi: Spørsmålet om statens 

rolle i forbindelse med bankkriser dreier seg ikke primært om forhold innad i staten, slik som 

de administrative/politiske beslutningsprosessene i forbindelse med bankkriser. Det dreier seg 

heller ikke hovedsakelig om forhold innad i banksektoren og finansmarkedene og de 

økonomiske prosessene som leder fram til kriser. Selv om disse politiske og økonomiske 

prosessene utgjør viktige deltemaer i framstillingen, er hovedfokus rettet mot selve forholdet 

                                                 
23 Dette begrepet om overbestemmelse går tilbake til Althusser (2005) [1968] og Poulantzas (1973) [1968] og deres 

analyser av forholdet mellom politiske og økonomiske strukturer i kapitalistiske samfunn. 
24 Denne avgrensingen blir spesifisert nærmere underveis, litt avhengig av den teoretiske konteksten. Når det 

gjelder diskusjonen av forholdet mellom staten og bankene, presiserer jeg det til å gjelde vestlige, liberal-

demokratiske stater med en utviklet kapitalistisk økonomi og et nasjonalt integrert banksystem, knyttet sammen 

av (halv)statlige sentralbanker. Siden 1960-tallet faller dette mer eller mindre sammen med medlemsstatene i 

OECD. 
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mellom politiske og økonomiske prosesser. Problemstillingene er knyttet til nettopp samspillet, 

til atskillelsen og på samme tid den gjensidige avhengigheten, mellom staten og bankene. 

Dette perspektivet er også bestemmende for hvilken type teori som legges til grunn. Den 

teoretiske rammen kan derfor ikke være lukket om verken statlige beslutningsprosesser, slik 

som teorier innenfor statsvitenskap og politisk sosiologi, eller dynamikken i kapitalistiske 

markeder som innenfor samfunnsøkonomi. Det som må stå i fokus, er selve forholdet mellom 

staten og markedssfæren, mellom politisk og økonomisk makt, i moderne kapitalistiske 

samfunn. I tråd med dette perspektivet bygger jeg videre på (teoretiske og empiriske) 

fagtradisjoner som forsøker å gripe dette forholdet som en motsetningsfull helhet. Det dreier 

seg om retninger innenfor historisk sosiologi, institusjonell økonomi, politisk økonomi og 

økonomisk sosiologi, der dette forholdet er et hovedanliggende. Disse retningene befinner seg 

i stor grad i spenningsfeltet mellom Marx’ og Webers forståelser av statsmakt og kapitalisme. 

Etter 1970-tallet har marxistiske og weberianske retninger nærmet seg hverandre og også tatt 

opp i seg viktige innsikter fra Karl Polanyi og Joseph Schumpeter. Arbeider innenfor så vel 

Frankfurterskolen (Offe 1972; Offe og Ronge 1975; Habermas 1977 [1973]), strukturell 

marxisme (Poulantzas 1978; Jessop 1982; 1990), politisk marxisme (Brenner 1977; Meiksins 

Wood 1995; Rosenberg 1994), Polanyi-inspirert institusjonell økonomi (Streeck 2010; Blyth 

2002; Block og Somers 2014), reguleringsteori (Aglietta 1987; Boyer og Saillard 1995) og 

Weber-inspirert statsteori (Giddens 1985; Mann 1988; 1993; Sassen 2006; Bourdieu 2014 

[2012]) deler alle noen grunnleggende oppfatninger om moderne stat og kapitalisme: Moderne 

kapitalistiske samfunn forstås som en historisk unik form for atskillelse av politisk og 

økonomisk makt. På den ene siden statsapparatets kontroll over fysisk tvangsmakt på den annen 

side private eieres kontroll over produktive ressurser. Stat og kapitalistiske markeder blir i tråd 

med dette forstått som gjensidig relativt autonome institusjonelle områder som samtidig står i 

indre motsigelsesfulle avhengighetsforhold til hverandre. Som vi skal se (1.4), er det et 

hovedformål med teorikapitlene å knytte sammen innsikter fra disse ulike retningene og 

teoriområdene. 

I tråd med terminologien ovenfor (1.2) handler det om å undersøke forholdet mellom to 

institusjonelle områder, eller «relasjoner mellom relasjoner». På den ene side har vi relasjoner 

innad i statsapparatet, mellom ulike instanser av staten, bl.a. administrative og politiske 
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organer.25 På den annen side har vi den private banksektoren26 i form av markedsrelasjoner 

mellom konkurrerende kapitalistiske banker, som kontrollerer pengekapital (og systemer for 

kredittformidling og betalingssystemer), og markedsrelasjoner mellom disse og deres kunder: 

låntakere (fra hushold til store foretak), innskytere (fra boligsparere til investorer) og kjøpere 

av andre banktjenester. Og til slutt har vi forholdet mellom disse områdene, dvs. mellom staten, 

som den instansen som besitter monopol på legitime voldsressurser (og på grunnlag av dette: 

juridisk-administrative, finansielle og symbolske ressurser) og banksektoren som er underlagt 

dette monopolet. Det siste er et utpreget tilfelle av det jeg kalte objektive 

avhengighetsrelasjoner, som også er grunnleggende asymmetrisk. 

Det er en rekke vanskeligheter knyttet til analyser av prosesser som på denne måten er 

overbestemte, og som må forklares som et samspill mellom flere institusjonelle områder. I 

tillegg til å undersøke de innvendige relasjonene, maktformene og mekanismene som preger 

det enkelte området, dreier det seg også om å forstå forholdet mellom områder, og dermed 

hvordan relasjoner innenfor institusjonelle områder også er formidlet av relasjonene mellom 

slike områder.27 

Dette er teoretiske problemer som gjelder generelt for studier av forhold mellom alle 

typer institusjonelle områder (f.eks. mellom økonomi og kultur og familie og 

utdanningssystem).28 Det er imidlertid noen særlige utfordringer knyttet til å analysere 

relasjoner som involverer staten: Et hovedpoeng i kapittel 2 og 3 er at staten på ingen måte er 

et institusjonelt område på linje med andre. Det følger av statens territorielle suverenitet at den 

også har karakter av en «metainstitusjon», overordnet alle andre institusjonelle områder 

(kulturen, familien, markedet osv.). Som vi skal se, er den derfor grunnleggende sett både en 

avgrenset sektor og en overgripende universell institusjon, som er konstituerende for det som 

kan kalles moderne nasjonalstater eller statssamfunn. 

Statens forhold til alle andre institusjonelle områder innenfor statssamfunnet er derfor 

grunnleggende asymmetrisk, og statens grenser tilsvarende tvetydige. Staten er en avgrenset 

                                                 
25 Som jeg kommer tilbake til nedenfor, og særlig i kapittel 2, er det likevel helt avgjørende at den moderne staten 

ikke er et institusjonelt område på linje med andre sfærer av samfunnet (marked, kultur, familie osv.) og at 

relasjoner mellom sistnevnte og staten derfor er av en egen type. Staten spiller derimot en særlig rolle i 

konstitueringen av alle andre relativt autonome institusjonelle områder. Dette er helt sentralt for de historiske 

analysene av relasjonene mellom (de økonomiske relasjonene innenfor) banksektoren og (de politiske relasjonene 

innenfor) staten. 
26 Med dette mener jeg banker bundet sammen av en sentralbank innenfor rammen av nasjonal suverenitet og 

nasjonal valuta. Jeg kommer tilbake til dette i kapittel 3 og 4. 
27 «the most neglected zones of history have been zones, as instance the borders between specialties» (Richard 

Bonney 1987, sitert fra Bourdieu 1994, 4). 
28 Et eksempel på dette er Bourdieus analyser av hvordan skolesystemets interne virkemåte formidler og 

reproduserer posisjoner i klassestrukturen på tvers av generasjoner. 
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sektor med begrenset makt, men gjør seg samtidig universelt gjeldende innenfor alle sfærer av 

samfunnet. Et sentralt teoretisk poeng blir å vise hvordan denne dobbeltheten ved staten, som 

felt og «metafelt», på en helt særegen måte preger dens forhold til den kapitalistiske 

markedssektoren (og mer spesifikt til banksektoren): Statens politiske makt er atskilt fra det 

kapitalistiske markedets økonomiske makt – markedet er «utenfor» staten og har sine egne 

kausale mekanismer som staten ikke har kontroll over. Samtidig er markedssfæren «innenfor» 

staten, dels ved at den forutsetter sosiale maktforhold som er understøttet av staten, dels ved at 

den opprettholdes gjennom statlige reguleringer. En side ved dette er at den moderne staten 

også har et særskilt potensial for sentrert maktutøvelse, sammenliknet med alle andre sosiale 

aktører og institusjoner i samfunnet. Jeg skal derfor med utgangspunkt i begrepet om 

metakapasitet (se kapittel 2) undersøke i hvilken grad staten i enkelte situasjoner har kapasitet 

til å endre sosiale strukturer på en intendert (og refleksivt bevisst) måte (se særlig kapittel 7). 

Forholdet mellom staten og markedet (og mellom staten og bankene) må derfor forstås 

som en særegen type relasjon: Det dreier seg her om et utpreget innvendig forhold (Bhaskar 

1998 [1979], 42–43): I kapittel 3 viser jeg hvordan grunnleggende statlige institusjoner 

(voldsmonopol, eiendomsrett osv.) er konstituerende forutsetninger for at en kapitalistisk 

markedssfære overhodet kan eksistere. På samme måte skal jeg i kapittel 4 vise hvordan mer 

spesifikke statlige institusjoner (sentralbank, kontraktsrettslige institusjoner osv.) også er 

konstituerende for bankene og banksystemet, og for systemets stabilitet. Men avhengigheten 

går også den andre veien: Den moderne staten er på sin side kausalt avhengig av den 

kapitalistiske markedssfæren, fordi dens inntekter bygger på beskatning av overskuddet fra 

kapitalistisk virksomhet. Staten er derfor også strukturelt avhengig av bankene, som en 

essensiell del av den kapitalistiske markedssfæren, og av at dette systemet fungerer på en stabil 

måte (se kapittel 4). Forholdet mellom staten og banksektoren dreier seg med andre ord om en 

innvendig relasjon preget av gjensidig avhengighet. Men som vi ser, er det strukturelle forholdet 

samtidig grunnleggende asymmetrisk fordi bankenes (institusjonelle) avhengighet av staten er 

av en annen karakter enn statens (økonomiske) avhengighet av bankene. 

Jeg knytter her an til teorier av Offe (1975) og Giddens (1984, 193ff.) om såkalte 

strukturelle motsigelser. Det som tematiseres her, er hvordan sosiale strukturer på samme tid 

forutsetter hverandre (på en særegen asymmetrisk måte) og ligger til grunn for prosesser som 

er potensielt gjensidig undergravende i sine konsekvenser. Dette perspektivet spiller en viktig 

rolle i de empiriske analysene av bankkrisene. Når jeg bruker nettopp betegnelsen strukturell 

motsigelse, er det bl.a. for å få fram at det ikke dreier seg om en motsigelse i logisk forstand, 
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f.eks. at det er handlingsregler eller prinsipper som motsier hverandre i meningsinnhold. Det 

må isteden forstås som konstellasjoner av strukturer som ligger til grunn kausale mekanismer 

som har undergravende virkninger for de samme strukturene. (Se nærmere diskusjon i kapittel 

3.) 

I de historiske analysene av forholdet mellom staten og bankene er også begrepet om 

reguleringsregimer, eller bankregimer sentralt. Det viser til helheten av de institusjonene som 

preget forholdet mellom staten bankene i de to aktuelle epokene av vestlige kapitalisme. Jeg 

bygger her videre på mer generelle teorier om kapitalistiske faser i den franske 

reguleringsskolen (Aglietta, Lipietz, Boyer), Frankfurterskolen (Habermas, Offe) og Polanyi-

inspirert institusjonell teori (Ruggie, Streeck), Weber-inspirerte teorier om endringer i statens 

rolle (Mann, Giddens) og mer spesifikke analyser av skiftende finansreguleringer (Eichengreen 

Helleiner, Krippner m.fl.). 

Mellom dette nivået av strukturer og nivået av konkrete handlinger og hendelser, spiller 

analyser av kausale mekanismer en viktig rolle. Sosiale strukturer kan ses som 

handlingsbetingelser, i form av fordelinger av maktressurser og institusjonaliserte 

handlingsregler, som på ulike måter (gjennom sanksjoner, kodifisert kunnskap osv.) utløser 

eller fremmer bestemte handlingsmønstre, forstått som kausale mekanismer.29 Det vil her være 

særlig viktig å studere kjeder av kausale mekanismer som jeg vil kalle kausale prosesser. Disse 

kan dels ha form av selvforsterkende prosesser, som utløses under bestemte strukturelle 

betingelser, slik som finansielle bobler og bankkriser er særlig klare eksempler på. 

Det er derfor viktig å understreke at konkrete historiske prosesser alltid er preget av et 

mangfold av slike mekanismer. Ulike kausale mekanismer og prosesser spiller sammen og kan 

forsterke eller «utlikne» hverandre, f.eks. kan likviditetskriser motvirkes av andre mekanismer, 

som statlige innskuddsgarantier, likviditetstilførsel eller nasjonalisering. Fokus vil særlig være 

rettet mot strukturelle motsigelser, og hvordan dette ligger til grunn for mekanismer med 

motstridende virkninger. Det dreier seg også om hvordan kausale prosesser forflytter seg 

mellom institusjonelle områder (f.eks. hvordan bankkriser leder til bestemte statlige mottiltak) 

og utløser mekanismer som undergraver det opprinnelige formålet (f.eks. hvordan 

krisehåndteringen undergraver statens legitimitet). 

                                                 
29 Jf. punkt 1.2 ovenfor. I det følgende bruker jeg betegnelsene mekanismer og kausale mekanismer om hverandre. 
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1.4 Empirisk materiale 

De historiske analysene (kapittel 5 til 9) bygger på et stort empirisk materiale, i form av 

skriftlige kilder. Dels dreier det seg om primærkilder, i første rekke norsk historisk statistikk 

(Statistisk Sentralbyrå, Norges Bank, Finans Norge), Stortingsreferater, andre politiske 

dokumenter (Stortingsmeldinger, komitéinnstillinger) og andre offentlig tilgjengelige, 

skriftlige kilder (aviser, biografier, populærvitenskapelig framstillinger). Ikke minst spiller 

ulike typer offentlige utredninger en viktig rolle, der rapporten fra Stortingets 

granskningskommisjon om bankkrisa (Dok. 17, 1997–98) og dokumentasjon i riksrettssaken 

mot Abraham Berge (1927) er de mest sentrale.30 Statistisk materiale om finansmarkeder og 

bankkriser i andre vestlige land i de samme epokene, har også vært viktig (fra IMF, OECD, 

BIS, EEAG). Det samme gjelder historiske oversikter og databaser (bl.a. Laeven og Valencia 

2008; 2012; Abidad et al. 2008). 

I historisk metode skiller man mellom to ulike måter å bruke denne typen kilder på, som 

henholdsvis beretning og levning (se f.eks. Dahl 1986, 31–32). Brukt som beretning anvendes 

kilder som belegg for de faktiske historiske hendelsene de utsier noe om, mens de brukt som 

levning fungerer som informasjon om den konteksten kilden har blitt til under. 

For noen av kildene ovenfor, slik som referater fra Stortinget og offentlige 

styringsdokumenter, bruker jeg materialet i stor grad som levninger, i betydningen 

dokumentasjon av den ideologisk og politiske konteksten for krisene og krisehåndteringen. 

Dette gjelder særlig for analysene i kapittel 9, der hovedtemaet ikke er de faktiske historiske 

beslutningene, men de hegemoniske tenkeformene (innenfor statsadministrasjonen, det 

politiske systemet og offentligheten) som beslutningene bygde på – eller brøt med. Det sentrale 

her er både hvilke oppfatninger som var dominerende i de to historiske epokene, og hvilke 

avgjørende variasjoner det var mellom ulike aktører og grupper. 

Det samme gjelder i noen grad for kilder som offentlig statistikk og utredninger. Som 

bl.a. Giddens (se f.eks. 1985, 180; 1990, 42ff.) har pekt på, kan man ikke tenke seg en moderne 

stat uten disse formene for fortolkning, overvåking og refleksjon over egne 

handlingsbetingelser: Den norske staten kunne f.eks. ikke fungert uten tilgang til statistisk 

materiale om de institusjonelle områdene som er gjenstand for offentlig styring. Disse kildene 

sier derfor også noe viktig om den historiske konteksten de har blitt til under, som i seg selv er 

et interessant forskningstema. Jeg diskuterer nedenfor (se særlig kapittel 8) bl.a. hvordan 

                                                 
30 Når det gjelder nærmere spesifisering av kilder knyttet til de to krisene, se kapittel 5. 
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historiske endringer i omfanget av offentlig statistikk og utredningsarbeid er uttrykk for 

endringer i statens reguleringskapasitet, og dermed for hvilken type stat vi står overfor. Dette 

er i seg selv interessante problemstillinger uavhengig av den faktiske informasjonen det gir av 

de historiske forløpene. 

I hovedsak brukes imidlertid de historiske kildene som beretning om de historiske 

forholdene de direkte omhandler (historiske hendelser, politiske prosesser, aggregerte 

økonomiske størrelser osv.), og som har vært underlagt kildekritiske vurderinger. Offentlige 

utredninger og offisiell statistikk som utgjør en vesentlig del av dette kildematerialet, står her i 

en særstilling. Dette er dokumentasjon som er produsert av instanser i staten med relativt stor 

autonomi overfor bestemte særinteresser, og der betingelsene i hovedsak er gode for å etablere 

kunnskap med høy troverdighet, objektivitet og nøyaktighet. (De strukturelle forutsetningene 

for dette, og forholdet mellom statlige interesser og andre særinteresser, blir drøftet nærmere i 

kapittel 2.) Den brede tilgangen til denne typen (offisielle statlige) kilder har derfor gjort det 

mulig å skaffe pålitelig historisk belegg uten å gå grundigere inn i andre primærkilder, slik som 

offentlige (korrespondanse, referater, interne notater) og private arkiver (bankregnskaper, 

årsmeldinger) eller intervjuer med sentrale aktører. Dette har også, i hvert fall et stykke på vei, 

gjort det mulig å skaffe sammenliknbare data fra begge krisene, noe som av åpenbare grunner 

ville vært umulig når det gjelder f.eks. intervjuer. 

Det faktum at de viktigste kildene er produsert av og for det som er denne undesøkelsens 

viktigste gjenstand, nemlig den norske staten, innebærer imidlertid også noen vesentlige 

problemer. Dette gjelder ikke bare de sekundære kildene i form av utredninger, granskninger 

og oppdragsforskning, men også primærkilder som politiske dokumenter og offentlig statistikk, 

der kategoriene er utformet for statens behov (selv om det er mulig å gjøre egne 

sammenstillinger og analyser).31 

Et første (og mindre alvorlig) problem er at analysene i for stor grad kan ha blitt styrt av 

kildene. Et viktig forhold er at staten på 1990-tallet (med sine langt større apparater for 

«refleksiv selvregulering») var i stand til å produsere enormt mye mer relevant empirisk 

materiale enn 1920-tallsstaten (noe som i seg selv utgjør en interessant historisk forskjell, og 

som jeg kommer tilbake til i kapittel 8).32 Det betyr at jeg i mange tilfeller mangler materiale 

av tilsvarende kvalitet og bredde fra 1920-tallet, og som kunne ha åpnet for andre analyser. 

                                                 
31 «Thus many kinds of social research operate with categories used in official statistics even though they are often 

based on bad or incoherent abstraction» (Sayer 2000, 19). 
32 Giddens snakker i denne forbindelse om systemenes økende grad av «refleksiv selvregulering». Se nærmere 

drøfting i kapittel 3 og 8.  



19 

 

F.eks. ville mer materiale om bankenes utlån og utlånstap og om bankkonkurser på 1920-tallet, 

gjort det mulig å gjøre mer omfattende sammenlikninger på grunnlag av mine problemstillinger. 

Men bare å komme et lite stykke i den retningen, ville krevd omfattende studier av bankarkiver. 

Et annet og mer alvorlig spørsmål, er i hvilken grad bruken av statens egne kilder, er 

forenlig med vitenskapelig autonomi i forhold til statsapparatet: Som Bourdieu har understreket 

sterkere enn de fleste, vil forskning om staten alltid stå i fare for ukritisk å innta statens eget 

perspektiv og reprodusere statens egen selvforståelse: «Ved å tenke om staten står man alltid i 

fare for å overta (eller å bli overtatt av) statens egen tenkning, dvs. å anvende tankekategorier 

på staten, som den selv har produsert og garantert, og derved miserkjenne statens mest 

grunnleggende sannhet» (Bourdieu 1994, 1). Hans advarsel om at «staten samtidig tenker seg 

selv gjennom de som forsøker å tenke om den» (Bourdieu 1994, 2) er i høyeste grad relevant 

for dette prosjektet. Mitt materiale dreier seg på mange måter nettopp om hvordan bankkrisene 

er «tenkt av staten», dels direkte av de ulike administrative og politiske statsapparatene som 

håndterte krisene (Norges Bank, Finansdepartementet, regjeringen), dels indirekte av de 

politiske partiene og den politiske offentligheten, av forskere og granskningskommisjoner på 

oppdrag av regjeringen og Stortinget og av historikere på oppdrag av de berørte statlige etatene 

(Norges Bank, Finansdepartementet) eller i regi av slike etater (Norges Bank, Statistisk 

sentralbyrå).33 Som nevnt er statens forståelse av krisene i seg selv interessant, og likheter og 

forskjeller i disse oppfatningene er et viktig tema i dette prosjektet. Men det betyr også at mitt 

materiale er grunnleggende preget av de begrensningene som ligger i statens eget perspektiv: 

Sett herfra tas de institusjonelle forutsetningene for krisene i stor grad for gitt, og dermed også 

det grunnleggende maktforholdet mellom staten og bankene, og mellom ulike instanser 

innenfor staten. Analyser skrevet i etterkant av krisene, er derfor tilbøyelige til å «naturalisere» 

disse institusjonelle ordningene som gjelder på det aktuelle tidspunktet, der tidligere historie 

(og radikale alternativer) er fraværende eller ses som unaturlige avvik fra de gitte ordningene. 

En implisitt normativ målestokk for de fleste analysene av de to bankkrisene, er hva staten 

kunne ha gjort annerledes for å hindre krisa og for å løse den, men hele tida gitt disse 

institusjonelle forutsetningene. I mange tilfeller gjøres også ureflekterte forutsetninger om 

historisk framskritt og om stadig høyere nivå av rasjonalitet fra statens side.34 

                                                 
33 Det er også et faktum at mitt eget prosjekt er statlig finansiert (Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo) og 

utført innenfor et forskningsmiljø som tradisjonelt har en «naturlig tilbøyelighet» til å forstå staten som en 

representant for «allmenn fornuft». 
34 F.eks. utgjør de reguleringene som preget bankregimet 1945–73 i svært begrenset grad en referanseramme for 

disse analysene. 
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En utfordring i dette prosjektet har derfor vært å unngå at mine analyser reproduserer 

de tankeformene som gjelder for den statlig-administrative konteksten eller «det politiske 

feltet» der det empiriske materialet er produsert, det Bourdieu kaller feltenes illusio og doxa (se 

f.eks. Bourdieu 1999 [1997], 105). For å kunne forfølge selvstendige problemstillinger kreves 

det at man, i hvert fall et stykke på vei, bryter med tenkemåter og implisitte premisser som 

gjelder innenfor de statlige institusjonene som undersøkes (Finansdepartementet, Norges 

Bank).35 Et eksempel er de aktuelle offentlige utredningenes analyser hva som er «gode» eller 

«dårlige» administrative og politiske beslutninger, og fokus på hva som på ulike tidspunkter 

kunne og burde vært gjort annerledes. Samtidig blir statens grunnleggende målsettinger og 

eksisterende institusjonelle struktur i stor grad oversett eller tatt for gitt («naturalisert»). Man 

går da utenom spørsmålet om hvorfor bestemte handlingsalternativer framstår som naturlige 

eller det hele tatt mulige (og motsatt, hvilke som ikke var det), og hvilke strukturer som var 

bestemmende for dette rommet av mulige handlingsalternativer. 

Min forholdsregel mot denne typen problemer har vært å forsøke å holde fast ved en 

autonom problemstilling, som er begrunnet teoretisk og ikke på en ureflektert måte er avledet 

av statlige styringsbehov. Jeg kommer tilbake til dette i diskusjonen av teori i avsnitt 1.5 

nedenfor. 

1.5 Epistemologiske forutsetninger: teori og empiri 

Teoretiske diskusjoner utgjør en viktig del av denne avhandlingen. De hovedsakelig teoretiske 

kapitlene (2 til 4 og kapittel 6) har et omtrent like stort omfang som de empiriske (5 og 7 til 10) 

og er helt avgjørende for helheten. Det er her problemstillingen knyttet til endringer (og 

stabilitet) i forholdet mellom staten og bankene formuleres, som igjen ligger til grunn for valg 

av historiske case (to norske bankkriser i to avgjørende forskjellige epoker), og ikke minst 

hvilken kategori eller analyseramme (analytic frame) de historiske casene tilhører, m.a.o. «hva 

casene er case av» (se f.eks. Ragin 1994, 60–66, se også 1.6 nedenfor). Dette er i neste omgang 

bestemmende for hvilke aspekter ved de to bankkrisene som skal analyseres. 

Teorikapitlene kan imidlertid også leses som en relativt selvstendig del av avhandlingen, 

fordi de inneholder diskusjoner som har mye bredere relevans enn det som direkte angår 

                                                 
35 Bourdieu (se f.eks. 1993 [1980], 26) betoner at samfunnsvitenskapene må foreta et epistemologisk brudd med 

de sosiale aktørenes egne forståelsesrammer (også slik disse er nedfelt i skriftlig materiale). 
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analysen av de to bankkrisene. Som jeg var inne på ovenfor, forholder jeg meg til teorier hentet 

fra ulike teoritradisjoner (marxistiske, weberianske, institusjonelle), som tematiserer ulike 

institusjonelle områder (teorier om moderne stat, kapitalisme, finansiell ustabilitet), og med 

ulik avgrensing i tid og rom (teorier om vestlig kapitalisme vs. mer avgrensede epoker). 

Formålet er dels å diskutere viktige teoretiske motsetninger i synet på stat og økonomi, dels å 

knytte sammen ulike retninger og utvikle teorier om forholdet mellom staten og bankene. Jeg 

ser på dette som en relativt selvstendig del av prosjektet, som har interesse uavhengig av den 

funksjonen den har for de empiriske analysene. 

Teoridelen må imidlertid på ingen måte betraktes som selvtilstrekkelig begrepsanalyse 

eller «apriorisk» sosialfilosofi, som ikke kommer til anvendelse i de empiriske analysene – eller 

at sistnevnte reduseres til demonstrasjoner eller eksempler av på forhånd gitte teorier eller 

modeller. Det er tvert imot helt avgjørende at den teoretiske forståelsen blir satt på prøve i møte 

med det historiske materialet og ikke gjør seg immun overfor ny historisk kunnskap. Dette betyr 

imidlertid ikke at disse teoriene (eller samfunnsvitenskapelig teori overhodet), kan konfronteres 

og testes i møte med historisk empiri på noen direkte måte: Framgangsmåten er på ingen måte 

deduktiv slik det foreskrives innenfor hypotetisk-deduktiv metode (se f.eks. Hempel 1966) der 

man med utgangspunkt i universelle lovhypoteser utleder testimplikasjoner som deretter 

konfronteres med empiriske materiale, som enten bestyrker eller falsifiserer hypotesen. Fordi 

de fleste i dag har oppgitt tanken om denne typen sosiale lovmessigheter, har en slik tilnærming 

få tilhengere i samfunnsvitenskapene. 

De teoretiske og de historisk-empiriske kapitlene henger derimot sammen på andre og 

mer indirekte måter. Det er viktig å understreke at teoriene som diskuteres her, allerede i 

utgangspunktet er fundert i historiske/empiriske undersøkelser. Teorikapitlene som følger (til 

forskjell fra de metateoretiske forutsetningene som ble diskutert i avsnitt 1.2 ovenfor), 

inneholder i liten grad generelle teorier og begreper med transhistorisk gyldighet, verken i 

betydningen grunnleggende sosialteori (forholdet aktør/struktur, forholdet mellom 

fordeling/anerkjennelse, økonomi/kultur osv.), universelle teorier i betydningen «grand theory» 

(i tradisjonen etter Parsons) eller generelle (transhistorisk gyldige) mekanismer.36  

Jeg diskuterer isteden hovedsakelig det vi kan kalle «totaliserende mellomnivåteorier» 

i den vide betydningen av teorier med en klar tid- og rom-avgrenset gyldighet: Det dreier seg 

om teorier som primært foregir å si noe om moderne kapitalistiske samfunn, og om bestemte 

typer av slike samfunn, basert på empirisk analyser. (Se også diskusjonen av strukturelle nivåer 

                                                 
36 Mekanismer slik det f.eks. defineres av Elster (1998, 45). 
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ovenfor, og nærmere drøfting av generaliseringsnivåer nedenfor i avsnitt 1.6.) Dette gjelder 

også de mest generelle/abstrakte diskusjonene av den moderne staten og forholdet mellom stat 

og marked i kapittel 2 og 3: Det dreier seg om teorier som allerede i utgangspunktet er basert 

på empiriske analyser, og som derfor også i prinsippet kan korrigeres i møte med ny empirisk 

kunnskap. 

Formålet med analysene av historiske aktører og prosesser dreier seg derfor ikke bare 

om å forklare beslutninger/handlinger med utgangspunkt i etablert kunnskap om sosiale 

strukturer og kausale mekanismer (forklare det «partikulære» med det «generelle»). Et like 

viktig formål er å gå motsatt vei, å analysere («partikulære») handlinger/prosesser for på den 

måten å skaffe ny teoretisk kunnskap om mer generelle strukturer og mekanismer. De 

innledende kapitlene er ikke bare en framstilling av eksisterende forskning, men bygger også 

på de empiriske analysene i kapitlene som følger. Mange av de teoretiske kategoriene og 

kausale mekanismene som framstilles i teoridelen (særlig de som mer spesifikt omhandler 

forholdet mellom staten og bankene), er blitt modifisert i lys av det historiske materialet. 

Som jeg skal forsøke å vise, er nettopp studier av uvanlige hendelser som bankkriser 

særlig interessante som utgangspunkt for teoriutvikling. Nettopp fordi slike kriser er en type 

«partikulære» og «ekstreme» unntakssituasjoner, kan analyser av dem avdekke strukturelle 

trekk ved institusjoners «generelle» og «normale» virkemåte, som ellers kan overses eller tas 

for gitt. Empiriske analyser av nasjonale bankkriser kan på denne måten bidra til generell 

kunnskap om bankregimer av samme type, og særlig om maktforholdet mellom staten og 

bankene. Som vi skal se, blir spørsmål om statens kapasitet og legitimitetsgrunnlag og om dens 

strukturelt betingede, motstridende interesser her satt på spissen. Når jeg analyserer den norske 

statens intervensjon i banksystemet, er et av formålene derfor også å bidra til kunnskap om 

denne typen underliggende maktforhold mellom staten og bankene, og mellom staten og den 

kapitalistiske markedssfæren som helhet, forhold som gjelder også uavhengig av de aktuelle 

bankkrisene og intervensjonene.37 

Dette arbeidet har derfor ikke en «deduktiv» struktur i den forstand at empirikapitlene 

er å regne som illustrasjoner eller som testing av teorier. Likevel følger framstillingen et 

deduktivt mønster: Jeg går fra relativt abstrakte og generelle teoretiske begreper i retning av 

                                                 
37 På samme måte kan bankkriser som fenomen si noe om kapitalistiske markeders normale virkemåte: Studier av 

finansiell ustabilitet har vist (se kapittel 4) at slike markeder «er tilbøyelige til» å utvikle ustabile gjeldsstrukturer, 

men som bare under bestemte betingelser bryter sammen og fører til bankkriser. Dette samsvarer godt med det 

synet på samfunnsvitenskapelig metode og på relevansen av casestudier man finner innenfor retningen kritisk 
realisme (se f.eks. Bhaskar 1998 [1979]; 2009 [1986]; Sayer 2000; Steinmetz 1998; 2004; Gorski 2013). 
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mer konkrete og spesifikke, som deretter anvendes i de empiriske analysene. Denne deduktive 

framstillingsformen fra det allmenne til det særegne gjelder også internt i teorikapitlene. Et 

viktig anliggende her er å vise sammenhenger mellom teorier som befinner seg på ulike 

abstraksjons- og generaliseringsnivåer, og de mer konkrete teoriene bygger på de mer abstrakte. 

Som vi skal se, henger dette nøye sammen med det skillet jeg gjorde ovenfor (1.2) mellom ulike 

strukturelle nivåer, med ulik kausal status og ulik utstrekning i tid og rom. Teorikapitlene 

begynner med de mer abstrakte teoriene, som viser til mer grunnleggende strukturer, slik som 

forholdet mellom (moderne) stat og samfunn, og beveger seg i retning av mer konkrete og 

komplekse teorier, slik som forholdet mellom staten og bankene i ulike epoker. Denne 

framstillingsformen er imidlertid ikke deduktiv i den forstand at det underveis ikke føyes til noe 

som ikke allerede lå i premissene. Når jeg beveger meg i retning av høyere grad av 

konkretisering og kompleksitet, trekker jeg tvert imot hele tida inn ny empirisk kunnskap. Når 

jeg f.eks. går over fra å diskutere forholdet mellom staten og bankene i kapitalistiske samfunn 

til det mer spesifikke forholdet i det jeg kaller nyliberale bankregimer, er det nødvendig å føye 

til teoretiske kategorier og empirisk kunnskap som ikke er inneholdt i førstnevnte teorier.38 

Denne framstillingsmåten, fra det abstrakte og generelle i retning av det konkrete og komplekse, 

går langs to ulike dimensjoner (jf. diskusjonen av strukturelle nivåer ovenfor): 

For det første tematiseres strukturer på ulike nivåer innenfor ett og samme samfunn eller 

type av samfunn. Jeg starter med de mest allmenne spørsmålene om forholdet mellom stat og 

samfunnet (kapittel 2) og stat og markedssfære (kapittel 3) i vestlige kapitalistiske samfunn 

(slik dette ble avgrenset ovenfor). I kapittel 4 går jeg videre til forholdet mellom staten og 

banksektoren. Jeg knytter her an til teorier som spesifikt omhandler finansmarkedenes logikk, 

særlig teoretiske og historiske analyser av finansiell ustabilitet (Minsky 1986; Kindleberger 

1996 [1978]; Reinhardt og Rogoff 2009; Østrup 2008) og av forholdet mellom stat, banker og 

globale finansmarkeder (Ingham 2004; Goodhart 1988; 1995). Ambisjonen er å vise 

sammenhengen mellom grunnleggende strukturelle forhold (forholdet mellom stat og samfunn) 

og mer særegne og komplekse, slik som motsigelsen mellom statlige interesser og finansielle 

mekanismer. Viktige begreper her er statens dobbelthet som sektor og totalitet, statsapparat og 

statssamfunn, og om en grunnleggende strukturell motsigelse mellom stat og marked – og 

                                                 
38 Se f.eks. Jessop (1982, 213–220), der dette er sentralt for hans «method of articulation». Se her også f.eks. 

Callinicos (2001, 239–40; 2007), og Callinicos og Rosenberg (2008, 89–91). Begge bygger her bl.a. på Marx’ 

framstilling av «sosialøkonomiens metode» i innledningen til Grundrisse (Marx (1953 [1857]), gangen fra mer 

abstrakte begreper som produksjon til mer konkrete begreper som kapitalistisk produksjonsmåte og videre til 

begreper om verdensmarked og kriser. 
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hvordan dette igjen ligger til grunn for motstridende mekanismer i forbindelse med statens 

håndtering av bankkriser. 

For det andre omhandler teoriene strukturer med ulik avgrensing i tid og rom. De 

innledende kapitlene omhandler relativt generelle trekk ved vestlige kapitalistiske stater, fra 

siste del av 1800-tallet og fram til i dag, m.a.o. strukturer som er felles for begge de to epokene 

som analyseres. I kapittel 4 og 6 trekker jeg inn teorier som spesifikt skiller mellom 

kapitalistiske faser (jf. ovenfor nevnte arbeider av reguleringsskolen, weberiansk teori osv.) og 

skiftende former for regulering av finansmarkedene i det 20. århundret (Eichengreen 1995; 

1996; Helleiner 1994; m.fl.). Dette leder fram til idealtypiske bestemmelser av det jeg kaller 

henholdsvis klassisk liberale og nyliberale bankregimer som preget hver av de to periodene (og 

bankkrisene) som omfattes av den historiske analysen. Til sammen danner dette grunnlaget for 

den komparative analysen av de to norske bankkrisene. 

Det kan her innvendes at det er en motsetning mellom denne teoretiske rammen og at 

analysen er begrenset til to norske bankkriser. Mitt svar er at jeg har forsøkt å sette parentes 

rundt mye av det særnorske ved krisene og krisehåndteringen, og isteden fokusert på de 

strukturene og mekanismene som i størst grad kan tenkes å ha gjort seg gjeldende i andre 

samfunn av samme type.39 For å bygge opp om dette perspektivet har jeg som nevnt også i 

trukket inn stoff om bankkriser i andre land i de samme periodene, og der analysen av den 

globale finanskrisa 2007–10 har fått stor plass: I hvilken grad gjelder funnene (knyttet til 

likheter og forskjeller) fra analysene av de to norske krisene også her? 

Enkelte nasjonale institusjonelle forhold som i viktige henseender var felles for begge 

krisene (partisystem, politisk-administrativ kultur og politiske institusjoner og (i mindre grad) 

klassestruktur og bankstruktur), har isteden fungert som konstante faktorer, som felles 

«randbetingelser», for analysene av strukturene og mekanismene som står i fokus (og som på 

den måten har gjort undersøkelsesopplegget enklere). Tilsvarende har forskjeller mellom 

krisene som er særegne for Norge og i liten grad kan knyttes til grunnleggende strukturelle 

endringer, blitt skjøvet i bakgrunnen: Jeg har derfor lagt liten vekt på de mer spesifikke 

forbindelsene mellom representanter for statsapparatet, politiske partier og bankene i hver av 

de to epokene, hvilke personer (og nettverk) som kontrollerte ledende statlige posisjoner osv. 

Valget av to norske kriser har også gjort tilgangen til data enklere, og jeg har kunnet trekke på 

mine generelle kunnskaper om den historiske konteksten. At begge krisene fant sted i samme 

                                                 
39 Selv om begge de casene som analyseres er norske, forsøker jeg altså å unngå den kritikken som er rettet mot 

både norsk historie og norsk sosiologi for «metodologisk nasjonalisme». Se f.eks. Andersson 2007; Tvedt 2012. 
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land, har ikke minst gjort at historiske data (historisk statistikk, institusjonshistorie) om de to 

krisene i større grad er sammenliknbare. 

Et annet viktig metodeproblem i denne forbindelse er spørsmålet om i hvilken grad de 

to casene er kausalt uavhengige av hverandre mht. de faktorene som skal forklares. Dette 

berører det som gjerne omtales som Galtons problem (se f.eks. Goldthorpe 1997).40 Det kan 

innvendes at den norske statens erfaring med bankkrisa på 1920-tallet hadde en avgjørende 

betydning for håndteringen av 1990-tallskrisa (enten direkte eller indirekte gjennom ulike 

former for stiavhengighet) – noe som taler imot mitt fokus på den samtidige strukturelle 

konteksten. Dette er en viktig prinsipiell innvending, men spørsmålet kan imidlertid ikke 

avgjøres a priori, og må undersøkes empirisk/historisk. De historiske analysene viser her at 

erfaringer fra den norske 1920-tallskrisa gjennomgående hadde liten betydning for hvordan 

bankene og staten håndterte krisa på 1980- og 90-tallet. Den sistnevnte inntraff nesten 70 år 

senere og innenfor et helt annet bankregime. Dette taler for at analyser av stiavhengighet i denne 

sammenhengen kan settes til side (se også kapittel 5 og 6). 

Når jeg plasserer norske bankreguleringer og krisehåndteringer i sammenheng med 

epoker i global kapitalisme, beveger jeg meg inn på området til den enorme 

forskningslitteraturen om varieties of capitalism, som bl.a. vektlegger det særegne ved norske 

og nordiske politisk-økonomiske institusjoner (se f.eks. Mjøset 1986; Sejersted 2005). Det 

gjelder både analyser av det særegne ved den nordiske/sosialdemokratiske 

velferdsstatsmodellen (se f.eks. Esping-Andersen 1990) og av den norske/nordiske 

arbeidslivsmodellen (demokratisk korporativisme, trepartssamarbeid osv.) (se f.eks. Cappelen 

2016). I det følgende skal jeg argumentere for at når det gjelder regulering av banker og av 

valuta- og finansmarkeder, gir det langt mindre mening å snakke om en norsk eller nordisk 

«modell», i hvert fall hvis vi ser bort fra perioden 1945–1975. Både før og etter har det tvert 

imot vært en høy grad av konvergens i det jeg kaller bankregimer mellom sentrumsstatene i 

vestlig kapitalisme, og der Norge ikke har vært noe unntak. Hvis vi trekker linjene fram til i 

dag, blir dette enda tydeligere. Min analyse kan derfor ses som et indirekte argument for å 

nyansere forskningen om det særegne ved «den norske modellen». 

                                                 
40 Betegnelsen stammer fra den britiske forskeren Francis Galton, fra en debatt innenfor antropologien i 1889. 
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1.6 Komparativ metode 

Den historiske analysen er lagt opp som en systematisk sammenlikning av to likeverdige 

historiske case. Komparative metoder i samfunnsvitenskapene blir ofte framstilt som en 

mellomvei mellom et «idiografisk» vitenskapssyn, der målet er å forklare unike historiske 

forløp eller forstå særskilte sosiale sammenhenger, og et «nomotetisk», der målet er å avdekke 

lovmessige sammenhenger, gjerne ved å analysere et stort antall case ved hjelp av statistiske 

metoder. Det komparative opplegget som benyttes her, skiller seg da også på den ene side fra 

faghistoriske analyser av de to bankkrisene (se nedenfor 1.7) og på den annen side fra variabel-

orienterte statistiske analyser av bankkriser (se f.eks. Bordo et al. 2001; 1999; Reinhart og 

Rogoff 2008b; Vaugirard 2007). Innenfor historisk-komparativ forskning er det imidlertid en 

rekke ulike retninger som bygger på til dels helt forskjellige ontologiske og epistemologiske 

forutsetninger. (Se f.eks. Skocpol og Somers 1980; Ragin 1987.) Av disse har mitt 

analyseopplegg mange fellestrekk med den mer spesifikke tradisjonen som Mahoney og 

Rueschemeyer (2003) har betegnet som komparativ historisk analyse.41 

For det første dreier ikke den historiske analysen seg primært om å fortolke kulturelle 

mønstre eller analysere historiske diskurser, men om å forklare årsakene til historiske hendelser 

og prosesser ved å avdekke kausale sammenhenger. Riktig nok vil de intersubjektive 

fortolkningsrammene eller diskursene (nasjonale, profesjonsbestemte osv.) som var konteksten 

for statens håndtering av de to krisene, være et sentralt tema: Ved å se på de rådende (eksplisitte 

og implisitte) oppfatningene av statens rolle i økonomien, kan man f.eks. forklare hvilke 

krisetiltak som i utgangspunktet ble vurdert å settes i verk, og om de ble sett på som legitime. 

Slike forståelsesrammer kan altså også ses som strukturelle grenser for statlig politikk. 

Men denne typen analyser er på ingen måte tilstrekkelige. For å forklare håndteringen 

av de to krisene må man også se på «ikke-diskursive» strukturelle forhold (jf. diskusjonen av 

strukturbegrepet ovenfor), i første rekke det som angår det relative maktforholdet mellom staten 

og bankene. En viktig del av dette prosjektet vil derfor dreie seg om empiriske undersøkelser 

av slike strukturelle betingelser for krisehåndteringen i de to epokene, slik som statens 

maktkapasitet (administrativ, finansiell osv.) og dens grad av avhengighet av banksektoren. 

Ved å trekke inn slike forhold, blir det også mulig å forklare hvorfor staten i mange tilfeller 

valgte krisestrategier som var i direkte strid med rådende oppfatninger og fortolkningsrammer, 

og som bidro til å undergrave dens legitimitet. 

                                                 
41 Dette faller mer eller mindre sammen med den retningen Skocpol og Somers (1980) betegner som analytisk 
komparativ historie. 
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For det andre behandles de historiske casene holistisk, i den forstand at krisene (og 

statens håndtering av dem) betraktes som helheter, som historiske prosesser med en indre 

sammenheng (Ragin 1987, ix–x). Framfor å isolere effekten av enkeltvariabler, vektlegger jeg 

såkalt kausal kompleksitet, konstellasjoner av årsaker, der én og samme årsaksfaktor kan ha 

helt ulike virkninger avhengig av hvordan den interagerer med andre faktorer. I dette prosjektet 

dreier det seg særlig om å undersøke hvordan samspillet mellom økonomiske og politiske 

strukturer ligger til grunn for motsigelsesfulle prosesser. For å få fram disse mekanismene har 

det likevel vært nødvendig å gjøre analytiske skiller mellom ulike aspekter og delprosesser 

innenfor hvert av casene, såkalte «case within case»-analyser (Hall 2003; Goertz og Mahoney 

2012, 87ff.). Jeg gjør bl.a. et overordnet skille mellom tre ulike aspekter ved de to krisene som 

undersøkes særskilt i hvert sitt kapittel: statens avhengighet av bankene, dens 

reguleringskapasitet og dens legitimitetsgrunnlag (se også 1.8 nedenfor). Disse tre faktorene 

må imidlertid ikke behandles som isolerte årsaksvariabler, men er forhold som hele tiden må 

ses i sammenheng med hverandre.42 Denne framgangsmåten betyr også at mange av de samme 

historiske hendelsene blir analysert flere ganger fra flere ulike perspektiver. F.eks. blir 

innføringen av ordningen med offentlig administrasjon av krisebanker i 1923 og 

statsovertakelsen av de norske storbankene i desember 1991 analysert mht. hvert av de tre 

aspektene ovenfor, i tre ulike kapitler. 

Mange som arbeider med denne typen historisk komparativ analyse (også av komplekse 

kausalsammenhenger), har vært inspirert av John Stuart Mills (1978 [1843], 388ff.) 

kvasieksperimentelle tilnærming og de såkalte samsvars- og forskjellsmetodene (se f.eks. Ragin 

1987). Formålet med disse er å avdekke bestemte invariante mønstre av årsaksfaktorer og utfall, 

forstått som nødvendige og/eller tilstrekkelige historiske betingelser for bestemte hendelser.43 

Dette prosjektet (og på dette punktet atskiller det seg fra enkelte undergrupper av 

historisk komparativ analyse) har lite til felles med denne typen studier. Allerede i 

utgangspunktet gjør begrensningen til kun to case det uaktuelt å anvende slike formaliserte 

metoder (f.eks. til å analysere forholdet mellom ulike typer politiske regimer og utfallet av 

bankkriser).44 For å styrke bestemte årsaksforklaringer trekker jeg riktig nok inn materiale fra 

bankkriser i andre land i samme tidsrom (og dessuten fra den globale krisa 2007–10), men ikke 

                                                 
42 Den indre forbindelsen mellom disse tre aspektene blir dessuten drøftet mer eksplisitt i konklusjonen. 
43 Skocpol (1979) er blant dem som sterkest har fremmet en slik tilnærming innenfor historisk sosiologi. se også 

Skocpol og Somers (1980). 
44 Uavhengig av denne begrensningen er det grunnleggende problemer med å anvende denne typen 

kvasieksperimentelle tilnærminger i samfunnsvitenskapene (se f.eks. Ragin 1987, 34–52; Sewell 2005, 91ff.). 
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med samme strenge analytiske design som i ovennevnte studier. Det som kommer nærmest en 

slik kvasieksperimentell tilnærming, er analysene av forholdet mellom statens avhengighet av 

banksektoren og dens press til å intervenere (se kapittel 6 og 10), der jeg bl.a. diskuterer 

kontrafaktiske hypoteser knyttet til spesifikke kausalsammenhenger. Men også her dreier det 

seg primært om å avdekke kausale mekanismer og prosesser (se nedenfor) og ikke i seg selv å 

identifisere invariante mønstre av årsaksfaktorer og utfall. 

Dette fraværet av rigide analyseopplegg er én av grunnene til at komparative historiske 

analyser ofte kritiseres for å ligge for nær tradisjonell idiografisk historievitenskap og i for liten 

grad bidrar til kunnskap om generelle sammenhenger (se f.eks. Lieberson 1992; Goldthorpe 

1997). Komparative studier med et lite antall case blir da i beste fall sett som en kilde til 

utvikling av teorier og begreper, som må undersøkes nærmere med kvantitative metoder. Som 

nevnt er teoriutvikling riktig nok et selvstendig moment i dette prosjektet, men det er her viktig 

å peke på at dette prosjektet har et tredje fellestrekk med komparativ historisk analyse: 

Komparative arbeider, også av denne typen som behandler et lite antall case, er også velegnet 

til å etablere generell kunnskap om generelle årsakssammenhenger. Men istedenfor å bygge 

denne kunnskapen på observasjon av regelmessigheter på tvers av rekke case, dreier det seg her 

om å avdekke kausale mekanismer eller kausale prosesser, slik dette ble definert ovenfor (1.2). 

Det dreier seg om å undersøke sosiale strukturer som er bestemmende for sosiale aktørers 

handlingsbetingelser, og som dermed utløser bestemte kausale mekanismer, i betydningen 

sekvenser av handlinger som frambringer bestemte effekter (se f.eks. Hall 2003; George og 

Bennett 2005, 135f.). Fordi alle observerbare utfall vil være produkt av et samspill mellom en 

rekke mekanismer, kan slike mekanismer ikke avdekkes bare gjennom å observere 

regelmessigheter. 

De historiske analysene dreier seg derfor primært om å avdekke strukturer og 

mekanismer og ikke kartlegge de historiske hendelsene. Som nevnt er det historiske 

hendelsesforløpet under de to bankkrisene i stor grad allerede kjent gjennom historiske arbeider 

og offentlige utredninger. Det som isteden må undersøkes, er de sosiale strukturene som 

utgjorde de historiske aktørenes handlingsbetingelser (f.eks. statens avhengighet av 

banksektoren), og, på bakgrunn av disse, de kausale mekanismene/prosessene som kan forklare 

hvorfor krisene forløp på denne måten (f.eks. valget av krisetiltak og effektene av disse). 

Studier som denne, som konsentrerer seg om bare to case, er velegnet til denne typen 

undersøkelser av mekanismer/prosesser. Gjennom «case within case»-analyser kan man skille 

mellom ulike aspekter eller faser ved de to krisene og gjøre relativt detaljerte analyser av 
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kriseforløpene slik de utspilte seg over tid (Mahoney 2003; Rueschemeyer 2003). Når jeg tar 

utgangspunkt i strukturelle faktorer, f.eks. forskjeller i statlig maktkapasitet, kartlegger jeg ikke 

primært korrelasjoner mellom kapasitet og bestemte utfall, f.eks. forekomsten av 

bankkonkurser. Isteden undersøker jeg de historiske prosessene, bl.a. hvordan slike 

kapasitetsforskjeller la betingelsene valg av krisetiltak, hvordan disse tiltakene endret seg 

underveis og hvilke intenderte og uintenderte konsekvenser de hadde. På denne måten forsøker 

jeg å avdekke kausale mekanismer og prosesser. Denne framgangsmåten har viktige fellestrekk 

med mange varianter av såkalt systematic process analysis (Hall 2003) og process tracing 

(George og Bennett 2005). 

Som nevnt er jeg særlig interessert i den typen mekanismer og prosesser som har sitt 

grunnlag i motsigelsesfulle strukturer. Det dreier seg her særlig om prosesser preget av radikale 

brudd, fordi aktører er underlagt motstridende handlingsbetingelser, og prosesser som genererer 

uintenderte og selvundergravende effekter. Et eksempel på slike analyser (se kapittel 7, 8) er 

hvordan statens håndtering av bankkriser går gjennom diskontinuerlige faser, og myndighetene 

tvinges til stadig mer radikale former for intervensjon overfor krisebanker. Jeg undersøker også 

hvordan slike tiltak kan utfordre grensene legitim politikk og undergrave statens legitimitet 

(kapittel 9) eller dens finansielle stilling (kapittel 10). 

En viktig forskjell mellom denne formen for komparative analyser og faghistoriske 

analyser er nettopp denne ambisjonen om å etablere kunnskap om slike mer generelle kausale 

mekanismer/prosesser. Til forskjell fra analyser av historiske «narrativer» betyr dette bl.a. at 

jeg på en mer systematisk måte går fram og tilbake mellom teori og historisk materiale. I 

analysene av de to bankkrisene tar jeg utgangspunkt i etablerte teorier, bl.a. om mekanismer 

kjent fra andre teoretiske sammenhenger, og anvender disse i forklaringen av de aktuelle 

historiske prosessene. Formålet er at dette i neste omgang skal gi et mer konkret og et mer 

presist innhold til disse teoretiske innsiktene. Men ambisjonen er også å avdekke mekanismer 

som ikke er kjent fra foreliggende litteratur (i hvert fall ikke innenfor dette empiriske feltet), og 

som potensielt kan ha gyldighet for en rekke andre case. 

Formålet med denne typen komparativ historisk analyse er altså å etablere 

generaliserbar kunnskap. Men for det fjerde dreier det seg ikke om universell kunnskap i streng 

forstand, forstått som transhistoriske eller kontekstuavhengige lovmessigheter eller 

mekanismer. De mekanismene jeg forsøker å avdekke, er kun slike som gjelder gitt eksistensen 

av bestemte historisk kontingente strukturer. Et springende punkt i komparative undersøkelser 

er derfor spørsmålet om representativitet: I hvilken grad kan man generalisere funnene og hva 
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utgjør det vi kan kalle rammen for slike generaliseringer, slik som institusjonelle og kulturelle 

kontekster, tidsperioder, geografiske settinger, osv.? (se f.eks. George og Bennett 2005, 119–

120). I komparative analyser er dette grunnleggende spørsmål som man i stor grad må ta stilling 

til på forhånd, i forbindelse med etablering av analyserammen for utvalg av case (jf. punkt 1.5 

ovenfor): Hva er «casene» valgt som «case av», som tilfeller av? Hvilken gruppe av fenomener 

eller sosiale helheter med en bestemt avgrensing i tid og rom representerer de, og hva kan 

funnene generaliseres til? 

Dette er avgjørende spørsmål i dette prosjektet. Som nevnt er de to casene ikke valgt ut 

som tilfeller av norske bankkriser. De blir heller ikke analysert som tilfeller av bankkriser som 

sådan, uavhengig av historiske forskjeller og variasjoner mellom typer av kapitalisme. Isteden 

kan vi si at den (overordnede) analyserammen er bankkriser i moderne vestlige kapitalistiske 

samfunn (slik dette ble nærmere avgrenset i avsnitt 1.3). 

Men til grunn for valget av disse to bankkrisene ligger det også bestemte teoretiske 

forutsetninger om hvordan forholdet mellom staten og bankene har endret seg i løpet av 1900-

tallet, forutsetninger knyttet til selve periodiseringen. Analysen bygger på at de to bankkrisene 

kan ses sammenheng med to nærmere avgrensede epoker i vestlig kapitalisme og på bakgrunn 

av teorier om to ulike strukturelle/institusjonelle helheter, det jeg ovenfor kalte bankregimer 

(se nærmere diskusjon i kapittel 6). Dette spørsmålet om epoker/regimer har videre nær 

forbindelse med spørsmålet om strukturelle nivåer (jf. diskusjon 1.2 ovenfor), antakelsen om at 

sosiale strukturer har ulik «dybde» og utstrekning i tid og rom. Et viktig metodisk grep i den 

komparative analysen har nettopp vært å skille mellom to slike nivåer, som også danner 

grunnlag for to ulike analyserammer og dermed to ulike potensielle generaliseringsnivåer for 

funnene. Dette faller sammen med analysene av henholdsvis forskjeller og likheter mellom de 

to krisene, slik det er skjematisk framstilt i figur 1.1 nedenfor. Hvert av de tre empiriske 

analysekapitlene 7 til 9 er i tråd med dette alle oppdelt i to delkapitler: forskjeller og likheter. 

For det første har det vært et hovedanliggende å analysere forskjeller mellom de to 

krisene som tilfeller av kriser innenfor hvert sitt særegne bankregime. Jeg studerer 1920-

tallskrisa som et tilfelle av bankkriser i det jeg ovenfor kalte et klassisk liberalt bankregime, 

som preget vestlige kapitalistiske stater mellom 1870-tallet og begynnelsen av 1930-tallet. Det 

var bl.a. kjennetegnet av den internasjonale gullstandarden, av frie kapitalbevegelser på tvers 

av stater og av svært begrensede nasjonale bankreguleringer. 1990-tallskrisa analyseres på sin 

side som et tilfelle av bankkriser i det jeg kalte et nyliberalt bankregime, som var felles for 

vestlige stater fra 1980-tallet (og fram til i dag), preget av frie kapitalbevegelser, fravær av 
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bindende valutasystemer og sterke, men kun indirekte, nasjonalstatlige reguleringer av 

bankene. 

For det andre er det helt avgjørende trekk ved de to krisene som ikke kan forklares med 

særegne forhold knyttet til hvert av disse regimene. Disse likhetene mellom krisene må isteden 

analyseres på bakgrunn av en forståelse av strukturer som gjaldt for begge de aktuelle epokene, 

som altså har større utstrekning i tid og rom og større «ontologisk dybde». Det dreier seg her 

om mer grunnleggende trekk ved forholdet mellom staten og bankene, som har preget de 

aktuelle vestlige statene fra siste del av 1800-tallet og fram til i dag. Jeg bruker betegnelsen 

liberale bankregimer om disse strukturelle fellestrekkene, som gjaldt for begge epokene, både 

fra omkring 1870 til 1930 og fra omkring 1985 og fram til i dag. Jeg undersøker blant annet 

aspekter ved krisene som henger nøye sammen med frie internasjonale kapitalbevegelser, 

fravær av direkte reguleringer av de nasjonale banksektorene og relativt uavhengig sentralbank. 

(Se nærmere diskusjon i kapittel 6.) Hvis vi ser på hele perioden fra 1870 til i dag under ett, er 

det avgjørende unntaket altså epoken 1945 til 1970-tallet, da forholdet mellom staten og 

bankene var helt annerledes. Dette kan betegnes som et organisert bankregime.45 Som vi skal 

se, inngår denne epoken i de empiriske analysene for kontrastens skyld, for å få fram det 

særegne ved liberale bankregimer.46 

En viktig grunn til å gjøre slike undersøkelser av likheter mellom de to bankkrisene til 

en selvstendig del av den empiriske analysen, er å unngå den implisitte feilslutningen som kan 

følge komparative undersøkelser som dette, nemlig å fokusere ensidig på de (åpenbare) 

historiske forskjellene mellom casene. Jeg ønsker isteden å framheve at både det klassisk 

liberale og det nyliberale regimet til tross for avgjørende forskjeller kan ses som varianter av 

mer generelle sosiale strukturer.47 De strukturelle relasjonene mellom staten og bankene som 

preger alle varianter av liberale bankregimer (som selvfølgelig også er historisk spesifikke), 

kan oppfattes som betingelser for at det fenomenet som undersøkes her, systemiske bankkriser, 

overhodet kan oppstå.48 

                                                 
45 Dersom vi tar i betraktning de mest abstrakte analysene av stat og marked, som også omfatter strukturer som 

gjelder for denne typen organiserte bankregimer, kan vi strengt tatt snakke om tre ulike 

analyserammer/generaliseringsnivåer (jf. figur 1.1 nedenfor): (1) bankregimer i utviklede vestlig kapitalistiske 

samfunn, (2) liberale bankregimer og (3) hhv. klassisk liberale og nyliberale bankregimer. 
46 Det jeg kaller liberale bankregimer, kan dels defineres negativt, ved at de begge atskiller seg fra den 

mellomliggende epoken 1945–70. Dels har de positive fellestrekk knyttet til de ovenfor nevnte egenskapene (frie 

kapitalbevegelser, indirekte bankreguleringer). 
47 C. Wright Mills (2000 [1959], kap. 3) retter en liknende kritikk mot empirisk samfunnsforskning basert på 

statistiske metoder, for å overse mer grunnleggende felles egenskaper ved enhetene. (Se også Hellevik 2006, 454.) 
48 Og som nevnt må disse igjen ses i sammenheng med enda mer grunnleggende strukturer, knyttet til forholdet 

mellom stat og marked i kapitalistiske samfunn. 
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Figur 1.1. Analyseskjema for den komparative undersøkelsen.  

 

Hvert enkelt av de empiriske analysekapitlene 7 til 9 er i tråd med denne doble tilnærmingen 

oppdelt i to delkapitler: forskjeller og likheter. På denne måten har de enkelte kapitlene form 

av en «dobbelteksponering» av de to krisene, der jeg analyserer de samme prosessene fra to 

ulike perspektiver. I begge tilfeller tar jeg utgangspunkt i bestemte sosiale strukturer og 

forsøker å avdekke kausale mekanismer og prosesser knyttet til statens krisehåndtering. Og 

her veksler jeg altså mellom å ta utgangspunkt i strukturer (og mekanismer) på ulike nivåer. 

Et viktig formål med framstillingsmåten er å få klarere fram hvordan forløpet av de to krisene 

er overbestemt, ikke bare av strukturer innenfor ulike institusjonelle områder, men også av 

strukturelle forhold på ulike slike nivåer. 

I hvilken grad funnene fra analysen kan generaliseres, hvilke kategorier av bankkriser 

eller epoker av vestlig historie som funnene potensielt kan være gyldige for, er tilsvarende 

todelt. I analysen av forskjeller tar jeg utgangspunkt i de strukturene som preger henholdsvis 

klassisk liberale og nyliberale bankregimer. På bakgrunn av dette forsøker jeg her å avdekke 

kausale mekanismer knyttet til kriseforløpet og krisehåndteringen som kan være 

representative for andre bankkriser innenfor samme type bankregimer. I analysen av likheter 

er utgangspunktet strukturelle forhold som er felles for de liberale regimene på både 1920-
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tallet og 1990-tallet, og funnene kan potensielt være representative for alle stater med denne 

typen liberale regimer. Jeg forsøker som nevnt i begge tilfeller å underbygge funnenes 

generelle gyldighet med å trekke inn materiale fra bankkriser i samme typer av regimer. Jeg 

gjør dette på en mer systematisk måte når jeg i siste kapittel trekker inn materiale om den 

globale finanskrisa 2007–10. 

1.7 Forhold til eksisterende forskning 

Som jeg var inne på (se avsnitt 1.4), fins det (i tillegg til de nevnte offentlige dokumentene) en 

omfattende faglitteratur om de to bankkrisene og statens håndtering av dem. I hovedsak dreier 

det seg om arbeider innenfor økonomisk historie, og i mange tilfeller om deler (enkeltkapitler 

eller avsnitt) av større historiske verk om de aktuelle periodene, de berørte sektorene eller 

organisasjonene (banker, statlige etater). Med få unntak dreier det seg om norske utgivelser.49 

Hvis vi begrenser oss til vitenskapelige utgivelser, finner vi de viktigste analysene av 

håndteringen av 1920-tallskrisa som kapitler i bøker av Engebretsen (1939), Rygg (1950), 

Sejersted (1973), Lie et al. (2016), Knutsen (2007), Knutsen og Ecklund (2000), Bergh og 

Hanisch (1984) og i enkeltstående artikler av Nordvik (1992), Skånland (1990), m.fl. Når det 

gjelder 1990-tallskrisa, dreier det seg om bokkapitler av Knutsen (2007), Lie og Venneslan 

(2010), Knutsen og Ecklund (2000), én monografi (Tranøy 2000),50 og artikler av Lie og 

Knutsen (2002), Gram (2011), Steigum (2011), m.fl. Norges Bank har dessuten gitt ut en stor 

antologi med økonomiske analyser av krisa (Moe et al. 2004).51 I tillegg til disse kommer en 

rekke historiske arbeidet utført på oppdrag av organisasjoner (Den norske bankforening, 

Kredittkassen, DnC m.fl.), der særlig Rygg (1950) og Petersen (1982) har vært til stor nytte. 

Jeg har også i stor grad benyttet den omfattende bredere historisk faglitteraturen om de to 

aktuelle epokene, der de to krisene og konteksten for dem behandles relativt inngående. 

Dette prosjektet atskiller seg fra hovedtyngden av disse arbeidene, både i 

problemstillinger, teoribruk og metodisk opplegg. Dette følger langt på vei av selve skillet 

mellom forskningstradisjoner mellom historiefaget og (samfunnsvitenskapelig) komparativ 

                                                 
49 Blant unntakene er Notermans (2000) og Drees og Pazarbasioglu (1998). De to norske krisene er ellers berørt 

mer kortfattet i en rekke andre internasjonale utgivelser (se henvisninger i kap. 6–9). 
50 Dr. polit.-avhandling, statsvitenskap, Universitetet i Oslo 2000. Denne skiller seg ut fra de fleste andre nevnt 

her ved ikke å være innenfor disiplinen historie/økonomisk historie. 
51 Ikke alle de nevnte publikasjonene er referee-behandlede vitenskapelig utgivelser, men samtlige har, så vidt det 

er mulig å bedømme, høy kvalitet. Jeg benytter meg også i stor utstrekning av standardverk om norsk historie: 

Furre (1992; 2000), Hodne og Grytten (2002), Hanisch, Søilen og Ecklund (1999), Lie (2012), m.fl. 
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historisk analyse. Hovedtyngden av studiene ovenfor er innenfor «tradisjonell» historisk 

forskning, økonomisk historie og det vi litt vagt kan kalle historisk institusjonalisme.52 Alle 

baserer seg i hovedsak på et idiografisk vitenskapssyn, der målet er å avdekke det historisk 

unike ved de historiske forløpene, og rammen for undersøkelsene er i hovedsak nasjonal. Dette 

gjelder ikke bare de mer beskrivende delene av arbeidene ovenfor, men også analysene av 

årsakssammenhenger. I forklaringene av statens krisehåndtering legges det bl.a. stor vekt på 

stiavhengighet og lange linjer i norsk økonomisk og politisk historie, profesjonshistorie osv. 

Mange av de nevnte arbeidene gjør utstrakt bruk av samfunnsvitenskapelige teorier,53 men 

bruken er i hovedsak innrettet mot å gjøre rede for unike konstellasjoner av årsaksfaktorer, i 

stedet for å søke etter mer generelle strukturer og mekanismer.54 

Den retningen innenfor komparativ historisk sosiologi som jeg knytter an til, dreier seg 

som nevnt om i større grad å generalisere på tvers av stater og epoker. Som jeg var inne på, er 

formålet med å undersøke de to norske bankkrisene samtidig å analysere mer generelle 

strukturer og mekanismer, dels ved den moderne staten og kapitalistiske markeder (strukturell 

avhengighet og motsigelser mellom staten og bankene), dels knyttet til de aktuelle epokene av 

vestlig historie. Som nevnt har jeg også valgt å undersøke de to casene som hovedsakelig 

kausalt uavhengige av hverandre, og så langt som mulig sette parentes rundt spørsmålet om 

historisk stiavhengighet i forholdet mellom dem. Teoriutvikling og teoristyrte problemstillinger 

spiller derfor en annen og selvstendig rolle. 

Når det derimot gjelder å skaffe til veie historisk kunnskap som bygger på primærkilder, 

er historisk-sosiologiske arbeider som dette ikke bare komplementære til, men også helt 

avhengige av faghistorisk forskning. Som nevnt bygger riktig nok dette arbeidet i stor grad også 

på primærkilder, særlig de som har vært lite utnyttet av historikere, både offentlige dokumenter 

(granskningsrapporter, stortingsforhandlinger) og historisk statistikk. Det siste har vært nyttig 

for å gjøre direkte sammenlikninger, blant annet av det relative omfanget av de to krisene i 

global målestokk. Men foreliggende faghistoriske analyser av primærkilder har vært en viktig 

forutsetning for mine analyser. Jeg bruker i stor grad disse som belegg for historiske prosesser, 

både når det gjelder forløpet av krisa og de ulike statlige organenes strategier i de ulike fasene.55 

                                                 
52 Se f.eks. begrepet om historisk institusjonalisme hos Hall og Taylor (1996). 
53 Mange av arbeidene, og særlig Tranøy (2000) og Knutsen (2007), bygger på de samme teoriene om finansiell 

ustabilitet som jeg henviser til. 
54 For en interessant diskusjon av disse forskjellene mellom historie og samfunnsvitenskap, se f.eks. Sewell (2005, 

1–21). 
55 Jeg har også vært så heldig at det underveis i arbeidet stadig har kommet til nye publikasjoner som har utvidet 

dette materialet kraftig. 
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(En betingelse er selvfølgelig at kildebruken framstår som pålitelig og at litteraturen ikke 

inneholder motstridende fortolkninger.)56 Jeg følger her en veletablert arbeidsdeling mellom 

fagene, der historiske sosiologer bruker faghistoriske arbeider til å avdekke mer generelle 

historiske sammenhenger (se f.eks. Skocpol 1984, 382). 

I denne siste betydningen er dette prosjektet «parasittært» på foreliggende 

historieforskning. Det er bare unntaksvis at mine beskrivelser, tolkninger og årsaksforklaringer 

direkte bryter med eller tilbakeviser konklusjoner i disse arbeidene. Ambisjonen er isteden å 

sette det historiske materialet inn i andre empiriske og teoretiske sammenhenger, og som åpner 

for å se andre aspekter ved de to kriseforløpene, og for problemstillinger som i liten grad er tatt 

opp i de historiske analysene. Der eksisterende forskning har dokumentert statlige 

beslutningsprosesser, stiller jeg isteden spørsmål om forutsetninger for, og konsekvenser av, 

disse beslutningene: Hvorfor framsto noen statlige krisestrategier som «naturlige», mens andre 

ikke ble tatt i betraktning? Hvorfor hadde bankkonkurser så ulike (potensielle) konsekvenser i 

de to epokene? Hvorfor hadde staten så mye større forutsetninger for å lykkes med håndteringen 

av den siste krisa? 

En viktig forskjell er derfor avgrensing av den konteksten som skal forklare 

håndteringen av krisene. De nevnte publikasjonene gir gode analyser av den nasjonale 

konteksten for beslutningene (norske institusjoner, sentrale aktørers motiver, stiavhengighet 

osv.), men sammenlikner i liten grad med håndteringen av bankkriser i andre land i de samme 

periodene. Som jeg var inne på ovenfor, utvider jeg derimot konteksten til å omfatte de aktuelle 

epokene eller valuta- og bankregimene i vestlig kapitalisme (hvor jeg som nevnt skiller mellom 

et klassisk liberalt og et nyliberalt regime). Jeg bygger derfor også i stor grad på arbeider 

innenfor økonomisk historie og historisk sosiologi som gir empiriske analyser av skiftende 

finansregimer og bankkriser i global sammenheng, bl.a. Barry Eichengreen (1995; 1996), 

Bordo og Capie (red.) (1993); Notermans (2000); Eric Helleiner (1994) og Wolfgang Streeck 

(2011; 2014).57 Viktig har også vært analyser av bankkriser i andre vestlige land i de samme 

epokene (bl.a. Feinstein (red.) (1995); Englund (2004); Kanaya og Woo (2001); Beckman et. 

al. (1974)). Sluttkapitlet bygger dessuten på den omfattende litteraturen om finanskrisa 2007–

10, og særlig Kolb (2011) og Lybeck (2011).  

                                                 
56 Når det gjelder de forløpene jeg undersøker, viser det seg å være stor enighet mellom de ulike fagmiljøene, også 

når det gjelder viktige årsakssammenhenger. Der dette ikke er tilfelle, blir det drøftet nærmere. 
57 Alle disse mange berøringspunkter med arbeider av bl.a. Lie (2012); Knutsen (2007) og Tranøy (1994; 2000). I 

tillegg kommer analyser av kriser i enkelte land. 
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1.8 Om gangen i framstillingen 

Avhandlingen består av tre hoveddeler. Den første består av kapitlene 2, 3 og 4 og inneholder 

primært teoridiskusjoner og teoriutvikling. Andre del, kapitlene 5 og 6, gir primært en historisk 

kontekst for de følgende kapitlene, 7, 8 og 9, som utgjør selve den empiriske analysen av de to 

bankkrisene. I kapittel 10 følger en oppsummering av historiske forskjeller og likheter og 

sammenlikning med den globale krisa 2007–10. Deler av kapittel 2 (avsnitt 2.1 og 2.2) bygger 

på et tidligere publisert bokkapittel (Eriksen og Rønning 1997). 

Som nevnt har den teoretiske delen en deduktiv struktur som leder fram til de historiske 

analysene – fra relativt abstrakte og allmenne sider ved stat/samfunn-relasjonen til det gradvis 

mer konkrete og spesifikke. Jeg starter med teorier om den moderne staten som leder videre til 

teoretiske diskusjoner av forholdet mellom staten og bankene, og nærmere bestemt i to ulike 

epoker (se nærmere diskusjon ovenfor i 1.3). Som jeg var inne på, spiller de teoretiske kapitlene 

en avgjørende rolle for helheten, og er også en forutsetning for de empiriske analysene. Det har 

bl.a. vært viktig for meg at de mer konkrete problemstillingene og valget av hvilke aspekter ved 

de to krisene som undersøkes, skal følge av de teoretiske forutsetningene, og ikke av hva de 

foreliggende historiske kildene (og tidligere historisk forskning) kan tilby. 

De enkelte kapitlene henger sammen på følgende måte: I kapittel 2 utvikler jeg en 

teoretisk ramme for analysen av forholdet mellom den moderne staten og samfunnet. Et 

grunnleggende poeng her er det jeg kaller statens dobbelthet, at den på en og samme tid må 

forstås som en avgrenset del av samfunnet («statsapparatet»/«offentlig sektor») og en 

institusjonell forutsetning for dette samfunnet, som en avgrenset territoriell helhet 

(«nasjonalstaten»/«statssamfunnet»). I kapittel 3 snevrer jeg inn perspektivet til å gjelde det 

mer spesifikke forholdet mellom denne type stat og den kapitalistiske markedssfæren, altså av 

det særegne forholdet mellom politisk og økonomisk makt som kjennetegner moderne, 

kapitalistiske samfunn. En viktig hensikt er å utvikle de teoriene om strukturer og mekanismer 

som kan brukes i den empiriske analysen, særlig begrepet om strukturell motsigelse mellom 

stat og marked. I kapittel 4 snevrer jeg diskusjonen ytterligere inn og forsøker å vise relevansen 

av disse teoriene og mekanismene for å analysere forholdet mellom staten og banksektoren. 

Hensikten er å få nærmere fram på hvilken måte forholdet mellom den moderne staten og den 

kapitalistiske banksektoren må forstås som motsigelsesfullt, og hvordan dette kommer særlig 

klart til uttrykk under bankkriser, i form av motsigelsesfulle strategier og prosesser. 

I andre del starter jeg i kapittel 5 med å gi en kort historisk framstilling av de to norske 

bankkrisene og en foreløpig sammenlikning mellom dem. I kapittel 6 fyller jeg ut både den 
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teoretiske og empiriske konteksten ved å analysere de to ulike epokene og bankregimene som 

krisene fant sted under, henholdsvis et klassisk liberalt og et nyliberalt regime. På bakgrunn av 

dette utvikler jeg et analyseskjema for de empiriske undersøkelsene, der jeg skiller mellom tre 

ulike aspektene avhengighet, kapasitet og legitimitet. 

I forlengelsen av dette består den empiriske-historiske analysen av statens 

krisehåndtering av tre kapitler, som behandler hvert sitt aspekt: I tråd med det komparative 

undersøkelsesopplegget består hvert av disse kapitlene av to deler, analyser av henholdsvis 

likheter og forskjeller mellom de to regimene/kriseforløpene. I kapittel 7 er temaet statens grad 

av avhengighet av banksektoren, og hvilke konsekvenser dette fikk for håndteringen av hver av 

de to krisene. Kapittel 8 handler om statens reguleringskapasitet i de aktuelle periodene og i 

hvilken grad dette hadde betydning for hvordan staten intervenerte overfor bankene. I kapittel 

9 undersøker jeg statens legitimitet, hvilke oppfatninger av statens rolle dominerte under de to 

krisene, og i hvilken grad kom krisetiltakene til å undergrave statens legitimitet. 

I oppsummeringskapitlet (kapittel 10) oppsummerer jeg forskjeller og likheter mellom 

de to bankkrisene, sett i lys av den teoretiske og metodologiske rammen. Jeg gjør i den 

forbindelse en selvstendig analyse av den globale finanskrisa 2007–10, for å undersøke 

relevansen av analysene for denne krisa og dermed også for situasjonen i dag. 
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2 Statens dobbelthet: statsapparat og 
nasjonalstat 

 

Den moderne staten er den viktigste teoretiske kategorien i dette prosjektet. Jeg starter derfor 

med en diskusjon hva som kjennetegner denne typen stat og særlig hvordan vi skal forstå 

forholdet mellom stat og samfunn. Jeg tar utgangspunkt i den nye bølgen av teoretiske og 

empiriske analyser av staten som oppsto på 1980-tallet,58 av forfattere som Charles Tilly, Theda 

Skocpol (1985), Anthony Giddens (1985), Bob Jessop (1982) og Michael Mann (1988). Disse 

perspektivene og debattene er fortsatt aktuelle, noe senere (ny)utgivelser av bl.a. Saskia Sassen 

(2006), Michel Foucault (2007), Francis Fukuyama (2014) og Pierre Bourdieu (2014) vitner 

om. De har til felles at de gir staten, som fenomen sui generis, større plass i 

samfunnsvitenskapene, ikke bare i studiet av geopolitikk, men også i studiet av interne 

maktforhold og prosesser i samfunnet.59 De har derfor til felles at de på ulike måter aktualiserer 

Max Webers teorier om statens monopol på fysisk og symbolsk makt og dens overgripende 

administrative kapasitet. 

2.1 Staten som aktør og arena 

Michael Mann (1988, 109ff.; 1993, 44ff.) tok utgangspunkt i at samfunnsvitenskapene i 

etterkrigstida hadde vært dominert av to teoretiske perspektiver på staten. På den ene siden var 

det retninger som analyserte staten på grunnlag av teorier om samfunnet, og som Mann kaller 

arenateorier. På den annen side har vi den statsforståelsen som preget studiet av internasjonal 

politikk og dets analyser av hvordan stater fremmer sine interesser innenfor systemet av stater, 

og som Mann kaller aktørteorier.60 En drøfting av disse to tilnærmingene kan fortsatt tjene som 

et nyttig utgangspunkt for å få fram noen grunnleggende trekk ved den moderne staten. 

                                                 
58 Forut for det var staten som analytisk kategori viet forbausende lite oppmerksomhet i samfunnsvitenskapene, 

og var i stor grad bare tematisert implisitt, som en ramme for «samfunnet», «det sosiale systemet», 

«offentligheten», «nasjonaløkonomien», «kulturen» osv. 
59 Det siste tiåret har teorier om staten vært helt sentrale i en rekke samfunnsvitenskapelig debatter, bl.a. om 

nasjonalisme, globalisering, komparative studier av økonomiske og politiske institusjoner (varieties of capitalism), 

migrasjon, nyliberalisme, såkalt governance osv. 
60 Analyser av «staten» var lenge dominert av studier av internasjonal politikk (f.eks. i forbindelse med diskusjonen 

omkring statens rasjonalitet og interne koherens, dens interesser og dens autonomi i forhold til andre stater). 
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Betegnelsen den moderne staten er nødvendigvis en idealtypisk konstruksjon uten noen 

entydig referanse. Den er utformet for å fange noen sentrale kjennetegn ved nasjonalstater med 

liberalt demokrati og kapitalistisk markedsøkonomi, slik de vokste fram fra siste halvdel av 

1800-tallet, og som i dag (løst avgrenset) utgjør OECD-området. Denne typen stater 

kjennetegnes bl.a. av politiske og sivile borgerrettigheter og av en fungerende maktfordeling 

innad i staten mellom lovgivende, utøvende og dømmende myndigheter, og mellom statens 

politiske organer og offentlig forvaltning. 

a) Staten som arena: Stat og samfunn 

Mann grupperer flere teoretiske retninger under overskriften arenateorier på grunnlag av 

følgende felles utgangspunkt:61 

[De betrakter] i første rekke staten som et sted, en arena, der konflikter mellom klasser, 

interessegrupper og individer blir uttrykt og institusjonalisert, og – i funksjonalistiske 

versjoner – der allmennviljen (eller, for å bruke en mer moderne term, kjerneverdier 

eller normativ konsensus) blir uttrykt og implementert. (Mann 1988, 1) 

Dette synet på staten, som en arena for «konflikter mellom klasser, interessegrupper og 

individer», finner vi innenfor ellers helt ulike teoritradisjoner, både den liberale tradisjonen i 

statsteorien og dens to viktigste kritikere, den funksjonalistiske sosiologien og marxismen. 

Etterkrigstidas liberale tenkning om staten var dominert av pluralistiske teorier, som ser 

staten som en arena for politisk strid mellom et mangfold av interesser og verdier.62 I tråd med 

den liberale tradisjonen er utgangspunktet her individet med sine naturlige rettigheter. Staten er 

et sett institusjoner som garanterer disse rettighetene, og som lar striden mellom individer og 

grupper med motstridende interesser og verdier utspille seg. De ulike statsinstitusjonene 

regulerer forholdet mellom særinteressene, og begrenser muligheten for at noen kommer til å 

dominere. Den moderne staten kjennetegnes ved at kontrollen over statsinstitusjonene er 

gjenstand for institusjonalisert konkurranse (contestation) mellom politiske partier og 

interessegrupper – på grunnlag av demokratisk deltakelse.63 De statlige institusjonene ses som 

                                                 
Denne debatten har imidlertid mer eller mindre levd sitt eget liv innenfor studiet av internasjonal politikk, og den 

har vært ført uten særlig referanse til generell politisk teori. 
61 Mann bygger her i stor grad på Theda Skocpol (1979, 24ff.), selv om det ellers er vesentlige forskjeller mellom 

Manns og Skocpols statsforståelse. 
62 I norsk statsvitenskap har ulike versjoner av en slik pluralisme vært nærmest enerådende i tradisjonen etter Stein 

Rokkan innenfor valgforskning, organisasjonsteori og demokratiteori. 
63 Se f.eks. Bendix (1967) og Dahl (1971). 
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en «nøytral ramme» for kamp mellom interesser og verdier, slik at statens makt reflekterer 

samfunnet, og det som til enhver tid kan anses som felles interesser. Det fins ingen 

grunnleggende motsetninger, men et mangfold av kryssende konfliktlinjer på grunnlag av 

økonomiske interesser, verdier, geografi osv. 

Det er ingen tvil om dette får fram helt grunnleggende trekk ved moderne stater slik vi 

kjenner de som liberale demokratier, med større eller mindre korporative trekk. En viktig grunn 

til at denne typen stater er så sterke og stabile, er at konkurrerende interesser i samfunnet 

kanaliseres gjennom statlige institusjoner, og dermed indirekte også bekrefter staten. Men en 

vanlig kritikk mot denne liberale tilnærmingen er at den i større eller mindre grad bygger på en 

atomistisk samfunnsforståelse, at individer og grupper med sine verdier og interesser betraktes 

som uavhengig gitte størrelser, som eksisterer forut for og uavhengig av det samfunnet de er en 

del, og den staten de inngår i. 

Denne kritikken er utgangspunktet for den funksjonalistiske tradisjonen i sosiologien (i 

sin klassiske utforming hos Durkheim og Parsons). Grunnbegrepet er her ikke individet, men 

samfunnet som et integrert normsystem, og staten er uttrykk for denne sosiale integrasjonen.64 

Staten tematiseres her som en funksjonell del av et differensiert samfunn, der staten fyller 

bestemte systembehov og bidrar derved til samfunnets reproduksjon. På denne måten får de 

fram noen helt avgjørende trekk ved den moderne staten, at det er en indre forbindelse mellom 

samfunn og stat, og at statens virkemåte må ses i lys av det samfunnet den utgjør en del av. 

Men til tross for at den liberale og den funksjonalistiske tradisjonen bygger på diametralt 

motsatte forståelser av forholdet mellom individ og samfunn, har de beslektede syn på forholdet 

mellom samfunn og stat: De identifiserer på hver sin måte staten som et legitimt uttrykk for 

samfunnets allmenne interesser. På dette punktet står de begge i skarp kontrast til ulike 

marxistiske retninger,65 som avviser både forståelsen av staten som et nøytralt rammeverk for 

sosiale kompromisser og som et uttrykk for et normativt eller kulturelt fellesskap. Staten må 

tvert imot ses som et sett juridiske og militære institusjoner som gjennom sitt monopol på 

legitim maktutøvelse – sitt voldsmonopol – opprettholder historisk bestemte maktforhold i 

                                                 
64 Kommunitaristisk kritikk av liberalismen (Etzioni, Taylor, Walzer) har klare forbindelser til Durkheim og 

Parsons. Hos disse forfatterne kritiseres liberalismen for å ha et atomistisk samfunnssyn og for å holde fast ved det 

umulige idealet om at staten skal være nøytral i verdispørsmål (se særlig Taylor 1992). Pierre Bourdieus posthumt 

utgitte forelesninger om staten har også noen fellestrekk med denne tradisjonen (selv om utgangspunktet er 

grunnleggende forskjellig). Et grunnbegrep her er statens overgripende symbolske makt, og hvordan alle samfunn 

forstår seg selv gjennom statens begreper. 
65 Som kjent utviklet aldri Marx noen omfattende teori om den moderne staten, og det er neppe mulig å rekonstruere 

noen enhetlig statsteori på grunnlag av Marx’ mangesidige arbeider om emnet. Når man omtaler marxistiske 

statsteorier, er det gjerne med referanse til forskjellige Marx-inspirerte forfattere. Det er derfor riktig å bruke 

flertallsformen teorier. 
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samfunnet. Staten representerer ikke allmenninteressen, men kapitaleiernes partikulære 

klasseinteresser, og som derfor bare kan settes gjennom med makt. 

Ifølge Mann (1988) (se også Skocpol 1979, 25) er det likevel viktige likhetstrekk 

mellom marxismen og de retningene den kritiserer. Selv om marxister har lagt vekt på det 

moderne statsapparatets «relative autonomi» overfor de dominerende økonomiske klassene, 

blir statsmakt likevel «i siste instans» forklart med utgangspunkt i klasseherredømme, slik at 

staten også her forstås som avledet av samfunnet.66 De plasserer følgelig marxismen under 

samme overskrift som pluralismen og funksjonalismen, som ser på staten som «an arena, in 

which the struggles of classes and interest groups are expressed and institutionalized, and – in 

functionalist versions – in which […] core values og normative consensus is expressed and 

implemented» (Mann 1988, 110). 

Denne tanken om staten som arena får fram noen viktige sider ved statens særegne rolle 

i moderne samfunn. Et kjennetegn ved det moderne forholdet mellom stat og samfunn er 

nettopp at staten fungerer som en ramme som formidler helheten av sosiale institusjoner og 

interesser og som enhver organisert interesse (organiserte klasseinteresser, frivillige 

organisasjoner osv.) forholder seg til. Det gir liten mening å tillegge staten særinteresser på linje 

med andre interesser i samfunnet. Tvert imot inkorporerer og regulerer staten særinteresser, og 

utgjør på denne måten en arena, som er vesensforskjellig fra enhver annen type organisasjon. 

Selv om arenaperspektivet legger vekt på statens regulerende funksjoner, som formidler 

mellom særinteressene i samfunnet, impliserer ikke dette at staten må forstås som et (i noen 

normativ forstand) legitimt uttrykk for samfunnets fellesinteresse eller allmennviljen. Som vi 

har sett, forklarer arenateoriene staten med utgangspunkt i samfunnet, og de ulike statsteoriene 

gjenspeiler derfor de korresponderende teoriene om samfunnet. Dersom samfunnet forstås som 

en balanse mellom ulike interesser, vil også staten forstås slik, men dersom man analyserer 

samfunnet som preget av grunnleggende herredømmeforhold, vil det også bestemme synet på 

statens rolle. 

Når Mann introduserer begrepet arenateori, er det imidlertid for å kritisere disse teoriene 

for ikke å få fram det særegne ved den moderne staten som selvstendig institusjon. Han slutter 

seg til Theda Skocpols kritikk om at disse tradisjonene mangler et begrep om staten som 

                                                 
66 «Denne allmenne tilnærmingen til staten er i realiteten felles for både liberale og marxistiske retninger i 

samfunnsteorien» (Skocpol 1979, 25). Anthony Giddens har påpekt hvordan både Marx’ og Durkheims 

statsforståelse er preget av den liberale tradisjonen de kritiserer: «In each case the state is seen primarily as a co-

ordinating framework within which economic relationships are carried on – in the one case thus expressing 

mechanisms of class domination, in the other as injecting morality and justice into the occupational order» 

(Giddens 1981, 208). 
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selvstendig kilde til makt, «a structure with av logic and interests of its own» (Skocpol 1979, 

27).67 For det første har arenateoriene en tendens til å forutsette eksistensen av den moderne 

staten i sine analyser av «samfunnet». Når de tar utgangspunkt i et abstrakt begrep om 

«samfunnet», dreier det seg implisitt om en helt bestemt type samfunn, som er uatskillelig 

knyttet til den moderne statens institusjoner og det moderne statssystemet (se mer nedenfor).68 

Av dette følger det også et reduksjonistisk syn på staten – at statens virkemåte ensidig forklares 

av forhold utenfor staten, dvs. forhold i samfunnet. «They have reduced the state to the pre-

existing structures of civil society» (Mann 1988, 109). De mangler en forståelse av statens 

autonomi overfor samfunnet, og et begrep om staten som et ikke-reduserbart nivå. 

Ifølge Mann og Skocpol viser reduksjonismen seg dels som et instrumentelt syn på 

staten – at staten reduseres til et redskap for sosiale krefter. Statsapparatet forstås som et middel 

grupper eller interesser i samfunnet kan bruke til å fremme sine formål, og statens karakter kan 

bestemmes gjennom de formålene den benyttes til.69 Dette rammer de pluralistisk-liberale 

teoriene der politikk gjerne framstilles som et «kreftenes parallellogram» av motstridende 

interessegrupper og verdier, slik at statens atferd kan forklares utfra hvilke 

interessekonstellasjoner som kontrollerer de politiske kanalene (Dahl, 1971). Mann og Skocpol 

kritiserer også marxistiske teorier som i for stor grad forstår staten som et redskap for utøvelse 

av kapitaleierklassens økonomiske herredømme, evt. i allianser med andre sosiale klasser.70 

Utgangspunktet for disse teoriene er ideologikritisk, at den moderne staten ikke lever opp til 

sine liberale idealer om politisk demokrati og fri markedskonkurranse, at staten ikke garanterer 

like rettigheter for alle. Men dette leder ofte til et syn på staten som et direkte redskap for de 

dominerende klassene eller klassefraksjonene. En slik instrumentalistisk statsteori får dermed 

                                                 
67 Denne kritikken deler Skocpol og Mann med Giddens (1985), Tilly (1985) og Bourdieu (2014). 
68 Et liknende poeng er fremmet i de siste tiåras studier av nasjonalisme (se f.eks. Hobsbawn (1992), Anderson 

(1983) og Gellner (1993)). Et hovedpoeng her er at «nasjonen» (og samfunnet) som en kulturelt og politisk 

homogen størrelse er et produkt av den moderne staten (og statssystemet) og ikke en forutsetning for den. 
69 Disse retningene kjennetegnes ved økonomisk reduksjonisme. En annen type instrumentalisme innebærer å se 

på staten som middel for politisk handling. Sosialdemokratiet i dets glansperiode er kanskje den retningen som i 

klarest form har forutsatt et slikt voluntaristisk syn på staten: Gjennom regjeringsmakt kan staten benyttes til forme 

samfunnet i ønsket retning, uten at selve statens strukturelle betingelser tenkes som avgjørende begrensninger på 

prosjektet. 
70 Flere av Marx’ tekster om staten kan kritiseres for økonomisk reduksjonisme, som f.eks. Det kommunistiske 
manifest (2000) [1848] og Forord til kritikk av sosialøkonomien (1961) [1859]. I sine konkrete historiske analyser 

legger imidlertid Marx større vekt på «statens relative autonomi» (som f.eks. den berømte analysen av 

Bonapartismen) (Marx 1960 [1852]). Manns og Skocpols kritikk kan imidlertid særlig rettes mot ulike Marx-

inspirerte retninger fra vårt århundre. Lenin (1969) [1917] og senere teorier om statsmonopolkapitalisme 

(«stamokap-teori») betrakter staten som et redskap for de dominerende kapitalfraksjonene, eller staten og 

monopolene som et integrert apparat for økonomisk tilegnelse av merverdi. Andre og mer empirisk orienterte 

analyser av staten som instrument for økonomiske interesser finnes i vestlig marxisme, f.eks. Ralph Miliband 

(1969), som påviser forbindelsen mellom elitene som kontrollerer stat og kapital, og bruker dette som belegg for 

at staten er et redskap for bestemte partikulære kapitalinteresser. 
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problemer med å gjøre rede for den moderne statens særegne autonomi sammenliknet med før-

moderne statsdannelser, en historisk forskjell som ikke minst Marx understreket.71 Den 

kapitalistiske staten, til forskjell fra den før-kapitalistiske, tilegner seg ikke direkte overskudd 

fra produksjonen, men dens voldsmonopol muliggjør tvert imot en ny type «rent» økonomisk 

klasseherredømme formidlet av kapitalistiske markeder, som er basert på at alle 

samfunnsklasser er juridisk likestilt (se del 2.4).72 

Innenfor andre arenateorier tar reduksjonismen form av funksjonalisme. Statens 

eksistens og virkemåte forklares her utfra dens nødvendige funksjon i reproduksjonen av 

samfunnet som et stabilt system. Denne tenkemåten rammes dels av den allmenne kritikken 

mot funksjonalistiske forklaringer: Forklaringer basert på systembehov eller systembetingelser 

er logisk ugyldige hvis man ikke også gjør rede for hvordan funksjonene opprettholdes gjennom 

intendert handling eller gjennom deres uintenderte virkninger.73 Funksjonalistiske statsteorier 

kan mer spesifikt kritiseres for å begrense seg til å undersøke de funksjonene, eller de effektene, 

statlige institusjoner har for reproduksjon av samfunnet som helhet. Dette er reduktivt hvis man 

ser bort fra hvordan statlige institusjoner oppstår, reproduseres og forandrer seg, og hvordan 

institusjoner (som systembetingelser) alltid er formidlet av politiske oppfatninger, motiver og 

prosesser. Det blir også vanskelig å forklare hvorfor stater ofte fører en politikk som er 

«dysfunksjonell» eller har «desintegrerende» virkninger. 

Denne kritikken rammer den klassiske funksjonalismen hos Parsons (1951), så vel som 

mer modifiserte versjoner (f.eks. Merton 1957). Blant marxistiske teoretikere er 

funksjonalismen mindre åpenbar ettersom disse ikke bygger på de samme ideene om samfunnet 

som en integrert helhet. Det er likevel klare funksjonalistiske elementer i mange Marx-

inspirerte statsteorier. Dette gjelder også statsforståelsen i deler av etterkrigstidas vestlige 

marxisme, blant teoriretninger som har framstått som alternativ til instrumentalistiske 

tilnærminger,74 og som legger vekt på «statens relative autonomi».75 Statlige institusjoner 

                                                 
71 Se f.eks. Marx 1960 [1852]. 
72 Se f.eks. Marx 1976 [1867], kap. 24. 
73 Siden slutten av 1970-tallet har alle former for funksjonalisme stått lavt i kurs i samfunnsteorien. Mye av 

kritikken har vært framsatt på generelt metodologisk og handlingsteoretisk grunnlag, men det har også vært rettet 

en substansiell kritikk mot funksjonalistiske teorier om staten (se f.eks. Elster 1978, 208ff.; Giddens 1977, 96ff.). 
74 Dette gjelder så vel tysk «Staatsabsleitungs-teori» (se f.eks. Hirsch 1978) som fransk strukturalisme (se f.eks. 

Althusser 1971; Poulantzas 1978). 
75 Selve begrepet «statens relative autuonomi» er problematisk bl.a. fordi man omgår problemet ved å gjøre 

spørsmålet om statlig autonomi/heteronomi til et gradsspørsmål. Forholdet mellom stat og samfunn blir tematisert 

som et spørsmål om graden av statlig autonomi vis-à-vis kapitaleierklassen. En diskusjon om graden av autonomi 

gjør ikke rede for det strukturelle skillet mellom økonomi og politikk: Hva er en stat, og i hva består dens 

autonomi? Hvis statens virksomhet i noen grad er uavhengig av kapitalens systembehov, må man også gjøre rede 
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forklares med utgangspunkt i systemkrav knyttet til den kapitalistiske produksjonsmåten. Staten 

ivaretar slike funksjonelt nødvendige behov, og derved bidrar den til reproduksjonen av de 

historisk skiftende betingelsene for kapitalakkumulasjon. 

Dette gjelder også når statlig politikk utelukkende forklares ved at den representerer 

«overordnede klasseinteresser» eller «totalkapitalens interesser». Problemet med en slik 

forklaring er at den ikke kan gjøre rede for hvordan slike kollektive interesser kan komme til 

uttrykk i statlig politikk. Kapitalistisk markedsøkonomi kjennetegnes av en systemisk 

konkurranse mellom enkeltkapitaler (de enkelte selskaper, finansielle grupper, 

bransjeorganisasjoner osv.) som alle har sine partikulære interesser. Det fins ingen organisasjon 

som fremmer kapitaleierklassens overordnede interesser eller kapitalistiske systembehov. Det 

er nettopp bare staten som har mulighet til å påta seg å tenke overordnet og langsiktig i forhold 

til hva som fremmer kapitalakkumulasjon som helhet og på lang sikt, og det var nettopp denne 

statlige «funksjonen» som trenger å forklares. En statsteori som forklarer statlig politikk som 

styrt av totalkapitalens interesser, får derfor lett et sirkulært preg, og forutsetter det som skal 

forklares: Hvordan staten kan fungere som instans som er «overordnet» de enkelte partikulære 

økonomiske interessene i samfunnet. Man må vise hvordan dette i noen grad er en erkjent og 

bevisst strategi fra statsapparatet selv. Alternativt, dersom totalkapitalens krav setter seg 

gjennom bak ryggen på statsapparatet, må man gjøre rede for de sosiale mekanismene som 

forklarer at staten ikke handler annerledes.76 (Disse spørsmålene som statens avhengighet av 

og autonomi i forhold bestemte kapitalinteresser blir viktig i analysene av statens håndtering av 

bankkriser i kapitlene 4 til 10.) 

Enten arenateoriene kan kritiseres for instrumentalisme eller funksjonalisme, dreier det 

seg altså i begge tilfeller om å redusere staten til et objekt, som samfunnet, interessegrupper 

eller samfunnsklasser styrer utfra sine behov eller formål.  Hovedargumentet som rettes mot 

både liberale, funksjonalistiske og marxistiske retninger er at de nøyer seg med å forstå staten 

som et medium – en formidler – av sosiale prosesser, og at den formidlende instansen selv 

forsvinner fra teorien.77 De er med andre ord ikke i stand til å gjøre rede for den moderne statens 

autonomi overfor alle andre instanser i samfunnet (Mann 1988, 109–10). 

                                                 
for hva som kjennetegner det politiske feltet i sin særegenhet. Hva styrer politiske beslutninger i den grad de ikke 

er styrt av hensynet til kapitalakkumulasjon? 
76 Det blir også vanskelig å gjøre empirisk rede for de utallige eksemplene på at staten handler på tvers av det som 

åpenbart er i den nasjonale kapitalens interesse. 
77 Staten blir «intet annet enn en arena der konflikter om grunnleggende sosiale og økonomiske interesser blir 

utkjempet» (Skocpol 1979, 25). Se også Giddens 1985, 203. 
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En av grunnene til dette er ifølge Skocpol at arenateoriene har et ensidig fokus på 

forholdet mellom stat og samfunn internt i den enkelte nasjonalstat, der relasjoner mellom stater 

skyves i bakgrunnen, og dermed også forholdet mellom statens voldsmonopol innad og 

militarisme og krig utad.78 Når man tar utgangspunkt i inter-statlige forhold, blir det åpenbart 

at de enkelte statene selv også opptrer med ikke-reduserbare politiske interesser i forhold til 

andre stater og tilhørende fenomener som diplomati, forhandlinger, allianser, avtaler (myk 

geopolitikk) og krig og trusler om krig (hard geopolitikk).79 

b) Staten som aktør: autonomi, samordning og ressurser 

For å utvikle et alternativ til arenateorienes fokus på forholdet stat-samfunn, har Skocpol (1979) 

(og i noen grad Mann (1988)) gått til den statsforståelsen man finner innenfor studier av 

internasjonal politikk. I analyser av det internasjonale systemet av stater legges det til grunn en 

annen forståelse av staten, staten som handlende aktør – som en «actor in its own right».80 Dette 

bygger på den allmenne teoretiske forutsetningen (jf. kapittel 1.2) at det ikke bare er individer 

som er aktører, men at man også, gitt bestemte forutsetninger, kan snakke om overindividuelle, 

institusjonelle eller organiserte aktører. På hvilken måte kan vi nærmere bestemt forstå staten 

som en aktør? 

Den retningen som ifølge Skocpol særlig har tatt dette aspektet ved staten alvorlig, er 

den såkalte realistiske skolen i studiet av internasjonal politikk. Dens utgangspunkt er at staten 

opptrer strategisk i forhold til andre stater, og at målsettingen for staten er å fremme sine 

interesser (se f.eks. Waltz (1979)).81 Når realismen analyserer stater som aktører, bygger det på 

                                                 
78 Voldsaspektet ved staten blir ikke vektlagt i funksjonalismen og liberalismen, som begge har en harmoniserende 

forståelse av staten og dens forhold til omverdenen. Statens voldspotensial kommer klarere fram i marxismen, som 

imidlertid deler de andre svakhetene ved arenateoriene. 
79 Unntaket er marxismen som har lagt stor vekt på statens voldspotensial både innad og utad i forhold til 

konkurrerende stater. Men samtidig har disse teoriene vært tilbøyelige til å redusere utenrikspolitikk til et direkte 

uttrykk for de dominerende klasseinteressene i det enkelte samfunnet (se f.eks. Lenin 1969 [1916]). Skillet mellom 

myk og hard geopolitikk er hentet fra Michael Mann (1997). 
80 Skocpol gir to argumenter for at teorier om internasjonal politikk også kan være relevante for studier av statlig 

politikk på andre områder. Det ene er at det er her man finner analyser av staten som en autonom aktør, som har 

unngått den reduksjonismen hun kritiserer andre retninger for. Den andre grunnen er at realismens geopolitiske 

perspektiv, dens fokus på statens samhandling med andre stater, også er sentralt for å forstå politikk internt i et 

land: «International military pressures and opportunities can prompt state rulers to attempt policies that conflict 

with and in extreme cases contradict the fundamental interest of a dominant class» (Skocpol 1979, 31). 
81

 I denne tradisjonen forstås statenes utenrikspolitikk som maksimering av en sikkerhetspolitisk definert 

egeninteresse. Statens enhetlige karakter innad tas for gitt, sammen med dens evne til å fatte rasjonelle 

beslutninger. Realismen reiser derfor ikke spørsmålet om hvorvidt staten kan være en aktør. Dette er i stedet et 

premiss, og teorien tar sikte på å redegjøre for implikasjonene av dette for forståelsen av forholdet mellom stater. 

Andre sentrale navn er Morgenthau (1978), Krasner (1978) og Bull (1969). Det meste av det som sies i denne 

tradisjonen, ble forøvrig foregrepet av den tyske militaristen Otto Hintze. 
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noen mer spesifikke forutsetninger, som riktig nok ikke alltid er gjort eksplisitte. Det forutsettes 

at staten har en potensiell autonomi, at dens virksomhet i noen grad må være samordnet av en 

sentral instans, og at den må disponere ressurser som gjør det mulig å iverksette beslutninger.82 

Med autonomi menes det at aktøren kan sette seg mål som er dens egne, og at disse 

ligger til grunn for dens handlinger. Ingen aktører, verken individer eller kollektive enheter, har 

«absolutt autonomi», hvis man med det mener total uavhengighet av andre aktører: «all 

autonomy is relative» (Giddens 1981, 217). Statlig autonomi innebærer m.a.o. at den må kunne 

handle på mer eller mindre selvstendig grunnlag, og ikke være fullstendig bestemt av eksterne 

strukturelle forhold. 

Det er flere aspekter ved den moderne nasjonalstaten som taler for statlig autonomi 

(Mann 1988; 1993). Dels er staten nødvendig for å etablere orden og koordinering i moderne 

samfunn.83 Ved å organisere militært forsvar/angrep beskytter den mot ytre fiender, og gjennom 

det juridiske systemet og politiet sikres sosial orden innad. Dels er den moderne staten 

territorielt organisert, med et administrativt sentrum og skarpe grenser, slik at alle andre 

institusjoner befinner seg «innenfor» en stat. Eksistensen av et administrativt sentrum med 

suverenitet over hele territoriet er en nødvendig forutsetning for effektiv koordinering.84 Fordi 

staten på denne måten utfører oppgaver ingen andre kan utføre, er alle andre grupper på en eller 

annen måte avhengige av staten. Ved at det overføres ressurser til staten, kan det framskaffes 

goder og tjenester som ikke kan framskaffes på noen annen måte, slik at staten kan bli 

selvstendiggjort.85 Dette gjør den moderne staten til i det minste en potensielt autonom aktør. 

Det er ikke dermed sagt at alle stater alltid er autonome, og det er et empirisk spørsmål i hvilken 

grad en stat er autonom i bestemte situasjoner. 

                                                 
82

 Som jeg var inne på i kapittel 1, kan både personer og institusjoner/organisasjoner oppfyller disse betingelsene. 

Evnen til å velge knyttes gjerne til det å ha intensjoner, noe som ikke uten videre kan tillegges institusjoner. Mange 

mener derfor at det bare må oppfattes som en talemåte når vi snakker om at organisasjoner som f.eks. staten «gjør» 

ulike ting. Det vi mener, er at personer i institusjonene handler. Ut fra dette synet (metodologisk individualisme) 

kan ikke institusjoner, som staten, bedrifter eller organisasjoner, selv handle. Men enheter som bedrifter, 

fagforeninger, partier og idrettsorganisasjoner foretar alle valg mellom alternativer, og de disponerer også ressurser 

som gjør det mulig å gjennomføre det de bestemmer seg for. Slike institusjoner er dermed aktører så gode som 

noen. At det oppfattes slik i samfunnet, kommer også til uttrykk i rettsvesenet, der jo bedrifter og organisasjoner 

defineres som rettssubjekter, som står ansvarlig for sine «handlinger». Det finnes altså to typer aktører personer 

og organiserte aktører.  
83

 Det bør presiseres at dette ikke er en forklaring på hvorfor staten oppstår. Det at den har en slik funksjon betyr 

ikke at den oppstod på grunn av denne funksjonen. Utsagnet har derfor form av en kontrafaktisk hypotese, ikke en 

forklaring. Spørsmålet om opprinnelse må altså holdes adskilt fra spørsmålet om funksjon. 
84

 Det er imidlertid ikke en tilstrekkelig forutsetning. Se diskusjonen av samordning i neste avsnitt. 
85

 Dette gjelder særlig hvis de som sitter i sentrale posisjoner i staten, ikke er rekruttert fra de dominerende klassene 

i samfunnet og heller ikke har nære økonomiske og personlige forbindelser med dem. 
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Hvis vi skal forstå staten som en aktør, må vi for det andre forutsette at de mange 

instansene eller byråkratiske apparatene som utgjør staten, har en enhet, og at det finnes en 

samordning av statlige beslutninger. Innenfor den realistiske tradisjonen tas dette ofte for gitt, 

og staten betraktes ganske enkelt som en enhetlig og rasjonell aktør, på måter som stemmer 

dårlig med normalsituasjonen i de fleste stater. Disse forutsetningene er skarpt kritisert av andre 

retninger (se f.eks. Niskanen 1971; Allison 1969), som understreker at staten alltid må 

«disaggregeres»: Moderne stater er ikke enhetlige hierarkier med klare kommandolinjer, men 

en rekke atskilte byråkratiske organisasjoner og etater, som alle har sin egen forståelse av 

virkeligheten, og som alle kjemper for sine egne interesser. Den kritikken har mye for seg, men 

også tanken om staten som en slik samling av organisasjoner, er problematisk som en allmenn 

forståelse. Dersom de enkelte stater utelukkende forstås som et ubestemt antall etater og 

underetater, er det også vanskelig å snakke om at stater tar politiske beslutninger eller at stater 

fører en bestemt politikk. En mer rimelig mellomposisjon vil være å tenke seg ulike grader av 

statlig samordning, fra den rene byråkratiske politikken – der beslutningene er et aggregat av 

en dragkamp mellom ulike etater – til den fullstendig autonome, sentraliserte staten med klare 

kommandolinjer. De fleste stater og de fleste beslutninger vil kunne plasseres et sted mellom 

disse ytterpunktene, avhengig av organiseringen av statsapparatet, og av hva slags koblinger 

som finnes mellom staten og bestemte grupper i samfunnet.86 (Som vi skal se i de historiske 

analysene, hadde håndteringen av de to norske bankkrisene høy grad av sentralisering.) 

Men dette spørsmålet om graden av samordning er i en viss forstand et sekundært 

spørsmål når det gjelder en teoretisk forståelse av staten. For hva er det som samordnes, om 

ikke statlige beslutninger? Hele diskusjonen om disaggregering forutsetter at det finnes en 

enhet som disaggregeres, nemlig staten. Og siden alle statlige etater er hierarkisk organisert, 

med en ledelse med politisk suverenitet som står ansvarlig for koordineringen av alle etaters 

virksomhet, er statlig virksomhet alltid i prinsippet samordnet. I den grad det ikke lenger finnes 

noen samordning, har staten rett og slett opphørt å eksistere. 

Autonomi og evne til samordning gjør det mulig for staten å fatte beslutninger. Men for 

å være en aktør er det også nødvendig å disponere ressurser til å sette beslutningene ut i livet. 

Vi kan i tråd med Michael Mann (1988) skille mellom fire typer statlige ressurser.87 For det 

                                                 
86

 Det er imidlertid viktig å holde fast ved at den politiske ledelsen i en stat i prinsippet er autonom i forhold til 

byråkratiet, og kan handle på tvers av dets ønsker. Dette er mulig ikke minst fordi den politiske ledelsen handler 

på vegne av «folket» eller «nasjonen». Mer om dette i del 2.4 nedenfor. 
87 Mann gjør i andre sammenhenger (1993, 6ff.) en beslektet inndeling, den såkalte «IEMP-modellen» (ideological, 

economic, military and political power (sentralisert byråkrati)). 
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første kan staten bruke fysisk tvang. Gjennom sitt monopol på bruk av vold disponerer staten et 

tvangsapparat som ikke har noe motstykke i samfunnet forøvrig. Imidlertid er det grenser for 

hva staten kan oppnå gjennom bruk av vold. Å tvinge gjennom alle vedtak med vold krever et 

enormt apparat. En moderne stat må også ha en annen type ressurser, som kan kalles 

administrative, dvs. kapasitet til å regulere innbyggernes atferd og gjøre sin politikk gjeldende 

innenfor hele sitt territorium (Mann 1988; 1993). Den tredje typen ressurser staten disponerer, 

er økonomiske.88 Både statens voldsmakt og dens administrative kapasitet krever økonomiske 

ressurser, som må skaffes til veie gjennom skattlegging. Som nevnt innebærer en slik overføring 

av ressurser fra samfunnet at staten oppnår en viss autonomi. (Men som jeg kommer tilbake til, 

er også dette en kilde til avhengighet og heteronomi.) Den siste typen ressurser er knyttet til 

ideologi. Ideologi eller symbolske ressurser, i vid forstand, definerer hva som oppfattes som 

meningsfullt, rett og riktig.89 Den aller viktigste formen for ideologisk legitimering av moderne 

stater uten tvil nasjonen. Det er et underliggende prinsipp for all politikk i moderne stater at 

den er orientert mot et nasjonalt fellesskap. (Jeg kommer tilbake til analyser av disse ulike 

formene for statlig kapasitet, og deres betydning for håndtering av bankkriser, i kapittel 8 og 

9.) 

Det er altså riktig å forstå stater som potensielle aktører fordi de kan ha autonomi, kan 

samordne sine beslutninger og disponerer ressurser.90  Men dette betyr ikke at man må slutte 

seg til den generelle modellen av staten som ligger til grunn for den realistiske tradisjonen: 

staten som en enhetlig og rasjonell aktør som maksimerer sine geopolitiske interesser. Som jeg 

har vært inne på, kan tanken som staten som en aktør forenes med at graden av autonomi, enhet 

og rasjonalitet kan variere mellom stater og mellom politikkområder innenfor staten. Og 

analysen av staten som en aktør med bestemte interesser kan ikke begrenses til analysen av 

inter-statlige forhold, men er også relevant for statens forhold til samfunnet (se nedenfor). 

Et grunnleggende problem med realismens teori om staten som aktør er også dens 

ahistoriske forutsetninger. Den rendyrker noen trekk ved den moderne nasjonalstaten og ved 

                                                 
88

 Det kan derfor diskuteres om økonomiske ressurser kan sidestilles med de andre, i den forstand at staten må 

disponere dem for å være i stand til å administrere og utøve voldsmakt. På den annen side kan det også hevdes at 

det å tilegne seg økonomiske ressurser forutsetter administrative og militære ressurser. 
89

 Dette vide ideologibegrepet er hentet fra Mann, og det skiller ikke mellom diskursivt formulerte ideologier som 

liberalisme og sosialisme på den ene siden og uartikulerte «horisonter» som verden fortolkes gjennom på den 

andre. Det fanger heller ikke inn den normative dimensjonen ved ideologibegrepet (ideologi som «falsk 

bevissthet»). 
90

 Om den også faktisk er en aktør, gjenstår det fortsatt å vise. Vi kommer tilbake til dette i del 2.4. 
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det «westfalske»91 systemet av suverene stater som har vokst fram i Europa siden 1600-tallet, 

og gjør dette til egenskaper ved staten som sådan, uavhengig av historiske og geografiske 

forskjeller. Det gjelder for det første statens maktposisjon innad: Her forutsettes den moderne 

formen for stat, der staten har full territoriell suverenitet, og med en sentralisert byråkratisk 

organisering. Bare i denne typen stat kan vi snakke om et klart skille mellom stat og samfunnet 

internt, og mellom utenriks- og innenrikspolitikk. For det andre gjelder dette statens suverenitet 

utad i forhold til andre stater. Moderne stater er suverene i den forstand at de ikke er underlagt 

noen ytre autoritet. Innenfor det moderne statssystemet, er alle stater «like suverene, uavhengig 

av størrelse, ressurser og faktisk makt» (Østerud 1994, 103). Dette systemet er kjennetegnet 

ved at de ulike statene anerkjenner hverandre som selvstendige enheter, og dermed også som 

aktører, og inngår i rutinemessige forbindelser med hverandre: 

The development of the sovereignty of the modern state from its beginnings depends 

upon a reflexively monitored set of relations between states. «International relations» 

are not connections set up between pre-established states, which could maintain their 

sovereign power without them: they are the basis upon which the nation-state exists at 

all. (Giddens 1985, 264–65) 

Den enkelte statens egenskaper kan derfor heller ikke forstås uavhengig av dens deltakelse i 

dette systemet. Det er nettopp i kraft av å tilhøre et system av stater at staten kan være en aktør. 

Eksistensen av stats-systemet, der de enkelte statene anerkjenner hverandre gjensidig, er derfor 

en forutsetning for at staten kan være en aktør, både internt og internasjonalt.92 Dette aspektet 

ved den moderne staten kan ikke gripes gjennom et rendyrket aktør-perspektiv.93 

Et annet grunnleggende problem med realismen er forståelsen av hva som konstituerer 

statens interesser. I denne tradisjonen er den enkelte statens interesser og dermed dens 

utenrikspolitikk i siste instans bestemt av dens strukturelle posisjon i systemet av stater. 

Forståelse av interne forhold i den enkelte stat blir dermed overflødig i analysen av 

utenrikspolitikk. Statlige interesser framstår som geopolitisk determinert, uavhengig av politisk 

regime, interne maktforhold, klassestruktur osv. Realismen, som av Skocpol og andre 

                                                 
91 Uttrykket viser til fredsavtalen i Westfalen i 1648 som markerer slutten på 30-årskrigen. Det er vanlig å vise til 

denne fredsslutningen som utgangspunktet for det moderne statssystemet; et system av stater som gjensidig 

anerkjenner hverandres territorielle suverenitet. 
92

 I noen tilfeller kan man kanskje si at internasjonal anerkjennelse og deltakelse i systemet av stater er det eneste 

som forhindrer at enkelte stater går helt i oppløsning (Jackson & Rosberg 1985). 
93

 Ved å postulere at staten, og ikke bare individer i statsapparatet, kan være en aktør, bryter realismen med 

prinsippet om metodologisk individualisme. Samtidig analyseres staten som en aktør på linje med et individ i sitt 

forhold til andre stater. Denne atomismen står i et visst motsetningsforhold til det å oppfatte en overindividuell 

størrelse som staten som en aktør. 
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framheves fordi den tar staten alvorlig som aktør, er dermed ironisk nok ute av stand til å 

redegjøre for staten som «actor in its own right». 

Dette fokuset på statens rolle innenfor statssystemet tilslører også mer grunnleggende 

forskjeller mellom disse statenes indre organisering. Det vi ovenfor har kalt moderne stater, 

dvs. ulike varianter av liberale demokratier med kapitalistisk markedsøkonomi, kjennetegnes 

av en bestemt type atskillelse mellom stat og samfunn internt, som de ikke deler med alle stater 

innenfor systemet av stater (som også omfatter andre statsformer som patrimoniale og 

byråkratiske diktaturer osv.). Denne tradisjonen tar heller ikke høyde for at statenes grad av 

autonomi kan endre seg radikalt mellom historiske epoker, slik den f.eks. har endret seg som 

en følge av de siste tiåras globalisering (se nedenfor). 

Som vi har sett, er realismens utgangspunkt – at staten kan være en aktør – riktig. Stater 

er potensielle aktører fordi de kan ha autonomi, kan samordne sine beslutninger og disponerer 

ressurser. I hvilken grad dette potensialet realiseres, avhenger av trekk ved statsapparatet, av 

forholdet mellom staten og grupper i samfunnet og av den enkelte statens plass i systemet av 

stater. Moderne stater oppfyller betingelsene for å være en aktør oftere enn alle tidligere stater: 

«Nation-states are more like actors than traditional states ever were» (Giddens 1985, 289). Et 

rendyrket aktør-perspektiv kan likevel aldri være fullstendig. Det kan ikke redegjøre for 

hvordan staten kan være en aktør, m.a.o. for de strukturelle betingelsene for dens egen 

gyldighet.94 Dermed blir den også ute av stand til å redegjøre for det særegne ved det jeg her 

kaller moderne stater (med liberalt demokrati og kapitalistisk markedsøkonomi) og deres 

relasjoner både til samfunnet og til andre stater. 

c) Utover arena og aktør 

Vi har sett hvordan arenaperspektivet primært analyserer staten som en institusjonell ramme 

som formidler samfunnsmessige interesser eller kulturelle verdier, og at dette leder til et 

reduksjonistisk syn på staten: Stat reduseres til samfunn. Aktørperspektivet på sin side ser 

primært på staten som en utøver av geopolitiske interesser innenfor det internasjonale systemet 

av stater. Dette leder også til en reduksjonisme, men med motsatt fortegn. Samfunnet faller 

utenfor synsfeltet, slik at samfunn reduseres til stat. Men som vi har sett, har de to 

perspektivene, til tross for fundamentale forskjeller, også noen felles forutsetninger. De 

                                                 
94 Denne kritikken rammer i noen grad også Skocpol, som går nokså langt i å forklare statlig politikk ut fra 

geopolitiske forhold. Mann, og kanskje særlig Giddens, har et mer nyansert syn, noe jeg kommer tilbake til. 
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representerer begge hver sin versjon av «metodologisk nasjonalisme», i den forstand at den 

moderne staten tas som en gitt (og ikke-tematisert) forutsetning, enten som analyser av enkelte 

nasjonalstater eller av strategiske relasjoner mellom dem.95 

I lange perioder har det da også vært en intern arbeidsdeling i akademia i studiet av 

staten, der arenateoriene har studert forhold innad i den enkelte stat, mens aktørteoriene har 

studert deres innbyrdes relasjoner. Dette løser imidlertid ikke de problemene jeg diskuterte 

ovenfor. Verken arena- eller aktørteoriene gir noe godt utgangspunkt for å forstå det særegne 

ved den moderne staten, fordi ingen av teoriene legger tilstrekkelig vekt på sammenhengen 

mellom den moderne statens rolle innad overfor samfunnet og dens rolle utad i forhold til 

systemet av stater. Aktørteoriene kan i liten grad gjøre rede for statens forhold til samfunnet. 

For arenateoriene er dette et sentralt tema, men deres forståelsesrammer kan ikke gjøre rede for 

statens autonomi. 

Arenaperspektivet ser bort fra staten som forvalter av geopolitiske interesser og at dette 

er en nøkkel til å forstå også dens maktposisjon overfor samfunnet. Man får derfor heller ikke 

godt nok fram hvordan staten er en autonom instans som fremmer sine interesser og utøver 

makt overfor det samfunnet den utgjør en del av. Arenateoriene ser for ensidig på staten som 

uttrykk for, eller formidling av, samfunnet (forstått som summen av interessegrupper, 

klasseherredømme, kulturelt fellesskap osv.), dvs. interesser eller verdier som eksisterer forut 

for eller uavhengig av staten selv. De ser dermed bort fra den motsatte sammenhengen, at staten, 

gjennom sin kontroll over maktressurser, også er en av forutsetningene for at den typen 

moderne samfunn (med sine bestemte typer strukturelt betingede aktører, verdier og interesser) 

som arenateoriene tar som utgangspunkt, overhodet kan eksistere. Aktørperspektivet ser på den 

annen side bort fra statens rolle som formidler av samfunnsmessige interesser og hvordan dette 

gir et konkret historisk innhold til dens rolle som geopolitisk aktør. De ser også i stor grad bort 

fra den motsatte sammenhengen, hvordan staten former samfunnet i sitt bilde. Oppgaven blir 

derfor å komme utover denne dualismen. 

 

 

 

                                                 
95 I kapittel 1 (1.5) var det den første av disse to typene metodologisk individualisme som ble kritisert. 
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2.2 Statens dobbelthet: stat og statssamfunn 

Giddens har pekt på at det er en tvetydighet ved begrepet stat i dagligspråket: 

«State» has two senses in ordinary language, but the ambiguity is not a particularly 

worrying one for social theory. «The state» sometimes means an apparatus of 

government or power, sometimes the overall social system subject to that government 

or power. (Giddens 1985, 17) 

Denne tvetydigheten ved statsbegrepet viser til en tvetydighet ved staten selv.96 Den moderne 

staten er på den ene siden et statsapparat, et sett av byråkratiske organisasjoner. På den annen 

side utøver dette apparatet territoriell suverenitet over et bestemt territorium og dets befolkning, 

som nettopp i kraft av dette utgjør en avgrenset sosial helhet, et samfunn eller nasjonalstat. Bob 

Jessop understreker hvordan staten på denne måten både er en avgrenset samfunnssektor og 

overordnet alle sektorer: 

the state is but one institutional order among others in a given social formation, and yet 

it is peculiarly charged with responsibility for maintaining the integration and cohesion 

of the wider society. In one respect, then, it is just part of society, in another, by virtue 

of this political responsibility, it is the whole. (Jessop 1990, 360) 

Som jeg var inne på ovenfor (kapittel 1.5) er det derfor viktig å skille mellom to aspekter ved 

staten: På den ene side er staten et avgrenset sett av byråkratiske organisasjoner, mer eller 

mindre hierarkisk organisert og med en sentralisert ledelse, med en begrenset mengde ressurser 

og sine bestemte målsettinger. I denne betydningen er staten en avgrenset del av samfunnet, en 

offentlig sektor, som utgjør én av flere av de sektorene og organisasjonene og som moderne 

samfunn består av. Dette kan vi kalle staten som statsapparat eller staten som sektor. 

På den annen side har staten som organisasjon en rekke egenskaper som skiller den 

fundamentalt fra alle andre organisasjoner og institusjonelle områder. Staten er paradoksalt 

formulert, er forutsetning for den sosiale helheten den er en del av. Gjennom sitt monopol på 

legitim bruk av vold, på juridisk regulering, skattlegging osv. er staten en institusjonell 

betingelse for at det eksisterer noe sånt som moderne, integrerte samfunn. I denne betydningen 

er staten en allmenn ramme som formidler alle andre sektorer og praksiser innenfor det 

territoriet den kontrollerer, og dette aspektet ved staten kan vi kalle staten som universell 

institusjon. I denne betydningen er staten ikke bare én av flere sidestilte sektorer av samfunnet, 

                                                 
96 Bourdieu (2014, 31) legger også vekt på dobbeltbetydningen av ordet stat «(1) the state in the sense of the 

bureaucratic apparatus that manages collective interests, and (2) the state in the sense of the territory on which the 

authority of this apparatus is exercised.» (Se også Bourdieu 2014, 123–25.) 



53 

 

men også i en bestemt forstand en forutsetning for eller konstitutiv for den totaliteten av sektorer 

som utgjør den moderne nasjonalstaten eller det jeg vil kalle statssamfunnet.97 Betegnelsen 

«konstitutiv» betyr i denne sammenhengen ikke at de sosiale praksisene som utgjør samfunnet, 

er et produkt av, eller er underlagt, staten, men at de (direkte eller indirekte) formidles av staten. 

Men, som jeg skal forsøke å vise, hadde de praksisene som kjennetegner moderne samfunn, 

ikke vært mulige uten staten som formidlende instans. 

Ved å fastholde et slikt dobbelt perspektiv på staten, ønsker jeg å få fram noen trekk 

som vanskelig lot seg analysere innenfor både aktør- og arenaperspektivet. Det åpner for en 

analyse av sammenhengen mellom statens forhold utad til andre stater og dens forhold innad til 

samfunnet. Det særegne ved staten som institusjon er at den kan framstå som representant for 

hele samfunnet, og at den gjør dette i kraft av sitt voldsmonopol innad og sitt monopol på å 

forfølge samfunnets interesser overfor andre stater. Det åpner også for at forholdet mellom stat 

og samfunn er fundamentalt tvetydig og motsigelsesfullt, fordi staten «er en forutsetning for 

den helheten den utgjør en partikulær del av». 

Framstillinga nedenfor bygger hovedsakelig på kritikere av arenaperspektivet, slik som 

Anthony Giddens (1985), Michael Mann (1988; 1993), Bob Jessop (1990), Saskia Sassen 

(2006) og Pierre Bourdieu (2014), men også teorier som står dette perspektivet nærmere, som 

Karl Polanyi (1957), Ellen Meiksins Wood (1995) og Frankfurterskolen (særlig Jürgen 

Habermas (1976) og Claus Offe (1975; 1996)). På tvers av store ulikheter legger de alle vekt 

på staten som en organisert aktør som kontrollerer bestemte maktressurser. Men de viderefører 

også viktige trekk ved arenateorienes analyse av forholdet mellom stat og samfunn, og det 

historisk unike ved den moderne statens rolle i moderne, institusjonelt differensierte samfunn. 

2.3 Staten som universell institusjon (staten og statssamfunnet) 

Utgangspunktet her er forholdet mellom stat og samfunn og at dette forholdet må analyseres 

med utgangspunkt i en konsentrasjon av bestemte ressurser på statens hender, der jeg ovenfor 

(med utgangspunkt i Mann) skilte mellom som fysiske tvangsmidler og økonomiske, 

                                                 
97 Dette begrepsparet er på noen punkter beslektet med skillet mellom staten som aktør og arena, men vil 

forhåpentligvis løse opp noen av problemene som fulgte med disse perspektivene. Begrepsparet her er inspirert av 

Giddens’ (1985) skille mellom «nasjonalstat» (helheten av samfunnet innenfor statens grenser) og «statsapparat» 

(statlige institusjoner). Fordelen med termen statssamfunn er at det (slik også Giddens forutsetter) ikke konnoterer 

noen kulturell homogenitet i befolkningen (slik termen «nasjonalstat» kan gjøre). Når det gjelder betegnelsen 

«staten som sektor», er den valgt her fordi den ikke indikerer samme grad av organisatorisk enhet som termen 

statsapparat. 
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administrative og ideologiske ressurser.98 Men det som gjør staten kvalitativt overlegen alle 

andre maktinstanser, er ikke i seg selv omfanget av disse maktressursene. Det finnes private 

firmaer med større inntekter og flere ansatte enn BNP og befolkningsmengde i mange av de 

statene der de opererer, overnasjonale organisasjoner med større administrative ressurser enn 

mange statsapparater, ikke-statlige hærstyrker, private fengsler og «gated communities» med 

større kapasitet for fysisk tvang; religiøse fellesskap med flere medlemmer og langt sterkere 

ideologisk tilslutning enn mange nasjonalstater. 

Det særegne ved den moderne staten er at den kontrollerer en rekke ulike maktressurser 

som samlet gir den en unik kontroll over territoriet og befolkningen, og på den måten legger 

betingelsen for et integrert statssamfunn. Statsapparatet som organisert aktør utøver en helt 

særegen form for «universell» makt over det nasjonale territoriet og befolkningen, og som også 

gjør seg gjeldende innenfor alle de sektorer eller subsystemer – eller det jeg (se kapittel 1.2) 

kalte institusjonelle områder – av samfunnet, som i andre henseender er uavhengige av staten. 

Det kan være nyttig å skille mellom fire ulike aspekter ved dette som jeg kaller staten 

som universell institusjon. Vi kan ta utgangspunkt i Webers klassiske definisjon av staten: «A 

compulsory political organization with continuous operations (politisches Anstaltsbetrieb) 

[within a given territorial area] will be called a ‘state’ insofar as its administrative staff 

successfully upholds the claim to the monopoly of the legitimate use of physical force in the 

enforcement of order» (Weber 1978 [1922], I, 54). Av dette følger det for det første at statens 

makt er grunnleggende knyttet til kontroll over territoriet. Dette gjelder utad overfor andre stater 

og innad gjennom dens monopol på juridisk (og administrativ) regulering av befolkningen. 

Dette aspektet ved statens allmennhet skal jeg (med utgangspunkt i Mann 1993, 56) kalle 

statens territorielle sentralitet. Av statens voldsmonopol følger det også at statens makt er 

overordnet alle institusjonelle områder og deres ulike former for makt. Selv om statens makt 

utøves side om side med alle andre maktformer og maktinstanser i samfunnet, muliggjør den 

også i en bestemt forstand disse maktformene og regulerer grensene mellom dem. Staten har 

også (i det minste en formell) kapasitet til selv å flytte grensene for sin egen makt overfor alle 

andre institusjonelle områder av samfunnet (økonomi, familie, sivilsamfunn). Denne 

egenskapen skal jeg kalle statens metakapasitet. Webers definisjon peker for det tredje på at 

                                                 
98 Med et annet teoretisk utgangspunkt (og sitt begrep om kapitalformer) gjør Pierre Bourdieu en liknende 

inndeling: «The state is the culmination of a process of concentration of different species of capital: capital of 

physical force or instruments of coercion (army, police), economic capital, cultural or (better) informational 

capital, and symbolic capital» (1994, 4). De to siste sammenfaller langt på vei med Manns begrep om 

administrative og ideologiske ressurser. 
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denne maktutøvelse må oppfattes som legitim. Som vi skal se, er staten som universell 

institusjon uløselig knyttet til dens evne til å framstå som representant for samfunnets allmenne 

interesser, noe som igjen er nært knyttet til at den er i stand til å fremme borgernes interesser 

utad i forhold til andre stater. Jeg vil analysere dette under overskriften staten som representant 

for allmenne interesser.99 Til slutt vil jeg (også i tråd med mange arenateorier) holde fast ved 

at et konstituerende trekk ved den moderne staten, og ikke minst for dens legitimitet, er dens 

universalisme:100 Moderne stater, slik det defineres her som liberale demokratier med 

kapitalistisk økonomi, er basert på like politiske og sivile rettigheter for alle borgere og på 

prinsippet om lovstyre (og likhet for loven). Alle sider ved statens maktutøvelse gjennom dens 

ulike juridiske, politiske og administrative institusjoner er basert på en slik formell 

likebehandling av alle borgere. Og staten setter også i stor grad gjennom slike universalistiske 

prinsipper innenfor alle institusjonelle områder utenfor staten. 

Dette skal ikke ses som fire klart atskilte definitoriske kjennetegn ved den moderne 

staten. De må ses som idealtypiske trekk som aldri er realisert fullt ut, og som også viser til fire 

delvis overlappende aspekter. De viser også til institusjonelle forhold som har ulik ontologisk 

status, de er verken logisk eller kausalt symmetriske. Det mest primære aspektet i alle disse 

henseender er statens territorielle sentralitet (inkludert dens voldsmonopol). Det er mange 

eksempler på stater med territoriell sentralitet uten universalistiske institusjoner, men ikke 

omvendt.101 

a) Territoriell sentralitet 

Vi kan si at staten er en forutsetning for «statssamfunnet», definert av statlige grenser. Det er 

staten, med sin territorielle suverenitet, som definerer grensene for hva som utgjør et samfunn. 

Sammenliknet med alle før-moderne statsformer (og politiske apparater), representerer den 

moderne staten en radikalt ny form for territoriell maktutøvelse, som jeg betegner som statens 

territorielle sentralitet.102 Dette har for det første å gjøre med dens sentraliserte organisering, 

at makten utgår fra et klart sentrum. En viktig side ved dette er dens enhetlige byråkratiske 

                                                 
99 For å understreke dette aspektet ved staten (og knytte an til sitt begrep om symbolsk kapital), har Bourdieu 

omformulert Webers definisjon til: «monopoly of legitimate physical and symbolic violence» (Bourdieu 2014, 3). 
100 Hos Weber der dette en viktig side ved hans begrep om den moderne statens legale herredømme (Weber 1978 

I, 217ff.). 
101 Et nærliggende eksempel er absolutismens form for statssuverenitet. 
102 «Given their claims to universalism, church and empire could not admit any rival authority in their respective 

domains, but these were not centered territoriality» (Sassen 2006, 33). 
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struktur, der makten ikke utøves «via mellommenn», slik som i de fleste før-moderne stater, 

men i en bestemt forstand er et direkte forhold mellom statsapparatet og borgerne. 

Maktposisjoner i staten følger ikke direkte av maktposisjoner i sosiale hierarkier i 

sivilsamfunnet (slik som f.eks. i føydalsamfunn). For det andre dreier territoriell sentralitet seg 

om at staten utøver en eksklusiv, ubestridt suverenitet over et klart definert territorium 

(statssamfunn) til forskjell fra før-moderne staters flytende og overlappende grenser. Giddens 

har beskrevet dette som at statsgrensene skifter fra å være «frontiers» til å bli «borders»: 

frontiers refer to an area on the peripheral regions of a state (not necessarily adjoining 

another state) in which the political authority of the centre is diffuse or thinly spread. A 

border, on the other hand, is a known and geographically drawn line between separating 

and joining two or more states. (Giddens 1985, 50) 

Den moderne staten gjør på denne måten landarealet til et eksakt avgrenset og homogent 

territorium, der statens suverenitet gjelder uinnskrenket og ubestridt av andre stater, og der 

ingen soner har overlappende jurisdiksjon (Sassen 2006, 80). Militær kapasitet til forsvar av 

grensene er derfor en fundamental form for statlig maktutøvelse. 

Denne formen for territorialitet er uatskillelig knyttet til etableringen av det moderne 

statssystemet, der statene gjensidig anerkjenner hverandre innenfor gitte grenser, og der ethvert 

landareal (inkl. kontinentalsokkel, undergrunn og luftrom) i prinsippet er underlagt ubestridt 

statlig suverenitet. Det er denne territorielle, sentrerte maktutøvelsen som skiller moderne stater 

fra alle andre organiserte maktgrupperinger i moderne samfunn (kapitalistiske foretak, religiøse 

organisasjoner osv.) og fra andre institusjonelle maktfelt (kapitalistiske markeder, kulturelle 

felt). 

Staten gjør dermed mennesker med tilhold innenfor et gitt territorium til en avgrenset 

befolkning. Alle borgere av staten er politisk og juridiske likestilte overfor staten, og direkte 

underlagt statlige institusjoner. Taylor (1998, 39) har formulert dette på en treffende måte: 

[there has been a] shift from hierarchical, mediated access societies to horizontal, direct 

access societies. [In] a society of ranks […] one belonged to this society via belonging to 

some component of it. As a peasant one was linked to a lord, who in turn held from the 

king. [...] By contrast, the modern notion of citizenship is direct. In whatever many ways 

I am related to the rest of society through intermediary organizations, I think of my 

citizenship as separate from all these. [...] I stand, alongside my fellow citizens, in direct 

relation to the state, which is the object of our common allegiance. 
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Dette gir også hele befolkningen en felles identitet som statsborgere, som innad i hver stat er 

universell og inkluderende. Tilsvarende får alle som ikke er borgere av staten (eller er statsløse), 

status som «utlendinger». Dette absolutte skillet mellom «vi» og «de andre» (de som ikke 

tilhører/er medlemmer av staten) foretas både ved statens yttergrenser, der «utlendinger» kan 

nektes adgang til landområdet, og innenfor statens territorium ved at utenlandske borgere ikke 

kan få ta del i de samme rettighetene og pliktene som statsborgere tar del i (se f.eks. Giddens 

1985; Brubakers 1992). Denne felles statusen som statsborger danner også grunnlaget for en 

felles kulturell identitet som medlem av nasjonen, som langt på vei er overordnet alle andre 

identiteter knyttet til familie, klasse, kulturell og religiøs tilhørighet osv.103 

Med territoriell sentralitet menes også at statens makt indirekte gjør seg gjeldende i de 

fleste deler av befolkningens dagligliv. Mens mange før-moderne stater ifølge Mann hadde stor 

kapasitet for såkalt despotisk makt, makt som utøves direkte av statseliten, uten rutinemessige 

og institusjonelle formidlinger, kjennetegnes moderne stater av deres enorme kapasitet for 

såkalt infrastrukturell makt:104 «… the institutional capacity of a central state […] to penetrate 

its territories and logistically implement decisions» (Mann 1988, 5). Takket være den moderne 

statens kapasitet til bl.a. håndtering av informasjon og handlingskoordinering, kan den 

gjennomtrenge samfunnet på helt nye måter, «The [modern bureaucratic] state penetrates 

everyday life more than did any historical state» (Mann 1988, 6). 

Statens territorielle maktutøvelse er universell ikke bare for de områdene av samfunnet 

som direkte eller indirekte er organisert av staten (offentlig infrastruktur, byråkrati, 

velferdsordninger osv.), men også indirekte for alle praksiser som ligger utenfor statens kontroll 

innenfor sivilsamfunnet. Til grunn for dette ligger statens monopol på juridiske reguleringer 

(og administrative reguleringer basert på denne) og dens kapasitet til å håndheve disse reglene, 

slik at den gjør seg (direkte eller indirekte) potensielt gjeldende som «tredjepart» i alle sosiale 

relasjoner, og særlig i konflikter og kamper om knappe ressurser. Dette gjelder alt fra formelle 

sektorer som markedssfæren og det organiserte sivilsamfunnet til uformelle sektorer som 

familien. Staten legger grunnlaget for enhetlige lingvistiske systemer og hele det nettverket av 

nasjonale begreps- og klassifikasjonssystemer (kjønn, alder, profesjoner osv.), sosiale ritualer 

                                                 
103 «Men fra det øyeblikk da befolkningen ble forstått som noe som rett og slett ikke kunne reduseres til familien, 

blir familien sekundær i forhold til befolkningen, og fremtrer som et av dets indre elementer» (Foucault 2002, 63). 

Studier av nasjonalismens historie i Europa viser også hvordan alle typer ikke-nasjonale sosiale identiteter 

(religiøse, etniske, språklige) i løpet av 18- og 1900-tallet underordnes, eller transformeres til, nasjonalstatlige (se 

f.eks. Hobsbawm 1992). 
104 Dette til forskjell fra før-moderne statsformer som ifølge Mann hovedsakelig utøvde det han kaller despotisk 

makt: «the range of actions which the elite is empowered to undertake without routine, institutional negotiation 

with civil society groups» (Mann 1998, 5). (Se også Mann 2008.) 
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(kalendere, kulturelle begivenheter osv.) og oppfatninger («nasjonale særtrekk») som ligger til 

grunn for det man i vid forstand kan kalle den nasjonale kulturen: «forms of thinking that are 

to the civilized mind what the primitive forms of classification described by Mauss and 

Durkheim were to the ‘savage mind’» (Bourdieu 1999, 61). Dette gjelder for alle moderne stater 

uavhengig om den nasjonale identiteten bygger på kulturelle tradisjoner (såkalt kulturell 

nasjonalisme) eller politisk fellesskap (politisk nasjonalisme) (se f.eks. Hobsbawm 1992). 

Giddens skiller mellom to måter den moderne staten gjennomtrenger sivilsamfunnet på. 

(Giddens 1985, 170ff.). Dels dreier det seg om statens administrative kapasitet knyttet til statlig 

infrastruktur og informasjonslagring, skatteinnkreving, transport og kommunikasjonssystemer, 

offentlig statistikk, kartlegging av territoriet, som til sammen gjør samfunnet til en integrert 

administrativ enhet (se f.eks. Bourdieu 1999, 7). Evnen til innsamling og lagring av statistiske 

data inngår her som en viktig forutsetning: «The co-ordinated administrative control achieved 

by modern governments is inseparable from the routine monitoring of ‘official data’ in which 

all contemporary states engage» (Giddens 1990, 42). Dels dreier det seg om makten som følger 

av statens voldsmonopol, og som ligger til grunn for det fundamentale trekket ved moderne 

samfunn som Giddens kaller dets indre passivisering («pacification»): rettsvesenet, 

politifunksjoner, fengselsvesen, innesperring av sinnslidende. (I skjæringspunktet mellom disse 

to har vi andre statlige organisasjoner innenfor helsevesen, skolesystem osv.) 

Statens voldsmonopol, dens monopol på fysisk tvangsmakt, preger alle andre relasjoner 

i moderne samfunn. Når staten selv er den eneste legitime utøver av volds- og tvangsmakt, 

innebærer det at alle andre aktører i samfunnet, utenfor staten, i prinsippet er fratatt muligheten 

til å utøve makt basert på vold eller trusler om vold. Når voldsbruk er illegitimt innenfor alle 

andre institusjonelle områder, er også maktforholdene innenfor alle disse sfærene i hovedsak 

basert på andre maktressurser. F.eks. er det en forutsetning for en autonom kapitalistisk 

markedssfære basert på kontrakter mellom frie markedsaktører, og for en autonom offentlighet 

basert på fri meningsutveksling, at bruk av vold (eller trusler om vold) er forbudt. Men dette 

betyr på ingen måte at sivilsamfunn trenger å være herredømmefritt og harmonisk. Og jo 

sterkere konfliktene om knappe ressurser i samfunnet er, jo mer vil også statens voldsapparat 

gjøre seg gjeldende som håndhever av eksisterende maktforhold. 

Veksten i statens makt (og gjennomtrenging av sivilsamfunnet) er også indre forbundet 

med framveksten av staten som en arena for kamp mellom ulike sosiale klasser og interesser 

(slik liberal statsteori framhever). «Civil society cannot exist without the state» (Giddens 1985, 
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20).105 Jo sterkere stat, jo viktigere blir det for alle sosiale grupperinger å påvirke statens 

politikk for å fremme sine interesser. Michael Mann har vist hvordan økningen i statens makt i 

alle moderne nasjonalstater har gått sammen med en «politisering» eller «naturalisering» av 

samfunnet. På tross av motstridende interesser, har sosiale klasser i mange tilfeller gått sammen 

om kamp for ulike typer statsborgerlige rettigheter, og bruker deretter disse rettighetene til å 

utkjempe sine interne kamper innenfor statlige institusjoner, en kamp som i økende grad har 

dreid seg om innholdet i statens politikk, og om tilgangen til statlige fordeler og ytelser: «The 

classes flexed their growing muscles on politics instead of concentrating as traditionally on 

fighting other classes in civil society...» (Mann 1993, 20). Statlig politikk har på sin side i 

økende grad handlet om å gjøre kompromisser mellom motstridende interesser, slik disse er 

institusjonalisert innenfor det politiske systemet (gjennom demokratiske og korporative 

kanaler). Kampene mellom organiserte interesser bidrar derfor indirekte til ytterligere styrking 

av staten. Denne politiseringen betegner Mann som caging, «lukning» av politisk kamp 

innenfor nasjonal, territoriell politikk: «states ... [were] ... caging their subjects onto the national 

terrain, thus politicizing them. […] classes became caged, unintentionally ‘naturalized’ and 

politicized [...]» (Mann 1993, 20). (Jf. diskusjonen ovenfor av arenateorier om staten.) 

b) Metakapasitet 

Den moderne statens territorielle suverenitet innebærer på ingen måte at dens makt er 

altomfattende og ubegrenset.106 Et grunnleggende kjennetegn ved moderne statssamfunn (som 

særlig arenateoriene har framhevet)107 er deres interne institusjonelle differensiering i relativt 

autonome subsystemer, det jeg overfor (kapittel 1.2) definerte som institusjonelle områder. De 

viktigste av disse er den kapitalistiske markedssfæren, sivilsamfunnet,108 utdanningssystemet, 

kulturen og familien.109 Disse områdene er ikke bare autonome overfor hverandre, men 

kjennetegnes også av interne prosesser som ligger utenfor statens direkte kontroll. 

                                                 
105 Giddens viser i denne sammenhengen til Hegels forståelse av staten som nødvendig formidlende instans for 

«det borgerlige samfunn» (Hegel 2006, 237ff.). 
106 Dette gjelder heller ikke for moderne stater med klare totalitære trekk, og der demokratiet langt på vei bare er 

formelt. Også her fins det relativt autonome maktsfærer utenfor staten, innenfor økonomi, familie, utdanning osv. 
107 Dette er som kjent et hovedtema i de fleste sosiologiske modernitetsteorier fra Weber og Parsons til Habermas, 

Luhmann og Bourdieu. 
108 Den politiske offentligheten kan her ses om et delområde innenfor sivilsamfunnet, jf. kap. 9. 
109 Ulike teoritradisjoner har helt ulike forståelser både av hva som konstituerer slike områder, og av hva som 

gjelder som grunnleggende atskilte felt (og «delfelt» innenfor disse). En klassisk inndeling er Parsons’ (1951) 

skille mellom tre sosiale subsystemer (i tillegg til staten selv), nemlig sivilsamfunn, familie/religion og økonomi. 

Noen teorier (slik som Parsons’ og Habermas’) utleder selve inndelingen fra en overordnet sosialteori, mens den 

for andre er pragmatisk eller empirisk basert (slik som (på ellers helt ulike måter) hos Weber og Luhmann). Jeg 
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Forholdet mellom staten og disse institusjonelle områdene kan synes paradoksalt – at 

deres uavhengighet av staten samtidig har staten selv som sin forutsetning. Nettopp fordi statens 

makt gjelder universelt innenfor territoriet, er den i stand til også å legge de institusjonelle 

betingelsene for disse samfunnssfærenes relative autonomi. Dels er statlige institusjoner en 

avgjørende betingelse for at spesifikke typer regler og maktressurser gjelder eksklusivt innenfor 

de ulike institusjonelle områdene av samfunnet. F.eks. er det slik at lovverket tillater (og 

fremmer) kjøp og salg av tjenester innenfor økonomien, men forbyr kjøp og salg av stemmer 

innenfor politikken eller av utdanningstitler innenfor utdanningssystemet. Dels er det statlige 

institusjoner som sikrer at de ulike institusjonelle områdene også er relativt uavhengige av 

statens selv. At staten pålegger seg selv å begrense sin inngripen, er avgjørende for disse 

områdenes relative uavhengighet. Viktig i begge tilfeller (både mellom områder og mellom 

områder og staten) er at staten opptrer som garantist for ulike typer statsborgerlige rettigheter. 

Slik de ulike teoriene om liberale rettigheter (fra Locke til Bendix) viser, vil staten alltid måtte 

ha en slik dobbelthet ved seg: Staten muliggjør autonome institusjonelle områder, ved at den 

pålegger seg selv begrensninger i sin egen maktutøvelse, ved å garantere for, og sanksjonere, 

ulike typer sivile og politiske rettigheter for sine borgere. Statens håndheving av privat 

eiendomsrett til produktive ressurser er en forutsetning for den kapitalistiske markedssfærens 

autonomi,110 og sivile rettigheter (ytringsfrihet, organisasjonsfrihet) er en forutsetning for 

sivilsamfunnet, med forhandlinger mellom organiserte klasseinteresser og offentligheten.111 

Det samme gjelder i forholdet til kulturen, der staten står (riktig nok mer uformelt) som garantist 

for bl.a. kunstens, vitenskapenes og familiens autonomi overfor hverandre og overfor staten 

selv.  

I den grad statlige institusjoner på denne måten er forutsetninger for eksistensen av 

institusjonelle områder, styrt av bestemte regler og ressurser, dreier det seg om det jeg kalte 

konstitutive institusjoner (jf. kapittel 1.2). I tillegg kommer mer spesifikke særskilte 

lovbestemmelser, administrative regler, infrastruktur og støtteordninger som regulerer 

                                                 
skal ikke her gå nøyere inn på disse diskusjonene, men nøye meg med å klargjøre følgende: At slike autonome 

områder eksisterer, forutsetter statlige institusjoner (i første rekke knyttet til statlige rettigheter). Hvilke sosiale felt 

som til enhver tid bør kalles overordnede institusjonelle områder, vil dels kunne variere historisk og geografisk 

og dels være avhengig av den forskningsmessige sammenhengen (hvilke aspekter som undersøkes). 
110 Som vi skal komme tilbake til, selv om kapitalismen som økonomisk system (og til dels også andre 

institusjonelle områder) allerede i utgangspunktet består av transnasjonale nettverk, er den på samme tid uløselig 

knyttet til staten og den enkelte nasjonale økonomien. (Se f.eks. Meiksins Wood 1999.) 
111 Sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter ble i løpet av 1900-tallet også viktige, men disse er av en annen 

type. 
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praksisene innenfor de ulike områdene, og som jeg kalte regulative institusjoner.112 I begge 

tilfeller er altså disse samfunnssfærenes uavhengighet av staten fullt forenlig med direkte og 

indirekte utøvelse av makt fra statens side. Statlige institusjoner er tvert imot strengt nødvendig 

for å opprettholde denne autonomien. 

De ulike institusjonelle områdene kjennetegnes som sagt ikke bare av spesifikke regler, 

men også av kamp om spesifikke typer knappe ressurser (markedsandeler, utdanningstitler, 

kunstnerisk anerkjennelse). Samtidig er det et kjennetegn ved statens universelle karakter at 

den i viss forstand står over alle disse områdespesifikke reglene og ressursene. Bourdieu 

analyserer denne typen institusjonelle områder som sosiale felt, med sine egne feltspesifikke 

kapitalformer, og det som ifølge han kjennetegner staten, er at den står over, og muliggjør, alle 

disse ulike feltene og kapitalformene. Han uttrykker dette ved å si at staten besitter metakapital, 

en evne til å gjøre en bestemt type kapital gangbar innenfor et eller flere institusjonelle områder. 

The accumulation of different kinds of capital [military, economic and symbolic] by the 

same central power generates a kind of meta-capital, that is, a capital with the particular 

property of exercising power over [all] capital. (Bourdieu 2014, 197) […] establish itself 

as a kind of meta-field of a field where capital is produced, preserved and reproduced that 

gives power over the other species of capital, and especially the conversion between them. 

(Ibid., 198) 

Staten er altså i den unike posisjonen at den besitter en slik metakapital, eller metamakt som 

gjør den overordnet alle andre kapitalformer. Staten er et selvstendig felt, som samtidig fungerer 

som et metafelt med kapasitet til å regulere forholdene innenfor og mellom alle andre felt. Uten 

å gå nærmere inn på Bourdieus teoretiske rammeverk kan denne tenkemåten knyttes til teorien 

om statens universelle makt og dens forhold til alle andre institusjonelle områder, og som jeg 

vil kalle statens metakapasitet. Et vesentlig trekk ved den moderne staten er dens kapasitet til å 

regulere hvilke regler og maktressurser som kan anvendes innenfor ulike institusjonelle 

områder og dermed hvilke sosiale maktforhold som er mulig i samfunnet. 

Fordi staten håndhever reguleringer (lovreguleringer, administrative reguleringer, 

støtteordninger) som gjelder universelt innenfor de ulike institusjonelle områdene, er den 

samtidig med å gjøre dem til «nasjonalt» universelle institusjonelle områder.113 I kraft av statens 

territorielle sentralitet utgjør også disse statsuavhengige områdene en enhet. Innenfor 

                                                 
112 I neste kapittel går jeg nærmere inn på hvordan begge typer statlige institusjoner spiller en avgjørende rolle for 

den kapitalistiske markedssfærens autonomi. 
113 Jeg betegner dette som statens universalitet til forskjell fra dens universalisme, en distinksjon hentet fra Bugge 

(2007, 131) (se nedenfor). 
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nasjonalstaten finnes det i en forstand bare ett arbeidsmarked, ett utdanningsvesen, ett 

sivilsamfunn. Dette er derfor også områder der alle borgere er henvist til å delta. Det f.eks. ikke 

mulig å velge ikke å delta i konkurransen om ansettelser på arbeidsmarkedet eller om 

utdanningstitler innenfor utdanningssystemet. (Bugge 2007, 132). På denne måten legger staten 

grunnlaget for en bestemt type systemisk avhengighet mellom alle deltakere innenfor slike 

institusjonelle områder, en universell tvang til konkurranse om de knappe ressursene som står 

på spill innenfor hvert av dem.114 På denne måten er det staten som f.eks. gjør økonomien til en 

nasjonalt økonomisk felt, en territorielt integrert og avgrenset. Det samme gjelder de enkelte 

sektorene av økonomien, og som vi skal se (i kapittel 4) særlig angår den nasjonale 

banksektoren. 

Statens metakapasitet innebærer at den også har mulighet til endre reglene, «re-

regulere» forholdene innenfor disse områdene, eller til å regulere områder som tidligere har 

vært uregulert. Det dreier seg dessuten om en kapasitet til å påvirke hvor grensene skal trekkes 

mellom de ulike institusjonelle områdene, ved å trekke grenser for rekkevidden av spesifikke 

regler og ressurser. Bakgrunnen for å gjøre dette kan være at de ulike områdene på direkte og 

indirekte måter er gjensidig avhengige av hverandre (økonomisk, ideologisk osv.), og at man 

derved forhindrer at virkemåten til ett område kan undergrave et annet (typisk grenser for 

markedet), eller at ulike rettigheter knyttet til ulike felt i utgangspunktet er i direkte konflikt 

med hverandre og at staten begrenser en rettighet for å fremme en annen (eiendomsrett vs. 

sosiale rettigheter, religionsfrihet vs. ytringsfrihet osv.). Statlig lovverk er særlig viktig for å 

trekke grenser mellom markedssfæren og sivilsamfunnet og markedssfæren og familien. 

Men denne kapasiteten til å endre grensene gjelder også forholdet mellom de enkelte 

institusjonelle områdene og staten selv. Siden grensene for statens makt til dels er grenser den 

selv har etablert, har den formell myndighet til å sette grensene for sitt eget myndighetsområde, 

selv om det (i form og innhold) må holdes innenfor de konstitusjonelle grensene som staten har 

pålagt seg selv. Vi kan si at staten, til forskjell fra alle andre institusjonelle aktører, besitter det 

som i juridisk terminologi kan betegnes som «kompetanse-kompetanse». Denne 

metakompetansen (eller «metapolitikken») innebærer at staten har en særegen kapasitet til dels 

direkte å flytte grensene mellom statsapparatet og andre sektorer (typisk gjennom 

nasjonalisering/privatisering), dels indirekte å flytte grensene for statens maktutøvelse innenfor 

ikke-statlige områder (typisk gjennom regulering eller deregulering). Som vi skal se i de 

                                                 
114 Dette er helt sentralt i Bourdieus teorier om sosialt rom og sosiale felt (se f.eks. Bourdieu 1984; 1993). 
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historiske analysene (se særlig kapittel 8), var statens metakapasitet helt avgjørende når det 

gjaldt dens håndtering av bankkriser. 

Hvor grensene går mellom staten og samfunnet og mellom samfunnets ulike 

institusjonelle områder, vil derfor hele tiden være i endring. De vil bl.a. variere med statens 

kapasitet til å organisere virksomhet eller håndheve reguleringer, og med hvilke politiske mål 

som vinner fram i statens ledelse (se avsnitt 2.2) Det vil derfor også alltid være en maktkamp – 

både innenfor det politiske systemet og mellom staten og interessegrupper i samfunnet – om 

hvordan grensene mellom staten og samfunnet skal trekkes og hvilke grenser som skal gjelde 

mellom ulike sfærer i samfunnet.115 Det kan dreie seg om kamper om statlig kontroll over 

grunneiendom, om inngrep i maktforhold internt i familien, om statlige monopoler på utdanning 

osv. De politiske konfliktene knyttet til statens inngrep overfor bankene under de to norske 

bankkrisene er også typiske eksempler på dette (se særlig kapittel 9). Selv om staten på ingen 

måte er autonom i den forstand at den ensidig kan avgjøre slike kamper, er det i siste instans 

likevel bare staten som er i stand til å formelt håndheve de grensene som til en enhver tid blir 

utfallet av disse kampene.  

c) Representant for allmenne interesser 

Som Max Weber la vekt på, kan ingen statsmakt fungere uten at den anerkjennes som 

rettmessig, som legitimt herredømme (se Weber 1978, I, 212ff.) Til forskjell fra før-moderne 

stater er denne legitimiteten ikke lenger knyttet til fyrsten og den sosiale gruppen og 

guddommelige makten han representerte, men utgår (i prinsippet) fra folket som politisk 

subjekt. Sassen betegner denne overgangen som et «epistemisk brudd», som en radikalt ny kilde 

til politisk autoritet, ved at «the national territorial state became the final locus of authority 

rather than a monarch’s divinity, a lord’s nobility, or the claims of religious bodies» (Sassen 

2006, 80). Den moderne statens legitimitet er basert på at den oppfattes som en legemliggjøring 

av upersonlige, universelle verdier og kategorier, det Bourdieu analyserer som statens 

«monopol på symbolsk vold». Statens «monopol på det universelle» (Bourdieu 1994, 17) gjør 

at den er i stand til å framtre som inkarnasjonen av allmenne prinsipper hevet over personlige 

og partikulære interesser, og dermed som negasjonen av makt. 

                                                 
115 De politiske konfliktene knyttet til statens inngrep overfor bankene under de to norske bankkrisene er særlig 

klare eksempler dette (se særlig kapitlene 7 og 8).  
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... submission (if only in appearance) to the universal and of a universal recognition of 

the universalist representation of domination presented as legitimate and disinterested [...] 

the state as the site of universality and of service of the general interest ... (Bourdieu 1999, 

72) 

I konflikter mellom særinteresser framstår staten som en nøytral, desinteressert tredjepart, som 

et «nøytralt sted», en instans som er i stand til å «transformere det partikulære til det 

universelle». Vi kan si at den moderne statens legitimitet hviler på dens evne til å framstå som 

en overordnet representant samfunnets allmenne interesser.116 

I tradisjonen etter Weber går man ofte langt i å forstå legitimitet som en forutsetning for 

statens makt, og som en type aktiv og eksplisitt tilslutning til statlige institusjoner. (Og dersom 

denne legitimiteten bryter sammen, kan makten kun opprettholdes gjennom åpen bruk av vold 

eller trusler om vold.) Denne forståelsen må modifiseres. For det første er borgernes oppfatning 

av staten og av statens legitimitet (slik Bourdieu understreker) allerede i utgangspunktet 

betinget av statsmakten selv. Statens makt er ikke bare basert på dens legitimitet, men omvendt, 

statens legitimitet er i stor grad betinget av dens faktiske maktposisjon – dens materielle og 

symbolske ressurser. For det andre, slik Bourdieu framhever, er ikke staten bare er en ytre 

maktinstans, men eksisterer også i borgernes bevissthet som en tilbøyelighet til å tenke og 

handle i samsvar med statens begreper og kategorier. Anerkjennelsen av staten er derfor ikke 

primært en intellektuell tilslutning til statlige verdier og institusjoner, men i stor grad taus og 

prerefleksiv og basert på kroppsliggjorte disposisjoner (se f.eks. Bourdieu 1999, 13–14). Også 

motstand mot den moderne statens politikk (jf. diskusjonen av Mann ovenfor) blir i stor grad 

kanalisert gjennom det politiske systemet (demokratiske og korporative kanaler), der statens 

motparter indirekte anerkjenner staten som en legitim institusjonell ramme. Takket være denne 

universelle maktposisjonen blir statens makt dels miskjent som fravær av makt, dels fortolket 

som noe evig og naturlig – makten blir idealisert og naturalisert (se f.eks. Bugge 2007, 163ff.).  

Men det er også en rekke sider ved statlige institusjoner og statlig politikk som ikke tas 

for gitt, men som må legitimeres eksplisitt. Statens politiske ledelse må sikre seg oppslutning 

fra flertallet i demokratiske valg. Eksplisitt legitimering er også helt avgjørende innenfor den 

løpende politikken, når det gjelder lovgiving og politiske beslutninger i demokratiske organer 

(på alle nivåer), og til dels også i den løpende virksomheten i administrative organer. Krav om 

                                                 
116 Også andre organisasjoner innenfor sivilsamfunnet (ideelle og religiøse organisasjoner, utdannings- og 

kulturinstitusjoner) er avhengig av å legitimere sin virksomhet med «det allmenne gode». Men disse står til 

gjengjeld uten maktmidler til å sette sin vilje igjennom når den kommer i strid med andre interesser i samfunnet, 

noe som forutsetter særbehandling fra statens side. I siste instans har de derfor bare kapasitet til å realisere 

allmenninteressen i den grad staten oppfatter dem som i overensstemmelse med samfunnets allmenne interesser. 
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begrunnelse blir ofte viktigere jo mer radikale endringer det dreier seg om, og jo mer de kommer 

i konflikt med andre organiserte interesser i samfunnet.117 I slike sammenhenger er det helt 

avgjørende å gi politikken en legitim begrunnelse, og den politiske offentligheten spiller her en 

avgjørende rolle.118 I den grad statens politikk først skal begrunnes, må det, i det minste 

implisitt, vises til allmenninteressen (eller de allmenne prinsippene som ligger til grunn). Selv 

om det kan være strid om innholdet i politikken, vil argumentasjonens form og grunnleggende 

premiss være at den fremmer samfunnets allmenne interesser.119 Heller ikke kan representanter 

for staten (verken den politiske ledelsen eller statsbyråkratiet) vise til sine egne personlige 

interesser i begrunnelse av offentlige vedtak, at hensikten er å sørge for at ens egen familie, 

lokalsamfunn, etniske gruppe eller sosiale klasse skal oppnå særfordeler (se nedenfor avsnitt 

2.4). 

... officials constantly have to labor, if not to sacrifice their particular point of view on 

behalf of the «point of view of society», at least to constitute their point of view into a 

legitimate one, i.e., as universal, especially through the use of the rhetoric of the official. 

(Bourdieu 1999, 73) 

Staten må også framstå som autonom i forhold til bestemte sosiale interesser utenfor staten. 

Selv om statens politiske ledelse skulle utgå fra en bestemt sosial klasse, kan den ikke ganske 

enkelt begrunne sin politikk med at den tjener denne klassens interesser. Og i den grad staten 

fremmer positiv særbehandling av enkeltgrupper eller regioner, må det alltid begrunnes ved å 

vise til allmenne hensyn. Ved interessemotsetninger mellom grupper er det statens oppgave å 

framstå som en nøytral instans, som uten å ta stilling for den ene eller andre parten i en konflikt, 

skal sørge for at samfunnets overordnede interesser ivaretas. I den grad det ikke er mulig å få 

flertall for en politikk som er legitim i denne betydningen, og alle alternativer isteden framstår 

som statens eller bestemte gruppers særinteresser, vil legitimiteten til selve de statlige 

                                                 
117 Men heller ikke her er det slik at borgerne enten aktivt slutter opp om statens politikk, eller er imot den. Ofte 

vil flertallet ikke være kjent med hvilken politikk som føres, eller være indifferente overfor den, eller at det er 

snakk om en type «negativ legitimitet», dvs. en politikk som ikke har noen aktiv tilslutning, men som likevel 

aksepteres. Selv når avgjørende politiske enkeltbeslutninger oppfattes som illegitime og til og med blir møtt med 

sterk motstand, trenger dette ikke å rokke ved legitimiteten til staten som sådan. Og selv i de tilfellene der flertallet 

skulle ønske å utfordre selve de statlige institusjonene, står man overfor enorme barrierer når det gjelder å 

organisere og mobilisere aktiv motstand. (Jeg kommer tilbake til disse spørsmålene i kapittel 9.) Som Theda 

Skocpol (1979) har vist, har sosiale revolusjoner historisk som oftest bare lykkes i forbindelse med sammenbrudd 

av statlige institusjoner, bl.a. pga. nederlag i krig. 
118 Habermas legger stor vekt på dette. Hans siktemål er imidlertid primært normativt: Hvordan en bestemt politikk 

eller et bestemt politisk system tilfredsstiller de normative kravene om allmenn begrunnbarhet (se f.eks. Habermas 

1971; 1976). Jeg er imidlertid ikke primært opptatt av den normative gyldigheten, men mer av det faktum at statlige 

organer er underlagt et slikt begrunnelseskrav. 
119 Det dreier seg her om å anvende generelle regler i konkrete situasjoner, ved å «subsume the particular under 

the universal» (Cohen og Arato 1992, 103–104). 
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institusjonene undergraves (se f.eks. Streeck 2011). Jeg diskuterer disse spørsmålene nærmere 

i kapittel 9, i forbindelse med analysen legitimiteten til statens håndtering av de to bankkrisene. 

Henvisningen til allmenninteressen dreier seg om noe mer enn bare å gjelde 

legitimeringen av statens politikk innenfor offentligheten. Det er heller ikke bare en normativ 

begrensning som staten har pålagt seg selv og står fritt til å følge. Dette dreier seg om 

legitimeringsgrunnlaget for staten som sådan. Bare så lenge den i hovedsak framstår som det 

allmennes forsvarer, som negasjonen av partikulære maktinteresser, kan staten opprettholde sin 

maktposisjon (se f.eks. Bourdieu 1994). 

Dette betyr ikke at statens politikk er uttrykk for allmenninteressen i noen normativt 

gyldig forstand. Det er viktig å holde fast ved at enhver konkret beslutning også framkommer 

som et resultat av en politisk prosess der andre forhold enn henvisning til allmenninteressen er 

bestemmende (maktforhold, politisk taktikk og kompromisser). Selv om politikken har en 

allmenn form, vil den alltid springe ut av bestemte herredømmeforhold i samfunnet utenfor 

staten, og ha konsekvenser mht. opprettholdelsen av ulik fordeling av goder og ressurser i 

samfunnet. (Det jeg kalte statens strukturelle avhengighet av markedssfæren og av 

banksystemet (som blir et viktig tema i senere kapitler) er helt sentralt i denne sammenhengen.)  

Poenget her er imidlertid at politikken uansett må rettferdiggjøres med henvisning til 

allmenninteressen, uansett hvilke særinteresser den faktisk måtte være et uttrykk for. (Se 

nærmere diskusjon i avsnitt 2.4.) 

På den annen side er denne «formelle allmennheten» også av stor betydning for 

innholdet i statens politikk. Når staten oppfattes som en nøytral instans hevet over særinteresser, 

er det ikke bare en falsk forestilling. Det er også et uttrykk for at den moderne statens 

institusjoner har en faktisk distanse til de enkelte særinteresser i samfunnet, og har mulighet til 

å opptre uavhengig av bestemte maktinteresser (selv om den ikke er uavhengig av særinteresser 

som sådan) (se f.eks. Bourdieu 1994, 16). Dette gir staten også et potensial til å utøve en politikk 

som også har et «allment innhold», og i det minste kan det sette grenser for en politikk som 

ikke lar seg begrunne med allmenninteressen. Men hvilke føringer dette legger på politikken, 

vil være avhengig av mange andre forhold, i første rekke hvilke herredømmeforhold som preger 

samfunnet og i hvilken grad disse er erkjent og gjenstand for motstand. 

Men like fullt er statlig politikk underlagt geopolitikkens strukturelle betingelser. Selv 

om staten rent faktisk skulle realisere idealet om å representere samfunnets allmenne interesser 

innad, representerer den like fullt de partikulære interesser til ett statssamfunn utad i forhold til 

andre statssamfunn. Som vi var inne på, er dette et hovedpoeng i de såkalte aktørteoriene om 
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staten: Innenfor systemet av stater opptrer den enkelte stat som geopolitisk aktør, hvor staten 

fremmer «nasjonale interesser» i konkurranse med andre stater. Andre stater er potensielle 

konkurrenter som kan true den enkelte stats interesser, enten disse defineres økonomisk eller 

sikkerhetspolitisk. Forholdet mellom statene kjennetegnes av en kombinasjon av konflikt og 

samarbeid, og for den enkelte stat framstår andre stater som midler til å oppnå nasjonale 

interesser. 

Dette er også en viktig forutsetning for den rollen staten har innad overfor samfunnet, 

slik vi har beskrevet det ovenfor. Når stater inngår i et system av konkurranse med andre stater, 

er alle samfunnsklasser innad i det enkelte staten avhengig av statsapparatet for å kunne fremme 

sine interesser også overfor andre stater (Mann 1993, 20). Denne siden ved statens interne 

allmennhet – dens evne til å representere hele samfunnet utad – bygger på at statens innbyggere 

utgjør et økonomisk og politisk interessefellesskap, og at det bare er staten som kan fremme 

dette fellesskapets partikulære interesser i forhold til andre stater. Det at staten kan representere 

hele samfunnet utad, gjør det samtidig mulig for den å oppnå autonomi innad. Ved å appellere 

til «nasjonens interesse», «rikets sikkerhet» og «konkurranseevnen» kan staten oppnå autonomi 

og handlefrihet i forhold til alle særinteresser innad i samfunnet. Statens interne 

«allmenninteresser» hviler altså på dens eksterne «særinteresser».120 (Som vi skal se (kapittel 

9) er denne typen legitimering av statens politikk viktig i forbindelse med intervensjon i 

bankkriser.) 

Denne enheten av allmenninteresser innad og særinteresser utad er en viktig side ved 

alle typer nasjonalisme som ideologi, dvs. den moderne tanken om staten som uttrykk for et 

spesifikt politisk eller kulturelt fellesskap.121 Selv om innholdet og funksjonen til 

nasjonalistiske ideologier varierer mye mellom stater og mellom ulike historiske perioder, 

inneholder alle ideer om staten som universell representant for alle medlemmer av en gitt 

gruppe («nasjonen») innad, og som forsvarer av dets partikulære interesser overfor andre 

nasjoner utad (se f.eks. Hobsbawm 1992). 

d) Universalisme 

Den moderne staten forstår seg selv som et fellesskap av likeverdige statsborgere, og har 

institusjonalisert prinsippet om like statsborgerlige rettigheter til alle innbyggere: Alle 

                                                 
120 Habermas tar i liten grad opp det faktum at enhver allmenn begrunnelse innenfor en nasjonalstat hviler på et 

partikulært grunnlag, nemlig den enkelte nasjonalstaten og dens særinteresser i systemet av stater. 
121 Dette gjelder både former for kulturell nasjonalisme (Tyskland) og liberal nasjonalisme (Frankrike/USA). 
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innbyggere i en stat har de samme pliktene og rettighetene, og skal behandles likt av staten, 

dette gjelder også de som sitter i de ledende posisjonene i staten selv. Det finnes i moderne 

stater normalt ikke noen differensiering mellom ulike typer eller grader av statsborgerskap, og 

man kan derfor si at borgerne i en stat utgjør et fellesskap av likemenn, definert gjennom 

statsborgerskapet.122 

Et grunnleggende trekk ved det jeg her kaller moderne stater, er også at de er rettsstater, 

dvs. at all statlig maktutøvelse (innenfor politikk, domstoler og forvaltning) skal være basert 

utelukkende på offentliggjorte generelle regler. Den moderne formen for lovstyre («rule of 

law») bygger også på en grunnleggende universalisme, i betydningen formell likebehandling 

av alle statens innbyggere (og andre som befinner seg innenfor territoriet) utfra prinsippet om 

likhet for loven. (Som vi skal se i analysen av de to norske bankkrisene, var det helt avgjørende 

at intervensjonene overfor bankene var hjemlet i lov, og at endringer lovverket som gjaldt 

bankene, derfor spilte en helt avgjørende rolle (se særlig kapitlene 7 og 8). 

En slik likebehandling preger derfor statens forhold til borgerne, innenfor de områdene 

som staten har direkte kontroll over, slik som rettsapparat, infrastruktur, velferdstjenester, 

offentlig skoleverk osv. Et grunnleggende trekk ved virksomheten til moderne statlige 

organisasjoner er at de er basert på prinsippet om en desinteressert innstilling og formell 

likebehandling av alle borgere, selskaper, foreninger osv.123 Slike administrative apparater er 

også institusjonelt atskilt fra partikulære interesser i samfunnet, både fra bestemte sosiale 

klasseinteresser og fra de personlige interessene til de som utfører disse funksjonene (se f.eks. 

Bourdieu 1999, 17–18). Rekrutteringen til posisjoner i alle deler av statsapparatet skjer på 

grunnlag av kvalifikasjoner og ikke på partikularistisk grunnlag (vennskap, slektskap osv.). 

Etablering av den moderne staten er derfor uatskillelig knyttet til at det etableres en egen sosial 

klasse av statstjenestemenn som kan fungere som det Hegel betegner som «den allmenne stand» 

(Hegel 2006 [1821]). Weber har pekt på hvordan dette representerer et radikalt historisk brudd 

med før-moderne former for patrimoniale stater, der statsbyråkratiet fungerte i forlengelse av 

fyrstens eget hushold (Weber 1978 [1922], II 1006ff.). Moderne statsbyråkratier representerer 

en bestemt type interesse-uavhengig og upersonlig maktutøvelse, som forutsetter en bestemt 

type ytre og indre organisering, med permanente og upersonlige organisasjoner, faste 

ansettelser og fast lønn basert på profesjonell kompetanse, regelstyrt virksomhet basert på 

                                                 
122 Unntaket er barn som ennå ikke har fått fulle rettigheter, eller personer som er fratatt visse rettigheter pga. 

sykdom eller svekkelse. Unntaket er også de delene av befolkningen som er borgere av andre stater eller er 

statsløse. 
123 Dette er også et klassisk tema i sosiologiske teorier om det moderne fra Marx og Weber til Habermas. 
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upersonlige interesser («plikt til embetstroskap») osv. I denne betydningen har staten «the 

interest to disinterestedness» (Bourdieu 1999, 73). Dette er også grunnlaget for at 

statsforvaltningen har et visst nivå av «byråkratisk autonomi» overfor statens valgte ledelse 

(Fukuyama 2014, 61). Uten en viss uavhengighet fra statens politiske ledelse, vil 

statsbyråkratiet være en direkte forlengelse av de grupperingene som til enhver tid sitter med 

regjeringsmakt, med risiko for tap av legitimitet (og effektivitet). Som vi skal se, spilte slike 

byråkratiske apparater en helt avgjørende rolle i håndteringen av de to norske bankkrisene (se 

særlig kapittel 8). 

Som pekt på ovenfor, er staten universell i den betydning at dens reguleringer setter seg 

gjennom i alle sfærer av samfunnet, og derfor også utenfor statsapparatet. Den moderne statens 

universalisme preger derfor direkte og indirekte alle institusjonelle områder innenfor dens 

territorium, innenfor økonomien, sivilsamfunnet og kulturen. Dels er disse feltene regulert av 

et universalistisk lovverk, dels berørt av statlige universalistiske støtteordninger, eller på annen 

måte påvirket av statlige universalistiske kategorier. Kampen om knappe ressurser innenfor de 

fleste felt i sivilsamfunnet er i hovedsak styrt av (formelt) universalistiske regler, f.eks. innenfor 

idretten, interesseorganisasjoner osv. 

Statens (formelt) universalistiske prinsipper gjør seg gjeldende i den kapitalistiske 

markedssfæren. Alle borgere av staten har lik rett til privat eiendom og til økonomisk 

konkurranse på formelt like premisser, og der økonomiske relasjoner som bryter med en slik 

universalisme, slik som ufritt arbeid og annen bruk av ikke-økonomisk tvang mellom 

markedsaktører, er forbudt. Staten har også institusjonalisert universalistiske 

konkurranseprinsipper innenfor utdanningssystemet, der prestasjoner skal vurderes (i det 

minste formelt) uavhengig av personlig og sosial bakgrunn.124 

Slike former for universalistisk praksis kan fungere også uten statlig sanksjonering. Det 

er mange historiske eksempler på eksistensen av universalistiske institusjoner forut for den 

moderne staten både innenfor økonomi, utdanning og kultur. Men uten staten som nøytral 

tredjepart med sanksjonspotensial, er det er langt vanskeligere å sikre at slike regler fungerer 

over tid og i større omfang. Det som gjør universalistiske institusjonelle områder (slik vi finner 

de innenfor rammen av nasjonalstaten) historisk unike, er ikke bare at de opererer etter 

universalistiske regler, men at de også omfatter hele det nasjonale territoriet i form av et 

                                                 
124 Dette er i stor grad uavhengig av om skolesystemet er offentlig eller privat, bl.a. fordi staten autoriserer 

utdanninger og eksamenspapirer. 
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nasjonalt marked, et nasjonalt utdanningssystem osv. De er universelle i betydningen både å 

være kjennetegnet av universalisme og universalitet. Fordi den moderne staten på historisk 

unikt vis har suveren kontroll over et territorium, har den også kapasitet til å gjøre 

områdespesifikke universalistiske regler gjeldende innenfor hele dette territoriet og potensielt 

for alle borgere av staten. Dette skiller seg fra universalistiske ordninger forut for den moderne 

staten, også i de tilfellene der det fantes organisasjoner med makt til å håndheve universalistiske 

regler, slik som den katolske kirken eller imperiale stater. Som Saskia Sassen (2006, 33) har 

påpekt: «Given their claims to universalism, church and empire could not admit any rival 

authority in their respective domains, but these domains were not centered in territoriality.» 

2.4 Staten som sektor (staten som statsapparat) 

Staten ivaretar altså universelle funksjoner, men disse utføres av et statsapparat med begrensede 

maktressurser. Disse statlige byråkratiske organisasjonene – samfunnets offentlige sektor – 

utgjør en avgrenset del av samfunnet, og har begrenset kapasitet og begrensede muligheter til å 

realisere statlige interesser. På de fleste områder skiller ikke de ulike delene av denne sektoren 

av samfunnet seg fra hvilke som helst andre moderne byråkratiske institusjoner.125 Statens 

universelle oppgaver kan altså bare realiseres gjennom dette «partikulære» apparatet. 

a) Statens interesser  

Betraktet som sektor har statsapparatet derfor også interesser på linje med, og i konkurranse 

med, andre organisasjoner og organiserte interesser i samfunnet. Det har interesse av at offentlig 

sektor (eller deler av den) skal vokse, av høyere lønninger og kanskje av høyere skatter for å 

finansiere dette. Men i slike sammenhenger er statsapparatet henvist til å opptre på liknende 

måte som andre organiserte interesser i samfunnet, og fremme sine interesser innenfor de 

institusjonene som er knyttet til staten selv (offentligheten, korporative kanaler, politiske 

partier, parlamentet).126 Og statlige interesser i denne betydningen vil da opptre som den enkelte 

etats, avdelings eller statsansattes interesse, slik de f.eks. har interesse i få tilgang til en størst 

                                                 
125 Weber understreker nettopp disse formalt rasjonelle fellestrekkene mellom statlige og private byråkratier. 
126 Alternativt kan man tenke seg at hele det politiske systemet, eller «klassen av politikere», har en felles interesse 

av å sikre seg gjenvalg ved å love økte statlige ytelser som bidrar til vekst av offentlig sektor. Dette er en 

grunntanke i såkalt public choice-teorier innenfor statsvitenskap. Da må man imidlertid se bort fra at politiske 

partier primært formidler interesser i samfunnet. 
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mulig del av de offentlige budsjettene, flere stillinger eller økt status til bestemte byråkratiske 

sektorer (se f.eks. Niskanen 1971). Dette er følgelig ikke interessene til staten som sådan, men 

interessene til de ulike delene av statsapparatet. Når man fremmer slike sektorinteresser 

innenfor staten (f.eks. i form av større ressurser til forsvaret eller skolevesenet), må de alltid 

begrunnes med at det fremmer allmenninteressen (jf. diskusjon ovenfor). Staten som stat lar 

seg ikke begripe på denne måten, som identisk med det apparatet som utøver dens politikk. 

Hvis vi forsøker å bestemme hva som er statens målsettinger eller strategier, kommer vi ingen 

vei uten å se på hvilke verdier og interesser som opererer innenfor og formidles av staten og 

som staten er et uttrykk for. Eksistensen av et slikt skille, mellom staten og statsapparatet, og 

mellom byråkratiet og byråkratene, er en side ved den differensieringen mellom det private og 

det offentlige som kjennetegner moderne samfunn. Legitimiteten til staten bygger også på et 

prinsipielt skille mellom statens interesser og statsapparatets interesser. Når en bestemt 

politikk anerkjennes for å være i statens interesse, er dette noe helt annet enn å være i interessen 

til noen bestemte deler av statsapparatet. Som jeg kommer tilbake til i de empiriske analysene, 

er dette skillet helt avgjørende for å forstå statens rolle når den griper inn overfor kriserammede 

banker. 

Statens interesser, dens interesser «som stat», er derfor uløselig knyttet til dens rolle 

som universell institusjon, at staten fremmer borgernes felles interesser, og at den gjør dette ved 

å forvalte kompromisser mellom motstridende interesser og verdier i samfunnet utenfor staten. 

Og som jeg var inne på ovenfor, kan ikke denne rollen forstås uten også å se på statens forhold 

til andre stater. Det geopolitiske konkurranseforholdet mellom stater er med å skape en rekke 

felles interesser for alle borgere, som staten kan fremme. I den grad det er riktig at staten 

forvalter samfunnets allmenne interesser, har det altså i stor grad å gjøre med statens og 

borgernes interesser overfor andre stater. 

b) Begrensede ressurser, begrenset makt 

Statsapparatet, som et sett av partikulære og avgrensede organisasjoner, har altså begrensede 

ressurser og derfor også begrenset makt. Dette gjelder i en triviell forstand, at statens realisering 

av universelle oppgaver alltid er ufullstendig. Dels vil statens territorielle sentralitet alltid være 

begrenset: Statens legitime voldsmonopol hindrer ikke at det alltid vil være et stort omfang av 

illegitim voldsbruk (se f.eks. Ingham 2009, 181f.), og at det alltid vil foregå systematiske brudd 

på og omgåelser av lover og administrative forordninger. Sentraliteten vil alltid være begrenset 
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av manglende koordinering mellom nivåer og regioner, manglende kontroll over hele 

befolkningen (f.eks. ved migrasjon) osv. Statens kapasitet til å gripe inn i ikke-statlige sfærer 

(metakapasitet) vil dermed også variere, og det vil alltid være områder av samfunnet der staten 

har problemer med å gjøre seg gjeldende (subkulturer, uformelle økonomiske sektorer osv.). 

Ikke alle borgere anerkjenner staten som representant for allmenninteressen, og statens 

representanter vil ofte sette personlige interesser eller gruppeinteresser foran statens interesser. 

Det samme gjelder statens universalisme, der de som utøver reglene, ofte vil avvike fra 

prinsippet om likebehandling. 

Men det er også mer grunnleggende, strukturelle, begrensninger i statsapparatets 

mulighet til å fungere som en universell institusjon. Som nevnt står statsapparatet overfor andre 

relativt autonome institusjonelle områder, bl.a. ved å sette grenser for sin egen makt gjennom 

institusjonalisering av ulike typer rettigheter (ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, eiendomsrett). 

(Vi kan si at staten som universell institusjon setter grenser for maktutøvelsen til staten som 

sektor (statsapparatet).) Denne typen begrensninger kan dels fremme statens universelle rolle, 

ved at det kan korrigere vilkårlig statlig maktbruk, f.eks. slik som sivile, demokratiske og også 

velferdsstatlige rettigheter.  Men i den grad det dreier seg om statsautonome institusjonelle 

områder som er preget av økonomiske og kulturelle dominansforhold, vil dette også legge 

strukturelle betingelser for statens mulighet til å opptre som en universell institusjon. Som 

særlig understreket av marxistiske statsteorier, er herredømmeforholdene i samfunnet utenfor 

staten er styrende for utfallet av statens politikk, og setter også klare grenser for hvilken politikk 

som i utgangspunktet blir iverksatt. 

Dette setter klare grenser for statlige institusjoners universalisme. Så lenge det utenfor 

staten er systematiske forskjeller i ulike gruppers tilgang til ressurser, vil dette for det første 

også prege statens virksomhet (rettsavgjørelser, politiske og administrative vedtak osv.), uansett 

hvor nøytral og desinteressert den måtte forsøke å opptre. Dette gjelder f.eks. kjønnsdominans 

innenfor familien, den legitime kulturens hegemoni innenfor kunstfeltet og de 

eiendomsbesittende klassenes herredømme innenfor økonomien. Selv om disse 

maktrelasjonene innenfor autonome områder endrer karakter når de formidles av staten 

(gjennom lovgiving og andre reguleringer), avskaffer ikke dette de underliggende 

maktforholdene. Ofte vil staten nettopp ved å opptre som en nøytral tredjepart, bidra til å 

reprodusere de sosiale maktforholdene (se f.eks. Bugge, Eriksen og Rønning 2004). Selv om 

det juridiske systemet bygger på likhet for loven, vil praktiseringen av denne likheten være 

preget av at sosiale grupper har helt ulik tilgang til økonomiske og kulturelle ressurser. Når det 
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f.eks. gjelder strafferett, gir det systematiske forskjeller i mulighet til å unndra seg 

lovbestemmelser og i tilgangen til juridiske ressurser til å unngå straff. Liknende mekanismer 

gjør seg gjeldende i skolesystemet. Selv der staten har direkte ansvar for et universalistisk 

skolesystem, vil seleksjonsmekanismene i systemet alltid preges av systematiske (område-

eksterne) sosialt bestemte ressursforskjeller mellom elevene. 

Dette gjelder også for statlig politikk og statlige institusjoners mulighet til å fremme 

allmenninteressen. Selv om den politiske offentligheten og det politiske systemet skal fremme 

det allmenne, har ulike sosiale grupperinger i samfunnet ulik tilgang til offentligheten og ulik 

påvirkningsmulighet for å fremme sine særinteresser i alle deler av systemet. Statens politikk 

blir derfor ofte utformet slik at den systematisk tilgodeser dominerende partikulære interesser. 

F.eks. kan skattesystem, velferdsordninger, utdanningssystem osv. få en utforming som ensidig 

tjener bestemte sosiale klasser. Og dessuten vil det være slik at, uavhengig av påvirkning fra 

særinteresser, statens politiske ledelse, for å sikre gjenvalg, må ta hensyn til hvilke hegemoniske 

oppfatninger som til enhver tid gjelder i samfunnet, og som i sin tur er preget av maktforholdene 

innenfor økonomien, kulturen, familien osv. 

I mange tilfeller vil også en politikk som fremmer universalistiske prinsipper og 

hensynet til allmenninteressen, komme i konflikt med andre hensyn. Staten er avhengig av å 

hente sine inntekter fra beskatning av markedssfæren og er grunnleggende avhengig av en stabil 

kapitalakkumulasjon. I forrige kapittel introduserte jeg begrepet om statens strukturelle 

avhengighet av markedssfæren (og dermed også av den private banksektoren). Dette setter også 

bestemte grenser for statens handlingsrom i den økonomiske politikken, fordi tiltak som 

svekker kapitalakkumulasjonen, også svekker statens eget økonomiske grunnlag (Block 1977; 

Streeck 2014, 20ff.). Som jeg kommer tilbake til (se særlig kapittel 3, 4 og 7) blir dette særlig 

satt på spissen i forbindelse med bankkriser. Statens avhengighet av markedssfæren preger også 

dens politikk overfor andre institusjonelle områder, fordi denne politikken må tilpasses 

hensynet til kapitalakkumulasjon, og dette kan i sin tur undergrave statens legitimitet. (Se her 

teoretisk diskusjon i kapittel 3 og 4 og empirisk analyse i kapittel 9.) 

c) Statsapparatets grenser 

Statens territorielle grenser hersker det normalt ingen tvil om. De går eksakt ved statens grenser 

mot andre staters territorium. Når vi derimot snakker om grensene mellom stat og samfunn, kan 

det ofte være vanskelig å avgjøre hvor grensene skal trekkes. Siden staten har den tvetydige 
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rollen av både å være et avgrenset statsapparat og en universell institusjon, er også grensene 

mellom stat og samfunn tvetydige: På den ene side har vi grensene mellom statsapparatet, den 

offentlige sektoren, og private sektorer utenfor staten. På den annen side har vi spørsmålet om 

hvor grensene går for statens overgripende makt over sivilsamfunnet som helhet. 

Grensene mellom stat og samfunn kan i hvert fall formelt trekkes relativt entydig: 

Staten, forstått som offentlig sektor, defineres vanligvis i vid forstand som alle typer offentlig 

(statlig og kommunal) forvaltning og offentlig eide og kontrollerte foretak.127 Privat sektor eller 

sivilsamfunnet blir da gjerne forstått som en restkategori, negativt definert som ikke kontrollert 

av staten. Sivilsamfunnet i denne vide betydningen kommer til å omfatte alle ikke-statlige 

sfærer av samfunnet, både den kapitalistiske markedssfæren så vel som vesensforskjellige 

sfærer som familie, frivillige organisasjoner og den uformelle økonomiske sektoren.128 

Offentlig sektor i betydningen ovenfor er imidlertid i varierende underlagt direkte kontroll av 

statens politiske ledelse, forstått som lovgivende og utøvende myndighet (jf. pkt. 2.1.b ovenfor). 

Moderne stater er organisert med en kjerne av sentralmakt direkte underlagt regjeringen, og 

bestående av bl.a. departementskontorer og direktorater. Dernest har vi sentrale statlige organer 

som (på ulike måter) har større autonomi overfor den politiske makten, slik som domstolene, 

sentralbanken og statlige tilsynsmyndigheter.129 Men jo lenger man kommer unna disse 

sentralorganene, jo vanskeligere blir det å trekke grensene for statlige styringskjeder. 

For det første opererer alle stater med offentlig forvaltning på flere geografiske nivåer, 

der statlig maktutøvelse også er delegert til lokale forvaltningsnivåer, ofte med folkevalgte 

politiske forsamlinger. Det siste kan gi grunnlag for store konflikter mellom sentralt og lokalt 

nivå om politiske prioriteringer og også om hva som er de ulike nivåenes legitime 

myndighetsområde. Det er likevel i hovedsak hensiktsmessig å betrakte den offentlige sektoren 

på ulike forvaltningsnivåer som en enhetlig størrelse. Dette har dels pragmatiske grunner, fordi 

slike åpne konflikter er unntaket snarere enn regelen, og dels prinsipielle, fordi lokale nivåer 

bare utøver den makten som de har lovhjemmel for fra sentralmaktens organer (enten i 

grunnloven eller i andre vedtak). 

                                                 
127 Denne definisjonen ligger til grunn for økonomiske beregninger av offentlig forbruk og offentlig sektors andel 

av BNP. 
128 Liberale tradisjoner i sosialfilosofien har blitt kritisert for å operere med et slikt begrep om sivilsamfunnet som 

ikke skiller mellom f.eks. kapitalistiske sektorer og frivillige organisasjoner. Jeg har ovenfor (i tråd med Parsons 

og Habermas) lagt til grunn et snevrere begrep om sivilsamfunn. 
129 Sentralbankene står her i en interessant særstilling. Deres grad av uavhengighet har variert mye mellom stater 

og epoker, og i noen grad også mellom de to bankregimene som inngår i denne komparative undersøkelsen. Jeg 

kommer tilbake til dette i senere kapitler. 
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For det andre vil det alltid være en flytende overgang mellom statlige og private 

organisasjoner. I gråsonen mot den økonomiske sfæren finner vi dels ulike typer statseide eller 

statskontrollerte foretak, fra de som er underlagt sterk politisk styring, til de som opererer som 

ordinære kapitalistiske selskaper,130 og dels formelt private foretak som har staten som viktigste 

kunde. I grensesonen mot kulturen og sivilsamfunn har vi tilsvarende flytende grenser, fra ulike 

typer formelt uavhengige organisasjoner som i praksis fungerer som en del av offentlig sektor 

(kultur- og utdanningsinstitusjoner osv.), til organisasjoner som kan være direkte eller indirekte 

finansiert av staten (veldedighet, forskningsstiftelser). 

Hvor langt utenfor statsapparatets kjerne man skal trekke grensene mellom stat og 

samfunn, kan diskuteres, og man vil uansett ha problemer med gråsoner. Det fundamentale i 

denne sammenheng er imidlertid at det finnes et slikt strukturelt skille mellom offentlig sektor 

og privat sektor. Og gitt en bestemt definisjon av staten, er forholdet mellom stat og samfunn 

forstått på denne måten et «nullsum-spill»: jo mer stat, jo mindre samfunn – og omvendt. 

Når det gjelder det andre spørsmålet, om grensene for statens makt over samfunnet, er 

disse langt vanskeligere å trekke. Spørsmålet er her hvordan staten som universell institusjon 

gjør seg gjeldende i de sfærene av samfunnet den selv ikke kontrollerer direkte. Som diskutert 

foran, ligger alle institusjonelle områder av samfunnet formelt innenfor statens jurisdiksjon. 

Også statsautonome sfærer av samfunnet som familie og marked har formelt sett sin autonomi 

garantert av staten, og vil alltid være gjenstand for ulike grader av statlig regulering. Hvordan 

skal vi forstå grensene mellom stat og samfunn i denne betydningen? Det dreier seg i vid 

forstand om maktforholdet mellom stat og samfunn, mellom statsapparatets makt på den ene 

side og de ulike konkurrerende maktinteressene i samfunnet på den andre. I hvilken grad gjør 

statens makt seg gjeldende utenfor statsapparatet, i hvilken grad underlegger den samfunnet 

sine politiske mål, og hvordan påvirker dette maktforholdet mellom ulike interesser i 

samfunnet? 

Fordi grensene mellom stat og samfunn er tvetydige, gjelder det samme for 

maktforholdet mellom stat og samfunn. En sterk stat er dels en stat med en omfattende offentlig 

sektor, og dels en stat som gjennomtrenger statssamfunnet på ulike måter og i ulik grad. I tillegg 

                                                 
130 Den norske staten skiller mellom fire ulike kategorier av statlig eierskap av aksjeselskaper, som kan ses som 

grader av «statlighet», fra «selskaper med kun forretningsmessige mål», hvor kun det å skape overskudd for staten 

som eier er formålet (f.eks. Entra og Mesta), til «selskaper med sektorspesifikke mål», som ikke sikter mot 

maksimalt overskudd (f.eks. Statnett). Se f.eks. https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/statlig-

eierskap/statlig-eierskap1/id2009187/. Graden av uavhengighet av staten var helt avgjørende spørsmål i 

forbindelse med de to bankkrisene, når private banker ble satt under administrasjon eller overtatt av egne statlige 

organer. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/statlig-eierskap/statlig-eierskap1/id2009187/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/statlig-eierskap/statlig-eierskap1/id2009187/
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kommer det at styrkeforholdet mellom stat og samfunn er grunnleggende tvetydig på grunn av 

statens karakter av både sektor og totalitet: Staten er dels en avgrenset organisasjon som utøver 

makt over samfunnet, dels konstitutiv for dette samfunnet, og dermed også for de ikke-statlige 

maktformene som gjelder innenfor de ulike sfærene av samfunnet. Vi kan tenke oss en stat som 

på den ene side er sterk i kraft av å håndheve suveren kontroll over territoriet, men som på den 

annen side har svært begrenset makt over de sosiale prosessene som foregår der. Slike 

begrensninger i statens makt kan tvert imot ses som et nødvendig trekk ved selve den moderne 

statens institusjonelle orden. 

Både det faktum at det finnes et skille mellom stat og samfunn, og uklarheten (og striden 

om) hvor skillet skal trekkes, er typiske trekk ved den moderne nasjonalstaten (Mitchell 1991). 

Som jeg var inne på, er det formelt sett staten selv som har myndigheten til enhver tid å trekke 

grensene mot resten av samfunnet. Som jeg kommer tilbake til i neste kapittel, er det derfor 

også en kontinuerlig politisk strid (innenfor staten) mellom ulike interesser i samfunnet om hvor 

og hvordan disse grensene skal trekkes. 

2.5 Arena og aktør, partikulær og universell 

Jeg har diskutert to begrepspar som hver for seg tematiserer ulike aspekter ved den moderne 

staten, for det første aktør vs. arena og for det andre sektor vs. universell institusjon. Jeg pekte 

på at staten kan forstås som en handlende aktør, og at dens politikk ikke kan avledes direkte fra 

forhold i samfunnet. Mens arenateoriene på ulike måter betrakter samfunnet som primært, og 

at staten «er en funksjon av» samfunnet, er poenget her å få fram også det motsatte forholdet. 

Det er tvert imot i kraft av statsapparatets territorielle suverenitet at sosiale praksiser innenfor 

et territorium kommer til å utgjøre en avgrenset helhet, det jeg derfor kalte statssamfunn.131 

Samtidig har arenateoriene rett i at statens politikk formes av sosiale klasser og 

interessegrupper i samfunnet. Disse interessene og verdiene formidles gjennom statlige 

institusjoner, slik at staten fungerer som en arena og en instans der interesser forsøkes realisert. 

Statens politikk kan derfor ikke sees uavhengig av samfunnet, slik det er en tendens til i studier 

av geopolitiske forhold. Når vi snakker om interessene til staten som helhet, forutsetter vi også 

at det ikke dreier seg om (de ulike delene av) statsapparatets interesser. I den grad staten kan 

                                                 
131 Dette poenget er som tidligere nevnt velkjent fra litteraturen om nasjonalisme. Staten er primær i forhold til 

nasjonen. Se f.eks. Gellner (1983) og Hobsbawm (1992). 
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forstås som en aktør, dvs. som et autonomt, samordnet «subjekt» som disponerer bestemte 

ressurser, impliserer det at staten handler på vegne av noe annet enn seg selv, som representant 

for samfunnet. Hvis man derimot tenker seg at staten ikke representerer noe annet enn seg selv, 

blir dette umulig å gjøre rede for. 

Jeg prøvde å få fram at begge tilnærmingene er mangelfulle, ikke bare i den forstand at 

de er ensidige og kan komplementere hverandre. Jeg introduserte derfor et annet begrepspar 

som er bedre egnet til å forstå den moderne staten: staten som henholdsvis avgrenset 

statsapparat og universell institusjon. Staten er et avgrenset sett av organisasjoner – den 

offentlige sektor – som, i kraft av sin utøvelse av universelle former for makt over territoriet og 

befolkningen, ligger til grunn for integrerte samfunn. Denne strukturelt bestemte dobbeltheten 

ved staten kan verken aktør- eller arenateoriene gjøre godt nok rede for, og den åpner for andre 

perspektiver som bedre får fram statens grunnleggende tvetydige rolle. 

Når staten kan være både aktør og arena, må det ses i sammenheng med dens tvetydige 

rolle som både sektor og totalitet. Når staten kan være en aktør, er det fordi det bare er den som 

kan representere og handle på vegne av hele samfunnet, i kraft av sin territorielle suverenitet. 

Dette gjelder både utad og innad. Utad, i systemet av stater, kan staten representere hele 

samfunnet og dets felles interesser, både geopolitisk (militær sikkerhet) og økonomisk (sikre 

økonomiske interesser). Innad kan den påberope seg å representere fellesskapet og overskride 

ulike interne gruppeinteresser til fordel for «nasjonale interesser». Staten er i stand til å tilegne 

seg ressurser fra samfunnet, noe som i sin tur gir staten den autonomien som gjør det mulig for 

den å være en aktør. Dette betyr både at staten kan handle på vegne av hele samfunnet, og at 

samfunnet er underlagt dets universelle regler. 

Samtidig er statens territorielle suverenitet utad og voldsmonopol innad en forutsetning 

for at den kan være en arena for konflikter. Staten er hele samfunnets stat, og fordi alle grupper 

er underlagt staten, og avhengig av den til å fremme sine interesser overfor andre stater, forsøker 

de å påvirke statlig politikk. Denne påvirkningen er formidlet av statlige institusjoner slik at 

disse gjøres til en arena for interessekamp. Forutsetningen for at staten kan være en arena, er 

altså at den kan framstå som en representant for hele samfunnet, både innad og utad, at den også 

er en aktør. 

Framhevingen av statens doble stilling som både sektor og totalitet kaster også nytt lys 

over diskusjonen omkring statens autonomi. I debatten om dette framstilles staten som et sett 

institusjoner som er atskilt fra, og står overfor, andre institusjoner. Spørsmålet er da om, og i 

hvilken grad, staten som institusjon er uavhengig av andre institusjoner. Men hvis staten i en 
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viss forstand inkluderer også de institusjonene den står overfor, må dens autonomi forstås på 

en annen måte. For det første må det skilles mellom staten og statsapparatet. Det er bare 

statsapparatet som kan være en aktør som har autonomi og samhandler med andre institusjoner. 

For den andre må statsapparatets autonomi ses i lys av at det kan påberope seg å representere 

hele samfunnet. Staten og samfunnet er ikke innbyrdes uavhengige enheter som står overfor 

hverandre som enheter på samme nivå. Enhver moderne stat er institusjonelt atskilt fra 

samfunnet, samtidig som ethvert moderne samfunn eksisterer i og er underordnet en stat. Det 

er statens grenser som definerer hva som utgjør et samfunn, samtidig som samfunnet avgrenses 

fra staten gjennom skillet mellom det private og det offentlige. Som vi skal se, er selve denne 

dobbeltheten ved staten, som sektor og totalitet, avgjørende for dens forhold til den 

kapitalistiske markedssfæren og dermed for å kunne forstå dens rolle i forbindelse med 

bankkriser. 
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3 Stat og marked. Strukturell avhengighet 
og motsigelse 
 

Hovedpoenget i forrige kapittel var at den moderne staten er en grunnleggende tvetydig 

institusjon: Staten er en avgrenset sektor av samfunnet, som samtidig fungerer som et metafelt 

i forhold til andre sektorer. Den er med andre ord konstitutiv for den helheten den selv utgjør 

en avgrenset del av. På den ene side er staten et avgrenset sett av byråkratiske organisasjoner 

med begrensede ressurser, og dette statsapparatet, den offentlige sektoren, utgjør én av flere 

institusjonelle sfærer innenfor moderne differensierte samfunn. På den annen side er staten 

betingelsen for at det overhodet kan finnes territorielt avgrensete og integrerte samfunn, det jeg 

kalte statssamfunn. I denne forstand er staten en instans som formidler totaliteten av sosiale 

relasjoner innenfor et gitt territorium, og dermed også en forutsetning for at det kan finnes 

autonome, integrerte og territorielt avgrensede institusjonelle områder utenfor staten (markedet, 

kulturen, sivilsamfunnet osv.). 

Jeg skal i forlengelsen av dette se nærmere på statens forhold til ett av disse områdene, 

den kapitalistiske markedssfæren, hvordan statsapparatet dels står utenfor og atskilt fra denne 

sfæren, dels utgjør en konstituerende forutsetning for selve dette skillet mellom stat og 

markedssfære. Når jeg her bruker betegnelsen (kapitalistisk) markedssfære, er dette en 

idealtypisk konstruksjon på samme måte som begrepet moderne stat i forrige kapittel, på 

grunnlag av noen grunnleggende strukturelle trekk, som i større eller mindre grad gjelder på 

tvers av variasjoner mellom stater og historiske epoker. Det viser ikke til markedet i snever 

forstand forstått som økonomiens sirkulasjonssfære, men også til alle typer produksjon av varer 

og tjenester som er formidlet av markedsrelasjoner. 

Den teoretiske bakgrunnen for den kapitalisme-forståelsen som benyttes, bygger på flere 

tradisjoner innenfor institusjonell økonomi, med bakgrunn hos Marx (kapitalistisk 

produksjonsmåte), Weber (rasjonell kapitalisme) og Polanyi (markedssamfunn). Disse 

tradisjonene anlegger et historisk-institusjonelt perspektiv og legger vekt på hvordan 

kapitalistiske markeder er grunnleggende forskjellig fra før-kapitalistiske: Sistnevnte fungerte 

i hovedsak som utveksling produkter mellom markedsuavhengige produsenter (lokal handel 

med overskuddsprodukter i subsistens- eller føydaløkonomier), eller mellom atskilte 

økonomiske systemer (slik som tradisjonell langdistansehandel). Selve produksjonen foregikk 

her uavhengig av markedet og kunne være organisert på de forskjelligste måter (ufritt arbeid, 
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selveiende bønder, statlige organisasjoner osv.), men alltid basert på ikke-markedsmessige 

relasjoner. I skarp kontrast til dette kjennetegnes kapitalistiske markeder av at også 

produksjonen er formidlet av markedet, at hele det økonomiske kretsløpet fra produksjon til 

konsum er formidlet av penger og regulert gjennom konkurranse og prismekanismer. De 

institusjonelle (og som vi skal se, statlige) forutsetningene for dette er privat eksklusiv 

eiendomsrett, der innsatsfaktorene i produksjonen (arbeidskraft, produksjonsmidler, jord og 

penger) er løsrevet fra tradisjonelle sosiale relasjoner og gjort tilgjengelige som varer på et 

marked. Det forutsetter en bestemt klassestruktur med kapitaleiere og lønnsarbeidere, og der 

medlemmene av disse klassene er systemisk avhengige av hverandre. Dette er grunnlaget for 

nye former for økonomiske mekanismer og en «rent økonomisk» dynamikk. Vi kan derfor 

snakke om en selvstendiggjort økonomisk sfære av samfunnet og med en helt særegen integrert 

eller systemisk karakter. 

Tema for dette kapitlet er imidlertid ikke først og fremst den kapitalistiske 

markedssfærens indre struktur, men forholdet mellom stat og markedssfære, og nærmere 

bestemt dette forholdet sett fra «statens perspektiv». Jeg skal legge vekt på en grunnleggende 

dobbelthet i dette forholdet. På den ene side er staten en institusjonell forutsetning for 

kapitalistiske markedsrelasjoner. Kapitalistisk økonomi er muliggjort av statens territorielle 

suverenitet, og i denne betydningen en «statlig konstruksjon». På den annen side, gitt 

eksistensen av disse institusjonene, og skillet mellom statens offentlige sfære og markedets 

private, er statsapparatet grunnleggende avhengig av markedssfæren, fordi beskatning av 

overskuddet fra kapitalistisk økonomi er en materiell forutsetning for staten selv. Og gitt dette 

skillet, har markedssfæren sin egen dynamikk, sine egne kausale mekanismer, utenfor statens 

direkte kontroll, og som staten må nøye seg med å regulere indirekte eller intervenere i «fra 

utsiden». I denne betydningen er det en uløselig motsetning mellom kapitalakkumulasjon og 

statenes forsøk på politisk styring Jeg skal forsøke å vise at denne dobbeltheten ved staten kan 

være en fruktbar innfallsvinkel til det klassiske spørsmålet om makt- og avhengighetsforholdet 

mellom politikk og økonomi, stat og kapital. Jeg skal også antyde hvordan dette er en ramme 

for å forstå forholdet mellom staten og bankene, og analysene (i de følgende kapitlene) av 

statens rolle i håndtering av bankkriser. 

I framstillingen som følger, drøfter jeg først hva som ligger i at staten er en overordnet 

og allmenn institusjonell ramme for markedssfæren (3.1). Deretter diskuterer jeg hvordan det 

strukturelle skillet mellom stat og marked bør forstås (3.2), og hvordan denne atskillelsen også 

ligger til grunn for ulike typer statlige reguleringer (3.3). Til slutt diskuterer jeg begrepet om 
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strukturell motsigelse mellom stat og marked, og hvordan dette kan være et fruktbart 

utgangspunkt for konkrete empiriske studier av statlig økonomisk politikk (3.4). 

3.1 Staten som institusjonell ramme for markedet 

Jeg pekte i forrige kapittel på at staten i en bestemt forstand er konstituerende for 

statssamfunnet, og at den utøver en særegen type universell makt over samtlige institusjonelle 

områder, også markedssfæren. Jeg skilte her mellom fire ulike aspekter: territoriell sentralitet, 

metakapasitet, representant for allmenninteressen og universalisme. Spørsmålet her er hvordan 

disse allmenne aspektene ved den moderne statens forhold til samfunnet gjør seg gjeldende i 

forholdet til det kapitalistiske markedet, og dernest mer spesifikt i forhold til banksektoren. 

Den grunnleggende betingelsen er også her statens voldsmonopol og det jeg kalte dens 

territorielle sentralitet. Et reelt statlig monopol på bruk av fysisk tvang innenfor territoriet er i 

seg selv en direkte forutsetning for at et kapitalistisk økonomisk system kan fungere: 

Kapitalistiske samfunn kjennetegnes av at bruk av vold og fysisk tvang ikke utgjør en integrert 

del av selve økonomien (se nedenfor). Tvert imot er kapitalistisk virksomhet grunnleggende 

avhengig av forutsigbarhet og av fysisk sikkerhet for liv og for privat eiendom.132 Kapitalistiske 

markeder kan derfor bare fungere når staten kan gjøre sitt tvangsapparat effektiv gjeldende 

ubetinget for hele territoriet (til forskjell fra tradisjonelle stater hvor kontrollen alltid var 

partiell, utfordret eller ivaretatt av mellomledd) og etablere det Anthony Giddens kaller internal 

pacification av statssamfunnet (Giddens 1985, 181). Like avgjørende er det at dette 

voldsapparatet i liten grad trenger å utøves direkte, det Michael Mann kaller despotisk makt, 

men at det i hovedsak kun støtter opp om statens overlegne administrative ressurser, såkalt 

infrastrukturell makt (Mann 1988; 1993) og at staten har tilstrekkelig ideologisk makt til at 

dette apparatet framstår som legitimt (Bourdieu 2014). Et velfungerende marked er avhengig 

av høy grad av gjensidig systemisk tillit både mellom økonomiske aktører og mellom disse og 

staten, og tilsvarende lav grad av direkte og åpen bruk av tvang fra statens side. 

Statens territorielle suverenitet er også en forutsetning for at herredømmeforholdet 

mellom sosiale klasser opprettholdes, og ikke forstyrres av omfattende sosial uro eller politiske 

opprør.133 I det hele tatt er tilliten til den grunnleggende stabiliteten i nasjonaløkonomien også 

                                                 
132 Bruk av «ikke-økonomisk» tvang i form av ufritt arbeid, utpressing og kriminelle nettverk kan selvsagt 

forekomme, men jo større omfang dette har, jo større begrensninger utgjør det for kapitalistiske markeder. 
133 Dette blir særlig understreket i marxistiske teorier om staten. 
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avhengig av en tillit til statens maktapparat i vid forstand. Og dette avhenger igjen i siste instans 

av statens legitime voldsmonopol, og dens kapasitet til å kreve inn skatter på en effektiv måte. 

Voldsmonopolet er videre en betingelse for statens juridiske institusjoner som fastsetter 

de rettighetene og pliktene som er med å konstituere ulike grupper av gjensidig avhengige 

økonomiske aktører: arbeidsgivere, lønnstakere, selvstendige næringsdrivende, konsumenter, 

aksjeeiere, grunneiere osv. Staten etablerer og håndhever også de prosedurale reglene som 

styrer det gjensidige forholdet mellom slike aktører (Ingham 2008, 185; Bourdieu 2014, 201ff.) 

og som muliggjør de økonomiske relasjonene som preger kapitalistiske markedsøkonomier: 

kontraktsforholdene mellom foretak på markedet, forholdet mellom arbeidsgivere og 

arbeidstakere, mellom foretak og deres aksjonærer og kreditorer osv. I alle slike relasjoner er 

staten til stede som formidlende tredjepart, og der disse formidlende institusjonene samtidig er 

en mulighetsbetingelse for at selve relasjonene kan eksistere. 

En viktig side ved statens territorielle sentralitet er at statlige regler gjøres gjeldende 

universelt og ubetinget innenfor statens grenser. Dermed er alle markedsaktører og all 

økonomisk virksomhet indirekte er knyttet sammen gjennom ett felles sett av regler som gjelder 

for hele territoriet. På denne måten er statlige institusjoner ikke bare en forutsetning for 

eksistensen av kapitalistiske markeder, men også for at de følger statens territorielle logikk. 

Mens før-kapitalistiske markeder i hovedsak var enten lokale markeder (knyttet til byene eller 

lokale markeder for overskudd fra subsistensøkonomi) eller knyttet til langdistansehandel (i 

hovedsak med luksusprodukter) mellom atskilte økonomiske systemer (se f.eks. Polanyi 1957, 

56ff.), er kapitalistiske markeder på en grunnleggende måte knyttet sammen til integrerte 

nasjonaløkonomier (felles konkurransebetingelser, nasjonalt prisnivå osv.), til et territorielt 

avgrenset institusjonelt område. Riktig nok har disse nasjonale kapitalistiske markedene alltid 

vært knyttet sammen i transnasjonale finans- og handelsnettverk (se f.eks. Wallerstein 1974; 

Arrighi 1994; Mann 1993) som deler av et integrert kapitalistisk verdenssystem. Men 

kapitalistiske foretak er likevel grunnleggende avhengig av de universelle statlige 

institusjonene som gjelder for det territoriet der de opererer, slik som juridiske institusjoner, 

pengesystem osv. Den territorielle integrasjonen av kapitalistiske markeder preger ikke minst 

de nasjonale arbeidsmarkedene, der felles statlige rammer (arbeidsrettslige reguleringer, 

utdanningssystem osv.) bidrar til å integrere befolkningen i (gjensidig avhengige) sosiale 

klasser, med et nasjonalt lønnsnivå, arbeidsbetingelser osv. (se f.eks. Polanyi 1957; Aglietta 

1987), og indirekte legger betingelsene for nasjonal klasseorganisering (Mann 1993). Statlig 
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makroøkonomisk styring er også avgjørende, bl.a. gjennom penge-, finans- og 

handelspolitikken (se f.eks. Mitchell 1998). 

Jo større kapasitet stater har til å sette igjennom slike nasjonale reguleringer, jo mer blir 

de ulike aktørene og klassene i den nasjonale økonomien indirekte knyttet sammen gjennom 

sin felles avhengighet av staten (se f.eks. Mann 1993, 504–6). Av dette følger det at 

kapitalistiske markeders virkemåte varierer stater imellom og har nasjonale særtrekk. Nasjonale 

økonomier er formet av de statlige institusjonene de har oppstått under, og av det historiske 

samspillet mellom stat og marked, og andre «nasjonale» faktorer, slik som kultur, 

klassestruktur, naturlige ressurser osv. Konkurranse mellom kapitalistiske foretak på globale 

markeder trenger derfor ikke føre til utjevning av forskjeller mellom nasjonale økonomier, men 

også til spesialisering og økende forskjeller (se f.eks. Hall og Soskice 2001). Men det er også 

(som vi skal se særlig gjelder finansmarkedene) også en rekke mekanismer som virker i retning 

av konvergens mellom stater. 

Det andre allmenne aspektet ved statens makt er det jeg kalte dens metakapasitet, statens 

kapasitet til å fastsette sine egne grenser mellom stat og samfunn og mellom de ulike 

institusjonelle områdene av samfunnet. Dette gjelder ikke minst for markedssfæren. Staten har 

en overordnet konstituerende rolle overfor markedssfæren på en særegen dobbelt måte: På den 

ene side pålegger staten seg selv en begrensning av sin egen makt gjennom bl.a. konstitusjonelle 

garantier for privat eiendomsrett og dermed for privateieres uavhengighet av staten. Slik er 

staten en forutsetning for at det kan finnes en statsuavhengig markedssfære. På den annen side 

gjør staten, innenfor disse rammene, også sin makt gjeldende innenfor denne statsuavhengige 

sfæren ved å lovregulere forholdet mellom private økonomiske aktører. Og den kan til enhver 

tid, innenfor disse rammene, endre de reglene som regulerer disse forholdene. 

Men det betyr også at det til enhver tid formelt sett er staten (i kraft av sin metakapasitet) 

som fastsetter og opprettholder grensene mellom seg selv og den økonomiske sfæren (Bourdieu 

2014). Staten har derfor også til enhver tid, i hvert fall potensielt, makt til å flytte disse grensene, 

innenfor rammen av de nevnte selvpålagte konstitusjonelle begrensningene. Staten kan gi seg 

selv (formelt eller de facto) monopol på utførelsen av visse sosiale funksjoner (f.eks. ulike typer 

infrastruktur, helsetjenester, utdanning osv.), eller intervenere overfor enkeltforetak (f.eks. 

ekspropriering), bransjer (f.eks. statsstøtte, konsesjonsordninger, regulering av 

primærnæringer) eller regulere hele markedssfærer (prisreguleringer) på måter som bryter med 

vanlige økonomiske spilleregler. Som nevnt (kapittel 2) setter den også grenser, og endrer 
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grenser, mellom markedssfæren og andre institusjonelle områder ved å forby kapitalistiske 

investeringer innenfor bestemte sektorer (familien, sivilsamfunnet). 

Det tredje aspektet ved statens universelle makt er at den er relativt uavhengig av alle 

partikulære interesser i samfunnet og isteden framtrer som en representant for 

allmenninteressen (Bourdieu 2014; Habermas 1971; 1977). Statlige beslutninger må kunne gis 

en allmenn begrunnelse i offentligheten, de må framstå som om de er i overenstemmelse med 

befolkningens felles interesser og uavhengige av bestemte økonomiske særinteresser. Denne 

legitimeringen kan bare fungere i den graden staten faktisk også har en uavhengighet av 

bestemte økonomiske interesser i samfunnet, en «relativ autonomi» i forhold til de enkelte 

sosiale klassers, klassefraksjoners og økonomiske aktørers interesser. Statens politiske og 

administrative organer er institusjonelt atskilt fra særinteresser gjennom sin organisering, sine 

universelle regler og formale prosedyrer, kontrollfunksjoner osv. Dette henger nøye sammen 

med statens rolle innenfor systemet av stater, der staten representerer allmenne interesser innad 

og partikulære interesser utad: Staten bygger sin politikk (og legitimeringen av den) på at 

borgerne av en stat har noen felles økonomiske interesser som kan stå i motsetning til borgerne 

av andre stater (Rosenberg 1994). Hvis den nasjonale økonomiens konkurranseevne, eller 

tilliten til den nasjonale valutaen, svekkes relativt til andre stater, vil alle innbyggere kunne tape 

på det, uavhengig av de klassemotsetninger og andre interessemotsetninger som ellers gjør seg 

gjeldende innad i samfunnet. Men slike allmenne politiske målsettinger kan aldri reduseres til 

økonomiske interesser, og staten vil alltid forsøke å styre økonomien i retning av å fremme 

overordnede politiske mål, slik som sosial stabilitet, befolkningens velferd osv. (se f.eks. Jessop 

1990). 

Men som jeg kommer tilbake til, er statens autonomi i forhold til dominerende klasser 

og partikulære økonomiske interesser i samfunnet begrenset. Uavhengig av hvilke grupper som 

kontrollerer statens ledelse, er staten avhengig av inntekter fra den kapitalistiske 

markedssfæren, og har derfor interesse av å føre en politikk som fremmer kapitalistisk vekst. 

Dette hensynet utgjør i det minste en strukturell grense for statens økonomiske politikk (Block 

1987; Streeck 2014). Imidlertid representerer staten også da «allmenne interesser» i den 

forstand at den fremmer den kapitalistiske markedssfæren som helhet og på lengre sikt 

(«totalkapitalens interesser»), og ikke bare de dominerende kapitaleiernes kortsiktige interesser. 

Men uansett er det slik at selv når staten fører en politikk som entydig fremmer bestemte 

kapitalinteresser, er den avhengig av at denne politikken i den politiske offentligheten framstår 

som den er i samsvar med den allmenne interessen i samfunnet. 
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For det fjerde er statens makt basert på en formell likebehandling av alle borgere. Denne 

universalismen er helt avgjørende for statens forhold til markedssfæren, og setter sitt preg på 

de interne maktforholdene i denne sfæren. Et politisk og juridisk system som sikrer «rule of 

law», garanterer likebehandling av alle markedsaktører, noe som er en absolutt forutsetning for 

at en kapitalistisk markedsøkonomi kan fungere, i skarp kontrast til de formene for juridiske 

privilegier som preget før-kapitalistiske klassesamfunn (se f.eks. Weber 1981 [1927], 276–78). 

Det mest grunnleggende i denne sammenhengen er statens sanksjonering av privat eiendomsrett 

i dens moderne form. Til forskjell fra tidligere former for eiendom kjennetegnes denne av like 

rettigheter for alle borgere til eksklusiv, privat bruk og omsetning av alle typer materielle 

ressurser (inkl. produksjonsutstyr og jord), immaterielle ressurser (patenter, «åndsverk») og 

arbeidskraft (Macpherson 1962; Meiksins Wood 1995). Kapitalisme er basert på 

universalistiske prinsipper med like rettigheter for alle borgere til å delta i 

markedskonkurransen på formelt like betingelser og basert på grunnleggende prinsipper om 

frivillige kontraktsforhold. Former for ikke-økonomisk makt og tvang, som bryter med denne 

universalismen, er dermed forbudt, slik som ufritt arbeid, mafiametoder, vold og trusler.134 

I de kommende kapitlene (4–10) skal jeg nærmere se på statens forhold til én bestemt 

del av den kapitalistiske markedssfæren, nemlig finanssektoren, og spesielt dens forhold til 

bankene. Et viktig utgangspunkt for analysen er at statens særegne form for universell makt (og 

de fire aspektene ovenfor) også gjelder mer spesifikt overfor bank- og finansmarkedene: 

Grunnleggende sett er også her statens territorielle sentralitet og håndhevelse av privat 

eiendomsrett en konstitutiv forutsetning. Banker er kapitalistiske aksjeselskaper, og deres 

virksomhet er bare mulig innenfor et nasjonalt system av juridiske og administrative regler, 

basert på universalistiske prinsipper, som regulerer bankenes forhold til aksjonærer og ansatte, 

til konkurrerende selskaper osv.135 Mer spesifikt gjelder det også bankenes kjernevirksomhet 

knyttet til deres utlånsvirksomhet. Bankene er avhengig av at slike kontrakter overholdes (at 

renter og avdrag betales som avtalt osv.), og som i all annen moderne kapitalistisk virksomhet 

kan ikke dette være basert utelukkende på tillit og normative forpliktelser, men også på statlige 

                                                 
134 På denne måten bidrar staten til å gi forholdet mellom økonomiske aktører en bestemt universalistisk form. 

Dette gjelder også praksiser som indirekte truer den frie konkurransen innenfor det økonomiske feltet, slik som 

diskriminerende behandling, ulovlig prissamarbeid, økonomisk utroskap osv. 
135 Selv om banker i større grad enn de fleste andre typer selskaper alltid har operert på tvers av landegrensene, er 

de like fullt avhengig av både de rettslige institusjonene der de har sitt hovedkontor («home country), og i de 

landene der de ellers opererer gjennom datterselskaper eller avdelinger/filialer («host country»). 
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sanksjoner.136 (Dette blir særlig synlig når banklån misligholdes og gjeld må drives inn ved 

hjelp av rettslige prosedyrer for konkurs, tvangssalg av sikret eiendom osv.) 

Som jeg kommer tilbake til (kapittel 4), er også moderne bankvirksomhet uatskillelig 

knyttet til etableringen av (halv-)statlige sentralbanker,137 og dermed til en territoriell 

integrasjon av bankene i nasjonale penge- og valutasystemer, der alle transaksjoner foregår i 

den nasjonale valutaen (som «lovlig betalingsmiddel»).138 Dette er også en viktig forutsetning 

for kreditorenes (inkl. innskyternes) tillit til de enkelte bankene: Som vi skal se (kapittel 4), 

bygger tilliten til den enkelte bank i stor grad på en systemisk tillit til det nasjonale 

banksystemet som helhet, og dermed også til vertslandets kapasitet til å sikre en stabil 

makroøkonomisk utvikling og opprettholde sine skatteinntekter.139 Alt dette henger sammen 

med at staten evner å opptre (og bli oppfattet som) uavhengig av bestemte særinteresser i den 

økonomiske politikken som representant for allmenninteressen. Dette gjelder ikke minst når 

staten, for å gjenopprette stabilitet i banksystemet i forbindelse med kriser (se særlig avsnitt 

4.3), tvinges til å intervenere i banksektoren. Dette er også særlig typiske eksempler på utøvelse 

av metakapasitet, der staten flytter grensene mellom seg selv og banksystemet, ved å sanere 

privat gjeld eller ta direkte kontroll over banker. Alt dette betyr at ideen om såkalt «free 

banking» uavhengig av staten, alltid har vært en fiksjon i moderne kapitalistiske samfunn.140 

                                                 
136 Dette skyldes ikke minst at forholdet mellom kreditor og debitor alltid er et maktforhold. Dette gjelder også 

før-moderne utlåns- og bankvirksomhet, som i større grad er basert på personlige eller partikulære tillitsforhold og 

integrerte nettverk, men også på ikke-statlige tvangsmidler for bl.a. å drive inn gjeld, og der debitor kunne ende 

opp som kreditorens ufrie arbeider. Det samme gjelder uformell lånevirksomhet i moderne samfunn (fra halv-

legale til kriminelle), der gjeld kan drives inn ved hjelp av voldstrusler og slavearbeid. Denne typen kredittsystemer 

kan aldri få samme systemkarakter som moderne statlig-understøttet bankvirksomhet. (Om overgangen fra før-

kapitalistiske til kaptalistiske kredittrelasjoner, se f.eks. Ingham 2004.) 
137 Sentralbankene har alltid vært nært knyttet til staten og ivaretatt viktige offentlige funksjoner. Den formelle 

organiseringen har imidlertid variert fra private monopoler til å være direkte underlagt statens politiske ledelse, og 

graden av autonomi har vært et viktig stridstema innenfor staten selv. F.eks. har et sentralt tema innenfor nyliberale 

politiske programmer de siste 20–30 årene vært å gi sentralbankene større autonomi i pengepolitikken overfor 

demokratisk valgte organer. 
138 De enkelte valutaenes gyldighetsområde faller normalt sammen med statlige territorier (med noen unntak for 

eurosonen og for svake stater uten egen fungerende valuta) (Aglietta 1987, 341ff.). Kapitalistiske transaksjoner 

kan formidles gjennom flere ulike valutaer, men det som i siste instans gir den nasjonale valutaen en særstilling, 

er statenes innkreving av skatter. Hvilken valuta som dominerer den nasjonale økonomien, er i siste instans bestemt 

av hva som gjelder som betaling av skatt, og også for utenlandske selskaper vil dette være den nasjonale valutaen 

i den staten de opererer. Alle økonomiske aktører er derfor direkte avhengig av det nasjonale pengesystemet der 

det foretas investeringer og dermed også av konti i de nasjonale bankene (se f.eks. Ryan-Collins 2011, 36; Ingham 

2004, 134ff.). 
139 En sentral forutsetning for tilliten til nasjonale pengesystemer er tilliten til statens evne til å drive inn skatter og 

dermed betjene sin gjeld til sentralbanken. (Se f.eks. Ingham 2004, 143f.; 2008, 76ff.) (Om den generelle 

betydningen av tillit i finanssektoren, se f.eks. Swedberg 2012.) 
140 Den liberalistiske ideen om såkalt «free banking» viser i realiteten bare til fravær av konsesjonsordninger og 

statlige garantier for bankenes likviditet og soliditet. Mer om dette i kapittel 4. 
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For å oppsummere, staten har med andre ord en rekke konstitutive funksjoner overfor 

markedssfæren, dvs. at den opprettholder en rekke institusjoner som samlet utgjør en 

forutsetning for at det i det hele tatt kan eksistere kapitalistiske markeder innenfor statens 

territorium. Forholdet mellom stat og marked er derfor ikke et nullsum-spill. Økt utbredelse av 

markedsrelasjoner (kommodifisering) både forutsetter, og har som sin konsekvens, en indirekte 

økning i statens rolle som markedsformidlende instans. Jo større utbredelse av 

markedsrelasjoner, jo større rekkevidde får også disse statlige institusjonene. Når slike 

relasjoner vokser i omfang på bekostning av uformelle sektorer av økonomien (familie, 

uformelle nettverk), øker derfor også indirekte statens relative betydning: jo mer marked, jo 

mer stat. 

3.2 Staten som sektor: Skillet mellom stat og marked 

Som vi har sett fungerer den moderne staten som en universell institusjonell ramme som gjør 

kapitalistiske markeder mulig, og i denne betydningen befinner markedet seg «innenfor staten». 

Men det betyr også at staten legger til rette for at kapitalistiske markeder kan følge sin egen 

«økonomiske» logikk, uavhengig av andre sfærer av samfunnet så vel som av staten selv. Det 

første spørsmålet nedenfor (3.2 a) er hvordan denne gjensidige autonomien mellom staten og 

marked skal forstås. Hva er de strukturelle betingelsene for denne atskillelsen, og hvilke 

konsekvenser har den for staten? 

Men moderne stater er på den annen side også «ansvarlig for samfunnet som helhet» og 

avhengig av å framstå som representant for allmenne interesser. Stater har derfor alltid forsøkt 

å styre markedssfæren utfra denne typen «overordnede» interesser. Men siden markedssfæren 

er atskilt fra staten, er staten i stor grad henvist til å intervenere i og regulere dette feltet fra 

utsiden. Det andre spørsmålet nedenfor (3.2 b) er hvordan staten, i varierende grad og på høyst 

ulike måter, også intervenerer i markedet og gjennomtrenger det med offentlige reguleringer. 

Hvordan skal grensene mellom stat og marked forstås i lys av dette? 
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a) Stat og marked – atskillelse og gjensidig avhengighet 

En rekke samfunnsteoretiske retninger har lagt vekt på at atskillelsen mellom stat og marked, 

politikk og økonomi, er et grunnleggende kjennetegn ved moderne samfunn. De er enige om at 

denne typen samfunn har vokst fram gjennom en atskillelse mellom på den ene siden systemet 

av nasjonalstater og etableringen av statenes territorielle logikk, og på den annen side 

kapitalistiske markeder og kapitalens økonomiske logikk. Det er imidlertid stor uenighet om 

hvordan dette skillet skal forstås teoretisk. 

En klassisk tilnærming til skillet mellom marked og stat finner vi i den liberale 

tradisjonen i politisk og økonomisk teori, og dens skille mellom økonomiens private og statens 

offentlige sfære. På den ene side har vi sfæren av uavhengige eiendomsbesittende produsenter 

som inngår i frivillige bytte- og kontraktrelasjoner med hverandre. På den annen side, skarpt 

atskilt fra privatsfæren, har vi en liberal stat hvis sentrale oppgave er opprettholde et rettssystem 

som regulerer forholdet mellom disse markedsaktørene ved å garantere for eiendom og 

overholdelsen av kontrakter. Samtidig er privatsfærens autonomi overfor den samme staten 

sikret ved at staten er underlagt klare konstitusjonelle begrensninger når det gjelder å gripe inn 

overfor private eiere. I tråd med dette tenkes kapitalistisk markedsøkonomi som et (i hovedsak) 

selvregulerende system basert på fri og åpen konkurranse, og der statlig intervensjon bare 

forekommer unntaksvis. 

Både marxistiske og weberianske retninger innenfor økonomisk sosiologi og 

institusjonell økonomi har kritisert mange sider ved denne forståelsen, fordi den overbetoner 

markedets «selvregulering» og tilsvarende tilskriver staten en altfor passiv rolle i økonomien. 

De har holdt fast ved at atskillelsen mellom politikk og økonomi er et konstituerende trekk ved 

kapitalistiske samfunn, men kritiserer den liberale forståelsen av dette skillet. 

For det første er den liberale modellen kritisert for å bygge ahistorisk forutsetninger (se 

f.eks. Polanyi 1957; Aglietta 1987; Giddens 1981). Liberal tenkning er tilbøyelig til å 

allmenngjøre noen trekk ved den type laissez faire-kapitalisme som fantes i England på midten 

av 1800-tallet, kjennetegnet av en tilbaketrukket stat og høy grad av uregulert konkurranse i 

alle markeder (arbeidsmarkeder, finansmarkeder, valutamarkeder, internasjonal handel osv.). 

Historisk sett er denne formen for liberal kapitalisme snarere unntaket enn regelen, og former 

med omfattende direkte og indirekte reguleringer og konkurransebegrensende tiltak (statlig 

eierskap, strategisk støtte til bestemte foretak og bransjer, beskyttelse av nasjonal produksjon, 

strengt regulert arbeidsmarked osv.) er langt mer utbredt. Perioder med liberal kapitalisme 
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(innenfor en eller flere markedssfærer) har gjennomgående blitt avløst av mer omfattende 

statlige reguleringer. 

For det andre, også når det gjelder denne formen for liberal kapitalisme, har den liberale 

modellen begrenset gyldighet (se f.eks. Polanyi 1957). Laissez faire-kapitalismen oppsto ikke 

noen steder spontant gjennom statlig tilbaketrekning og avregulering av økonomien, men 

derimot gjennom etablering av en rekke statlige institusjoner, der staten spilte en helt annen og 

viktigere rolle enn hva liberal teori innrømmer den. Statene har også spilt en avgjørende rolle i 

å endre grunnleggende sosiale relasjoner i hele statssamfunnet på måter som er tilpasset et 

kapitalistisk marked, den prosessen som Karl Polanyi betegner som disembedding (jf. hans tese: 

«a market economy can exist only in a market society» (1957, 71)). Stater la aktivt til rette for 

etablering av markedsrelasjoner på stadig nye områder av samfunnet, bl.a. ved å avskaffe 

tradisjonelle eiendomsformer og sosiale bånd (felleseiendom, livegenskap, laugsystemer) som 

har stått i veien for kapitalistisk utvikling, og isteden fremme varegjøring, kommodifisering, av 

sosiale relasjoner gjennom privatisering av jord og andre produktive ressurser 

(eiendomsmarked, kredittsystem osv.). og legge betingelsene for framveksten av et 

eiendomsløst proletariat (og et nasjonalt arbeidsmarked). Ofte skjedde dette gjennom 

omfattende bruk av statlig tvangsmakt.141 Denne typen statsaktivisme gjelder ikke bare for 

framveksten av kapitalistisk økonomi, men også for senere perioder med liberalisering av 

økonomien. Dette har bl.a. vært tydelig under de siste tiåras nyliberale politikk for å fremme 

kapitalistisk vekst. Dels har det dreid det seg om å legge betingelsene til rette for nye markeder 

for nye produkter og tjenester: boligmarked, pensjoner, finansielle tjenester, 

kunnskapsproduksjon, kulturindustri osv. (kommodifisering), dels om privatisering av 

virksomhet som tidligere var organisert av staten (offentlige tjenester, infrastruktur, offentlig 

eiendom osv.) (rekommodifisering/privatisering) (se f.eks. Harvey 2003). 

For det tredje blir skillet mellom stat og marked i den liberale tradisjonen forstått som 

et skille mellom makt og frihet. Makt forstås her som noe som er begrenset til direkte bruk av 

tvangsmidler, enten legitimt i regi av rettsstaten, eller illegitimt i form av individuell vold eller 

trusler som vold. I tråd med dette er den private markedssfæren en maktfri sfære av frie 

kontrakter mellom likestilte økonomiske subjekter (forutsatt at det ikke forekommer illegitime 

avvik i form av monopoldannelser, mafiavirksomhet, ufritt arbeid osv.). Liberalismens kritikere 

har derimot pekt på at kapitalistiske markeder, selv når de fungerer i tråd med prinsippene om 

                                                 
141 Den klassiske framstillingen er her Karl Marx’ analyse av den såkalte «opprinnelige akkumulasjon» i Kapitalen 

(Marx 1976 [1867], kap. 24). David Harvey (2003) har gjennom sitt begrep om «accumulation by dispossession» 

vist relevansen av dette for våre dagers kapitalisme. 
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fri konkurranse, bygger bestemte herredømmeforhold mellom sosiale klasser med grunnlag i 

fordeling av produktive ressurser. Dels forutsetter slike markeder eksistensen av bestemte 

herredømmeforhold, og dels reproduseres og forsterkes disse gjennom markedets normale 

virkemåte. 

Et hovedpoeng i denne kritikken er at stat og marked ikke må forstås som to romlig 

atskilte områder, som fungerer uavhengig av hverandre, men som gjensidig avhengige sosiale 

strukturer. En tradisjon som har lagt særlig vekt på denne dobbeltheten av strukturell atskillelse 

og gjensidig avhengighet mellom statsmakt og kapitalisme, er den såkalte politiske marxismen, 

som på den måten har forsøkt å forene viktige innsikter fra Marx og Weber. Viktige arbeider 

av bl.a. Robert Brenner (1977), Ellen Meiksins Wood (1995) og Justin Rosenberg (1994) står 

her sentralt. I forlengelsen av Marx’ arbeider tar man her utgangspunkt i skiftende historiske 

former for klasseherredømme, basert på tilegnelsen av overskudd fra produktiv virksomhet. 

Moderne, kapitalistiske samfunn representerer en i historisk sammenheng helt ny form for 

atskillelse mellom politisk og økonomisk makt, ved at tilgangen til voldsmidler og 

produksjonsmidler (og jord) er institusjonelt atskilt i to ulike sfærer og monopolisert av to 

relativt uavhengige instanser: stater og private kapitalister.142 Dette er grunnlaget for en ny type 

autonom økonomisk sfære, som til forskjell fra før-moderne markeder ikke er begrenset til 

konsumvarer, men også omfatter markeder for innsatsfaktorene i produksjon, særlig 

arbeidskraft, produksjonsmidler og pengekapital. 

Denne tradisjonen legger vekt på at denne atskillelsen ikke kan forstås innenfor en 

evolusjonisitisk tenkemåte, men representerer et radikalt historisk brudd. I alle før-

kapitalistiske klassesamfunn er politiske og økonomiske maktformer uatskillelig sammenvevd, 

og de dominerende klassene, eller statsdannelsene, tilegner seg overskudd fra produksjonen 

basert på ulike typer autoritet eller tvang med grunnlag i kontroll over voldsressurser (slaveri, 

føydalt eller statlig tvangsarbeid osv.). De gruppene (både statlige og ikke-statlige) som 

kontrollerte produktive ressurser, kunne dermed tilegne seg et overskudd basert på ufritt arbeid 

(slaveri, livegenskap, statlige monopoler, direkte konfiskering osv.). 

                                                 
142 Å se på atskillelsen mellom politikk og økonomi som noe historisk særegent ved kapitalistiske samfunn står i 

motsetning til marxistiske retninger som oppfatter dette som tilfeller av et transhistorisk skille mellom basis og 

overbygning. Mot dette hevder Meiksins Wood for det første at kapitalistiske samfunn atskiller seg fra andre 

tidligere klassesamfunn der politisk tvang (med grunnlag i vold) har vært en integrert del av selv 

produksjonsmåten. For det andre forstås heller ikke den kapitalistiske staten primært som en overbygning over, 

eller avledet av, klasseherredømmet i økonomien (basis), men som en instans som er funksjonelt nødvendig for, 

og institusjonelt (og til dels historisk) uavhengig av, dette klasseherredømmet.  
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Dette står i skarp kontrast til kapitalistiske samfunn, der statens politiske maktsfære er 

strengt atskilt fra markedets økonomiske sfære. På den ene side har vi en moderne stat som har 

monopolisert all legitim bruk av fysiske maktmidler innenfor hele sitt territorium. Dens makt 

er ikke basert på egen kontroll over produksjonsmidler (og jord), men garanterer tvert imot like 

økonomiske rettigheter for alle borgere.143 På den annen side muliggjør denne typen stat en 

historisk ny type privat sfære for økonomisk makt basert på privat kontroll over produktive 

ressurser og private investeringsbeslutninger uavhengig av staten. Innenfor denne territorielt og 

rettslig avgrensede sfæren kan eierne av produksjonsmidler tilegne seg et overskudd fra 

produksjonen, men kun ved hjelp av «økonomiske» midler, dvs. basert på frivillige kontrakter 

mellom juridisk likestilte parter. Tilegnelse av overskudd fra produktiv virksomhet skjer ikke 

gjennom bruk av fysisk tvang eller andre former for «ikke-økonomisk» autoritet, men kun 

gjennom frivillige kontraktsforhold. Det særegne med kapitalistiske samfunn er at disse to 

maktformene er atskilt i to relativt uavhengige institusjonelle områder, med hver sine 

dominansrelasjoner. 

This is the significance of the division of labour in which the two moments of capitalist 

exploitation – appropriation and coercion – are allocated separately to a private 

appropriating class and a specialized public coercive institution, the state, on the one 
hand, the «relatively autonomous» state has a monopoly of coercive force; on the other 

hand, that force sustains a private «economic» power which invests capitalist property 

with an authority to organize production itself – an authority probably unprecedented in 

its degree of control over productive activity and the human beings who engage in it. 

(Meiksins Wood 1995, 30) 

De økonomiske dominansforholdene i moderne samfunn er basert på selve denne todelingen 

mellom politisk og økonomisk makt, mellom statens voldsmakt og privat kapitalmakt: På den 

ene side har vi en «avpolitisert økonomi», der produksjonen inngår i et integrert 

markedskretsløp, i form av markedsrelasjoner mellom juridisk likestilte private 

markedsaktører. «...the social functions of production and distribution, surplus extraction and 

appropriation, and the allocation of social labour are, so to speak, privatized and achieved by 

non-authoritative, non-political means» (Ibid., 29). 

Kapitalistiske markeder dreier seg dels om en spesiell type «horisontale» relasjoner 

mellom konkurrerende kapitalistiske foretak. Fordi kapitalistiske foretak ikke bare produserer 

                                                 
143 Dette forhindrer ikke at staten eier eller har store eierandeler i foretak som er en del av den kapitalistiske 

markedsøkonomien, og har store inntekter fra dette fra dette eierskapet. (Dette gjelder ikke minst i Norge, der 

statens eierandel i næringslivet alltid har vært høy.) Men staten opptrer her i konkurranse med private foretak og 

er underlagt de samme reglene som private eiere. 
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for markedet, men også er avhengig av markedet for innsatsfaktorene i produksjonen, skaper 

dette en helt ny type systemisk markedsavhengighet, en konkurransetvang mellom foretakene, 

og dermed et kontinuerlig press i retning av å øke produktiviteten for å opprettholde 

markedsandeler, for ikke å bli tvunget ut av markedet. Det som kjennetegner kapitalistiske 

markeder til forskjell fra før-kapitalistiske, er at markedet ikke bare fungerer som mulighet 

(opportunity), men også som tvang (imperative), en tvang til å konkurrere effektivt for å kunne 

forbli i markedet (Brenner 1977; Meiksins Wood 1995, 118ff.).144 Dette gir i sin tur en indre 

dynamikk i retning av kontinuerlig ekspansjon og endring, som er helt unik sammenliknet med 

tidligere økonomiske systemer. Utviklingen i denne sfæren framtrer derfor som selvstendige 

markedsmekanismer med en egendynamikk utenfor politisk kontroll.145 

Dels består denne typen økonomi av en ny type «vertikale» markedsrelasjoner mellom 

sosiale klasser i form av lønnsarbeid. Forholdet mellom eiere og ikke-eiere av 

produksjonsmidler er formidlet av frie kontraktsforhold mellom politisk og juridisk likestilte 

borgere og ikke en eller annen form for tvangs- eller underordningsforhold, som i før-moderne 

klassesamfunn. Sammenliknet med alle andre typer av klassesamfunn er derfor tilegnelsen av 

økonomisk overskudd privatisert, i den forstand at den er formidlet gjennom frie 

arbeidskontrakter, uten bruk av politiske tvangsmidler. Skillet mellom politikk og økonomi 

forutsetter derfor en bestemt klassestruktur innenfor selve økonomien, med et skille mellom en 

eiendomsløs lønnsarbeiderklasse og en kapitaleierklasse som kontrollerer produksjonsmidler, 

gjennom sin eksklusive private eiendomsrett.146 

På den annen side har vi en ny type «av-økonomisert politikk» i form av den moderne 

staten, «... a central state with an unprecedented public character» (Meiksins Wood 1995, 40), 

som er frakoplet klassemotsetningene i produksjonen. Liberale demokratier bygger i større eller 

mindre grad på denne typen arbeidsdeling mellom politisk og økonomisk makt: «The state – 

which stands apart from the economy even though it intervenes in it – can ostensibly (notably, 

by means of universal suffrage) belong to everyone, producer and appropriator, without 

usurping the exploitive power of the appropriator» (Meiksins Wood 1995, 40). Kapitalistisk 

                                                 
144 Brenner og Meiksins Wood kritiserer her liberal økonomisk teori og økonomisk historie i tradisjonen etter 

Adam Smith. 
145 Det er i kraft av en slik organisering at det i det hele tatt gir mening å snakke om «økonomi» som et eget felt, 

gjenstand for økonomisk politikk, «økonomi» som vitenskap osv. 
146 Frihet og likhet i markedssfæren er følgelig fullt forenlig med maktforhold i produksjonen som kan være langt 

sterkere enn i mange før-moderne økonomier. Dersom man isteden definerer politikk som maktrelasjoner i videre 

forstand, kan skillet mellom stat og marked (istedenfor å betegnes som et skille mellom politikk og økonomi) 

derfor like gjerne kalles et skille mellom to typer politisk makt i kapitalistiske samfunn: Statens politiske makt 

knyttet til dens voldsmonopol og politiske, rettslige og administrative makt, og kapitaleierklassens politiske makt 

knyttet til dens herredømme over lønnsarbeiderklassen i produksjonen (se f.eks. Meiksins Wood 1981). 
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klasseherredømme (til forskjell fra andre former for klasseherredømme) trenger derfor ikke å 

understøttes direkte av et korresponderende politisk herredømme, der statens ledelse er redskap 

for de dominerende klasseinteressene.147 Det dreier seg isteden om en politisk sfære med et 

begrenset handlingsrom, som lar de grunnleggende maktforholdene innenfor økonomien forbli 

uendret, uten kontroll over de relasjonene som styrer utviklingen innenfor den økonomiske 

sfæren.148 

Eksistensen av kapitalistiske markeder har tvetydige konsekvenser for statens makt. På 

den ene side betyr det at kampen mellom sosiale klasser (og andre spørsmål om fordeling av 

materielle ressurser mellom grupper av befolkningen) i stor grad er «frikoplet» fra krav om 

legitimering innenfor det politiske systemet. Isteden kan dette framstår som et kvasi-naturlig 

forhold mellom økonomiske aktører på markedet, som depolitiserte «naturaliserte» 

markedsmekanismer.149 Dette avlaster staten for legitimitetspress knyttet til fordeling mellom 

sosiale klasser, fordeling mellom regioner, konflikter mellom kapitalfraksjoner osv. (så lenge 

organiserte klasseinteresser og kapitalfraksjoner ikke lykkes med å løfte disse konfliktene inn i 

det politiske systemet). 

På den annen side innebærer skillet mellom politikk og økonomi også en grunnleggende 

statlig avmakt. Når staten opprettholder de institusjonelle betingelsene for en autonom 

kapitalistisk markedssfære, opprettholder den også betingelsene for økonomiske prosesser som 

ligger utenfor statlig kontroll. Den strukturelle tvangen til kontinuerlig akkumulasjon av kapital, 

og konkurransen mellom foretak, gjør at denne typen markeder er i konstant endring.150 Statens 

atskillelse fra den kapitalistiske markedssfæren setter derfor klare strukturelle grenser for 

statens handlingsrom. 

                                                 
147 Fred Block (1987) har uttrykt dette med formuleringen «the ruling class does not rule». 
148 I samme grad som det eksisterer et skille mellom politiske og økonomisk maktsfærer, følger det også et 

institusjonalisert skille mellom økonomiske og politiske konflikter: På den ene side et område for «økonomiske» 

konflikter mellom ulike foretak og bransjer, og for klassekamp mellom partene i arbeidslivet om betingelsene 

knyttet til lønn, arbeidsbetingelser osv., og på den annen side et område for «politiske» konflikter om de sidene 

ved markedet som staten har direkte kontroll over: Dels dreier dette seg om de statlige rammebetingelsene for 

markedssfæren (finanspolitikk, pengepolitikk, handelspolitikk), dels om økonomiske spørsmål som kontrolleres 

direkte gjennom offentlige og offentlig finansierte apparater (velferdsstat, utdanning osv.). Men samtidig vil det 

alltid være strid innenfor staten om hvor disse grensene mellom stat og marked skal trekkes, fordi staten alltid kan 

stilles til ansvar for helheten av økonomi og politikk (jf. avsnitt 3.1 og 3.3). 
149 Den klassiske analysen av naturaliserte maktrelasjoner er Marx’ analyse varefetisjismen (Marx 1976 [1867], 

163–177). 
150 Dette er et hovedpoeng både i schumpeterianske, marxistiske og institusjonelle tradisjoner: «Capitalism … is 

by nature a form or method of economic change and not only never is but can never be stationary» (Schumpeter 

1994 [1942], 82); «…the capitalist mode of production […] not only transforms the situations of the various agents 

of production, it also revolutionizes their actual mode of labour and the real nature of the labour process as a 

whole»  (Marx 1976, 1021); «Change is the only thing that is constant about capitalism» (Sewell 2008, sitert fra 

Streeck 2010, 236). 
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Denne atskillelsen fra, og avmakt overfor, utviklingen innenfor markedssfæren 

forsterkes av at statens makt er territorielt avgrenset mens markedssfæren alltid har vært 

innvevd i transnasjonale handels- og kapitalnettverk (se f.eks. Wallerstein 1974–2011; Arrighi 

1994) (riktig nok i varierende grad, avhengig av skiftende geopolitiske dominansforhold og 

teknologiske muligheter). Som nevnt foregår all kapitalistisk virksomhet også innenfor 

suverene nasjonalstater og er avhengig av nasjonalstatlige institusjoner, enten det dreier seg om 

kapital i form av produksjonsutstyr eller pengekapital (som er bundet til nasjonale valutaer) (se 

f.eks. Meiksins Wood 1999). Men så lenge kapital (i form av pengekapital) kan flyttes på tvers 

av landegrensene, er den også potensielt uavhengig av én bestemt stat, og kan potensielt flytte 

dit utsiktene til avkastning er bedre. Nasjonalstatene er derfor også underlagt en intern 

konkurranse med andre stater om å opprettholde en konkurransedyktig produksjon og legge til 

rette for kapitalistiske investeringer på sitt territorium. Dette legger til enhver tid bestemte 

grenser for statens handlingsrom i den økonomiske politikken, og jo større økonomisk 

globalisering, jo større begrensninger. 

Statens atskillelse fra markedssfæren innebærer også at den er grunnleggende avhengig 

av beskatning av overskuddet fra denne sfæren. Uavhengig av hvilke sosiale klasser som 

kontrollerer statens politiske ledelse (eller som statens ledelse oppfatter seg som representanter 

for), har den derfor en grunnleggende interesse å opprettholde den kapitalakkumulasjonen som 

utgjør statens eget økonomiske grunnlag. På dette punktet er det derfor felles interesser mellom 

statens ledelse og de dominerende fraksjonene innenfor kapitaleierklassen om en politikk som 

gir høye og stabile profitter, med insentiver til et høyt investeringsnivå, som gir økonomisk 

vekst, og dermed også stabile inntekter for staten. Selv om staten står over og utenfor alle 

partikulære økonomiske interesser og skal fremme samfunnets allmenne interesser, er den 

samtidig avhengig av å handle i samsvar med bestemte klasseinteresser for å realisere disse 

allmenne interessene. Dette kan i det minste formuleres negativt, at staten ikke kan føre en 

politikk som svekker kapitalistiske investorers tillit, og som kan føre til investeringsnedgang 

og kapitalflukt (se f.eks. Block 1987, 59–62; Streeck 2014, 23–26). I analysen ovenfor om 

statens konstitutive rolle for markedssfæren var det et hovedpoeng at statens makt i en bestemt 

forstand var overordnet og muliggjorde markedssfærens økonomiske maktforhold. Men gitt 

skillet mellom stat og marked, kan man med like stor rett si at staten er grunnleggende avhengig 

av og underordnet markedet som institusjonelt område. I denne betydningen er statens 

grunnleggende autonomi samtidig også en grunnleggende heteronomi. 
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Når jeg i de neste kapitlene analyserer statens rolle i forbindelse med bankkriser, er 

nettopp denne dobbeltheten ved forholdet mellom staten og bankene et viktig utgangspunkt. 

Som jeg var inne på, utgjør statlige institusjoner konstituerende forutsetninger for bankenes 

virksomhet. Samtidig er bankene strukturelt atskilt fra staten: Som i andre privateide 

kapitalistiske aksjeselskaper er formålet med virksomheten å maksimere profitt til aksjonærene, 

og bankene allokerer kreditt basert på forventet avkastning (korrigert for risiko). Selv om 

bankenes profitt tilegnes gjennom særegne mekanismer,151 er de som all annen kapitalistisk 

virksomhet basert på formelt frie kontraktrelasjoner og uten bruk av «ikke-økonomiske» 

maktmidler.152 Banksektoren kjennetegnes også av samme typen desentraliserte og 

ukoordinerte beslutninger, der bankene (som andre foretak) er tvunget til å konkurrere seg 

imellom om kunder og markedsandeler. Forholdet mellom bankene er derfor også preget av 

samme type systemisk avhengighet og uforutsigbare markedsmekanismer som andre 

markedssektorer (se f.eks. Minsky 1986, 234ff.; Lapavitsas 2009). 

Statsapparatet er på sin side strukturelt atskilt fra bankene og har begrenset makt over 

sektorens virkemåte. Offentlige myndigheter har ingen direkte kontroll med bankenes 

allokering av kreditt, og (som vi skal se nedenfor) som regel begrenset mulighet til å styre det 

totale kredittvolumet. Denne avmakten blir forsterket av misforholdet mellom at statens makt 

er territorielt begrenset, mens banksektoren potensielt er blant de mest globaliserte (Arrighi 

1994; Ingham 2004). De nasjonale finans- og banksektorene har alltid i større eller mindre grad 

vært knyttet til transnasjonale nettverk, som ikke lar seg kontrollere av noen enkelt stat, bl.a. 

fordi finansielle objekter lettere (enn f.eks. fysisk produksjonsutstyr) lar seg flytte på tvers av 

nasjonale grenser.153 Samtidig er statene fundamentalt avhengige av banksektoren fordi 

bankene spiller en nøkkelrolle innenfor den markedssfæren staten henter sine inntekter fra. 

                                                 
151 Dette er et stort tema. Inntektene fra bankenes kjernevirksomhet er hentet fra marginen mellom innlåns- og 

utlånsrenter. Dette kan ses på som en særegen form for monopolprofitt, som de kan tilegne seg fra økonomiske 

sektorer, muliggjort av deres privilegerte posisjon innenfor det nasjonale (og til dels internasjonale) penge- og 

kredittsystemet (se f.eks. Arrighi 1994). Det viser seg at banker ofte kan høste stabilt høye profitter relativt 

uavhengig av hvor mye lønnsarbeid (antall ansatte i bankene) de selv kontrollerer, og av profittratene i andre 

kapitalistiske sektorer. I tillegg har bankene de siste 30–40 åra i økende grad fått inntekter fra utstedelse og handel 

med ulike andre finansielle objekter (se kap. 10). Men slike spørsmål om forholdet mellom finanssektoren og ikke-

finansielle sektorer ligger utenfor rammene av denne avhandlingen. 
152 Utlånsvirksomhet i tradisjonelle samfunn (og i uformelle sektorer i dag) hadde ofte karakter av dels personlige 

avhengighetsbånd, dels av direkte bruk av tvang og utpressing. 
153 Weber (1981 [1927], 254–266) pekte på hvordan bankene i utgangspunktet opererte i mellomrommet mellom 

nasjonalstatene (se også Ingham 2008, 262; Fliegstein 2001, 191ff.). I kapittel 6 kommer jeg tilbake til hvordan 

stater i enkelte perioder har tatt kontroll med kapitalbevegelser på tvers av landegrensene og på den måten fått økt 

kontroll med banksektoren. 
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Disse spørsmålene knyttet til atskillelse og avhengighet mellom staten og bankene blir analysert 

nærmere i de følgende kapitlene, knyttet til teorier om strukturell motsigelse. 

b) Stat og marked – regulering og gjennomtrenging 

Som jeg var inne på ovenfor, må denne atskillelsen mellom stat og marked ikke forstås i tråd 

med liberale ideer om (minimums)rettsstat og selvregulerende markeder. Det strukturelle skillet 

mellom politikk og økonomi er ikke et skille mellom to romlig avgrensede områder: ett område 

for politisk makt innenfor staten (offentlig sektor) og ett uregulert marked utenfor (privat 

sektor), men som gjensidig avhengige strukturer og maktformer: «[the separation of the 

economic and the political is] not […] a regional separation between a basic ‘objective’ 

economic structure, on the one hand, and social juridical, and political forms, on the other, but 

rather as a continuous structure of social relations …» (Meiksins Wood 1981, 78). 

Stat og marked må derfor på én og samme tid forstås som strukturelt atskilte og 

gjensidige sammenvevde maktrelasjoner.154 Ifølge Anthony Giddens kjennetegnes 

kapitalistiske samfunn ikke bare av en grunnleggende atskillelse mellom politikk og økonomi, 

men også av den motsatte bevegelsen: «economic and political relations are more closely 

integrated in capitalism than they ever were previously» (Giddens 1981, 125). Dels har det å 

gjøre med at staten her opprettholder den typen institusjoner jeg behandlet ovenfor 

(grunnleggende juridiske, finansielle og administrative institusjoner, osv.), som er konstitutive 

for kapitalistiske markeder, mulighetsbetingelser for kapitalistisk privateiendom og 

markedsrelasjoner, og at økende betydning av markedsrelasjoner også innebærer en økende 

betydning av staten. Men like viktig er det at alle kapitalistiske stater, som «ansvarlige for 

helheten», alltid regulerer kapitalistiske markeder på en rekke andre måter. Staten opprettholder 

(direkte og indirekte) en rekke institusjoner som hver for seg ikke er konstitutive i betydningen 

ovenfor, men som likevel samlet sett har avgjørende betydning for økonomiens konkrete 

virkemåte, og som vi derfor kan kalle regulative institusjoner.155 Et hovedpoeng innenfor de 

mange ulike tradisjonene av institusjonell økonomi er at kapitalistiske økonomier bare kan 

                                                 
154 Jeg kalte ovenfor (kap. 1) dette for (asymmetriske avhengighets-)relasjoner mellom relasjoner. Skolastisk 

formulert kan man si at forholdet mellom stat og marked er en strukturell avhengighet av «andre orden», en 

avhengighet mellom to strukturer, stat og marked, som selv består av strukturelle avhengighetsforhold, hhv. 

mellom staten og dens borgere og mellom klassen av kapitalister og lønnsarbeidere. 
155 Skillet mellom konstitutive og regulative institusjoner er primært analytisk (jf. kap. 1). Selv om det kan være 

vanskelig å anvende i konkrete empiriske undersøkelser, kan det likevel være nyttig i denne teoretiske 

sammenhengen. 
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fungere innenfor rammen av slike institusjoner, dels innenfor økonomien selv, dels 

komplementære i forhold til den (kultur, familie, sivilsamfunn) (se Polanyi 1957; Fraser 2009; 

Streeck 2010; 2016). Statene har her kommet til å spille en økende rolle, dels gjennom direkte 

statlig organisert virksomhet (offentlig infrastruktur, velferdsstat), dels indirekte, ved at staten 

begrenser handlingsrommet for kapitalistiske foretak (lovregulering av arbeidsbetingelser, 

naturmiljø osv.) (se nedenfor). Liberalismens ideal om en minimumsstat og et skarpt og entydig 

skille mellom stat og marked, har derfor aldri vært en historisk realitet. 

Det jeg ovenfor kalte et strukturelt skille mellom stat og marked, er forenlig med utallige 

former for slike regulative statlige institusjoner. Konkrete analyser av forholdet mellom stat og 

marked må derfor ta hensyn til hvordan kapitalistiske markedsrelasjoner alltid er vevd sammen 

med statlige administrative apparater og regelverk på ulike nivåer, men uten at de bryter med 

grunnleggende kapitalistiske strukturer. På dette nivået er derfor skillet mellom stat og marked 

vanskelig å trekke på en entydig måte. Som vi skal se, gjelder ikke dette minst for forholdet 

mellom staten og bankene.156 Som vi skal se, har banksektoren vært preget av omfattende 

reguleringer, og analysen av regulative institusjoner blir viktig i den historiske undersøkelsen 

av forholdet mellom staten og bankene i kommende kapitler (se særlig kapitlene 4 og 6). 

De ulike formene for institusjonell sammenveving mellom stat og marked varierer 

enormt på tvers av stater (jf. den enorme litteraturen omkring varieties of capitalism (se f.eks. 

Hall og Soskice 2001)) og historiske epoker preget av ulike hegemonimakter (se f.eks. Arrighi 

1994)) og reguleringsformer (f.eks. Aglietta 1987; Boyer og Saillard 1995). En viktig side ved 

dette er forskjeller i alle typer statlige markedsregulerende institusjoner. Dette kan dels 

forklares innenfor det jeg (kapittel 2) kalte arena-perspektivet, og variasjoner og endringer i 

statlige institusjoner kan ses som et resultat av kulturelle dominansforhold i sivilsamfunnet og 

klassestruktur innenfor økonomien (se f.eks. Esping-Andersen 1990). Dels kan det knyttes til 

statens rolle som geopolitisk aktør og dens forsøk på å styrke den nasjonale økonomiens relative 

konkurranseevne innenfor det kapitalistiske verdenssystemet (Hall og Soskice 2001). Fordi 

statlige reguleringer varierer langs flere slike dimensjoner, er derfor misvisende å gradere stater 

på én skala etter omfanget av «inngrep» i markedet, fra en minimumsstat av laissez faire-typen 

(f.eks. Storbritannia omkring 1850) på det ene ytterpunktet til en sterk korporativ velferdsstat 

                                                 
156 Ifølge om Polanyi (1957, 192ff.) er penge- og kredittsystemet særlig uegnet til å fungere i tråd med teorier om 

et selvregulerende marked. Han kaller i den forbindelse penger en «fiktiv» vare (i tillegg til jord og arbeid) (Ibid., 

135). En etablert lærebok i finansøkonomi formulerer det slik: «The financial sector is among the most heavily 

regulated sectors of the economy, and banks among the most heavily regulated of financial institutions» (Mishkin 

2013, 294). 
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på den andre (f.eks. skandinaviske sosialdemokratier 100 år senere). Det er ikke minst viktig å 

ta hensyn til at grensene mellom stat og marked dels handler om hvor stor del av 

nasjonaløkonomien som kontrolleres direkte av staten, og dels om hvordan statens makt gjør 

seg gjeldende også innenfor den ikke-statlige markedssfæren. Når vi undersøker grensene 

mellom stat og markedet, kan det isteden være nyttig å ta utgangspunkt i de to dimensjonene 

som ble introdusert i forrige kapittel, dels det jeg kalte størrelsen på offentlig sektor og dels 

maktforholdet mellom stat og samfunn. 

Når det gjelder det første spørsmålet, offentlig sektors relative størrelse, er det vanlig å 

måle dette i nasjonalregnskapet som offentlige utgifters andel av brutto nasjonalprodukt. Denne 

andelen økte kraftig gjennom 1900-tallet og ligger innenfor OECD-området i dag på mellom 

ca. 30 og 60 prosent.157 I tillegg til å finansiere det jeg ovenfor kalte konstitutive statlige 

oppgaver, har de fleste stater varierende omfang av offentlig helsestell, fattigomsorg, bygging 

og drift av infrastruktur osv. Utover dette er det også enorme variasjoner i omfanget av offentlig 

tjenesteproduksjon (utdanningssystem, omsorgstjenester) så vel som i statlig redistribusjon av 

inntekter mellom befolkningsgrupper gjennom ulike pensjons- og trygdeordninger osv. 

Dette skillet mellom privat og offentlig sektor er fundamentalt for kapitalistiske 

økonomier, men skillet er på ingen måte klart og entydig: For det første vil det alltid være store 

gråsoner som vanskelig lar seg plassere entydig innenfor enten privat eller offentlig sektor. 

Store private foretak kan ha det offentlige som eneste oppdragsgiver, og offentlige selskaper 

kan drives på samme måte som, og i åpen konkurranse med, private kapitalistiske foretak, uten 

noen særskilt form for politisk kontroll. Og, ikke minst, offentlige organer som helhet befinner 

seg ikke bare utenfor markedssfæren som forutsetninger for markeder, men opptrer også alltid 

som aktører innenfor markedssfæren selv (dette gjelder også de grunnleggende konstitutive 

apparatene som rettsvesen og politi). F.eks. vil det offentlige alltid være den største 

enkeltkunden for private varer og tjenester, og offentlige organer konkurrerer i stor grad på det 

samme arbeidsmarkedet som private foretak. Det offentlige virker derfor inn på, og er i høyeste 

grad avhengig av, utviklingen i alle deler av markedssektoren, og er som økonomisk aktør selv 

avhengig av fungerende markeder (prisstabilitet, tillit osv.). Dette gjelder også for statens 

inntekter, der skatter og avgifter påvirkes direkte av markedsmekanismer. 

                                                 
157 Andelen har variert mellom ca. 10 prosent i Storbritannia på slutten av 1800-tallet til mer enn 60 prosent i 

Skandinavia omkring 1980. I 2015 varierte det innenfor OECD-statene mellom 29 prosent (Irland) og 57 prosent 

(Finland) (og 37 prosent i USA og 56 prosent i Frankrike) (OECD, Data, General government spending). Synet 

på hva som utfra økonomiske effektivitetshensyn er en optimal størrelse på offentlig sektor, har variert tilsvarende. 
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Størrelsesforholdet mellom offentlig og privat sektor er heller ikke på noen måte et 

nullsum-spill. For det første, som jeg var inne på, vil den økte betydningen av 

markedsrelasjoner på bekostning av sivilsamfunnet, indirekte også føre til at statlige 

institusjoner får økt betydning. Dette fordi alle typer kapitalistiske markedstransaksjoner i 

større eller mindre grad formidles av statlige juridiske og administrative institusjoner. For det 

andre kan vekst i offentlig sektor mer snevert definert, gjennom f.eks. produksjon av materielle 

og immaterielle kollektive goder (infrastruktur, utdanning, helse), være en viktig forutsetning 

for vekst i markedssektoren. For det tredje har store deler av den historiske veksten i offentlige 

oppgaver skjedd, ikke på bekostning av markedet, men som et resultat av at staten har overtatt 

oppgaver som tradisjonelt har vært utført i uformelle sektorer utenfor både staten og den private 

markedssektoren (familie, uformelle økonomiske sektorer osv.). (Historiske endringer i 

størrelsesforholdet mellom stat, marked og sivilsamfunn blir et sentralt tema i kapittel 7.) Den 

relative størrelsen på offentlig sektor kan likevel korrespondere med statens makt: En stor 

offentlig sektor kan være både et resultat av og en forutsetning for en sterk stat, med stor 

kapasitet til å beskatte markedssektoren og til å monopolisere visse typer virksomhet 

(helsetjenester, pensjoner osv.). Mange velferdsstatlige ordninger har vokst fram ved at staten 

direkte eller indirekte har dekommodifisert viktige samfunnsområder (helse, utdanning, 

pensjoner osv.) og samtidig begrenset området for kapitalistisk virksomhet (se f.eks. Esping-

Andersen 1990). Størrelsen på offentlig sektor har derfor alltid vært et helt sentralt tema for 

politisk konflikt mellom sosiale klasser innenfor statens demokratiske organer, med vekslende 

faser av kommodifisering, dekommodifisering, rekommodifisering (og re-dekommodifisering) 

på ulike politikkområder. 

Det andre hovedspørsmålet når det gjelder grenser mellom privat og offentlig sektor, er 

i hvilken grad staten gjør sin makt gjeldende innenfor markedssfæren: Hvordan regulerer 

statsapparatet relasjonene internt i markedssfæren og håndhever markedssfærens grenser 

overfor andre sfærer, sivilsamfunnet osv.? Grenser i denne betydningen kan variere relativt 

uavhengig av størrelsen på offentlig sektor: En stor offentlig sektor er forenlig med en liberal, 

uregulert markedssektor og omvendt.158 Det kan her være nyttig å skille mellom to ulike 

                                                 
158 Forskjellene mellom de ellers svært like statene Danmark og Norge kan illustrere dette: Danmark har i hele 

etterkrigstida ført en mer liberal økonomisk politikk enn Norge (se Mjøset 1986) til tross for at den danske statens 

forbruk som andel av BNP samtidig har vært vesentlig høyere enn den norske (og i 2017 fortsatt fem prosentpoeng 

høyere). Skillet mellom statens størrelse og graden av styring er også relevant for å skille mellom ulike typer statlig 

eierskap til foretak (eller av hele sektorer) som opererer innenfor den kapitalistiske markedssfæren. Her kan en 

stat opptre omtrent som en privat kapitalistisk eier i tråd med prinsippene for en liberal kapitalisme, eller tvert imot 

underlegge statseide selskaper omfattende politisk styring (organisert kapitalisme). Den norske statens 
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dimensjoner knyttet til statens makt (i tillegg til skillet mellom størrelse og makt). Dels dreier 

det seg om statens evne til å gjennomtrenge markedssfæren, det vi kan kalle 

reguleringskapasitet. Jeg bygger her på bl.a. Mann (1988; 1993, 59f.; 504–5) og Giddens (1985, 

170ff.). Dels dreier det seg om reguleringenes overordnede målsetting og virkemåte, som jeg 

kaller reguleringsform. Jeg bygger her bl.a. på Aglietta (1987) [1976] og Habermas (1977) 

[1973]. 

Reguleringskapasitet dreier seg dels om omfanget av statlige reguleringer, men i første 

rekke om statens kapasitet til å gjøre dem effektivt gjeldende innenfor markedssfæren. Svake 

stater kan fastsette detaljerte reguleringer som ikke settes ut i livet, overvåkes eller 

sanksjoneres. Den samlede kapasiteten er avhengig av både størrelsen på statsapparater, den 

interne effektiviteten (profesjonell kompetanse og effektiv organisering), evnen til intern 

koordinering mellom de ulike apparatene, og ikke minst statsbyråkratienes kapasitet til å 

operere uavhengig av økonomiske særinteresser og fremme statens overordnede og langsiktige 

interesser (Weber 1978 [1922] II, 956ff.; Bourdieu 1994, 16–18). Reguleringskapasiteten har 

variert enormt mellom stater og ikke minst mellom epoker. Under den klassiske liberalismen 

var statens rolle stort sett begrenset til helt generelle rettslige og makroøkonomiske 

reguleringer. Dette står i skarp kontrast til situasjonen innenfor OECD-området i hele 

etterkrigstida og fram til i dag, med vidtgående og spesialiserte reguleringer håndhevet av 

særskilte statsapparater. 

Giddens (1985, 180; 1990, 36–45) betegner denne utviklingen som en økende grad av 

refleksiv selvregulering, statens evne til å overvåke den økonomiske utviklingen og 

kontinuerlig å endre sine reguleringer i tråd med denne. Den kan på den måten også overvåke 

effekten av sine egne praksiser med sikte på kontinuerlige endringer: «… chronic revision of 

social practices in the light of knowledge about those practices is part of the very tissue of 

modern institutions» (Giddens 1990, 40). Statens maktutøvelse (og dens kunnskapsmessige 

forutsetninger) må i økende grad ta hensyn til at denne virksomheten selv er med å endre selve 

objektet for kunnskapen. «The point is not that there is no stable world to know, but that 

knowledge of that world contributes to its unstable or mutual character» (Ibid., 45). 

Denne økte statlige kapasiteten gjelder dels generelle reguleringer av markedssfæren 

som sådan (f.eks. selskapslovgivning, skattesystemer, arbeidsmarkedsreguleringer, systemer 

for rapportering og lagring av informasjon) og dels stadig mer spesifikke reguleringer av de 

                                                 
liberalisering av den økonomiske politikken på 1990-tallet, førte ikke til vesentlige endringer i omfanget av statlig 

eierskap, men måten eierskapet ble utøvd på, endret seg derimot kraftig i markedskonform retning. 
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enkelte markedssektorene (f.eks. de enkelte sektorene av industrien, finanssektoren, 

eiendomsmarkedet), og evnen til å håndtere uønskede virkninger av markedskonkurransen 

(«negative eksternaliteter»). Dette har vært en tosidig prosess: Dels har økende differensiering 

av kapitalistiske markeder presset fram mer spesifikke statlige reguleringer av særskilte 

markedssegmenter. Dels har de enkelte markedssfærene fått større gjensidig autonomi, fordi de 

er gjenstand for spesifikke reguleringer (noe vi (jf. kapittel 4) skal se i særlig grad gjelder 

banksektoren). Dette er i seg selv en god illustrasjon av statens dobbelthet: Staten har både 

karakter av et metafelt som er konstituerende for alle andre institusjonelle områder, og samtidig 

et avgrenset apparat som er strukturelt avhengig av, og underlagt, disse områdenes egen logikk. 

Men statens rolle innenfor markedssfæren er som nevnt ikke bare bestemt av kapasiteten 

til å regulere, men også hvilke typer reguleringer som dominerer, det jeg kaller reguleringsform. 

Statenes økonomiske reguleringer kan være basert på helt ulike og til dels motstridende 

politiske målsettinger og ha tilsvarende forskjellige virkninger, der vi idealtypisk kan skille 

mellom hhv. markedsbegrensende og markedsfremmende reguleringer.159 Med 

markedsbegrensende reguleringer menes her først og fremst (direkte eller indirekte) 

virkemidler som begrenser handlingsrommet for og konkurransen mellom økonomiske aktører. 

Det kan dreie seg om å begrense konkurransen mellom foretak og bransjer basert på nasjonale 

strategiske hensyn (politisk styring av kreditt, statlig styrt industripolitikk) eller av hensyn til 

sosial stabilitet, rettferdig fordeling osv. Det kan også dreie seg om å begrense markedssfærens 

ekspansjon, for å beskytte andre sfærer av samfunnet (sivilsamfunnet, privatsfæren) eller 

naturen gjennom boligpolitikk, landbrukspolitikk, forbrukerpolitikk, miljøpolitikk osv. Det 

dreier seg ikke minst om reguleringer som griper direkte eller indirekte inn i forholdet mellom 

arbeid og kapital gjennom regulering av arbeids- og lønnsbetingelser og oppsigelsesvern, og 

velferdsordninger som styrker lønnsarbeidernes stilling (ledighetstrygd, syketrygd, 

pensjonsordninger osv.) og andre tiltak som motvirker økonomiske forskjeller (gjennom 

inntekts- og skattepolitikk osv.). Dette kan skje mer eller mindre i regi av staten eller indirekte 

i samarbeid med organiserte klasseinteresser. 

Markedsfremmende reguleringer er innrettet for vekst i kapitalistiske markeder. 

Forholdet mellom stat og marked ikke er et nullsum-spill: Kapitalistiske markeder vokser ikke 

fram der staten trekker seg tilbake, men krever at staten aktivt bidrar til å transformere sosiale 

relasjoner til markedsrelasjoner. I tillegg til de fundamentale statlige institusjonene nevnt 

                                                 
159 Som antydet ovenfor, kan markedsbegrensende reguleringer like fullt også ha en viktig stabiliserende virkning 

og dermed virke markedsfremmende på lengre sikt (jf. f.eks. Polanyi 1957; Fraser 2009; Streeck 2010; 2014). 

Slike sammenhenger kan selvfølgelig analyseres uten å foreta funksjonalistiske feilslutninger. 
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ovenfor (eiendomsrett og juridisk system, pengesystem osv.), dreier det seg om store offentlige 

apparater og regelverk som direkte og indirekte har som mål dels å fremme økt konkurranse og 

vekst i eksisterende markeder, dels å etablere nye gjennom kommodifisering av sosiale 

relasjoner og ressurser (ofte betegnet som liberalisering eller deregulering).160 Eksempler på 

det første er reguleringsorganer som motvirker monopoldannelser og asymmetrisk informasjon, 

bl.a. overvåkings- og tilsynsmyndigheter for en rekke enkeltsektorer, slik som finanssektoren, 

transportsektoren osv., og tiltak på økonomiens «tilbudsside», for å fremme mobilitet av 

arbeidskraft og kapital, statlige støttefunksjoner for å fremme ny kompetanse og teknologi, 

strategisk satsing på eksportsektorer osv. Eksempler på det siste er å legge til rette for nye 

markeder gjennom privatisering av offentlig eiendom og allmenninger, privatisering av 

velferdstjenester, liberalisering av finansmarkeder, juridisk regulering av immaterielle 

produkter (patenter, opphavsrett osv.) osv. (se f.eks. Glyn 2006; Harvey 2003; Brown 2015; 

Dardot og Laval 2013). Denne typen reguleringer kan også kalles liberalisering, fordi staten 

her ikke griper direkte inn og begrenser konkurransen, men sikter mot klarest mulig å fremme 

både graden og omfanget av markedskonkurranse, og fremme et liberalt skille mellom statlige 

og private oppgaver. Det dreier seg derfor også ofte om en depolitisering/naturalisering av 

markedet, fordi statlige organer gir bevisst avkall på direkte styring med markedsprosesser. 

Dermed «avslastes» også staten fra å legitimere maktforhold i økonomien og 

fordelingskonsekvenser av konkurransen på markedet.161 

Avhengig av hvilke av disse typene reguleringer som er dominerende innenfor en stat 

eller epoke, kan vi snakke om overveiende liberale eller organiserte reguleringsformer. Dette 

kan bidra til å forklare noen viktige skillelinjer mellom typer av kapitalistiske stater. På den ene 

siden har vi overveiende liberale stater, med et relativt skarpere skille mellom staten og 

markedssfæren. På den annen siden finner vi stater som spiller en mer aktivt 

markedsregulerende rolle, dels direkte, dels indirekte gjennom koplinger til organiserte 

økonomiske klasseinteresser.162 

                                                 
160 Også her er det viktig å huske at markedet i en viss forstand alltid befinner seg innenfor statens institusjoner, 

og at deregulering derfor ikke innebærer en tilbaketrekning av staten, men isteden en omlegging av måten det 

reguleres på, dvs. snarere en re-regulering. 
161 En rekke nyliberale reformer i offentlig forvaltning i OECD-området de siste 20–30 årene har dels ført til at 

skillet mellom stat og marked har blitt klarere, dels at det har blitt mer uklart. Eksempel på det første er at offentlig 

eide selskaper har fått større uavhengighet (med eller uten delprivatisering) og i økende grad har blitt drevet etter 

samme prinsipper som privateide aksjeselskaper. Eksempel på det siste er innføring av såkalte New Public 

Management-reformer med «markedssimulering» innenfor offentlig sektor, der relasjoner innenfor staten er 

organisert som kjøp og salg av varer og tjenester (f.eks. stykkprisfinansiering, bestiller-utfører-modeller osv.). 
162 Hall og Soskices (2001) skiller i denne sammenhengen mellom liberal market economies (LMEs) og 

coordinated market economies (CMEs). Det er imidlertid viktig å ikke forveksle skillet mellom 

markedsfremmende eller -begrensende reguleringer med spørsmålet om hvilken politikk som fremmer 
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På et overordnet historisk plan er det vanlig å hevde at en markedsbegrensende 

reguleringsform preget perioden med organisert kapitalisme eller embedded liberalism (Ruggie 

(1998) [1982]) i etterkrigstida (som svar på motsetninger innenfor den klassiske liberalismen), 

mens markedsfremmende reguleringer har blitt mer framtredende fra 1980-tallet, i ulike 

versjoner av nyliberal politikk. På mange områder innenfor økonomisk politikk gir det mening 

å snakke som en nyliberal orden. (Som jeg kommer tilbake til i senere kapitler, gjelder dette i 

særlig grad bank- og finanssektoren.) 

I noen grad kan denne nyliberale utviklingen ses som avvikling av statlige reguleringer. 

Men i hovedsak har ikke denne liberaliseringen dreid seg om en generell tilbaketrekning av 

staten fra markedssfæren (deregulering), men snarere som en annen innretning av statens 

politikk og et skifte til andre typer reguleringer (re-regulering). Det har heller ikke først og 

fremst dreid seg en reduksjon av størrelsen på offentlig sektor, eller på de statlige institusjonene 

som ivaretar de økonomiske reguleringene (verken i absolutt eller i relativ forstand). Tvert imot 

har nyliberale reformer i mange tilfeller gått sammen med en styrking av statens evne til i vid 

forstand å overvåke og gripe inn i markedene (se f.eks. Vogel 1996), og framveksten av det 

som gjerne kalles reguleringsstaten.163 (Jeg kommer tilbake til drøfting av denne historiske 

utviklingen i kapittel 6 og 8.) Men derimot er nyliberal politikk rettet inn mot et skarpere 

strukturelt skille mellom stat og marked, mellom offentlige og private maktsfærer. 

Som vi har sett, kan vi altså skille tre former for stat/marked-grenser, knyttet til statens 

størrelse, reguleringkapasitet og reguleringsform. Alle disse grensene vil være i stadig 

forandring. Et hovedpoeng ovenfor var det jeg kalte statens metakapasitet, dens overgripende 

rolle i forhold til alle andre samfunnssfærer og potensial til å flytte grensene mellom seg selv 

og hver enkelt av disse. Siden staten selv har kapasitet til å flytte grensene mellom statsapparatet 

og markedet, er derfor også grensene mellom politikk og økonomi et grunnleggende politisk 

                                                 
kapitalistisk vekst på lengre sikt. Det som isolert sett kan være markedsbegrensende reguleringer, kan på lengre 

sikt bidra til økt vekst og styrket konkurranseevne (f.eks. statlig industripolitikk som fremmer de mest 

konkurransedyktige sektorene), og omvendt kan markedsfremmende reguleringer ha ødeleggende konsekvenser 

(f.eks. finansliberalisering som fører til finansielle bobler). Og mange statlige tiltak med andre siktemål enn 

kapitalistisk vekst (velferd eller likestilling) kan likevel ha en slik virkning (f.eks. slik offentlige skoler og 

barnehager fremmer økt kompetanse og større yrkesdeltakelse). Statens rolle i denne utviklingen er derfor 

grunnleggende tvetydig og kan verken forklares funksjonalistisk eller anti-funksjonalistisk (konflikt-teoretisk). 

Statlig politikk dreier seg i stor grad nettopp om å legge begrensninger på kapitalistisk utvikling på bestemte 

områder, av hensyn til sosial stabilitet, velferd og naturmiljøet. Men samtidig kan også slike tiltak være gunstig 

for å fremme kapitalistisk utvikling som helhet og på lengre sikt, nettopp fordi en mer uregulert kapitalisme kan 

ha selvundergravende virkninger (jf. Polanyi 1957; Streeck 2010; 2016).  
163 Hodge (2013) dokumenterer en mangedobling av regulerende instanser i perioden 1980–2000. Det er derfor 

viktig å skille mellom reguleringskapasitet og reguleringsform. Nyliberale stater kjennetegnes av høy kapasitet til 
håndheve markedsfremmende reguleringer. 
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spørsmål. Økonomisk politikk er i stor grad nettopp en kamp om disse grensene og et produkt 

av maktforhold både mellom staten og de dominerende klassene innenfor samfunnet, og av 

hvilke av disse som dominerer innenfor staten (jf. statens funksjon som arena). Utfallet av 

denne kampen er at grensen mellom politikk og økonomi hele tiden er i endring, langs alle de 

tre dimensjonene ovenfor, og der de tre formene for grenser over tid kan variere uavhengig av 

hverandre. 

Grensene mellom stat og marked er imidlertid også i stor grad stabile, fordi de er 

institusjonalisert på utallige måter – gjennom utformingen av statsbyråkratiet, det settet av 

regler og administrative praksiser og de hegemoniske oppfatningene som gjelder innenfor den 

enkelte stat. Og siden moderne kapitalistiske stater alltid også har vært integrert i det 

kapitalistiske verdenssystemet og en gitt geopolitisk orden, kan stater bare i begrenset grad 

analyseres som isolerte case. Forholdet mellom stat og marked i den enkelte stat er alltid også 

bestemt av overnasjonale forhold: internasjonale avtaler, transnasjonale markeder og selskaper, 

geopolitiske hegemoniforhold (valutasystemer, handelsregimer), dominerende teknologier osv. 

Statlige reguleringer vil derfor som helhet endre seg langsomt og ha viktige fellestrekk på tvers 

av nasjonale særegenheter. Det gir derfor mening å snakke om relativt stabile 

reguleringsregimer, forstått som helheten av de tre nevnte grensene som har dominert i ulike 

epoker.164 Ulike retninger innenfor marxistisk og institusjonell teori har skilt mellom tre 

overgripende epoker i vestlig kapitalisme siden siste del av 1800-tallet (se nærmere drøfting i 

kapittel 6.), hhv. (1) fram til omkring 1930-tallet, (2) fra 1945 til omkring 1970 og (3) etter ca. 

1985.165 Med utgangspunkt i typologiene ovenfor kan disse tre epokene ses som ulike 

konstellasjoner av størrelse på offentlig sektor, reguleringskapasitet og reguleringsform (figur 

3.1).166 

 

 

 

                                                 
164 For en kritisk diskusjon av ulike teorier om kapitalistiske faser, se Callinicos 2001 og Jessop 2001. 
165 Jeg bygger her dels på reguleringsskolen (Aglietta 1987; Boyer 1985), dels på institusjonelt orientert økonomisk 

historie (se f.eks. Helleiner 1994; Eichengreen 1996; Streeck 2010). Jeg kommer mer utførlig tilbake til dette i 

kap. 6. 
166 Den nøyaktige tidfestingen av disse regimene er selvsagt svært omtrentlig og vil bl.a. variere kraftig mellom 

stater og mellom ulike markedssektorer. Ulike teoretikere bruker også ulike betegnelser på disse regimene. Ruggie 

(1998) betegner perioden 1956–75 som embedded liberalism til forskjell fra den forutgående disembedded 
liberalism. I tråd med dette kunne man derfor også ha kalt perioden etter 1985 embedded neo-liberalism (se f.eks. 

Cahill 2014, 58-82). Den fjerde mulige kombinasjonen i denne «firefeltstabellen» blir da overveiende 

markedsbegrensende reguleringsform med lav statskapasitet. Dette kan passe bra på mange stater forut for 1850 

og denne periodens ulike varianter av merkantilisme (se kap. 6). 
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 Liberal kapitalisme  
1870–1930 

Organisert kapitalisme 
1945–1970 

Nyliberal kapitalisme  
1985– 

Størrelse på offentlig 

sektor 

liten stor stor 

Reguleringsregime:    

Reguleringsform markedsfremmende/ 

liberal 

markedsbegrensende/ 

organisert 

markedsfremmende/ 

liberal 

Reguleringskapasitet  lav høy høy 

 

Tabell 3.1. Tre epoker av vestlig kapitalisme. 

 

Mellom disse epokene har vi overgangsperioder som ikke så lett lar seg plassere entydig. 

F.eks. kan perioden 1930–1945 innenfor enkelte stater karakteriseres som en periode med 

overgang til en organisert reguleringsform og stor offentlig sektor, men med lav 

reguleringskapasitet, og perioden fra 1970–1985 kan plasseres som en overgang mellom 

organisert og liberal reguleringsform.167 I analysen av de to norske bankkrisene i de neste 

kapitlene tar jeg utgangspunkt i denne typologien og anvender den mer spesifikt på forholdet 

mellom staten og banksektoren (se særlig kapittel 6). Her skal jeg særlig undersøke de 

reguleringene som særlig gjelder bankene (særlover, tilsynsordninger osv.), og ikke minst 

hvordan disse henger nøye sammen med historiske endringer i statens valuta-, penge- og 

kredittpolitikk.168 

For kort å vende tilbake til spørsmålet om atskillelse og sammenveving: Som vi ser, er 

statsapparatet og markedssfæren (banksektoren innbefattet) vevd i hverandre på mange nivåer, 

og grensene mellom dem er i kontinuerlig endring. Men selv om det er vanskelig å trekke 

entydige grenser, rokker ikke det ved gyldigheten av den mer grunnleggende strukturelle 

atskillelsen som ble drøftet foran. For det første viser disse forskjellene mellom regimer også 

til et viktig fellestrekk. Det faktum at statlige reguleringer varierer så mye, sier også noe 

vesentlig om moderne staters generelle kapasitet til å gripe inn i markedssfæren på utallige 

måter.169 For det andre, de omfattende markedsbegrensende reguleringene som er drøftet 

ovenfor, endrer ikke selve det strukturelle skillet mellom stat og marked. Markedet må 

uavhengig av skiftende reguleringer forstås som en relativt autonom sfære basert på private 

investeringer rettet inn mot profitt og formidlet av markedsmekanismer. I den grad overskuddet 

                                                 
167 Dette er selvfølgelig grove forenklinger. Overgangen mellom regimer skjedde i ulik takt i ulike stater og på 

ulike politikkområder. 
168 Se f.eks. Calomiris og Haber (2014, 33–34). 
169 I analyser av varieties of capitalism og kapitalistiske epoker trenger man nødvendigvis både teorier om hva 

som varierer (som er analyser i forbindelse med «regulative institusjoner») og hva som gjør dette til variasjoner 

av det samme, nemlig kapitalisme (som ovenfor ble analysert som «konstitutive institusjoner»). 
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fra denne sfæren er det dominerende grunnlaget for statens skatteinntekter, utgjør hensynet til 

utviklingen i markedssfæren også en fundamental strukturell grense for statens politikk. Det 

samme gjelder for analyser av forholdet mellom staten og bankene, som dels må dreie seg om 

historisk varierende reguleringsregimer, dels om analyser av den «strukturelle atskillelsen 

mellom staten og bankene». 

3.3 Strukturell motsigelse 

Statens forhold til det kapitalistiske markedet har den samme dobbeltheten som i forholdet til 

alle andre institusjonelle områder innenfor statssamfunnet (sivilsamfunnet, kulturen). På den 

ene side er statlige institusjoner en konstituerende forutsetning for markedet (jf. avsnitt 3.1). På 

den annen side har markedssfæren en relativ autonomi overfor staten, med interne mekanismer 

som staten må tilpasse seg, dels nøye seg med å regulere indirekte (jf. 3.2). På liknende måte 

som overfor alle andre institusjonelle områder er statens rolle derfor grunnleggende tvetydig: 

Markedssfæren befinner seg dels innenfor statens maktsfære, dels følger den sin egen 

«områdepesifikke logikk» uavhengig av staten. 

Statens forhold til markedssfæren er imidlertid også fundamentalt forskjellig fra dens 

forhold andre institusjonelle områder, fordi det her dreier seg om en særegen type avhengighet 

og motsetning. Som nevnt dreier det seg et avhengighetsforhold fordi statens materielle 

grunnlag er inntekter fra beskatning av markedssfæren, og hensynet til kapitalakkumulasjon 

legger derfor premisser for statens politikk, ikke bare den økonomiske politikken, men også på 

alle andre områder (se f.eks. Block 1987; Streeck 2010). I denne betydningen er ikke staten 

overordnet markedet, men omvendt må den tilpasse seg de sosiale betingelsene og de formene 

for klasseherredømme som kapitalakkumulasjonen bygger på. Fordi staten har begrensede 

muligheter til å forutsi og kontrollere den økonomiske utviklingen, har den også begrenset 

kontroll over sine egne inntekter. Forholdet mellom stat og marked er også et 

motsetningsforhold fordi kapitalistiske markeder er kronisk ustabile og tilbøyelige til kriser. De 

har også en innebygd tendens til å ekspandere og gripe inn i og undergrave andre institusjonelle 

områder av samfunnet som staten har som sin forutsetning (sivilsamfunnet, familien, kulturen), 

og dermed undergraves også de sosiale og naturlige betingelsene for markedets selv, slik som 
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reproduksjon av arbeidskraft, sosial integrasjon, politisk stabilitet, naturmiljøet osv.170 Dette 

undergraver også betingelsene for statens egen makt, både dens inntekter, og dens mulighet 

både til å fremme og til å framstå som representant for samfunnets allmenne interesser. Anthony 

Giddens (1984) har betegnet denne dobbeltheten av gjensidig avhengighet og motsetning som 

en strukturell motsigelse mellom stat og marked.171 Statens territorielle suverenitet og 

universelle institusjoner legger betingelsene for en autonom kapitalistisk markedssfære. Men 

utfra sin autonome økonomiske logikk er denne sfæren tilbøyelig til å undergrave den 

statsmakten den har som sin forutsetning. 

The primary contradiction of the capitalist (nation-)state is to be found in the mode in 

which a «private» sphere of «civil society» is created by, but is separated from and in 

tension with, the «public sphere» of the state. […] The capitalist state, as a «socializing» 

centre representing the power of the community at large, is dependent upon mechanisms 

of production and reproduction which it helps to bring into being but which are set off 

from and antagonistic to it. (Giddens 1984, 197)172 

Giddens peker på det motsigelsesfulle i at statens på den ene side er avhengig av å kunne sikre 

en stabil reproduksjon av samfunnet som helhet. Samtidig er statens evne til å gjøre dette 

avhengig av den kapitalistiske markedssfæren som ligger utenfor dens kontroll, og hvis 

virkemåte potensielt undergraver sosial stabilitet. Statens makt er med andre ord avhengig av 

sosiale mekanismer som potensielt undergraver statens egen makt: «... the very conditions that 

make possible the state’s existence call into play, and depend upon, mechanisms that run 

counter to state power» (Ibid., 315).173 

                                                 
170 Dette er viktige temaer i sosiologiske tradisjoner tilbake til både Marx og Durkheim, representert ved f.eks. 

Polanyi (1957); Habermas (1971; 1976); Streeck (2014). 
171 Når jeg i fortsettelsen kaller dette en strukturell motsigelse, er det dels til forskjell fra en logisk motsigelse. Det 

er ingen motsetning i logisk eller begrepsmessig forstand mellom stat og kapitalisme, mellom statlig suverenitet 

og privat eiendomsrett. Motsigelsen består i at staten for å kunne utøve politisk styring, er avhengig av kapitalistisk 

økonomi, samtidig som kapitalistisk økonomi i sine konsekvenser er tilbøyelig til å undergrave statens politiske 

styring. Betegnelsen strukturell viser også til at denne motsigelsen følger av selve forholdet mellom statlig 

suverenitet og kapitalistisk økonomi, og derfor i en bestemt forstand eksisterer uavhengig av hvordan den fortolkes 

og forsøkes løst – eller om den overhodet er erkjent av de som til enhver tid utøver statens makt. (Jf. diskusjonen 

i kap. 1, se også Giddens 1979; 1981; Thompson 1989; Sewell 2005.) 
172 Giddens bruker her (til forskjell fra terminologien i dette og det foregående kapitlet) betegnelsen sivilsamfunn 

synonymt med kapitalistisk marked: «Civil society is the sector within which capital accumulation occurs» 

(Giddens 1984, 197). 
173 Giddens definerer strukturell motsigelse slik: «Opposition of structural principles, such that each depend upon 

the other and yet negates the other; perverse consequences associated with such circumstances» (Giddens 1984, 

373; se også Giddens 1979, 142; Giddens 1981, 231). Et problem med denne tilnærmingen er at begrepet om 

strukturelle prinsipper er relativt lite utviklet. Det kan imidlertid se ut til at Giddens knytter begrepet om strukturell 
motsigelse for nært opp til et begrep om logisk motsigelse, forstått som logisk motstridende handlingsprinsipper. 

(For en kritikk av Giddens på dette punktet, se f.eks. Thompson 1989.) I fortsettelsen bygger jeg isteden på en 

forståelse av strukturell motsigelse som et empirisk/kausalt og ikke et logisk fenomen: Jeg forstår det som to 
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Hvordan kan så denne underliggende strukturelle motsigelsen bidra til å forklare 

politiske prosesser på mer konkret nivå? Giddens viser her til Claus Offes (1972; 1975) teori 

om den kapitalistiske statens interne motsigelser, og hvordan strukturelle motsigelser 

produserer motstridende krav til staters politikk: Moderne stater har, gitt sin posisjon innenfor 

samfunnet, interesse av å fremme kapitalakkumulasjonen, men også av å motvirke noen av dens 

konsekvenser. På den ene side er staten avhengig av inntekter fra en kapitalistisk markedssfære 

den ikke kontrollerer («depends on a process of accumulation which is beyond its power to 

organize» (Offe og Ronge 1975, 140)). Den har derfor grunnleggende interesse av å føre en 

politikk som legger til rette for økende kapitalistiske investeringer, men har samtidig svært 

begrenset kontroll over konsekvensene av denne politikken. På den annen side er staten 

«ansvarlig for samfunnet som helhet», og avhengig av å framstå som representant for 

samfunnets allmenne interesser. Statens politiske ledelse må sikre seg oppslutningen i 

offentligheten og flertall ved demokratiske valg. Grunnlaget for denne motsigelsen ligger i det 

strukturelle skillet mellom politikk og økonomi. På den ene siden må staten ta ansvar for 

helheten, og er derfor avhengig av å styre økonomien. På den annen side er den økonomiske 

utviklingen noe staten i liten grad kan kontrollere, og som den tvert imot må tilpasse seg. Av 

dette følger det at statens forsøk på å styre markedssfæren også kan bidra til å undergrave 

betingelsene for statens egen makt. Statens økonomiske politikk kan svekke oppslutningen om 

statlige institusjoner, eller omvendt, dens politikk for å sikre oppslutning kan svekke den 

økonomiske veksten. I begge tilfeller dreier det seg om at staten i kraft av sin strukturelle 

posisjon ofte må føre en politikk som i sine konsekvenser undergraver betingelsene for dens 

egen makt.174 

Med bakgrunn i Offes teori kan vi si at staten er underlagt to strukturelle betingelser, 

akkumulasjon og legitimitet, som dels forutsetter hverandre, dels er i strid med hverandre. På 

den ene side må den føre en politikk som både på kort og lang sikt fremmer akkumulasjon av 

kapital, og dermed opprettholder statens inntekter. På den annen side kan ikke politikken være 

av en slik karakter at den undergraver statens legitimitet. Politikken må kunne legitimeres 

innenfor offentligheten og de demokratiske institusjonene med henvisning til samfunnets 

«allmenne interesser», bl.a. må den økonomiske politikken framstå som uavhengig av bestemte 

                                                 
gjensidig avhengige strukturer (forstått som sosiale maktrelasjoner, i dette tilfelle stat og marked) som samtidig er 

tilbøyelig til å frambringe sosiale mekanismer med gjensidig undergravende effekter.  
174 Ifølge Wolfgang Streeck er selve samfunnsformen som er tema her, såkalt demokratisk kapitalisme, i sin natur 

motsigelsesfull, ved at demokrati og kapitalisme representerer politiske målsettinger og prinsipper for fordeling 

som bare unntaksvis lar seg forene (se f.eks. Streeck 2011). 
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økonomiske særinteresser. På kort sikt dreier det seg om at den politiske ledelsen må sikre seg 

gjenvalg, og på lengre sikt (og på overordnet nivå) må tilliten til og oppslutningen om det 

politiske systemet opprettholdes. 

Verken hensynet til legitimitet og akkumulasjon er bestemmende for statens politikk på 

noen entydig og direkte måte. De kan snarere ses som strukturelt betingede grenser, 

begrensinger av statens handlingsrom som, hvis de overskrides, har ødeleggende konsekvenser 

for staten selv. Både tap av legitimitet og tap av skatteinntekter er i strid med statens 

grunnleggende interesser. Men disse grensene vil normalt være erkjent av statens (politiske og 

administrative) ledelse, og legge motstridende føringer på  statens politikk.175 

Både Offe og Giddens viser hvordan denne teorien om strukturell motsigelse kan brukes 

i konkrete analyser av statlig politikk og hvordan de ligger til grunn kausale mekanismer og 

prosesser (jf. kapittel 1) knyttet til politiske konflikter, inkonsistenser, uintenderte 

konsekvenser osv. Slike motsigelsesfulle prosesser blir helt sentralt i analysen av statens 

håndtering av bankkriser i de kommende kapitlene. Det er særlig to hovedtyper av slike 

mekanismer som blir viktige. For det første skal jeg i tråd med teoriene ovenfor analysere 

hvordan grensene mellom stat og marked er i stadig endring. Fordi statens politikk er tvunget 

til å ta motstridende hensyn, dels å føre en politikk for å fremme kapitalistiske markeder og dels 

korrigere for virkningene av den samme politikken, er den tilbøyelig til å være diskontinuerlig 

og inkonsistent. Faser av deregulering gir opphav til problemer som bare kan løses gjennom ny 

re-regulering og omvendt: «The contradictory nature of the capitalist state is expressed in the 

push and pull between commodification, decommodification and re-commodification» 

(Giddens 1984, 315). Grensene mellom stat og marked vil derfor stadig forskyves, både når det 

gjelder markedssektorens relative størrelse og når det gjelder innholdet i og omfanget av 

økonomiske reguleringer (jf. de tre dimensjonene som ble spesifisert ovenfor: størrelsen på 

statsapparatet, reguleringskapasitet og reguleringsform), samtidig som de underliggende 

motsetningene reproduseres. På liknende måte argumenterer Wolfgang Streeck (2013, 262ff.; 

2014, 55ff.) for at det kan vise seg umulig for staten å finne varige løsninger på motsetningen 

mellom hensynet til demokratisk oppslutning (velferd, fordeling) og økonomisk vekst 

(avkastning på kapitalistisk investeringer), vi står overfor «… an endemic and essentially 

irreconcilable conflict between capitalist markets and democratic politics …» (Ibid., 263). Dette 

                                                 
175 Den varianten av «strukturell teori om staten» som legges fram her, ser derfor på ingen måte bort fra eksistensen 

av kompetente sosiale aktører. Den avviker også fra den typen instrumentelle og funksjonalistiske teorier om staten 

som ble kritisert i kap. 2. 
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kan resultere i politiske prosesser der en type økonomisk krise løses gjennom midlertidige 

kompromisser, og en stadig forskyving av kriser til nye områder osv.176 

Dette perspektivet har viktige likhetstrekk med Polanyis teori om dialektikken mellom 

stat og marked, forstått som double movement eller dobbeltbevegelse (1957, 130ff.). Dette kan 

ses som et eksempel på det jeg ovenfor (kapittel 1) kalte kjeder av kausale mekanismer eller 

kausale prosesser. Som jeg var inne på, viser han hvordan kapitalistiske markeder, fordi de 

omfatter arbeid (arbeidsmarked), penger (valuta- og kredittsystemer) og jord (naturressurser), 

er motsigelsesfulle, i den forstand at de tendensielt undergraver sine egne sosiale og naturlige 

(og dermed også politiske) forutsetninger. De er tilbøyelige til å undergrave de ikke-

markedsmessige sosiale relasjonene og naturgitte forholdene de er avhengige av for å kunne 

fungere. Ifølge Polanyi har en politikk der man liberaliserer denne typen markeder, 

dobbeltbevegelsens første fase, med nødvendighet selvundergravende konsekvenser i form av 

økonomiske kriser og sosial desintegrasjon. Dette legger i sin tur grunnlaget for sosiale 

bevegelser eller statlige tiltak der det settes i verk ulike typer markedsbegrensende reguleringer, 

som Polanyi betegner som countermovement eller motbevegelse. Han har analysert 

kapitalismens historie som en slik dobbeltbevegelse der en første fase (den klassiske 

liberalismen) med disembedding, løsriving av kapitalistiske markeder fra andre sosiale 

relasjoner (kommodifisering av arbeid, penger og naturressurser), ble fulgt av en neste fase 

(særlig 1930-tallet) med omfattende re-embedding, som kan innbefatte hel eller delvis 

dekommodifisering eller andre typer markedsbegrensende reguleringer av de samme 

relasjonene. Polanyi har ikke utviklet noen eksplisitt teori om staten, men i hans historiske 

analyser står den moderne staten (som en overordnet sosial institusjon) i sentrum som formidler 

av disse prosessene og inntar en tilsvarende motsigelsesfull rolle: Statlige institusjoner er 

nødvendige forutsetninger for at det kan utvikle seg «selvregulerende» kapitalistiske markeder 

(disembedding), samtidig som stater er den avgjørende instansen som har kapasitet til re-

embedding av de samme markedene, og kompensere for deres desintegrerende virkninger.177 

Polanyi tenker seg derfor ingen harmonisk eller funksjonell balanse mellom stat og 

marked. Statlige reguleringer, enten de er markedsfremmende eller markedsbegrensende, vil 

                                                 
176 Streecks historiske belegg er utviklingen i OECD-område fra 1970-tallet og fram til i dag. Han argumenterer 

for at det dreier seg om fire suksessive kriser/kriseløsninger (stagflasjonskrise, budsjettkrise, finanskrise, 

gjeldskrise) som avløser hverandre uten at det underliggende problemet med fallende vekstrater i økonomien løses. 
177 Polanyis teori har blitt kritisert for å bygge på funksjonalistiske forutsetninger. En av grunnene er at han har en 

lite utviklet teori om staten. Når Polanyi skriver om «the self protection of society», tar han sjelden opp spørsmålet 

om agency, hvordan sosiale konflikter fører til organisert handling. Se f.eks. drøfting av dette spørsmålet hos Block 

og Somers (2014, 82ff.). 
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alltid ha motsigelsesfulle effekter. Bestemte statlige institusjoner og reguleringer kan stå i 

motsetning til bestemte kapitalinteresser, men på samme tid fremme andre. Statlige tiltak for 

dekommodifisering, slik som velferdsstat, statlige monopoler på infrastruktur og beskyttelse av 

naturmiljøet, begrenser rommet for kapitalistiske investeringer, men kan på samme tid bidra til 

høyere vekst i den kapitalistiske sektoren som helhet (jf. f.eks. Fraser 2009; Streeck 2010). 

Dette er i seg en viktig teoretisk innvending mot både funksjonalistiske og instrumentelle teorier 

om staten (jf. kapittel2): Statlige reguleringstiltak som kan framstå som dysfunksjonelle i 

forhold til markedet, eller i strid med dominerende kapitalinteresser, kan likevel bidra til å 

fremme kapitalistiske investeringer – og omvendt at markedsfremmende dereguleringer kan 

føre til svakere vekst. 

Polanyis analyse av statlig politikk for re-embedding peker også på en annen 

mekanisme: Etablering av kapitalistiske markeder (eller liberalisering av eksisterende 

markeder) (disembedding i form av kommodifisering, depolitisering osv.) er vanligvis knyttet 

til proaktiv politikk, politisk planlagt og ideologisk/teoretisk begrunnet ut fra liberale 

prinsipper. Motbevegelsen (re-embedding i form av re-regulering og dekommodifisering) 

kjennetegnes derimot av reaktiv statlig politikk, ofte preget av spontane og pragmatiske tiltak 

for å korrigere konsekvensene av liberalisert markedskonkurranse. Samtidig understreker 

Polanyi at den grunnleggende motsetningen mellom virkningene av kapitalistiske markeders 

dynamikk og hensynet til sosial stabilitet forblir uløst (se Streeck 2010, 246f.).178 Polanyis teori 

om dobbeltbevegelse ble som nevnt utviklet i hans analyse av lange linjer i Vestens politisk-

økonomisk historie fra første del av 1800-tallet til andre verdenskrig.179 Men teorien kan også 

brukes om statens politikk i mer avgrensede sammenhenger, hvordan staten reagerer på akutte 

økonomiske kriser, og hvordan statlig liberalisering kan sette i gang prosesser der staten selv i 

neste omgang må intervenere.180 I de neste kapitlene skal jeg anvende denne teoretiske rammen 

i analysen av staters intervensjon i bankkriser. 

Det andre området der Offes og Giddens’ teorier om strukturell motsigelse har vist seg 

nyttig, er i analysen av mekanismer/prosesser knyttet til statlig økonomisk politikk som 

involverer negative uintenderte konsekvenser av. Et poeng ovenfor var at staten, for å sikre 

                                                 
178 Streeck har kritisert det han oppfatter som uholdbare «harmoniserende» tolkninger av Polanyis teori: «Polanyi 

emphasized what he regarded as a fundamental tension between stable social integration and the operation of self-

regulating markets […]» (Streeck 2010, 247). 
179 Hele denne perioden med den klassiske liberalismens vekst og fall presenteres som en overgripende 

dobbeltbevegelse. 
180 Den andre fasens motbevegelse dreier seg hos Polanyi ikke primært om statlig politikk, men omfatter også den 

organiserte arbeiderbevegelsen eller andre (også reaksjonære) sosiale bevegelser. Og ofte spesifiserer han ikke 

dette nærmere. Som nevnt er Polanyis teori om staten lite utviklet. 
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akkumulasjon og legitimitet, er underlagt et press i retning av å regulere markedet, men at den 

samtidig er strukturelt atskilt fra den kapitalistiske sfæren og bare i begrenset grad kan 

kontrollere den. Og jo skarpere skille mellom politikk og økonomi, desto mer har staten 

begrenset sin egen direkte makt, og er henvist til kun å gripe inn «fra utsiden». Atskillelsen 

mellom politikk og økonomi innebærer at staten (av strukturelle grunner) uansett har begrenset 

kontroll over effektene av sin egen økonomiske politikk. Både kortsiktige tiltak og langsiktige 

reformer vil derfor alltid også ha uintenderte konsekvenser, eller til og med motsatte virkninger 

av den intenderte (selvundergravende effekter). Slike uintenderte konsekvenser må ikke ses 

som et unntak fra en normaltilstand: at staten er forhindret i å fungere på sin vanlige, rasjonelle 

måte, pga. mangelfull kunnskap eller svikt i den interne koordineringen, at statsapparatet er 

kontrollert av partikulære klasseinteresser, at politikken er styrt av hensynet til popularitet blant 

velgerne osv. Hovedpoenget her er at statlig politikk av strukturelle grunner nettopp ikke kan 

unngå å produsere systematiske negative uintenderte effekter. 

Statlige tiltak for å fremme økonomisk vekst, eller intervensjon i økonomiske kriser, 

kan f.eks. føre til at markedsaktører tilpasser seg politikken på måter som undergraver de 

markedsmekanismene staten samtidig ønsker å fremme. Et velkjent eksempel er når 

privatisering av offentlig virksomhet istedenfor å fremme økonomisk vekst fører til dannelse 

av private monopoler og fallende produktivitet. Det kan også dreie seg om mer indirekte kausale 

prosesser, der fallende vekst blir møtt med tiltak som på lengre sikt skaper nye problemer på 

andre politikkområder, slik det er vist i klassiske studier av Offe (1972), Offe og Ronge (1975) 

og Habermas (1977 [1973]): Motsigelser med opphav innenfor det økonomiske systemet 

oppheves ikke av staten, men transformeres isteden til nye motsigelser innenfor det politisk-

administrative systemet: «… attempts to stabilize and universalize the commodity form and 

exchange process by political and administrative means leads to a number of specific structural 

contradictions of state capitalist societies which in turn can become the focus of social conflict 

and political struggle» (Offe og Ronge 1975, 144). Eksempler på dette var hvordan statlig 

politikk for å fremme økonomisk vekst (infrastruktur, utdanning osv.) øker de offentlige 

utgiftene, noe som krever økte skatter og i neste omgang fører til fallende investeringer. Økt 

omfang av statlige reguleringer og støttefunksjoner og innbyrdes motstridende målsettinger kan 

også føre til «administrativ overbelastning» og interne styrings- og koordineringsproblemer, 

det Habermas’ betegner som rasjonalitetskriser (Habermas 1977, 87ff.). I de historiske 

analysene som følger, skal jeg undersøke hvordan dette gjør seg gjeldende i staters håndtering 

av bankkriser, hvordan dette kan produsere negative uintenderte effekter, og til og med effekter 
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som direkte undergraver det som var formålet, f.eks. ved å skape perverse eller 

selvundergravende insentiver (se nærmere kapitlene 9 og 10). 

I likhet med de mekanismene og prosessene som ble drøftet ovenfor, dreier dette seg 

om hvordan statlig politikk for å fremme akkumulasjon og legitimitet kan undergrave 

akkumulasjon (og dermed legitimitet). I utgangspunktet er disse to betingelsene for statens makt 

nært forbundet med hverandre: En politikk for å fremme akkumulasjon forutsetter høy 

legitimitet for å kunne lykkes, og omvendt, stabil vekst og gode statsfinanser er en nødvendig 

forutsetning for å gjennomføre en politikk som oppfattes som legitim. De to betingelsene kan 

også virke gjensidig kausalt forsterkende: Økende akkumulasjon og tilsvarende inntekter 

styrker også statens muligheter til å føre en legitim politikk, som kan fremme ytterligere 

økonomisk vekst. Jo høyere legitimitet staten har, jo lettere er det å føre en politikk som gir 

økonomisk vekst, som igjen styrker statens legitimitet, eller omvendt, at økonomiske kriser 

truer både statens inntekter og dermed også dens legitimitet. 

Men hensynene til akkumulasjon og legitimitet kan også stå i motsetning til hverandre: 

Det kan i mange tilfeller være umulig å utforme en politikk som på samme tid fremmer 

akkumulasjon og legitimitet. Den strukturelle motsigelsen kommer i dette tilfellet til uttrykk 

ved at en politikk for å fremme det første samtidig undergraver det andre. På kort sikt kan det 

vise seg umulig å oppnå demokratisk tilslutning for en politikk som fremmer økonomisk vekst. 

På lengre sikt kan en politikk for kapitalakkumulasjon undergrave selve legitimiteten til statlige 

institusjoner, slik det er analysert av Habermas (1977) som legitimasjons- eller 

legitimitetskriser181 og av Offe som ideologiske motsigelser (Offe 1972; Offe og Ronge 1975, 

146–7). Offe peker her på hvordan vekstfremmende tiltak basert på statlige investeringer og økt 

skattenivå i sin tur kan undergrave statens legitimitet (dels statens demokratiske ledelse, dels 

selve det politiske systemet). Det samme gjelder nyliberal vekstpolitikk basert på kutt i 

offentlige velferdstilbud. I andre tilfeller kan det dreie seg om effektene av statlig intervensjon 

i økonomiske kriser, der ekstraordinære statlige utgifter for å sikre kriserammede bransjer (og 

korresponderende skatteøkninger eller velferdskutt), eller ekstraordinære inngrep i privat 

eiendomsrett, i begge tilfeller kan svekke selve oppslutningen om staten.182 Jeg skal særlig 

                                                 
181 Habermas innfører i denne sammenhengen også et tredje «nivå» av krise i form av motivasjonskrise innenfor 

livsverdenen, men som ikke trekkes inn her. (Dette nivået forutsetter hans mer spesifikke teori om forholdet 

mellom rasjonalitet og handlingsmotivasjon, som peker utover drøftingen her.) 
182 Denne mekanismen gjorde seg gjeldende i kjølvannet under den store finanskrisa 2007–10 (se nedenfor kap. 4, 

9 og 10) (se også Streeck 2014). 
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diskutere den siste sammenhengen i forbindelse med håndtering av bankkriser (se kapitlene 9 

og 10). 

Den omvendte sammenhengen kan også gjøre seg gjeldende, at en politikk for å styrke 

statens legitimitet kan undergrave akkumulasjonen. Det kan bare lykkes å oppnå flertall ved å 

føre en politikk som i sine konsekvenser direkte undergraver økonomisk vekst (Chatterjee 

1994). En statlig politikk som i utgangspunktet oppfattes som legitim (og til og med svært 

populær) kan føre til fall i kapitalistiske investeringer, og økonomiske kriser.183 Alle disse 

mekanismene kan også virke gjensidig forsterkende på lengre sikt: En politikk for å fremme 

legitimitet kan føre til redusert akkumulasjon som i sin tur undergraver statens legitimitet. En 

politikk for økt akkumulasjon kan bidra til å undergrave statens legitimitet, som på lengre sikt 

undergraver betingelsene for akkumulasjon. 

Dette teoretiske perspektivet, med vekt på strukturell motsigelse, kan forklare hvorfor 

politisk-økonomiske prosesser preges av stadige brudd og «dynamiske motsigelser». Statlig 

politikk vil veksle mellom å være styrt av kortsiktige og langsiktige hensyn, mellom 

deregulering og re-regulering av markedsrelasjoner, mellom direkte og indirekte virkemidler, 

mellom utvidelse og innsnevring av markedet som institusjonelt område. Når staten har en 

motsigelsesfull rolle og er tvunget til å ta potensielt motstridende hensyn, vil det også føre til 

at ulike politiske tiltak og ulike politikkområder står i motsetning til hverandre og har motsatte 

virkninger. I neste kapittel skal dette undersøkes nærmere i forhold til finanssektoren og i 

statens håndtering av bankkriser. 

 

 

                                                 
183 Streeck (2014, 20ff.) har foreslått en modifisert teori om legitimasjonskrise som tar hensyn til 

klassemotsetningen mellom kapitalister og lønnsarbeidere: En politikk som sikrer høy legitimitet blant sistnevnte 

(og blant mottakere av offentlig velferd), vil ofte ha lav legitimitet i kapitaleierklassen (forventninger om 

«investeringsklima», eiendomsrett, konkurransedyktig profittnivå). En slik politikk vil bli møtt med fallende 

investeringer og påfølgende tap i statens inntekter, og undergraver den opprinnelige politikken. I andre 

sammenhenger kan vi snakke om en motsetning mellom såkalt input-legitimitet (politikk som gir demokratisk 

valgoppslutning) og output-legitimitet (politikk som oppfattes om legitim pga. sine konsekvenser) (se Scharpf 

2013, 109). 
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4 Bankkriser, krisehåndtering og 
motsigelser 

 

Et teoretisk hovedpoeng i forrige kapittel var statens tvetydige posisjon som dels en forutsetning 

for kapitalistiske markeder, dels atskilt fra dem. Statens universelle politiske institusjoner 

legger betingelsene for, og er avhengig av, en økonomisk markedssfære der statens makt er 

vesentlig begrenset. Jeg knyttet dette til teorier om strukturell motsigelse mellom stat og 

marked, at staten er grunnleggende «avhengig av mekanismer som undergraver betingelsene 

for statens egen makt» (Giddens 1984, 315). Staten er i en posisjon der den er avhengig av å 

underlegge markedet politisk styring, samtidig som dynamikken i markedet er tilbøyelig til å 

undergrave slike styringsforsøk. Jeg skal vise hvordan denne motsigelsen gjelder forholdet 

mellom staten og bankene, og i særlig grad kommer til uttrykk i forbindelse med staters 

håndtering av bankkriser.184 

Når det gjelder rammen for analysen, har jeg i de foregående kapitlene analysert 

generelle strukturer som løst definert gjelder for vestlige kapitalistiske stater fra slutten av 1800-

tallet.185 I dette og de følgende kapitlene går jeg over til å analysere forholdet mellom staten og 

bankene, og snevrer samtidig inn den historiske rammen. Jeg skal særlig konsentrere meg om 

strukturer og mekanismer som gjør seg gjeldende i det jeg kaller liberale bankregimer og 

framstillingen er hovedsakelig relevant for de periodene der disse har dominert. (En nærmere 

diskusjon av de strukturene som preger slike regimer, og av spørsmålet om avgrensing av de 

aktuelle periodene, er noe jeg kommer tilbake til i kapittel 6. Det samme gjelder forskjeller 

mellom to former for slike liberale regimer, henholdsvis klassisk liberale og nyliberale.) 

Analysene som følger her, har derfor bare begrenset relevans for det jeg kalte organiserte 

bankregimer (i mange sammenhenger omtalt som repressed finance), som dominerte epoken 

                                                 
184 Som i de øvrige kapitlene er grensene mellom «teori» og «empiri» hele tiden flytende. Formålet med kapitlet 

er dels teoretisk: Jeg forsøker å gi et mer konkret innhold til den generelle teorien om forholdet mellom stat og 

marked (og kapitlet viser derfor til de foregående kapitlene). Dels er formålet empirisk: Jeg vil anvende teorien til 

å få fram noen viktige aspekter ved bankkriser som historisk fenomen. Kapitlet viser derfor framover mot de 

følgende historiske analysene. Snarere enn å snakke om teori vs. empiri, gir det mer mening å snakke om ulike 

nivåer av abstraksjon/konkretisering, og der dette kapitlet (og kapittel 6) skal fungere som formidling mellom de 

mer abstrakte kapitlene 1–3 og de mer konkrete historiske analysene i kapittel 7–10 (jf. drøfting av dette i kap. 1). 
185 Det kan også avgrenses til «liberal-demokratiske stater innenfor det kapitalistiske kjerneområdet», eller omtrent 

tilsvarende det som fra 1960 var medlemsstatene i OECD. Det kan også avgrenses til stater med et utviklet 

kapitalistisk marked og med et nasjonalt integrert banksystem, knyttet sammen av (halv)statlige sentralbanker. Jeg 

forutsetter altså at det et stykke på vei er mulig å se bort fra både grunnleggende forskjeller både mellom nasjonale 

og regionale varieties of capitalism og historiske epoker. 
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med det såkalte Bretton Woods-systemet 1945–71/73. Grunnen er at bank- og finanssektoren i 

denne perioden var preget av markedsbegrensende reguleringer, der mange av de 

destabiliserende mekanismene knyttet til finans- og banksektoren som analyseres nedenfor, var 

satt til side eller overstyrt av andre mekanismer.186 Dette var en viktig årsak til at det i denne 

perioden overhodet ikke fant sted systemiske bankkriser innenfor OECD-området.187 

Jeg starter med å diskutere noen grunnleggende trekk ved forholdet mellom staten og 

bankene, og viser hvordan dette forholdet er preget av strukturelle motsigelser (4.1). I 

forlengelse av dette diskuterer jeg noen viktige mekanismer som ligger til grunn for finansiell 

ustabilitet og systemiske bankkriser (4.2). Jeg behandler deretter (4.3) ulike former for statlige 

reguleringer, dels for å forebygge bankkriser og dels for å håndtere dem etterskuddsvis. Jeg 

forsøker å vise hvordan slike reguleringer støter an mot strukturelle grenser og derfor er 

grunnleggende motsigelsesfulle. Til slutt (4.4) analyserer jeg hvordan statlige reguleringer, som 

en følge av dette, er tilbøyelige til å produsere negative uintenderte (og til og med direkte 

selvundergravende) effekter. Formålet med dette kapitlet er primært å gi et mer konkret innhold 

til de begrepene og mekanismene som skal anvendes i de historiske analysene i kapitlene 5 til 

10. 

4.1 Staten og bankene  

Jeg skal gi en kort skisse av noen grunnleggende trekk ved bankene som institusjon og deres 

virkemåte i kapitalistiske økonomier. Deretter skal jeg se nærmere på hvordan bankene kan 

være en kilde til ustabilitet, og hvilken betydning det har for staten.188 

                                                 
186 Reguleringene omfattet både transnasjonale finansmarkeder og (riktig nok i varierende grad) nasjonale bank- 

og kredittsystemer. Det jeg nedenfor betegner som strukturell motsigelse mellom staten og bankene var i denne 

epoken likevel ikke helt satt ut av kraft, men fikk andre utslag enn alvorlig finansiell ustabilitet. Bankene forsøkte 

f.eks. på ulike måter å unndra seg statlige reguleringer ved å manipulere regelverk, kanalisere midler til uregulerte 

markeder eller til stater med svakere reguleringer. Framveksten av det såkalte eurodollarmarkedet på 1960-tallet 

er det klareste eksemplet på denne mangelen på statlig kontroll over bankenes virksomhet. 
187 En annen viktig forutsetning var den langvarige stabile kapitalistiske veksten i samme periode. Men flere av de 

mekanismene knyttet til finans- og banksektoren som analyseres nedenfor, var likevel viktige årsaker til at Bretton 

Woods-systemet ble gradvis undergravd og gikk i oppløsning (se f.eks. Helleiner 1994). Det er viktig å understreke 

at bankkriser også i stor grad har funnet sted i perioder med markedsbegrensende reguleringer. Men dette gjelder 

i første rekke utenfor OECD-området og oftest i forbindelse med valutakriser eller statlige gjeldskriser (se Reinhart 

og Rogoff 2009, 143; Eichengreen og Portes 1987). Denne typen finanskriser ligger utenfor rammen for dette 

arbeidet. 
188 Jeg snakker her og i fortsettelsen for enkelhets skyld ofte om «staten», «statsapparatet» eller «offentlige 

myndigheter» som en avgrenset og koordinert aktør. Dette er selvsagt en grov forenkling, siden statlig maktbruk 

overfor bankene utøves av ulike offentlige organer på ulike nivåer og deler av statsapparatet. Noen ganger henviser 

jeg mer spesifikt til sentralbank, regjering, nasjonalforsamling eller tilsynsmyndigheter. Men i de fleste tilfeller 
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a) Noen kjennetegn ved bankene189 

Penge- og kredittsystemer må ses som konstitutive institusjoner i kapitalistiske økonomier, og 

disse er uatskillelig knyttet til banksystemet, og til det vi kan kalle finanssektoren i videre 

forstand.190 Finanssektoren er et komplisert og uoversiktlig nettverk av ulike typer finansforetak 

(banker, finansieringsselskaper, forsikringsselskaper, meglerhus, ulike typer fond osv.) og 

markeder for en ubestemt mengde finansielle objekter (lån, obligasjoner, aksjer, forsikringer, 

derivater, valuta, statsobligasjoner osv.).191 Selv om det er bred teoretisk enighet om at moderne 

kapitalisme ikke kan fungere uten en bank- og finanssektor, er det stor uenighet om hvordan 

denne skal forstås – en uenighet som stikker dypt både innenfor økonomisk teori (mellom 

«mainstream»/«ortodoks» økonomisk teori,192 keynesianske og ulike heterodokse retninger) og 

økonomisk sosiologi (mellom ulike marxistiske, funksjonalistiske og institusjonelle teorier).193 

Uenigheten gjelder dels empiriske (og «tekniske») spørsmål om bankene og kapital- og 

kredittmarkedenes virkemåte, men også helt grunnleggende teoretiske spørsmål, som 

forståelsen av penger, deres funksjon i kapitalistiske økonomier, forholdet mellom penger og 

                                                 
dreier det seg om statlige oppgaver der en slik «disaggregering» av staten ikke er viktig for problemstillingen. (Se 

nærmere diskusjon av dette i kap. 2.1 og kap. 6.) 
189 Bankenes virkemåte og plass i økonomien har selvfølgelig endret seg kraftig fra slutten 1800-tallet og fram til 

i dag. Jeg fokuserer her på noen ganske generelle trekk, men det er ikke til å unngå at det til dels er bankenes 

virkemåte i våre dagers vestlige økonomier som legges til grunn. Framstillingen bygger på flere ulike teoretiske 

retninger (se nedenfor). Det jeg sier om grunnleggende trekk ved banker og bankkriser, bygger dels på 

«mainstream» finansteori, dels på heterodokse retninger, bl.a. Ingham (2004) og Ryan-Collins et al. (2011). 
190 Etablering av privat bankvirksomhet (gjennom nasjonale eller utenlandske banker) har også historisk falt 

sammen med etablering av kapitalistiske produksjonsforhold i vestlige samfunn. (Som vi skal se, gjaldt dette for 

Norge fra omkring 1850-60.) Det kan imidlertid tenkes at andre typer banker (sparebanker, statsbanker, 

halvstatlige banker,) kan utføre de samme funksjonene, men da alltid med en stor grad av uavhengighet av staten. 
191 Det som her kalles finansmarkedene, er en rekke sammenvevde markeder, dels primært nasjonale og dels 

transnasjonale, for omsetning av ulike typer «finansobjekter» (eller «finansinstrumenter»), dvs. i siste instans ulike 

typer gjeld og fordringer. I disse markedene tilbys et høyt antall spesialiserte tjenester, og ulike typer finansforetak 

fungerer som formidlende mellomledd: ulike typer banker, finansieringsforetak, forsikringsselskaper, 

verdipapirfond osv. En vanskelighet med å avgrense sektoren skyldes at de fleste, i utgangspunktet ikke-

finansielle, objekter kan gjøres til gjenstand for «sekundære», «finansielle» investeringer og spekulasjon, f.eks. 

valuta, eiendom, råvarer osv., og dessuten at ethvert «finansielt objekt» kan danne grunnlag for nye avledede 

objekter, f.eks. såkalte derivater (se f.eks. Ingham 2008, 150–151). 
192 Selve betegnelsen «ortodoks økonomi» er uklar og omstridt, men en mulig avgrensing er økonomisk teori slik 

den framstilles i etablerte lærebøker i økonomi (se f.eks. Munthe 1980; Mishkin 2013). 
193 Geoffrey Ingham (2004) peker på at spørsmålet om pengenes rolle i liten grad er behandlet av 

samfunnsvitenskapene, og at penger i stor grad er tatt for gitt. I den grad fenomenet penger er drøftet teoretisk i 

nyere sosiologi, blir det gjerne behandlet i analogi med andre typer sosiale fenomener, som et såkalt 

kommunikasjonsmedium (Parsons 1951; Habermas 1981). Innenfor «standard økonomisk teori» i dag spiller 

pengeteori (og derfor også bankenes virkemåte) en relativt beskjeden rolle. Dels regnes ikke penger som noen 

konstituerende institusjonell forutsetning for kapitalistiske markedsøkonomier, men defineres som en vare (enten 

det er skjell, gull eller sedler) som av konvensjon har fått en rolle som gyldig betalingsmiddel i en gitt økonomi 

og på den måten gjør varesirkulasjonen enklere (jf. Walras’ teori om «numeraire»-varen). Når penger likevel 

analyseres innenfor denne teorien, er det dels et løst definert begrep som tar utgangspunkt i en analyse av pengenes 

ulike funksjoner (se nedenfor) og dels i ulike empiriske definisjoner av penger med ulik grad av likviditet, fra M0 

(sentralbankreserver) til M1 (M0 + sedler/mynter og innskudd uten tidsbegrensing) og M2 (broad money = M1 + 

tidsinnskudd i banker). 
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kreditt osv. Det er også motstridende forståelser av forholdet mellom bank- og finanssektoren 

på den ene side og ikke-finansielle kapitalistiske, såkalt «realøkonomiske» eller produktive, 

sektorer på den andre.194 Det er ikke plass her til å gi noen grundig drøfting av disse teoretiske 

problemene, og jeg nøyer meg med å bygge videre på arbeider innenfor institusjonell 

økonomisk teori (bl.a. Ingham 2004; Eichengreen 1996), keynesiansk teori om finansiell 

ustabilitet (bl.a. Minsky 1982; 1986; Kindleberger 1996 [1978]) og «heterodoks» finansteori 

og finanshistorie (Ryan-Collins et al. 2011; Goodhart 1988; 1995; Østrup 2008). I disse 

tradisjonene analyseres finanssektoren som «relativt autonom» i forhold til ikke-finansielle 

økonomiske sektorer, med en intern logikk som i varierende grad kan frikoples fra utviklingen 

i økonomien forøvrig. Beslektede tilnærminger, basert på marxistisk teori, finnes bl.a. hos 

Robert Brenner (2002; 2006) og innenfor den franske reguleringsskolen (Aglietta 1987; Lipietz 

1985). 

Alle de sistnevnte retningene legger vekt på at bankene fyller en selvstendig, og helt 

avgjørende funksjon innenfor finanssektoren og økonomiens som helhet (se nedenfor). Det er 

store historiske og nasjonale variasjoner mellom typer av banker, men det som hele tiden har 

vært regnet som kjernen i finanssektoren, er såkalte depositio eller innskuddsbanker (i USA og 

UK kalt commercial banks). Disse atskiller seg både fra såkalte merchants banks (UK) eller 

investment banks (USA), som ikke mottar innskudd, men primært driver med ulike typer 

kapitalformidling og foretaksfinansiering,195 tradisjonelle sparebanker som betjener lokale 

markeder (og som ofte er organisert som (ikke-kommersielle) stiftelser) og statsbanker som 

driver utlån direkte rettet mot politisk prioriterte formål (bolig, eksportfinansiering, 

primærnæringer osv.).196 

Grensene mellom bankers og andre finansforetaks virksomhet er flytende, men det er 

noen funksjoner (innskudds)banker er alene om: De mottar innskudd fra publikum, har tilgang 

                                                 
194 Svært forenklet kan vi snakke om to ytterpunkter av teorier. På den ene side har vi de som betrakter 

finanssektoren som et «slør» som man i stor grad kan se bort fra i økonomiske analyser. På annen side har vi 

retninger som analyserer finanssektoren som et autonomt felt med sin egen interne logikk frikoplet fra 

realøkonomien. Her legges det til grunn en mellomposisjon. Finanssektoren har en «relativ autonomi» med sine 

egne interne mekanismer, som i perioder delvis kan koples fri fra ikke-finansielle sektorer. 
195 Disse typene av banker er tett sammenvevd, og innskuddsbanker selger ofte mange av de samme tjenestene 

(handel med valuta, eiendom og andre finansobjekter, kapitalformidling, rådgiving osv.). I en rekke andre land, 

slik som Tyskland og Norge, er det i liten grad et slikt skille, men isteden en tradisjon for universal banks som 

tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester. Det er også vanlig å skille mellom virksomhet innenfor bankenes 

balanseregnskap (kjerneoppgavene knyttet til inn- og utlån) og utenfor balanseregnskapet (f.eks. handel med 

finansielle objekter som ikke inngår i bankens balanse), og der det siste kan dreie seg om de fleste operasjoner 

som drives av andre typer finansforetak. 
196 De siste 30–40 åra har det også utviklet seg en rekke andre typer finansforetak, slik som kortselskaper, ulike 

typer investerings- og pensjonsfond (gjerne omtalt som skyggebank-systemet). (Mer om dette i kapittel 10.) 



119 

 

til lån og plassering av reserver gjennom sine konti i sentralbanken, og de nyter godt av en 

rekke formelle og uformelle statlige garantier (se nedenfor). De spiller også en avgjørende rolle 

gjennom sine utlån til konsumenter, til stater og ikke minst til kapitalistiske bedrifter. Bankene 

sørger for en fleksibel tilførsel av pengekapital som gjør det mulig for private bedrifter å 

ekspandere (relativt uavhengig av på forhånd akkumulerte pengeformuer). Dette er en viktig 

betingelse for den typen kontinuerlig ekspansjon (og ekspansjonstvang) som kjennetegner 

kapitalistiske økonomier.197 Utviklingen av en nasjonal banksektor har da også historisk vist 

seg å være en viktig forutsetning for framveksten og utviklingen av kapitalistiske økonomier.198 

Bankene spiller en unik rolle i penge- og kredittsystemet, men hvordan dette skal forstås, 

er et omstridt spørsmål. Det er imidlertid enighet om at bankkonti, sammenliknet med andre 

finansielle objekter (aksjer, obligasjoner, edelmetaller, fondsandeler osv.), har en særegen form 

for «likviditet». Fordi bankene har en privilegert posisjon i forhold til sentralbanken, kan 

trekkrettigheter i banker rutinemessig «monetariseres», dvs. de kan uten videre konverteres til 

samme nominelle beløp i kontanter i den nasjonale valutaen. Dette gjelder uavhengig av om 

trekkrettigheten i banken (knyttet til en bankkonto) har sitt opphav i et opprinnelig innskudd 

eller i et lån. Når bankene utsteder et lån, gir det låntakeren en trekkrettighet som i alle 

henseender fungerer som penger, og som danner grunnlag for innskudd i andre banker. Det er 

derfor vanlig å si at bankenes utlånsvirksomhet gir dem en unik «pengeskapende evne», ex 

nihilo, en mekanisme som er bestemmende for hva som til enhver tid utgjør pengemengden i 

økonomien.199 

                                                 
197 Jf. Marx’ analyse av «kapitalens allmenne formel, P-V-P’», «Value therefore now becomes value in process, 

money in process, and, as such, capital» (Marx 1976 [1867], 256). 
198 Foretakene kan selvfølgelig også hente inn ny pengekapital andre steder enn hos bankene. For det første kan 

foretak utstede aksjer (eller andre typer eierandeler), som blir en del av selskapets egenkapital. For det andre kan 

man ta opp lån «direkte i markedet», uavhengig av bankene, f.eks. i form av såkalte obligasjonslån, ofte formidlet 

av andre typer finansforetak (forsikringsselskaper, finansieringsselskaper, pensjonsfond).  Tradisjonelt har disse 

kapitalkildene vært langt viktigere i såkalte LME-stater (Nord-Amerika og Storbritannia) enn i CME-stater (resten 

av Europa) (jf. kap. 3). De siste 20–30 åra har dette fått økende betydning, og tilsvarende redusert betydningen av 

lån direkte fra banker. Men dette rokker ikke ved bankenes unike pengeskapende evne: Også slike kapitalkilder 

vil normalt formidles av banksystemet, og vil ofte også opprinnelig stamme fra banklån (Ingham 2008, 150; Ryan-

Collins et al. 2011). Dette berører spørsmålet om bankenes unike «pengeskapende evne» som jeg kommer tilbake 

til nedenfor. 
199 Den vanlige forklaringen innenfor «standard økonomisk teori» på dette er teorien om den såkalte 

multiplikatoreffekten: Fordi bankene bare trenger å holde en liten mengde av sine innskudd i likvide midler (se 

nedenfor), vil et opprinnelig innskudd gi grunnlag for litt mindre beløp i utlån, som i sin tur genererer nye 

bankinnskudd osv. Ethvert innskutt beløp genererer derfor på aggregert nivå en mangedobbelt økning i 

pengemengden. Innenfor denne tradisjonen forstår man derfor banker som (blant flere) «financial intermediaries» 

som grunnleggende sett ikke gjør noe annet enn å allokere penger i tid og rom, fra de som har overskytende 

pengekapital (sparere), til de som mangler (låntakere). De private bankene spiller derfor en underordnet rolle i 

denne teoritradisjonen. Selv om bankinnskudd regnes som en del av pengemengden, tillegges ikke bankene noen 

pengeskapende evne. Kritikere av denne forståelsen hevder derimot at bankene har en særegen kapasitet til å skape 

penger ex nihilo, gjennom utlån (se f.eks. Ryan-Collins et al. 2011, 10ff.; Werner 2014). Dette dreier seg ikke bare 
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Bankenes tette kopling til sentralbanken og til staten betyr også at de er tett integrert 

med hverandre innenfor et territorielt avgrenset system. Jeg snakker derfor i det følgende om 

bankene innenfor den nasjonale økonomien som (den nasjonale) banksektoren eller 

banksystemet. 

Penge- og kredittsystemet innenfor den enkelte nasjonalstat er et komplekst samspill 

mellom staten og sentralbanken, private banker og andre kredittinstitusjoner, og de «ikke-

finansielle» sektorene av økonomien.200 I viktige henseender er imidlertid de private bankene 

kjernen i dette systemet. Det viser seg bl.a. ved at trekkrettigheter i banker, enten de har sitt 

grunnlag i bankinnskudd eller banklån, i økende grad har kommet til å fylle alle de fire 

hovedfunksjonene som tradisjonelt har vært knyttet til penger – de funksjonene som tidligere 

ble forstått som forbeholdt varepenger (basert på edelmetaller) og senere som sentralbankenes 

kontanter.201 I tråd med dette kan man følgelig snakke om bankkonti eller trekkrettigheter i 

banker, enten de har sitt opphav i innskudd eller i kreditt, som kredittpenger eller bankpenger, 

og som i dag er formidlet av elektroniske teknologier. Denne typen elektroniske bankpenger 

kan fungere som felles verdimål, ved at de er denominert i den nasjonale valutaen, og ligger til 

grunn for et fungerende prissystem og utlikning av gjensidige gjeld/tilgodehavender. For det 

andre har bankkonti i dag (gjennom elektroniske betalingssystemer) en helt dominerende rolle 

i alle typer handel, der nettverket av kontooverføringer mellom bankene er blitt det helt 

dominerende sirkulasjonsmiddelet, som muliggjør sirkulasjon av varer og tjenester på tvers av 

hele økonomien. For det tredje fungerer bankpenger også som betalingsmiddel, dvs. det er 

bankkonto som normalt fungerer som endelig oppgjør for sletting av gjeld og tilgodehavender. 

                                                 
om multiplikatoreffekten, fordi bankenes utlån ikke forutsetter noe korresponderende opprinnelig innskudd. I 

praksis er bankenes utlånsvolum i prinsippet relativt uavhengig av innskuddsmengden, og den er først og fremst 

begrenset av svingninger i kreditt-etterspørselen og av bankenes vurdering av potensielle låntakeres 

kredittverdighet («disintermediation»). Disse tradisjonene snakker om bankenes unike pengeskapende evne, at de 

er i den unike situasjonen at deres gjeld/tilgodehavender monetariseres innenfor det nasjonale pengesystemet. I 

denne tradisjonen må penger generelt forstås med utgangspunkt i kreditor/debitor-relasjoner (dette gjelder også 

sentralbankpenger). Bakgrunnen for denne teorien finnes hos Keynes og Schumpeter og senere heterodokse 

økonomer (se f.eks. Lipietz 1985; Aglietta 1987). For en grundig historisk drøfting, se f.eks. Ingham (2004, 134ff.). 
200 Virkemåten til systemet som helhet ligger utenfor rammen for dette arbeidet. Dette gjelder både de «tekniske» 

spørsmålene om bl.a. hvordan bankene gjennom sin utlånsvirksomhet og sin kopling til sentralbanken har en unik 

pengeskapende evne, og det teoretiske spørsmålet om forholdet mellom bankkreditt og penger. 
201 Det er vanlig å snakke om to andre hovedformer for penger i moderne samfunn, sentralbankens reserver og 

kontanter utstedt av sentralbankene, og disse til sammen betegnes som basispengemengden (Money Base eller 

M0). Sentralbankreserver består av bankenes reserver i sentralbanken og brukes bl.a. for bankenes transaksjoner 

seg imellom. Kontanter spiller fortsatt en viktig rolle, men deres rolle i varesirkulasjonen blir stadig mer marginal. 

Kontanter utgjør i dag bare noen få prosent av pengemengden i nasjonale økonomier, mens bankkonti eller 

bankpenger utgjør mer enn 95 prosent. Det er mange ulike mål på den totale pengemengden, men hvis vi tar 

utgangspunkt i den såkalte brede pengemengden M2, utgjør sedler og mynter mindre enn fire prosent av denne i 

Norge i dag (SSB, Finansielle indikatorer) (og enda lavere med andre beregningsmåter). Det er både i Norge og 

flere andre land foreslått at sentralbankene bør slutte å utstede kontanter, og at betalingsformidling bør foregå 

elektronisk. Motargumentene er i hovedsak hensynene til personvern og til risiko for systemsvikt i datasystemer.  
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Og slutt fungerer de som verdioppbevaringsmiddel, fordi bankinnskudd i realiteten (gitt et 

stabilt pengesystem) fungerer som den mest forutsigbare kilden til framtidig kjøpekraft og er 

direkte og ubegrenset konvertible i sentralbankens kontanter. 

Når bankpenger kan spille en så viktig rolle, er det altså også på grunn av deres tette 

kopling til sentralbanken, til det nasjonale penge- og valutasystemet og dermed også til staten. 

Tilliten til den enkelte bank er også en tillit til penge- og kredittsystemet – og dermed også til 

de statlige institusjonene som opprettholder det.202 Indirekte er dette også en tillit til at staten 

fører en politikk som sikrer systemets stabilitet (makroøkonomisk og finansiell stabilitet). Som 

jeg kommer tilbake til, er den enkelte banks likviditet og soliditet (og dermed alle 

trekkrettigheter i banker) i økende grad også (direkte eller indirekte) garantert av deres 

respektive nasjonalstater.203 Penger bør følgelig forstås som «a social relationship backed by 

the state» (Ryan-Collins et al. 2011, 139).204 

b) Strukturell motsigelse mellom staten og bankene 

Gjennom sin rolle i penge- og kredittsystemet fyller altså bankene helt grunnleggende 

funksjoner i økonomien som alle økonomiske aktører (kapitalistiske foretak, konsumenter) er 

direkte avhengige av. Av dette følger det at stater også er strukturelt avhengige av den nasjonale 

banksektoren: Fordi bankene har så avgjørende betydning for markedssektoren som helhet, er 

også staten avhengig av bankene for å opprettholde sine inntekter fra sektoren. 

En rekke ulike teoretiske retninger har pekt på hvordan banksektoren (og resten av 

finanssektoren) har potensielt destabiliserende effekter.205 Bankene gir fleksibel tilgang til 

pengekapital for alle slags kapitalistiske investeringer, men har derfor også en iboende 

«medsyklisk» effekt på økonomien (se f.eks. Minsky 1986, 223ff.; Goodhart 2010).206 I 

                                                 
202 Jf. her Minskys (1986) spissformulering: «anyone can create money, the problem is getting it accepted».  
203 Riktig nok kan kapital i form av penger i større eller mindre grad flyttes på tvers av landegrenser (så lenge det 

dreier seg om fritt convertible valutaer) og er derfor i mange henseender uavhengig av den enkelte stat. Men også 

penge- (og annen finans-)kapital er til enhver tid bundet til en bestemt valuta og dermed avhengig av denne statens 

garantier og økonomiske politikk. Mer om dette i neste kapittel. (EU etter 1999 er et interessant unntak fra denne 

regelen, der kontroll med felles valuta er overlatt til en overnasjonal sentralbank, men de enkelte medlemsstatene 

har fortsatt full suveren kontroll over innkreving av skatter (og budsjett- og finanspolitikk). Eurokrisa 2009–14 

viste i særlig grad at dette institusjonelle arrangementet skaper enorme politisk-økonomiske spenninger (se kap. 

10). 
204 Også Giddens (1990, 26) (som her bygger på bl.a. Simmel og Keynes) legger stor vekt hvordan penger 

forutsetter tillit, som igjen er basert på “public confidence in the issuing government.”  
205 Klassiske framstillinger er her bl.a. Fischer (1933), Polanyi (1957), Schumpeter (1994) [1954], Minsky (1982), 

Kindleberger (1996) [1978]. Se også f.eks. Reinhart og Rogoff (2009). 
206 Hvilke realøkonomiske mekanismer som ligger grunn for de konjunktursvingningene som bankene forsterker, 

er et annet teoretisk spørsmål. Marxistiske analyser legger vekt på at finansielle bobler og kriser alltid er en 
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oppgangstider kan bankene lett øke sine utlån på grunnlag av økende kredittetterspørsel, basert 

på forventninger om ytterligere vekst i profittmuligheter i framtida. Bankene kan i slike 

situasjoner øke sine utlån kraftig, så lenge de overholder begrensningene knyttet til likviditet 

og soliditet (se nedenfor). Og effekten av dette er å bidra til ytterligere vekst og ny utlånsøkning. 

Under fallende konjunkturer vil bankene av samme grunn redusere sine utlån, noe som fører til 

redusert økonomisk aktivitet og som igjen bidrar til å forsterke den økonomiske nedgangen. 

Denne medsykliske effekten av bankenes utlånsvirksomhet forsterkes av en rekke andre 

mekanismer innad i finanssektoren. Én av dem er at banker ikke bare låner ut pengekapital til 

foretak som investerer i ny produksjon av varer og tjenester (og som bidrar til BNP) det man 

kan kalle primære markeder (se f.eks. Ingham 2008, 148–49; Ryan-Collins et al. 2011, 51–52). 

Banker låner også ut penger til transaksjoner som utnytter prissvingninger eller prisforskjeller 

mellom atskilte markeder, det som kan kalles sekundære markeder.207 Denne typen 

kredittfinansiert spekulasjon retter seg i stor grad mot såkalte «formuesmarkeder», slik som 

verdipapirer eller såkalte «finansielle objekter» (aksjer, valuta, eller avledede «finansielle 

instrumenter», såkalte derivater (opsjoner, futures, osv.)), råvarer og eiendom.208 Og her spiller 

såkalt aktiva-inflasjon eller formuesinflasjon (asset-price inflation) en viktig rolle. Økende 

priser på denne typen aktiva gir sikkerhet for ny utlånsvekst motivert av spekulasjon i ytterligere 

prisstigning, og når prisene begynner å falle, virker denne mekanismen med motsatt fortegn. 

Disse markedssektorene (finans og eiendom) vil dermed også kunne delvis frikoples fra 

«realøkonomien» og utvikle etterspørselsdrevne bobler og etterfølgende sammenbrudd. Og 

denne typen boblemekanismer vil også virke tilbake på «realøkonomien» og skape 

korresponderende ustabilitet i økonomien som helhet. Dette forsterkes ytterligere av at bankene 

konkurrerer med hverandre og i oppgangstider er tilbøyelige til å øke utlånene for å 

                                                 
sekundær effekt av utviklingen i ikke-finansielle sektorer, særlig historiske endringer i profittratene som igjen er 

knyttet til utviklingen av arbeidsproduktivitet og kapitalsammensetning. I perioder kan det oppstå en 

overakkumulasjon av kapital, et overskudd av pengekapital som ikke lar seg investere i produksjon (med 

forventning om tilstrekkelig profitt) og som strømmer til finansmarkedene og kan bidra til å bygge opp finansielle 

bobler (se f.eks. Brenner 2002). Ny-schumpeterianske teorier legger større vekt på lange konjunkturer knyttet til 

teknologisk innovasjon (i kjølvannet av kriser), og at finanskapital i bestemte faser av slike bølger blir relativt mer 

selvstendig i forhold til ikke-finansielle sektorer (såkalte frenzy-perioder). Se f.eks. Carlotta Perez (2002). Disse 

spørsmålene ligger utenfor rammene av denne avhandlingen. 
207 Men disse to aspektene ved bankenes utlån (investering vs. spekulasjon) kan samtidig bare skilles analytisk fra 

hverandre. «The paradox of capitalism is that you cannot throw out the dirty water of financial speculation while 

keeping the healthy baby of real economy» (Žižek 2009, 15). 
208 Ofte vil banker foretrekke å låne penger til «spekulative» framfor til «produktive» formål fordi det (i det minste 

isolert betraktet) representerer mindre risiko, fordi sikkerhet i fast eiendom eller andre finansielle objekter gir (gitt 

at bankene opptrer uavhengig av hverandre) større sikkerhet for banken enn utlån basert på forventninger om 

selskapers framtidige inntekter. Dette gjelder særlig eiendomsmarkedet. Mellom 1980 og 2000 vokste bankenes 

utlån til eiendomsinvesteringer fra 40 til nesten 60 prosent av samlede utlån (Turner 2016, 67). De britiske 

bankenes andel av utlån til investeringer utenfor denne sektoren utgjorde i 2012 bare 14 prosent (Ibid., 63). 
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opprettholde sine markedsandeler (og de bankene som tar størst risiko, kan vokse raskere og 

høste høyere profitter enn mer forsiktige banker),209 og omvendt strammer inn på alle typer lån 

i nedgangstider. 

Banksektoren fungerer både som forutsetning for kapitalistisk vekst og som en 

«endogenous destabilizer» (Minsky 1986, 250) i økonomien.210 Vi kan her snakke om en 

motsigelsesfull avhengighet, fordi staten er avhengig av et system som har en innebygd 

tilbøyelighet til ustabilitet og kriser som undergraver grunnleggende statlige interesser. Denne 

strukturelle motsigelsen kommer til uttrykk ved at stater forsøker å forene to mål som potensielt 

er i konflikt med hverandre (jf. framstillingen av Offe, kapittel 3, se også Scharpf 2013). De har 

en grunnleggende interesse av økonomisk vekst og er avhengige av at bankene kan gi en 

fleksibel tilgang til pengekapital til investeringer i produktiv virksomhet. Men nettopp denne 

fleksibiliteten i bankenes utlånsvirksomhet er også en viktig kilde til økonomisk turbulens, som 

undergraver statens interesse i økonomisk stabilitet. Motsigelsen er på mange måter tydeligere 

i statens forhold til banksektoren enn i forholdet til andre kapitalistiske sektorer: Finanssektoren 

har både en særskilt strategisk betydning for staten, og også et særlig potensial til å fremme og 

forsterke økonomisk ustabilitet. Staten er følgelig på samme tid avhengig av å opprettholde et 

dynamisk banksystem og av å beskytte seg mot konsekvensene av denne dynamikken. 

Motsigelsen forsterkes også av at bankene på den ene side er innvevd i transnasjonale nettverk, 

som ikke kontrolleres av noen enkelt stat. Mange kriser har sitt opphav i denne typen markeder, 

samtidig som de rammer de enkelte nasjonaløkonomiene og dermed de enkelte statene. 

Motsigelsen blir også potensielt sterkere jo større den nasjonale banksektoren er, og jo viktigere 

rolle den spiller i den nasjonale økonomien. (Begge disse faktorene blir viktige temaer i de 

empiriske analysene, særlig kapittel 7 og 10.) 

Særlig viktig i vår sammenheng er at destabiliserende mekanismer knyttet til bank- og 

finanssystemet også kan ha ødeleggende konsekvenser for dette systemet selv.211 I 

oppgangstider bygges det opp ustabile gjeldsstrukturer og bobler, som i neste omgang kan slå 

                                                 
209 Såkalt asymmetrisk informasjon kan også spille en stor rolle her, dvs. at låntakeren ofte har bedre informasjon 

om risikoen knyttet til betjening av lånet enn banken som låner ut pengene. Av dette følger mekanismen med såkalt 

adverse selection, dvs. at de minst kredittverdige låntakerne er de som er mest interessert i å låne (se f.eks. Mishkin 

2013, 81) og villige til å betale mest. I perioder med vekst i kredittmarkedene vil derfor gjerne kvaliteten på lånene 

synke, særlig blant de bankene som vokser raskest.  
210 Marx understreket denne dobbeltheten ved kredittsystemet: «... the antithetical character of capitalist production 

permits actual development only up to a certain point, which is constantly broken by the credit system. The credit 

system hence accelerates the material development of the productive forces and the creation of the world market 

[…] At the same time, credit accelerates the violent outbreaks of this contradiction, crises, and with these elements 

of dissolution of the old mode of production» (Marx 1981 [1894], 572). 
211 Studier av finansiell ustabilitet bygger særlig på teoritradisjonen fra Fischer, Keynes og Schumpeter, med 

viktige arbeider av Minsky (1982; 1986) og Kindleberger (1996) [1978]. 
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over i raske prisfall, mislighold av gjeld, og i verste fall konkurser og kriser i bank- 

finanssektoren. Den moderne kapitalismens historie er preget av finansiell ustabilitet og 

«finansiell uorden» (se f.eks. Ingham 2004, 152ff.), med tilbakevendende kriser og 

sammenbrudd i finansmarkedene, slik som hyperinflasjon, valutakriser, sammenbrudd i 

finansmarkeder (verdipapirer, eiendom, råvarer) og statlige gjeldskriser (se f.eks. Reinhart og 

Rogoff 2009, 3ff.).212 

Tema i det følgende er mer spesifikt den typen kriser som innebærer at bankene opplever 

illikviditet, insolvens og konkurs, såkalte bankkriser, og når store deler av banksystemet 

innenfor en (eller flere) nasjonal(e) økonomi(er) rammes, såkalte systemiske bankkriser. Når 

det også rammer andre store finansinstitusjoner (forsikringsselskaper, meglerhus osv.), snakker 

man gjerne om (systemiske) finanskriser.213 Ofte faller også bankkriser sammen med nasjonale 

valutakriser (twin crises) og statlige gjeldskriser (triplet crises).214 Dette må ikke ses som 

eksepsjonelle hendelser, men som indre forbundet med kapitalistisk økonomi: «… as long as 

an economy is capitalist, it will be financially unstable» (Minsky 1982, 36).215 

Til forskjell fra andre typer finansiell uro er frekvensen av systemiske bankkriser relativt 

uavhengig av økonomisk utviklingsnivå (Reinhart og Rogoff 2009, 141f.). Grunnen er at banker 

har en intern kapitalstruktur (såkalt «likvid passivaside» og «illikvid aktivaside» og lav 

egenkapitaldekning) og en plassering innenfor økonomien (utsatt for konjunktursvingninger) 

som gjør dem (sammenliknet med andre typer kapitalistiske foretak og delvis også 

sammenliknet med andre finansforetak) særlig utsatt for konkursliknende tilstander. (Se mer 

om dette i avsnitt 4.2.) Det skyldes også at bankene er tett kjedet sammen gjennom gjensidige 

lån/tilgodehavender, slik at slike kriser lett blir systemiske, både på nasjonalt og transnasjonalt 

plan. Bankene er med andre ord særlig utsatt for å rammes av de økonomiske svingningene de 

selv er med å produsere. Den enkelte bank har interesse av en ekspansjon som rammer den selv 

særlig hardt når finansielle bobler bryter sammen. Banksystemet kan ses som et særlig typisk 

område for kausale mekanismer knyttet til aggregering og kjennetegnet av kontrafinalitet: 

                                                 
212 Eichengreen og Portes (1987) definerer finanskriser slik: «[…] a disturbance to financial markets, associated 

typically with falling asset prices and insolvency among debtors and intermediaries, which spreads through the 

financial system, disrupting the market’s capacity to allocate capital.»  
213 De nordiske bankkrisene på 1990-tallet var kriser i de nasjonale banksystemene, og hadde i hovedsak nasjonale 

årsaker, mens bølgen av bankkriser 1930–33 og 2007–2010 omfattet store deler av det internasjonale 

finanssystemet, og var sterkt knyttet til strukturelle kriser i verdensøkonomien. I begge tilfeller var bankkrisene en 

del av større finanskriser som også omfattet forsikringsbransjen, aksjemarkedet, boligmarkedet osv. 
214 F.eks. kan bankkrise føre til valutakrise pga. tap av tillit til valutaen og kapitalflukt, eller omvendt at f.eks. 

kapitalflukt og spekulasjon mot valutaen fører til høy rente og bankkrise. Se f.eks. Kaminsky og Reinhart (1999). 

Dette går i mange tilfeller sammen med kraftig økning av statsgjeld og gjeldskriser. 
215 Historiske oversikter over ulike typer finansielle kriser og frekvensen av dem finnes bl.a. i Kindleberger (1986), 

Laeven og Valencia (2012), Reinhardt og Rogoff (2009), Caprio og Klingbiel (1996). 
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Beslutninger av de enkelte bankene, som hver for seg er rasjonelle, fører (over tid) til 

ødeleggende konsekvenser på aggregert nivå.216 

På grunn av bankenes strategiske posisjon kan systemiske bankkriser ha spesielt 

ødeleggende virkninger for realøkonomien, på kort sikt (stans i betalingssystemer og 

kredittgiving, kapitalflukt, prisfall på formuesmarkeder og i verste fall økonomisk kaos) og 

lengre sikt (fallende investeringer og vekstrater) (Reinhart og Rogoff 2009, xliv). Slike kriser 

truer derfor (direkte eller indirekte) de to sentrale betingelsene for statens egen makt, dens 

inntekter og finansielle stilling (akkumulasjon) og demokratiske oppslutning (legitimitet).  

In capitalist democracies, governments depend on the confidence of their voters. But to 

maintain this confidence they also depend on the performance of their real economies, 

and, increasingly, on the confidence of financial markets. (Scharpf 2013, 108) 

Parallelt med utviklingen av moderne banksystemer har derfor offentlige myndigheter 

(regjeringer, administrative apparater, sentralbanker) innført reguleringer både for å øke 

stabiliteten og forebygge bankkriser. Men slike reguleringer har, med unntak for enkelte 

perioder (se kapittel 6), likevel ikke kunnet forhindre at kriser stadig oppstår med ujevne 

mellomrom.217 Offentlige myndigheter har derfor også i økende grad blitt tvunget til å 

intervenere for å begrense omfanget og redusere skadevirkningene, bl.a. ved å redde banker fra 

konkurs.218 

Bankkriser og statenes håndtering av dem kan følgelig analyseres som særlig typiske 

utslag av den strukturelle avhengigheten, og strukturelle motsigelsen, mellom staten og 

bankene: Statene legger de institusjonelle betingelsene for finansielle mekanismer som i 

bestemte situasjoner undergraver betingelsene for dens egen makt, og som krever «motsatte» 

statlige inngrep.219 Stater har av hensyn til akkumulasjon og legitimitet interesse av et 

«dynamisk» privat banksystem, men når dynamikken undergraver statenes egen makt, har de 

utfra de samme hensynene grunnleggende interesse av å intervenere. Sagt på en annen måte: 

Bankenes sentrale posisjon i økonomien er muliggjort av statlige institusjoner, og (som vi skal 

                                                 
216 Se f.eks. Jon Elsters analyse av kontrafinalitet (1978, 106ff.). Jf. her Alan Greenspans kjente formulering: «the 

worst loans are made at the top of the business cycle.» 
217 «… a financial system can collapse under the pressure of greed, politics and profits no matter how well regulated 

it seems to be» (Reinhart og Rogoff 2009, 292). 
218 Statene er også selv aktører i finansmarkedene, særlig gjennom sine låneopptak, og bankkriser kan også være 

direkte forårsaket av staters egne disposisjoner. Bankkriser opptrer derfor ofte i kombinasjon med nasjonale 

valutakriser (og statlige gjeldskriser), såkalte twin crises, der kapitalflukt og spekulasjon mot valutaen fører til høy 

rente og bankkriser. (Sammenhengen kan også være den motsatte, at bankkriser fører til valutakriser pga. tap av 

tillit til valutaen og kapitalflukt.) Se f.eks. Kaminsky og Reinhart (1999). Tema i det følgende vil imidlertid være 

begrenset til å se på virkningene av bankkriser for staten og hvordan staten forsøker å håndtere dem. 
219 Forholdet mellom strukturer og kausale mekanismer er diskutert i kap. 1. 
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se nærmere på nedenfor) er denne posisjonen i neste omgang bakgrunnen for at den samme 

staten tvinges til å redde dem fra kriser. Bankenes tette relasjoner til staten er altså dels en 

forutsetning for og dels en konsekvens av deres nøkkelrolle i økonomien. 

Noen vil muligens innvende at dette bryter med forutsetningene ovenfor om statens 

autonomi overfor private økonomiske interesser, og at statens avhengighet av bankene stemmer 

bedre med den typen instrumentalistiske og funksjonalistiske statsteorier som ble kritisert 

ovenfor (se særlig del 2.1).220 For viser ikke staters intervensjon i bankkriser at statsapparatet 

tvert imot er dominert av bankenes partikulære interesser? Mange har i tråd med dette forklart 

statens støtte til bankene med at finanseliter og statseliter rekrutteres fra de samme sosiale 

klassene,221 at det er personlige eller institusjonaliserte bånd mellom statens ledelse og de 

største bankene (såkalt crony capitalism, se f.eks. Kang 2002) eller at statsapparatet og 

finanskapitalen opptrer som en funksjonell eller organisatorisk enhet.222 Det perspektivet som 

legges til grunn her (og som jeg skal gi belegg for i de historiske analysene), skiller seg 

imidlertid fra dette på to viktige punkter: For det første kan staters håndtering av bankkriser 

tvert imot kan ses som særlig klare eksempler på statens relative autonomi og dens kapasitet til 

å handle strategisk uavhengig av partikulære kapitalinteresser. Selv direkte statlig støtte til 

insolvente banker bør ikke primært forstås som gavepakker til eierne, men forklares med at det 

er i statens egen «allmenne» interesse å opprettholde finansiell stabilitet (for å sikre 

akkumulasjon og legitimitet). For det andre skal jeg forsøke å vise at det aldri vil være noen 

klare svar på hvilke former for intervensjoner som vil være i statens interesse. Forholdet mellom 

staten og bankene er ikke preget av noen funksjonell stabilitet eller likevekt, og aller minst i 

forbindelse med systemkriser. Håndtering av slike kriser vil derfor (som vi skal se nedenfor) 

alltid være grunnleggende motsigelsesfulle prosesser (se f.eks. Streeck 2010). 

Statens forhold til bankene kan ses som et særlig utpreget tilfelle av Polanyis doble 

bevegelse, av en dialektikk mellom markedsekspansjon og tilbakevendende kriser på den ene 

side og forsøk på statlige reguleringer og intervensjoner på den andre. Håndtering av bankkriser 

kan i tråd med dette analyseres som en polanyisk motbevegelse, knyttet til re-embedding av 

                                                 
220 Som jeg var inne på (kap. 2), er riktig nok staten alltid også en arena for interessekamp, der sterke 

kapitalinteresser (gjennom «korporative kanaler») kan ha uforholdsmessig stor politisk innflytelse. Men dette betyr 

ikke at statens politikk normalt vil være ensidig diktert av nettopp finanskapitalens interesser, på bekostning av 

interessene til andre kapitalistiske sektorer. 
221 I forlengelse av f.eks. Miliband (1969). 
222 Den klassiske versjonen av dette synet finner vi hos Hilferding (1973) [1910] og Lenin (1964) [1916]. For en 

teoretisk og empirisk kritikk, se Lapavitsas (2009). Slike intervensjoner kan heller ikke rent allment forklares med 

at de fremmer politikernes egne interesser i å oppnå gjenvalg, slik de forklares innenfor public choice-tradisjonen 

i statsvitenskap (jf. kap. 1). Jeg skal tvert imot vise at denne typen politikk kan svekke oppslutningen om de 

aktuelle regjeringene (se kap. 9). 
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markeder. Giddens, Offe og Streeck har på sin side (jf. del 3.4) vist hvordan begrepet om 

strukturell motsigelse kan brukes som utgangspunkt for empiriske analyser av økonomisk 

politikk. Den samme tilnærmingen kan brukes i analyser av statens rolle i bankkriser, der staten 

i særlig grad tvinges til å intervenere i mekanismer som ligger utenfor dens kontroll. 

Bakgrunnen er som nevnt at staten er i en tvetydig posisjon der den er henvist til å realisere 

potensielt uforenlige målsettinger. På den ene side har staten (for å sikre akkumulasjon og 

legitimitet) interesse av å opprettholde et dynamisk kredittsystem, med interne mekanismer som 

det ligger utenfor statens makt å kontrollere. På den annen side har den (for å sikre 

akkumulasjon og legitimitet) interesse av å hindre de ødeleggende virkningene av denne 

dynamikken. Under bankkriser blir disse to hensynene vanskelig å forene og kan stå i direkte 

motsetning til hverandre. Statens politikk blir følgelig preget av målkonflikter, interne 

inkonsistenser og negative (og til dels selvundergravende) uintenderte konsekvenser. 

Jeg skal nedenfor særlig knytte an til de to typene motsigelsesfulle politiske mekanismer 

jeg var inne på forrige kapittel (del 3.4). Jeg skal først (4.3) ta utgangspunkt i Polanyis teori om 

dobbeltbevegelse og hans tese om at motbevegelsen vil være preget av reaktive og improviserte 

tiltak, som i sitt innhold ofte bryter radikalt med de prinsippene som ellers gjelder for statens 

rolle i en selvregulerende markedsøkonomi. Deretter (4.4) skal jeg (med utgangspunkt Offe og 

Habermas) analysere motsigelser som følger av selve krisehåndteringen. Poenget her er at 

statens politikk for finansiell stabilitet kan ha negative uintenderte konsekvenser som i neste 

omgang fører til mer ustabilitet (selvundergravende strategier), eller undergrave andre 

grunnleggende statlige interesser (akkumulasjon og legitimitet). 

4.2 Bankkriser 

Jeg skal først se nærmere på noen grunnleggende trekk ved bankkriser.223 Hva er årsaken til 

slike kriser og hvorfor har de en så dramatisk selvforsterkende «logikk»? Som pekt på ovenfor, 

kan bankkriser på ingen måte forklares uten å se dem i sammenheng med utviklingen innenfor 

de ikke-finansielle sektorene av økonomien, og med politisk-institusjonelle forhold. Men 

uavhengig av slike historisk-økonomiske årsaker, som alltid dreier seg om et samspill mellom 

                                                 
223 Her og i resten av kapitlet bygger jeg på de samme teoretiske retningene som ovenfor (institusjonell og 

«heterodoks» økonomisk teori og historie, historisk sosiologi osv.). Mer spesifikt bygger jeg på teorier og 

historiske analyser av bankkriser og krisehåndtering, bl.a. Østrup (2008), Reinhart og Rogoff (2009), Kindleberger 

(1996) [1978], Calomiris, Klingebiel og Laeven (2005). 
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en rekke ulike politiske og økonomiske mekanismer, har bankkriser mange av de samme 

utløsende årsakene som har å gjøre generelle mekanismer internt i banksystemet. Dels har det 

å gjøre med bankenes spesielle funksjon i økonomien og uintenderte aggregateffekter innenfor 

banksystemet (kontrafinalitet). Dels skyldes det bankenes helt særegne interne kapitalstruktur 

(sammenliknet med andre kapitalistiske foretak), som (hver for seg) gjør dem særlig sårbare for 

kriser, de er fragile by design (Calomiris og Haber 2014). 

Vi kan ta utgangspunkt i noen generelle prinsipper i økonomisk lovgiving. Som alle 

andre kapitalistiske foretak kan banker risikere å havne i en situasjon med insolvens og konkurs. 

Insolvens omfatter to elementer, dels at man ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser 

(illikviditet) og dels at gjelden overstiger verdien av eiendeler (underdekning). Det er i tråd med 

dette vanlig å skille mellom to kilder til insolvens i banker, og i tråd med dette to typer 

bankkriser, som kan skyldes to ulike mekanismer: likviditetskriser og soliditetskriser. 

Likviditetskriser oppstår dersom bankene ikke klarer å oppfylle sine gjeldsforpliktelser 

etter hvert som de forfaller, og da særlig kundenes etterspørsel etter kontanter. Den «klassiske» 

historiske formen for akutte bankkriser er likviditetskriser knyttet til såkalte «bankrun» eller 

bankpanikk. Her vil et stort antall kunder brått trekker ut innskudd (enten som kontanter eller 

som overføringer til andre banker), med det resultat at banken går tom for likvide midler og for 

reserver i sentralbanken. Resultatet er en likviditetskrise (eller cash flow insolvency) og 

potensiell konkurs for banken. 

Grunnen til at banker er særlig utsatt for denne mekanismen, ligger i den særegne 

strukturen av gjeld og tilgodehavender i bankenes balanse, som gjør at den enkelte bank på en 

helt avgjørende måte er avhengig av innskyternes tillit. På den ene side består en vesentlig del 

av bankenes gjeld av kundenes innskudd, som er tilgjengelige for innskyterne på kort varsel og 

til det pålydende nominelle beløpet (til forskjell fra andre typer langsiktig gjeld som kan 

reforhandles). Men siden det under normale forhold bare er en svært liten del av innskuddene 

som til enhver tid (netto) trekkes ut, trenger bankene bare å holde seg med likvide reserver 

(kontanter og sentralbankreserver) som utgjør en minimal andel av samlede innskudd (såkalt 

fractional reserve banking). Basert på erfaring med kundenes atferd, trenger dette bare å være 

noen få prosent av samlede innskudd. På den annen side er størstedelen av bankens eiendeler 

bundet til utlån med lang løpetid, og som ikke kan kreves innløst på kort varsel. Bankene 

kjennetegnes derfor av en såkalt «maturity mismatch», mellom kortsiktig gjeld, i form av 

innskudd (f.eks. lønnskonti) og annen kortsiktig gjeld, og eiendeler i form av langsiktige utlån 

(f.eks. boliglån over 25 år). 
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Det dreier seg altså om en potensiell motsetning mellom en sterkt likvid passivaside 

(innskudd) og en svært lite likvid aktivaside (utlån) av balansen. Dette er ikke noe problem så 

lenge kundene har tillit til bankens evne til å konvertere bankinnskudd til kontanter, og derfor 

heller ikke gjør det. 224 Men dersom denne tilliten av en eller annen grunn skulle svikte, kan 

derimot kundene reagere med å trekke ut sine innskudd i stor skala (enten i form av kontanter 

eller i form av overføringer til andre banker), og da går banken raskt tom for likvide reserver 

og vil være ute av stand til å møte forpliktelsene overfor innskyterne.  

Likviditetskriser kan lett spre seg mellom banker og bli systemkriser. Dels skyldes det 

at mistillit til enkeltbanker vanskelig lar seg skille fra tilliten til banksystemet som helhet, slik 

at mistillit sprer seg bankene imellom. Dels skyldes det at bankene for å sikre sine løpende 

behov for likvide midler, er avhengige av å låne penger av hverandre fra dag til dag innenfor 

det såkalte interbankmarkedet, der bankenes likviditetsbehov fra dag til dag utliknes. Dersom 

enkelte banker innenfor dette systemet får likviditetsproblemer (eller at bestemte 

finansmarkeder kollapser), kan det lett føre til at ingen banker tør låne penger av hverandre av 

frykt for at de kan være eksponert for disse tapene, og dermed kan det oppstå akutte 

likviditetsproblemer i hele banksystemet.225 

Neste spørsmål er hva som uløser slike likviditetskriser. I prinsippet kan de oppstå 

spontant og ramme banker som ellers ville vært solide. Det fins en omfattende litteratur om 

hvordan slike kollektivt irrasjonelle prosesser kan forklares som aggregerte utfall av 

individuelle aktørers rasjonelle beslutninger. En klassiker her er Robert K. Mertons analyse av 

bankpanikk som et eksempel på den mekanismen han betegner som selvoppfyllende profeti:226 

Oppfatningen av banken som ikke-likvid blir sann som konsekvens av de handlingene som er 

basert på denne oppfatningen. Så lenge tilliten til banken er udiskutabel, er det for hver enkelt 

bankkunde rasjonelt å beholde sine innskudd, men dersom man forventer at den tilliten vil gå 

tapt (enten man anser denne oppfatningen som velbegrunnet eller ikke), er det rasjonelt å være 

                                                 
224 Så lenge banker driver fractional reserve banking, kan det alltid oppstå usikkerhet om bankenes likviditet hos 

enkeltkunder, men uten at dette fører til bankpanikk. I 2016 tok en norsk bankkunde ut 5,5 millioner kroner av sin 

bankkonto og plasserte i en bankboks, av frykt for bankens (og de norske reservefondene) soliditet. Saken ble 

omtalt i pressen pga. en rettstvist med banken om gebyret på 0,25 prosent for transaksjonen, tilsvarende ca. 14 000 

kroner (Aftenposten 26.05.17). 
225 Denne formen for likviditetskrise gjorde seg kraftig gjeldende på internasjonalt nivå under finanskrisa høsten 

2008. Usikkerheten rundt hvem som var eksponert for tap i markedene for bestemte derivater, gjorde at ingen 

lenger hadde tillit til å låne ut penger til hverandre. Også norske banker fikk alvorlige likviditetsproblemer, selv 

om de i utgangspunktet var utsatt for svært små tap. 
226 Han bruker nettopp bankpanikk som paradigmatisk for denne mekanismen, og bygger på det såkalte Thomas-

teoremet: «Når mennesker definerer situasjonen som virkelig, er den virkelig i sine konsekvenser.» Se Robert K. 

Merton (1957, 475ff.). Denne analysen er videreført av bl.a. James S. Coleman (1994, 215ff.). 
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først i køen, uavhengig av de andre kundenes atferd.227 I historiske analyser er det særlig den 

såkalte monetaristiske tradisjonen som har interessert seg for likviditetskriser, og mange har 

ønsket å avgrense betegnelsen bankkrise til disse tilfellene av bankpanikk (Friedman og 

Schwartz 1963).228 

Men disse teoriene forsøker i liten grad å gjøre rede for de bakenforliggende årsakene 

som setter i gang denne typen selvforsterkende mekanismer. Det er historiske eksempler på at 

likviditetskriser har oppstått spontant, men bankpanikk rammer oftest banker som i 

utgangspunktet har tapt penger. Og systemkriser med sammenbrudd i interbanksystemet (som 

i 2008) går sammen med mer omfattende kriser som også er soliditetskriser.229 

Soliditetskriser skyldes bankenes tap på utlån. Når låntakerne er ute av stand til å betjene 

sin gjeld, vil bankene tape renteinntekter, og i verste fall måtte avskrive hele eller deler av 

lånebeløpet som tapt. Banker setter av egne fond som buffere som normalt absorberer slike tap, 

basert på risikovurderinger og etter krav fra offentlige myndigheter (se kapittel 4.4). Men hvis 

tapene vokser over et visst nivå, vil verdien av bankens eiendeler (som i hovedsak er bundet til 

utlån) ikke lenger være større enn bankens gjeld (innskudd, annen gjeld). Banken har da tapt 

sin egenkapital og er ikke lenger solid i regnskapsteknisk forstand, og vi har en akutt 

                                                 
227 Spørsmålet er like fullt hva som setter denne prosessen i gang. En utbredt forklaring er basert på teorien om 

såkalt asymmetrisk informasjon eller informasjonsskjevhet. Fordi innskyterne ikke (uten betydelig ressursbruk) 

kan skaffe seg innsikt i bankens økonomiske stilling, kan det være rasjonelt å trekke ut innskudd på mistanke (se 

f.eks. Jacklin og Bhattacharya 1988). Dels kan bankpanikk ha et enda svakere grunnlag: Bare forventningen om 

at andre (gjerne på åpenbart sviktende grunnlag) vil trekke ut sine innskudd, vil gjøre det rasjonelt å trekke ut sine 

egne raskest mulig for ikke å komme sist i køen. En innflytelsesrik teori i denne sammenhengen er den såkalte 

Diamand-Dybvig-modellen, som gir en spillteoretisk forklaring på likviditetskriser. Bankpanikk kan forklares som 

en aggregert effekt av økonomiske aktørers rasjonelle beslutninger, basert på deres forventninger om de andres 

innskyternes atferd, og at det derfor dreier seg om et spill med flere såkalte likevektspunkter (multiple equilibrium 
game). Dette kan forklare at «… a bank run […] is caused by a shift in expectations, which could depend on almost 

anything, consistent with the apparently irrational observed behaviour of people running on banks» (Diamond og 

Dybvig 1983, 404). Følgelig er banker alltid potensielt ustabile institusjoner, og grunnleggende avhengig av 

systemisk tillit. 
228 Ifølge Anna Schwartz (1987) bør andre former for finansiell uro analyseres som helt andre fenomener og 

betegnes som «pseudo-financial crises». Denne retningen er særlig opptatt av sentralbankens pengepolitikk som 

årsak til finanskriser, i første rekke situasjoner med for rask reduksjon i pengemengden. Hun argumenterer i tråd 

med dette (i 1987) for at egentlige finanskriser ikke hadde funnet sted i USA siden 1931, og i Storbritannia ikke 

siden 1966, og at de senere krisene i realiteten er pseudo-kriser. I denne betydningen kan heller ikke de 

skandinaviske bankkrisene på 1990-tallet betegnes som egentlige bankkriser. For en kritikk av denne analysen, se 

Knutsen (2007, 75). 
229 Bordo og Landon-Jane (2010) argumenter for at den amerikanske 1930-tallskrisa i stor grad også dreide seg 

om en soliditetskrise. Den akutte verdenskrisa i 2008 kan derimot ses som primært en likviditetskrise, men til 

grunn for det lå en soliditetskrise pga. utlånstap, blant annet i det amerikanske boligmarkedet. Soliditetskriser kan 

altså utløse likviditetskriser som i neste omgang gjør soliditetskrisa dypere (se også Østrup 2008, 394; Goodhart 

2002). Ved sviktende likviditet kan banker også bli tvunget til å selge unna lån i stor skala, og kan være tvunget 

til å redusere prisene (såkalt «fire-sale») til et nivå der bankens samlede eiendeler faller under verdien av dens 

gjeld. 
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soliditetskrise.230 Banker er utsatt for soliditetskriser fordi de, sammenliknet med alle andre 

typer kapitalistiske foretak, har svært lav egenkapitaldekning, som de siste tiåra har ligget på 

ca. fem prosent av samlet forvaltningskapital.231 Dersom en bank i en slik situasjon må avskrive 

verdier tilsvarende fem prosent av utlånene (eller at den gjennomsnittlige verdien av alle 

panteobjekter synker tilsvarende), betyr det at bankens gjeld overstiger verdien av dens 

eiendeler (underdekning), dvs. at bankens egenkapital er negativ.232  

Bankenes balanse er avhengig av bedrifters framtidige avkastning, konsumenters 

inntekter, verdien av panteobjekter osv., og soliditetskriser utløses ofte av 

konjunktursvingninger. Som nevnt bidrar bankenes utlånsvirksomhet også til å forsterke slike 

svingninger, som i neste omgang rammer bankene selv. Innenfor teoritradisjoner som 

analyserer finansiell ustabilitet, blir derfor bankkriser analysert som en del av økonomiske 

prosesser, der den viktigste årsaken er oppbygging av ustabile gjeldsstrukturer, og økende 

kredittrisiko for bankene (se f.eks. Minsky 1986). 

Under stabile økonomiske forhold bidrar bankene til å spre risiko knyttet til 

investeringer fordi den kan absorbere («sosialisere») tap knyttet til en forutsigbar andel av 

utlånsmassen.233 Men dette har klare grenser fordi bankene i hovedsak låner ut penger innenfor 

samme nasjonaløkonomi og innenfor de samme bransjene, med samme konjunkturforløp. 

Fallende konjunkturer rammer derfor ofte bankene særlig hardt, fordi de ofte er tungt involvert 

i de sektorene som vokste raskest (og derfor hadde størst lånebehov) i den forutgående boomen 

(ikke minst innenfor finans- og eiendomsmarkeder), og utlånstap kan raskt mangedobles.234 

                                                 
230 Egenkapital må primært forstås som et regnskapsteknisk begrep, som er definert som differansen mellom 

verdien av samlede bokførte eiendeler (aktiva) og gjeld (passiva). Bankers eiendeler består, i tillegg til utlånene, 

av sentralbankreserver, kontanter, finansielle eiendeler (f.eks. statsobligasjoner) og andre eiendeler (f.eks. 

bygninger, investeringer). Gjelden består i hovedsak av innskudd og gjeld til andre finansinstitusjoner. 
231 Gjennomsnittlig egenkapitaldekning for vestlige banker ligger på omkring seks prosent av forvaltningskapitalen 

(og lå omkring 1990 enda lavere). Nivået var riktig nok langt høyere under den klassiske liberale epoken (20–25 

prosent) (se kap. 6), men like fullt lavt sammenliknet med dagens gjennomsnitt for andre typer aksjeselskaper, 

som ligger på gjennomsnittlig 38 prosent. Det er kostbart for bankene å øke denne egenkapitalandelen, og som vi 

skal se, er det lite sannsynlig at den økes uten pålegg fra offentlige myndigheter. De såkalte Basel III-reglene (se 

nedenfor) stiller krav om at egenkapitalandelen over tid økes til åtte prosent. (Mer om dette i senere kapitler.) 
232 I tillegg til utlånstap kan banker i forbindelse med konjunktursvingninger tape store summer på sine egne såkalte 

utenom balanse-operasjoner, dvs. virksomhet som ikke omfatter utlånsvirksomheten og ikke inngår i 

balanseregnskapet, slik som egenhandel med ulike finansobjekter. Et kjent nylig eksempel er krisa i britiske Baring 

Bank i 1995 som en følge av spekulativ derivathandel i Asia (Leeson-skandalen). 
233 Vi kan si at bankene bidrar til å «sosialisere» låntakerens private tap (f.eks. etter en mislykket investering) ved 

at de fordeles på alle bankens kunder, eller, som vi skal se, evt. på hele økonomien dersom bankens tap i siste 

instans må dekkes inn av sentralbanken eller offentlige budsjetter. 
234 I forbindelse med flere av de største bankkrisene i OECD-området de siste 30 åra har vi typisk nok sett en 10-

20-dobling av utlånstapene i prosent av utlån (f.eks. i Sverige fra 0,4 prosent i 1988 til 5,6 prosent i kriseåret 1992, 

i Japan fra 0,1 prosent i 1991 til 1,3 prosent i 1997) (se Østrup 2008, 168). I forkant av bankkriser ser man typisk 

en mangedobling av misligholdte lån og såkalt «non-performing loans» (der låneutgiftene ikke er betjent de siste 

90 dagene). (Om bankenes tap under de to norske krisene, se kapittel 5.) 
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Risikoen (risk) knyttet til slike overordnede svingninger på systemnivå kan i noen grad beregnes 

på forhånd, men det dreier seg alltid også om en grunnleggende ikke-kalkulerbar usikkerhet 

(uncertainty) (Keynes 1997 [1936], 147ff.). Historiske data gir godt belegg for at utbruddet av 

bankkriser følger etter toppunktet i konjunktursykler. 

Den såkalte Kindleberger-Minsky-modellen gir en formalisert framstilling av hvordan 

finanskriser (og bankkriser) utvikler seg gjennom flere faser.235 I den første fasen, forskyving 

(displacement), (1) skjer det avgjørende ytre («eksogene») endringer som gir nye 

profittmuligheter i vesentlige deler av økonomien (f.eks. internasjonal oppgangsperiode, 

teknologiske endringer, rask omlegging av statlige reguleringer osv.). Økte investeringer fører 

til økning av bankenes utlån og til en fase med oppgang (boom) (2) i økonomien. Under en slik 

vekstperiode vil det være en økende grad av spekulativ finansiering, og investeringer basert på 

forventninger om ytterligere oppgang, og økende utlån til såkalte sekundære markeder. Dette 

forsterkes gjennom formuesinflasjon og dermed stadig økende (reell) gjeldsgrad («over-

indebtedness) (se kapittel 4.1). Oppgangen kan under bestemte omstendigheter gå over i en 

spekulativ fase kalt overtrading eller finansiell boble (3). Bankene bidrar her til en økende grad 

av det Minsky kaller ponzi-finansiering, lån der inntektene fra investeringen ikke er 

tilstrekkelige til å dekke renteutgiftene og derfor er avhengige av ytterligere låneopptak.236 På 

denne måten øker sårbarheten overfor prisfall og renteøkninger. Etter hvert vil et økende antall 

spekulanter trekke seg ut av de aktuelle markedene («rush for liquidity») og prisene flate ut, og 

man får en periode med usikkerhet (distress) (4), der selv små hendelser (enkeltkonkurser, 

svindelsaker osv.) kan utløse et brått omslag (revulsion) (5) der prisene begynner å falle og 

investorer i stort antall forsøker å trekke seg ut, mange selger med store tap og antallet 

konkurser øker (det såkalte «minsky-moment»). Man er da over i den siste fasen sammenbrudd 

(discredit) (6), med akutte kriser og panikk i markedene. De samme mekanismene som til 

sammen førte til oppgangen, gjør seg her gjeldende med motsatt fortegn, og gir fallende 

formuespriser, investeringer og produksjon. Bankers (og andre kreditorers) tap øker drastisk, 

bl.a. fordi eiendeler som tjener som sikkerhet for lån, faller i pris mens lånene beholder sin 

nominelle pris, slik at belåningsgraden øker tilsvarende (såkalt gjeldsdeflasjon). Bankene bidrar 

til å forsterke også disse mekanismene ved å være tilbakeholdne med å gi nye lån, eller ved å 

selge unna aktiva (eller tvinge lånekundene til å selge) til kraftig reduserte priser («fire-sale»), 

                                                 
235 Framstillingen her er basert på Kindleberger (1996) [1978], kap. 2 og Minsky (1982). Jeg skal nedenfor bruke 

denne modellen til å sammenlikne to norske bankkriser (se kap. 5.1). 
236 Ikke ulikt enkle pyramidespill og med samme nødvendige (men ikke forutsigbare) sammenbrudd. 
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som bidrar til ytterligere prisfall og forverring av krisa, og ytterligere utlånstap, med gjensidig 

forsterkning mellom banker. I denne fasen kan det oppstå systemiske bankkriser. 

Soliditets- og likviditetskriser har altså å gjøre med to ulike årsaksmekanismer, som dels 

opptrer hver for seg, dels i ulike kombinasjoner. Det er likevel vanlig å se på utlånstap og 

sviktende soliditet som den mest grunnleggende årsaken til alle typer bankkriser, og at 

likviditetskriser vanligvis oppstår som et resultat av dette. Bankkrisene i OECD-området i 

etterkrigstida har da også hovedsak vært soliditetskriser forårsaket av bankenes tap på utlån. De 

har dessuten i liten grad vært fulgt av likviditetskriser med bankpanikk (se f.eks. Reinhart og 

Rogoff 2009, 141ff.).237 Som vi skal se nedenfor (4.3), er en viktig grunn til dette etablering av 

nye statlige reguleringer av bankene. 

4.3 Krisehåndtering og motsigelser 

Som jeg var inne på, er bankene tett sammenvevd med den nasjonale økonomien og med det 

nasjonale pengesystemet. Tilliten til den enkelte bank har derfor nær sammenheng med tilliten 

både til hele det nasjonale penge- og kredittsystemet, og til hele den nasjonale økonomien. 

Tilliten til bankene bygger følgelig også på en tilliten til vertslandets økonomiske politikk, dets 

evne til å sikre makroøkonomisk stabilitet og stabile statsfinanser (skatteinntekter, evne til å 

betjene gjeld, stabilt prisnivå, stabil valutakurs osv.). Stabile banksystemer henger derfor 

grunnleggende sammen med sterke og politisk stabile stater, og omvendt er det i svake og 

ustabile stater stor tilbøyelighet til finansiell uro (se f.eks. Ingham 2004, 152ff.). 

I utgangspunktet er derfor stabil økonomisk utvikling den viktigste forutsetningen også 

for finansiell stabilitet. Raske konjunktursvingninger øker risikoen for bankkriser, og en 

politikk som fremmer makroøkonomisk stabilitet, er også den mest grunnleggende 

forutsetningen for å hindre bankkriser. Det er her særlig viktig å hindre at perioder med rask 

oppgang utvikler seg til finansielle bobler. Dette gjelder både finanspolitikken, valutapolitikken 

og penge- og kredittpolitikken, og da særlig sentralbankenes forsøk på å regulere bankenes 

                                                 
237 De skandinaviske bankkrisene på 1990-tallet var typiske soliditetskriser, der en rekke banker tapte 

egenkapitalen, men uten særlige tilløp til bankpanikk (se kap. 5–8). Det har vært en stor debatt om hvorvidt 

bankkrisa i USA på begynnelsen av 1930-tallet primært var en likviditetskrise (pga. bankpanikk) eller 

soliditetskrise (pga. utlånstap). Den vanligste forklaringen på den globale finanskrisa 2007–2009 er at den i 

utgangspunktet skyldtes tap på utlån, først i det amerikanske boligmarkedet (og deretter i en rekke andre land), 

men at krisa deretter spredte seg og ble forsterket i form av en akutt likviditetskrise da det internasjonale markedet 

for kortsiktige lån bankene imellom brøt sammen. Et av de få eksemplene på bankpanikk under denne krisa var i 

den britiske banken Northern Rock i september 2007. (For en nærmere drøfting, se kapittel 10.3.) 
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utlån (bl.a. gjennom rentenivået i sentralbanken). Statens evne til å føre en slik politikk 

(akkumulasjon) henger igjen nøye sammen med politisk stabilitet (legitimitet) og omvendt, 

finanskriser springer ofte ut av politisk ustabilitet (se f.eks. Vaugirard 2007).238 

Men som vi har sett, har moderne banksystemer relativt uavhengig av statens 

økonomiske politikk, alltid et potensial for kriser, som både skyldes bankenes interne 

kapitalstruktur og deres funksjon i økonomien. Systemiske bankkriser undergraver potensielt 

betingelsene for statens egen maktposisjon, både inntektsgrunnlaget (akkumulasjon) og 

oppslutningen om den politiske ledelsen (og det politiske systemet) (legitimitet). På kort sikt 

kan bankkriser føre til stopp i bankenes kontantutbetalinger og utlån, tap av bankinnskudd, 

sammenbrudd i betalingssystemer, krakk i formuesmarkeder (akkumulasjon),239 og dermed 

også til politiske kriser og sosiale opprør (legitimitet).240 På lengre sikt kan bankkriser føre til 

svakere vekst (som i seg selv svekker oppslutningen om staten (legitimitet)) og til lavere 

skatteinntekter, høyere utgifter og økende statsgjeld (akkumulasjon).241 I neste omgang kan de 

føre til nedskjæringer i velferdsytelser, valgnederlag for regjeringen, eller i verste fall 

destabilisering av hele det politiske systemet (legitimitet).242 Stater har derfor en fundamental 

interesse både av å forebygge kriser (ex ante) og å håndtere kriser og hindre at de eskalerer (ex 

                                                 
238 Dette er særlig et kjennetegn ved finanskriser i «emerging economies» utenfor OECD-området, f.eks. Mexico 

(1994–97), Brasil (1994–96), Argentina (1995, 2001–2), Tyrkia (2000), Russland (1998–99). 
239 Det har vært hevdet at bankkriser primært fører til fall i nominelle finansielle verdier som i prinsippet ikke 

trenger å ha store konsekvenser for realøkonomien, men i utviklede økonomier er bankene så tett sammenvevd 

med ikke-finansielle sektorer at økonomien som helhet kan rammes hardt. Akutte likviditetskriser med tapping av 

bankinnskudd eller sammenbrudd i interbankmarkedet vil isolert sett skape en rekke selvforsterkende effekter 

(«omvendt multiplikator-effekt») for hele økonomien og drastiske reduksjoner i økonomisk aktivitet (Kaufman 

2002, 5). Men enda viktigere er effekten når det også dreier seg om soliditetskriser og kriser i hele finanssystemet 

(se f.eks. Reinhart og Rogoff 2009, 224–5). Riktig nok kan det her være vanskelig å isolere de realøkonomiske 

virkningene av bankkriser fra de problemene som i utgangspunktet lå til grunn for bankenes utlånstap, men det er 

ingen tvil om at bankkriser i seg selv gir store utslag. Konjunkturnedganger i forbindelse med finanskriser har 

langt større konsekvenser for realøkonomien, bl.a. med hensyn til BNP-utvikling, sysselsetting og privat konsum, 

enn gjennomsnittet av nedgangskonjunkturer. 
240 Det er mange historiske eksempler på at systemiske bankkriser har ført til spontane opprør og politiske kriser. 

Nyere eksempler er krisene i Russland (1998), Argentina (2002) og Island (2008). Alle var riktig nok såkalte doble 

kriser (bank- og valutakriser), men sammenbruddene i de nasjonale banksystemene var i seg alvorlige nok til å 

føre til politisk krise (se nærmere diskusjon i kap. 9 og 10). 
241 Laeven og Valencia (2012) har (basert på data fra 1970–2011) beregnet bankkrisers negative effekt på BNP-

vekst i utviklede land til gjennomsnittlig 33 prosent de følgende fire åra. Se også Laeven og Valencia (2008); 

Hogarth et al. (2002). Historiske data for nesten 300 bankkriser fra 1800–2008 viser også at staters finansielle 

situasjon forverres kraftig som en følge av bankkriser. Som en konsekvens av fallende skatteinntekter, høyere 

rentenivå på statsgjeld, kostnader til stabiliseringspolitikk osv., økte offentlig gjeld med i gjennomsnittet 86 

prosent de tre første åra etter utbruddet av bankkrise. Se også Reinhart og Rogoff (2009, 145f.); Caprio og 

Klingbiel (1996). 
242 Nylige eksempler er de vedvarende politiske krisene i Sør-Europa i kjølvannet av den internasjonale finanskrisa 

2007–2010, med langvarige svekkelser av tilliten til de politiske systemene i disse landene.  
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post).243 Men, som vi skal nærmere på nedenfor, vil slike reguleringer, gitt «den strukturelle 

atskillelsen» mellom staten og bankene, ha klare begrensninger. 

Vi kan her vende tilbake til teoriene om strukturell motsigelse, om hvordan offentlige 

myndigheter er henvist til å forsøke å styre et felt som unndrar seg, og direkte undergraver, 

forsøk på styring. På den ene side har stater interesse av å opprettholde et privat kredittsystem, 

som er innrettet slik at det ligger utenfor statens makt å kontrollere dynamikken i systemet. På 

den annen side, som «representant for samfunnet som helhet», må de forhindre de ødeleggende 

virkningene av systemets virkemåte. I tråd med dette kan den historiske utviklingen av forholdet 

mellom bankene og staten her analyseres som en dobbeltbevegelse i Polanyis betydning, som 

motsigelsesfull veksling mellom kriser og statlige reguleringer.244 Markedsbegrensende 

reguleringer, motbevegelsen (re-embedding), har vanligvis kommet som et direkte svar på 

perioder med markedsekspansjon (disembedding) og med ustabilitet og kriser.245 Disse 

reguleringene er i neste omgang blitt undergravd av den interne utviklingen i finansmarkedene, 

enten fordi finansinstitusjonene har funnet måter å omgå dem på, eller fordi systemet som helhet 

har endret seg, som igjen krever nye re-reguleringer. 

a) Kriseforebygging (og grenser for kriseforebygging) 

Som nevnt er statens viktigste bidrag til finansiell stabilitet å sikre makroøkonomisk stabilitet 

gjennom sin generelle økonomiske politikk. For å forebygge ustabilitet og kriser har imidlertid 

statene siden mellomkrigstida også innført reguleringer direkte rettet mot bankene.246 Innføring 

av slike reguleringer har gjerne kommet i etterkant av bankkriser.247 Disse har hatt stor 

                                                 
243 Vi kan gjerne kalle dette statens «objektive» interesser, fordi bankkriser har disse virkningene uavhengig av 

om det er erkjent av representanter for statsapparatet. 
244 Når man ser dette i forhold til bankkriser, er det interessant at det for Polanyi primært er uforutsigbarheten og 

de sosialt desintegrerende effektene av selvregulerende markeder som presser fram ulike former for re-embedding 

(snarere enn markedssvikt og fordelingseffekter i seg selv). 
245 I Norge kom bankreguleringer som et direkte svar på kriser. En ny sparebanklov kom som reaksjon på 

Arendalskrakket i 1886, og Norges Bank gikk med på helt nye støttetiltak etter Christianiakrakket i 1899. Den 

første særloven om forretningsbanker i 1924 kom i kjølvannet av den store bankkrisa fra 1920–24. Samtidig ble 

det etablert et felles tilsyn for hele banksektoren. Amerikanske banker ble underlagt en særlig streng lovregulering 

i 1933 (den såkalte Glass-Steagall-loven) etter de mange bankkonkursene 1929–33. Det siste eksemplet er at den 

internasjonale finanskrisa 2007–10 var den direkte foranledningen til innstramming av de såkalte Basel-reglene 

(Basel III) (som riktignok ikke er bindende, men anbefalinger som har vært styrende for nasjonal lovgiving) og 

EUs skjerpede kapitalkravsdirektiver (CRD II-IV) (se nedenfor). 
246 Ifølge en framtredende tilhenger av såkalt «free banking»: «… few areas of economic activity can claim as long 

and unanimous a record of agreement on the appropriateness of government intervention as the supply of money». 

Benjamin Klein (1974, 23). 
247 Viktige reguleringer ble innført i kjølvannet av bankkrisene på 1920- og 1930-tallet og etter krisene på 1990- 

og 2000-tallet.  
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betydning for å hindre at de finansielle mekanismene nevnt ovenfor utvikler seg til systemiske 

bankkriser, men som vi skal se, støter de også an mot strukturelle grenser (se 4.4).248 

Det har blitt innført en rekke slike reguleringer, der de viktigste har vært statlig 

godkjenning (konsesjon) av banker, særskilte lover og relativt detaljerte regelverk, med krav 

om spredning av risiko, kontrollsystemer, innsynsrett osv., innskuddsgarantier og ikke minst 

minimumskrav til likviditet og soliditet. Det har også blitt bygd opp offentlige (eller 

halvoffentlige) tilsynsorganer med vide fullmakter til å gripe inn overfor de enkelte bankene, 

og der et hovedformål har vært å forebygge kriser og konkurser.249 

Noen av disse reguleringene er særlig innrettet på å forebygge likviditetskriser og 

bankpanikk, der statlige innskuddsgarantier spiller en viktig rolle. Dersom innskudd opp til et 

visst beløp uansett er sikret utbetaling ved bankkriser, styrker det innskyternes tillit til de 

enkelte bankene, og hindrer panikkartede uttak.250 USA innførte en slik ordning i 1933, mens 

liknende ordninger i resten av OECD-området først kom i kjølvannet av de mange bankkrisene 

de siste 20–30 åra.251 Innskuddsgarantier har vist seg effektive for å hindre bankpanikk 

(Eisenbeis og Kaufman 2012, 2–3),252 og etter innføring av slike garantier har denne typen 

                                                 
248 Her er det selvsagt store variasjoner mellom stater. Jeg skal her nøye meg med å antyde noen reguleringer som 

har vært utbredt i de fleste av de statene som er tema her. 
249 Norge etablerte en tilsynsordning for forretningsbankene i 1925. Dagens norske «Lov om finansforetak og 

finanskonsern» (2015) omfatter detaljerte bestemmelser og gir store fullmakter til Finansdepartementet og 

Finanstilsynet. 
250 Interessant nok ble ikke innskuddsgarantier innført som et forebyggende tiltak (ex ante), men et tiltak for å 

redusere skadevirkningene av bankkonkurser for innskyterne (ex post). Men fordi det bidro til å styrke tilliten til 

hele banksystemet og hindre spredning av bankpanikk, kan det i dag primært ses som et kriseforebyggende tiltak. 

Grensen mellom kriseforebygging og krisehåndtering er i det hele tatt flytende, fordi forventninger om 

statsintervensjon i seg selv også kan bidra til å styrke tilliten til bankene, og dermed indirekte også til å forebygge 

kriser. Men som vi skal se (del 4.4), gjelder også den motsatte sammenhengen: Det faktum at bankene forventer 

at staten vil intervenere, kan bidra til å fremme en atferd som øker risikoen for at slike kriser faktisk oppstår. (Se 

diskusjonen nedenfor av såkalt moral hazard.) 
251 Det hadde tidligere vært private innskuddsgarantiordninger, men de første lovpålagte og statsstøttede 

institusjonene kom i Tsjekkoslovakia i 1924. I kjølvannet av de katastrofale bankkrisene i 1930–33 (med 4000 

bankkonkurser bare i 1933) ble en slik føderal ordning innført i USA i 1933 (i regi av Federal Deposit Corporation 

(FDIC) med en opprinnelig garanti for innskudd på inntil 10 000 dollar) (Eisenbeis og Kaufmann 2012, 2). Fram 

til midten av 1960-tallet fantes slike innskuddsgarantier bare i seks andre land (men derimot fantes andre typer 

sikringsfond i regi av bankene selv). (I Norge var det fram til 1990-tallet bare et system med lovpålagte 

sikringsfond i regi av bankene, men ikke formelle garantier for innskyterne.) Innskuddsgarantier har siden blitt 

mer utbredt i kjølvannet av nye bankkriser, særlig utover 1990-tallet. EU innførte standardiserte krav om slike 

ordninger i 1994, som pr. i dag (2018) dekker innskudd inntil 100 000 euro, mens Norge hadde en mer omfattende 

dekning på omtrent det dobbelte, inntil 2 000 000 kroner. I USA er grensen 250 000 dollar pr. innskyter. EU-

kommisjonen har foreslått at det til dette formålet bygges opp fond som dekker 1,5 prosent av samlede innskudd i 

bankene i Eurosonen (det lovpålagte nivået i USA har siden 2010 vært 1,35 prosent), noe som tilsvarer ca. 50–70 

milliarder euro (se CEPS Policy brief, nr. 283, sept. 2012. http://www.ceps.eu) Se også Campbell et al. (2007). 
251 Krisa i BCCI (Luxembourg/UK) i 1991 førte til bankpanikk, til tross for garantier, fordi disse hadde klare 

begrensninger (Goodhart 2009, 45–7). 
252 Innskuddsgarantier reduserer problemet med såkalt informasjonsskjevhet, at innskyterne trekker ut midler på 

feilaktig grunnlag fordi de ikke kjenner bankens reelle økonomiske stilling, eller utfra forventninger om andres 

uttak (Diamond og Dybvig 1983, 416f.). 
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kriser blitt sjeldne, også i forbindelse med alvorlige systemkriser. Et annet tiltak mot 

likviditetskriser er også såkalte likviditetskrav til bankene, krav om å holde en viss andel av 

eiendelene som kontanter og sentralbankreserver (eller andre svært likvide eiendeler som 

statsobligasjoner), for å møte uforutsett pågang fra kundene.253 

Det er også innført en rekke statlige reguleringer for å forebygge soliditetskriser. For 

det første dreier det seg om mer generelle regler som skal redusere risikoen for utlånstap, knyttet 

til bl.a. krever spredning av risiko, interne kontrollrutiner, offentlig innsyn, forbud mot handel 

med visse typer finansobjekter osv.254 I tillegg til å håndheve dette regelverket, driver også 

tilsynsorganer med skjønnsmessig kontroll av de enkelte bankenes risikoeksponering. For det 

andre skal bankene gjøres mer motstandsdyktige mot tap gjennom å stille krav til soliditet. 

Bankene har en sterk (kortsiktig) egeninteresse av å øke utlånene mest mulig relativt til 

egenkapitalen (fordi egenkapital er kostbart), og banker med lav egenkapitaldekning har et 

konkurransefortrinn.255 For å redusere risikoen for soliditetskriser har derfor offentlige 

myndigheter innført såkalte kapitalkrav, krav om en viss buffer av egenkapital til å stå imot 

perioder med utlånstap (bestemmelser om såkalt capital adequacy ratio og leverage ratio).256  

I sum har disse reguleringer åpenbart bidratt til å redusere omfanget av kriser (både i 

antall og alvorlighetsgrad). De har likevel ikke kunnet forhindre at frekvensen av alvorlige 

systemiske bankkriser har økt kraftig siden 1970-tallet. Dette peker i retning av at finansiell 

                                                 
253 Kravene til likviditeten har historisk sett falt kraftig, sannsynligvis i takt med at bankene har blitt tettere integrert 

seg imellom og med sentralbanken, noe som kan illustreres med utviklingen i Storbritannia. På midten av 1800-

tallet lå bankenes likvide aktiva på gjennomsnittlig ca. 60 prosent av innskuddsmassen, fra 1947 var sentralbankens 

krav til bankene redusert til 32 prosent og fra 1971 til 12,5 prosent. Spesifikke likviditetskrav ble opphevet i 1981 

(Ryan-Collins et al. 2011, 97f.), men ble gjeninnført i kjølvannet finanskrisa 2007–10 og nye Basel-regler (se 

nedenfor). I dag er det foreslått at likvide reserver skal dekke en «stressperiode» på inntil 30 dager, jf. de såkalte 

Basel-III-bestemmelsene 

http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Aktuelt_vedlegg/2015/2_kvartal/Nye_likviditetskrav_horings

notat_forskriftsforslag.pdf. Se nærmere om dette nedenfor. 
254 Et berømt eksempel er den amerikanske Glass-Steagall-loven fra 1933, som forbød innskuddsbanker å drive 

egenhandel med ulike typer verdipapirer (og som dermed etablerte et skarpt skille i USA mellom reguleringer som 

gjaldt innskuddsbanker og investeringsbanker). 
255 Et godt eksempel er utviklingen i Norge under boomen på første halvdel av 1980-tallet. Se nærmere kap. 5. 
256 Disse bestemmelsene er bl.a. nedfelt i de såkalte Basel-reglene og i EU-direktiver (se nedenfor), og er 

selvfølgelig avhengige av teknisk kompliserte beregningsmåter. Capital requirements blir bl.a. angitt som den 

såkalte ansvarlige kapitalens (som omfatter både aksjekapital, avsetninger og såkalt ansvarlig lånekapital) andel 

av bankens aktiva, men basert på en vekting av risiko på ulike typer lån. Leverage ratio eller uvektet 
egenkapitalandel angir forholdet mellom egenkapital (snevrere definert) og samlede aktiva (både innenfor og 

utenfor bankens balanse). Uavhengig av beregningsmåte har kapitaldekningen i bankene utviklet seg historisk på 

liknende måte som likviditeten, slik at bankenes utlån er mangedoblet i forhold til deres egenkapital. Historiske 

data fra Norge viser at kapitaldekningen i norske banker falt fra ca. 20 prosent i 1920 til 5,9 prosent i 1975 (NOU 

1976: 20, 145) og ca. 4 prosent i 1987 (Lie og Venneslan 2010, 471).  Etter de enorme utlånstapene som gjorde en 

rekke storbanker insolvente under den internasjonale finanskrisa (2007–10), har mange stater innført et krav om 

at bankens egenkapitalandel (gitt den vanligste tekniske definisjonen) heves til åtte prosent, noe som mange i 

tilfeller representerer en dobling av kapitaldekningen forut for krisa. 

http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Aktuelt_vedlegg/2015/2_kvartal/Nye_likviditetskrav_horingsnotat_forskriftsforslag.pdf
http://www.finanstilsynet.no/Global/Venstremeny/Aktuelt_vedlegg/2015/2_kvartal/Nye_likviditetskrav_horingsnotat_forskriftsforslag.pdf
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ustabilitet er et kronisk trekk ved kapitalistiske økonomier (jf. teoriene om finansiell ustabilitet) 

og at statens mulighet til å forhindre bankkriser har klare strukturelle grenser. 

På et grunnleggende nivå har det å gjøre med at nasjonalstatenes generelle kapasitet for 

makroøkonomisk styring har klare strukturelle grenser, og at myndighetene har begrensede 

muligheter både til å forutsi og forhindre finansielle bobler. Dels kan det være vanskelig å 

avgjøre når en økonomisk oppgang går over i en fase av finansiell boble,257 dels har staten (også 

når den har slik kunnskap) begrensede muligheter til hindre en uønsket økning i bankenes utlån 

(gjennom penge- og finanspolitikken).258 Finansielle bobler kan dessuten ofte ha internasjonale 

årsaker som ligger utenfor statens kontroll å forhindre. Den globale krisa 2007–10 er i så måte 

illustrerende, da det både var vanskelig å forutsi at veksten i det amerikanske boliglånsmarkedet 

(og verdipapiriseringen av disse lånene) kunne få globale konsekvenser, og selv med slik 

kunnskap var det i hovedsak amerikanske myndigheter som kunne forhindret denne 

utviklingen. Dels kan stater også ha kortsiktig interesse av fremme en politikk for finansiell 

vekst, fordi det gir økt politisk oppslutning, eller (i negativ forstand) ved at det ikke er mulig å 

sikre oppslutning for en politikk som er nødvendig for å hindre utvikling av slike bobler 

(motsigelse mellom akkumulasjon og legitimitet).259 Summen av disse mekanismene kan 

forklare hvorfor det historisk har vist seg vanlig å se bort fra tegnene på kommende bankkriser, 

det som Reinhart og Rogoff (2007, xxxiv) har betegnet som this time is different-syndromet. 

Men også de nasjonale bankreguleringene har klare strukturelle grenser. Banker har 

alltid sterke interesser av å unngå alle typer reguleringer, og som innenfor alle andre 

kapitalistiske markeder vil normalsituasjonen være preget av et «dynamisk disekvilibrium» 

mellom etablering av regler og kapitalistiske aktørers forsøk på å undergrave dem (Beckert 

2007).  Skjerping av likviditets- og soliditetskrav fører til økte kostnader for bankene fordi 

større deler av bankenes samlede kapital (enn de selv regner som nødvendig på kort sikt) bindes 

opp med lav avkastning, og bankene vil ofte forsøke å omgå slike regler eller å gjøre strategiske 

og kreative tilpasninger som undergraver effekten av dem.260 Finansielle reguleringer handler 

derfor ofte om en kontinuerlig vekselvirkning mellom reguleringer, tilpasninger og nye 

                                                 
257 Robert Brenner (2002) har vist dette mht. den tilsynelatende stabile vekstperioden i USA på 1990-tallet som 

gikk over en fase med realøkonomisk vekst (1987–1997) til en boblefase (1998–2007). 
258 Økonomisk historie viser at det er vanskelig å forhindre kraftig utlånsvekst i oppgangstider. I nedgangstider 

trenger ikke selv ekstremt lave renter å føre til økende låneetterspørsel, slik f.eks. situasjonen har vært etter 

finanskrisa i 2008–10 (se kap. 8 og 10). 
259 Som vi skal se (kap. 5–8), kan utviklingen i Norge 1983–86 ses som en kombinasjon av flere av disse 

mekanismene. 
260 Under boomen i Norge på 1980-tallet fant bankene mange kreative løsninger for å unngå offentlige reguleringer 

(såkalte «avlastningsforretninger», underrapportering av utlånstap, utvanning av kvalitet på egenkapital osv.) (se 

kap. 8). Et nyere eksempel er bankenes tilpasning til Basel I-reglene (se kap. 10). 
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reguleringer.261 Et eksempel på dette er at bankene flytter deler av virksomheten til andre 

finansielle sektorer, og til andre typer selskaper som er mindre regulert (såkalt regulatorisk 

arbitrasje), noe som fører til at bankkriser ofte har sitt opphav i slike gråsoner.262 

Viktig i denne sammenhengen er det at banker er sterkere innvevd i transnasjonale 

finansielle nettverk enn de fleste andre sektorer (jf. diskusjonen av motsigelsen mellom nasjonal 

politikk og transnasjonal politikk i kapittel 3). De kan derfor unngå reguleringer ved å flytte 

deler av virksomheten til stater med den mest liberale lovgivingen og de svakeste 

kontrollsystemene.263 Dette setter også grenser for hvor strenge reguleringer den enkelte 

nasjonalstat kan innføre uten å risikere at «egne» banker taper markedsandeler overfor 

utenlandske, og derfor vegrer seg mot å stramme inn på nasjonale reguleringer.264 Det er derfor 

også vanskelig å etablere og håndheve internasjonale regler uten noen instans som kan løse 

slike gratispassasjerproblemer. De siste 40 åra har det vært gjort forsøk på å standardisere 

statenes politikk på dette feltet gjennom de såkalte Basel-reglene, men dette dreier seg derfor 

bare om anbefalinger, uten sanksjonsmuligheter.265 Banker opererer også innenfor flere 

transnasjonale markeder som ikke har noen klar reguleringsmyndighet, og kriser med opphav 

her kan føre til nasjonale kriser, uavhengig av nasjonale reguleringer. Det betyr også at kriser 

med opphav i ett enkelt land kan få konsekvenser for alle andre, uavhengig av dette landets 

egne reguleringer.266 

Men selv om reguleringene av bankene hadde vært strengere og mer effektivt 

håndhevet, støter de også mot andre typer strukturelle grenser, som har å gjøre med bankenes 

kapitalstruktur og sårbarhet for kriser (jf. del 4.2). Når det gjelder likviditetskriser, kan ikke 

risikoen elimineres av statlige reguleringer. Bankpanikk kan oppstå til tross for statlige 

innskuddsgarantier: Garantiene dekker ikke alle innskudd fullt ut, og hvis fondene anses som 

                                                 
261 Kane (1977, 55) har pekt på hvordan politisk styring av kredittmarkeder ofte er motsigelsesfull og fører til «the 

political dialectic of control» – «a dialectical process of adjustments and counteradjustments». 
262 Dette var en viktig årsak til utbruddet av den globale finanskrisa i USA i 2007 (se kap. 10). 
263 Enkelte stater har dette som sitt særlige konkurransefortrinn, slik som Kypros, Bahamas og Panama. 
264 Denne mekanismen var tydelig forut for den globale krisa i 2008, i forholdet mellom europeiske land og nye 

finanssentra som Island og Irland, men også mellom Storbritannia og USA. 
265 Basel-komiteen (BCBS) står bak de såkalte reglene ble etablert i 1974 i tilknytning til Den internasjonale 

oppgjørsbanken i Basel (BIS) og består av representanter for 27 land. Komiteens anbefalinger er ikke bindende, 

og de såkalte Basel-reglene er kun anbefalinger overfor medlemsstatene. Reglene er i stadig endring og dagens 

Basel III (2010–11) avløser Basel I (1988) og Basel II (2004). Basel-reglene består tre såkalte pilarer: 1) 

minstekrav til kapital og likviditet, 2) regler for aktive risikovurderinger, internkontroll osv. og 3) krav til 

offentlighet og informasjon. Innenfor EU (og EØS) etableres det nå bindende regler for medlemsstatenes banker 

knyttet til de såkalte kapitalkravdirektivene (CRD) og gjennom etableringen av European Banking Authority 

(EBA).  
266 Dette gjaldt for det såkalte eurodollarmarkedet på 1960–70-tallet og det globale markedet for såkalte credit 
default swaps (CDSer) på 2000-tallet. Handelen med sistnevnte var konsentrert i London og New York, men 

kollapsen i markedet fikk globale konsekvenser. Jeg kommer tilbake til dette i kap. 10. 
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utilstrekkelige eller hvis utbetaling fra krisebanker kan tenkes å trekke ut i tid (Mayes 2009a),267 

kan det fortsatt under gitte omstendigheter være rasjonelt for innskyterne å trekke seg ut.268 

Likviditetskrav kan heller ikke løse problemet: Så lenge bankvirksomhet er basert på 

«fractional reserve»-prinsippet, vil banker aldri sitte på likviditet tilsvarende alle innskudd (og 

annen kortsiktig gjeld).269 Den globale krisa høsten 2008 viste at tillitssvikt i det globale 

interbankmarkedet fører til at bankene raskt slipper opp for likvider fordi den kortsiktige 

fundingen svikter. Den gangen var det bare helt ekstraordinære statlige krisetiltak som hindret 

et fullt sammenbrudd (se nærmere kapittel 10). 

Liknende begrensninger ligger i statlige soliditetskrav til bankene. Økning av bankenes 

kapitalkrav gjør dem mer motstandsdyktige mot utlånstap, men reduserer ikke selve risikoen 

for tap, knyttet til låntakernes evne til å betjene sin gjeld. Det er derfor høyst usikkert om de 

skjerpede kapitalkravene som er satt i verk etter 2008-krisa, vil være tilstrekkelige til å hindre 

framtidige systemkriser (se f.eks. Goodhart 2010). Selv med en skjerpelse til 10 prosent 

kapitaldekning, skal det da fortsatt ikke mer til enn 10 prosent nedskriving i verdien av en banks 

samlede pant for utlån, før bankens egenkapitalen kan være tapt. Kritikere av de nye Basel-

reglene har hevdet at minst en flerdobling av kapitalkravene (til 20–25 prosent) vil være 

nødvendig for å stå imot framtidige bølger av utlånstap (se f.eks. Turner 2016). Men selv ikke 

en slik kraftig økning av kapitalkravene kan hindre bankene i å øke sine utlån kraftig i 

oppgangstider (selv om en større del av overskuddet i så fall hele tiden må holdes tilbake i egne 

fond). Gitt bankenes pengeskapende evne, er det heller ikke noe i veien for at styrking av 

bankenes kapitaldekning indirekte også kan bidra til ytterligere utlånsvekst (f.eks. ved at kjøp 

av bankaksjer og obligasjoner som isolert sett styrker bankene, finansieres av utlån i andre 

banker) og dermed (og forsterket av formuesinflasjon) ytterligere kan bidra til å øke 

kredittvolumet i økonomien som helhet (Ryan-Collins 2011, 95). Dette kan føre til økt 

                                                 
267 Slik tilfellet f.eks. var under den amerikanske sparebankkrisa på 1980-tallet. 
268 Krisa i BCCI (Luxembourg/UK) i 1991 førte til bankpanikk, til tross for garantier, fordi disse hadde klare 

begrensninger. Et nylig eksempel er uttakspanikken som oppsto i den britiske banken Northern Rock i 2007, til 

tross for innskuddsgarantier, og der den britiske staten til slutt ble presset til å nasjonalisere banken for å stabilisere 

situasjonen. Når det gjelder usikrede kreditorer, kan disse selvfølgelig også i noen grad forsikre seg privat mot tap. 

Men slik bl.a. konkursen i amerikanske AIT viste, kan slike markeder selv være en ytterligere kilde til spekulasjon 

og ustabilitet. 
269 Det er vanskelig å se for seg moderne bankvirksomhet uten fractional reserve-banking. Man kan imidlertid 

vende tilbake til tidligere systemer med at bankene må holde store (rentebærende eller ikke) reserver til 

sentralbanken (Turner 2016, 201). Et mer radikalt alternativ kunne vært å la sentralbanken låne ut direkte til 

publikum (Ryan-Colins 2011, 143). Flere sentralbanker utreder i dag om de bør utstede egne elektroniske penger 

(som alternativ til sedler), men da i første rekke som sikkerhet mot sammenbrudd i de private bankenes 

betalingstjenester (se Nicolaisen 2017). 
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systemisk risiko for alle aktører i finansmarkedet uavhengig av den enkelte bankens 

kapitaldekning. 

Mange har derfor argumentert for at utvikling av finansielle bobler, med påfølgende 

kriser, bare kan forhindres effektivt gjennom direkte styring av bankenes utlånsvirksomhet (se 

f.eks. Ryan-Collins 2011, 111f.), altså ulike former for «repressed finance». Et historisk 

argument for dette er at den eneste perioden innenfor OECD-området uten systemiske 

bankkriser var perioden fra 1945 til ca. 1975, da de fleste OECD-stater håndhevet denne typen 

reguleringer. På den annen side lar slike systemer for «repressed finance» seg bare opprettholde 

innenfor et system med begrensninger i internasjonale kapitalbevegelser, noe som igjen 

forutsetter et internasjonalt avtaleverk (se nærmere kapittel 6).270  

Statenes manglende evne til å forebygge bankkriser er derfor ikke bare enkeltstående 

eksempler på styringssvikt, men må forstås som uttrykk for en strukturell motsigelse, som 

følger av at statens politiske makt er atskilt fra markedssfærens økonomiske mekanismer. Dette 

gjelder i første rekke forholdet mellom staten og bankene i jeg kaller liberale bankregimer, der 

private bankers virksomhet ligger utenfor statens direkte kontroll, og dynamikken i 

banksystemet er styrt av bankenes investeringsbeslutninger og konkurransen mellom dem. 

Oppbygging av ustabile gjeldsstrukturer kan derfor ses som en kausal «disposisjon» eller 

«tendens» (Bhaskar 1978, 49ff.) knyttet til kapitalistiske banksystemer (jf. Minsky 1982; 

Calomiris og Haber 2014). Derfor vil det også alltid være klare strukturelle grenser for 

offentlige myndigheters mulighet til å forebygge finansielle bobler og bankkriser. 

b) Krisehåndtering (og grenser for krisehåndtering) 

Offentlige myndigheter har altså begrensete muligheter til å forebygge bankkriser (ex ante), og 

må ofte nøye seg med å håndtere kriser som allerede har oppstått (ex post). Det dreier seg om å 

intervenere for å redusere skadevirkningene: forhindre at kriser i enkelte banker utvikler seg til 

systemkriser, og når det ikke lykkes, hindre at de sprer seg videre til resten av finanssektoren 

og til hele økonomien. Fra de første tiltakene i regi av sentralbanker ble satt inn i siste del av 

1800-tallet, har slike intervensjoner blitt stadig viktigere og blir i dag regnet som en selvfølgelig 

del av «statens systemansvar» for bankene (se f.eks. NOU 2011:1). Statlig intervensjon regnes 

                                                 
270 Men heller ikke dette kan oppheve den strukturelle motsigelsen mellom staten og bankene: Stater som 

praktiserer «repressed finance» vil, som en følge av slike reguleringer, ofte oppleve kraftig vekst i uregulerte 

(«grå») pengemarkeder, kapitalflukt, lån via utenlandske banker osv. Dette ligger imidlertid utenfor denne 

undersøkelsen som er begrenset til liberale bankregimer. 
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ikke i dag som «unntak» fra en «naturlig» kriseutvikling (med ukontrollert bankpanikk og 

konkurser), og forekomsten av statlige inngrep er langt på vei blitt et definitorisk kjennetegn 

ved slike kriser. Et nyere standardverk om finansiell ustabilitet definerer bankkriser slik: 

(1) bank runs that lead to the closure, merging, or takeover by the public sector of one or 

more financial institutions and (2) if there are no runs, the closure, merging, takeover, and 

large-scale government assistance of an important financial institution (or group of 

institutions) that marks the start of a string of similar outcomes for other financial 

institutions. (Reinhart og Rogoff 2009, 10)271 

Spørsmålet er ikke lenger om staten skal intervenere i bankkriser, men hvordan. Og når 

bankkriser på denne måten blir et offentlig, politisk problem, blir (som vi skal se nedenfor) 

følgende spørsmål helt avgjørende: Hvis ikke bankene og deres kreditorer selv skal bære de 

økonomiske tapene, hvem skal gjøre det?272 

Jeg skal se nærmere på noen av de viktigste statlige strategiene for krisehåndtering, også 

her i lys av teorien om strukturell motsigelse. Selve det faktum at statene tvinges til å 

intervenere i bankkriser, følger av deres motsigelsesfulle forhold til banksektoren, at de tvinges 

til å ta ansvar for et felt de ikke kontrollerer. Det betyr også at staten er henvist til å intervenere 

etterskuddsvis ex post, etter at illikviditet eller insolvens allerede er et faktum. Disse 

motsigelsesfulle handlingsbetingelsene preger også måten krisene håndteres på. Jeg var 

tidligere inne på (se kapittel 3.4) Polanyis tese om dobbeltbevegelse, der den såkalte 

motbevegelsen er kjennetegnet av spontane og pragmatiske tiltak: Dels gjelder dette 

krisehåndteringens form, måten den utøves på. Det dreier seg ofte om tiltak som ikke er 

planlagt, og der stater tvinges til å avvike fra etablerte institusjoner. Krisehåndtering er ofte 

preget av den samme uforutsigbare og eskalerende logikken som de krisene som utløser dem, 

og derfor, slik Polanyi vektlegger, av improvisasjon og ad hoc-tiltak. Dels gjelder det 

politikkens innhold, som ofte bryter med de konstitutive reglene som styrer statens forhold til 

markedssfæren: likebehandling av bransjer og av enkeltforetak, skille mellom statlig og privat 

ansvar osv. Det dreier seg om problemer som staten verken kan forutsi eller kontrollere, og der 

politikken støter an mot grensene for statens makt. (Dette perspektivet danner utgangspunkt for 

analysen i kapittel 7.) 

De tidligste eksemplene på intervensjon i bankkriser var i regi av sentralbankene (i 

mange tilfeller mens de ennå formelt sett hadde en halvoffentlig status). I situasjoner med 

                                                 
271 Reinhart og Rogoffs bok er regnet som et standardverk om finansielle krisers historie. 
272 Jf. den treffende boktittelen: Who Pays for Bank Insolvencies? (Mayes og Liuksila 2005). 
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likviditetskriser kom disse i økende grad til å opptre som såkalte «lender of last resort» (LoLR), 

dvs. ekstraordinære lån til banker med akutte likviditetsproblemer, for slik å gjenskape tilliten 

hos innskytere og andre kreditorer.273 Dette ble mot slutten av 1800-tallet institusjonalisert, slik 

at banker i forbindelse med kriser kunne mangedoble sine lån i sentralbanken.274 Dette gir 

banker en ekstremt privilegert posisjon i økonomien sammenliknet med andre kapitalistiske 

foretak som, hvis ikke kan skaffe likviditet gjennom vanlige kanaler, risikerer å gå konkurs pga. 

akutte betalingsproblemer.275 Denne praksisen har derfor hele tiden vært politisk kontroversiell, 

men spiller likevel en ekstremt viktig rolle (i tillegg til innskuddsgarantier) for å hindre at 

likviditetskriser sprer seg (Freixas et al. 2000).276 

Den klassiske doktrinen (jf. Bagehot 2008 [1873]) er at sentralbanken i slike situasjoner 

i prinsippet skal gi ubegrenset kreditt for på den måten å gjenopprette tilliten. Men den 

uttrykkelige forutsetningen er at dette skal begrenses til banker som regnes å være solide og i 

stand til å betale tilbake når krisa er over. Et hovedproblem for sentralbankene i slike situasjoner 

er imidlertid at det er (både praktiske og prinsipielle) vanskeligheter med å avgjøre om en bank 

i likviditetsvansker har egenkapitalen i behold (se f.eks. Goodhart 2009; Østrup 2008, 395). 

Som jeg var inne på, skyldes ofte likviditetskriser nettopp (berettiget) mistanke om insolvens, 

og under systemkriser kan bankenes potensielle utlånstap dessuten endre seg raskt og 

egenkapitalen gå tapt. Som vi skal se (kapitlene 7–9), er det derfor vanskelig for offentlige 

myndigheter å se spørsmålet om likviditetsstøtte og soliditetsstøtte uavhengig av hverandre. 

Soliditetskriser, på den annen side, skyldes tap av egenkapital, og kan derfor ikke løses 

gjennom å ta opp nye lån (noe som bare vil forverre situasjonen). For å hindre at denne typen 

kriser ender med konkurs, har offentlige myndigheter måttet sette inn andre tiltak,277 og ofte 

                                                 
273 Men hvordan dette skal praktiseres, har hele tiden vært omstridt. Den klassiske framstillingen finnes i den 

britiske forretningsmannen og essayisten Walter Bagehots bok Lombard Street (1873). Se f.eks. Goodhart (1988) 

for en historisk drøfting. I Norge opptrådte Norges Bank første gang som lender of last resort under det store 

eiendomskrakket i 1899, som også gikk hardt utover bankene, det såkalte Christiania-krakket (Hanisch og Ryggvik 

1993; Ecklund og Knutsen 2000, 41). 
274 Under krisa 2007–10 nesten tredoblet The Fed sin balanse, fra 7 prosent av BNP til 19 prosent. (Federal Reserve 

Bank of St. Louis: https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/january-2014/the-rise-and-

eventual-fall-in-the-feds-balance-sheet.) 
275 Denne praksisen har også blitt viktig i forbindelse med likviditetskriser som ikke skyldes mistillit til den enkelte 

bank, men systemisk svikt i interbankmarkedet, og der sentralbankene kommer inn der dette markedet ikke lenger 

kan dekke bankenes behov for likviditet på kort sikt. Selv om slike operasjoner skjer i regi av sentralbankene, 

involverer de ofte statenes politiske ledelse. F.eks. tok den norske regjeringen under den internasjonale finanskrisa 

i 2008–9 initiativ til at bankene kunne bytte mindre likvide aktiva (ulike typer lån) mot statsobligasjoner for å 

styrke sin likviditet (se NOU, 2011:1, 63–64). (Se også kap. 10.3.) 
276 I de tilfellene der stater ikke er i stand til å håndtere slike kriser, eller der statene selv har akutte 

betalingsproblemer på offentlig gjeld, har IMF i mange tilfeller fungert som en internasjonal lender of last resort 

(ILOR). Jeg kommer tilbake til spørsmålet om nasjonale gjeldskriser i siste kapittel. 
277 Det er bred enighet om at hovedårsaken til de fleste systemiske bankkriser de siste 30–40 åra, den globale 

finanskrisa 2007–10 innbefattet, har vært oppbygging av ustabile gjeldsstrukturer og påfølgende tap på utlån. I 
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har det dreid seg om enda mer radikale brudd med ordinære statlige virkemidler.278 Som nevnt 

ovenfor, fører utlånstap til at banker skriver ned verdien av sine eiendeler, og tap over et visst 

nivå fører til at differansen mellom eiendeler og gjeld faller under det lovpålagte kravet til 

kapitaldekning, eller i verste fall blir negativ.279 Ifølge grunnleggende prinsipper for 

kapitalistisk forretningsdrift kan selskapet da ikke drives videre for kreditorenes regning. Slike 

situasjoner er strengt lovregulert for å beskytte kreditorenes interesser, med prosedyrer for 

forhandlinger om gjeldsreduksjoner eller at virksomheten opphører, i verste fall slås konkurs, 

og i så fall blir spørsmålet om i hvilken rekkefølge ulike grupper av kreditorer skal få sine krav 

dekket.280 

Men fordi bankene har en helt særegen rolle i økonomien, har offentlige myndigheter 

sterk interesse av å unngå slike rettsprosesser. Dels er banker ekstremt komplekse foretak med 

et stort antall helt ulike typer av kontrakter og med forgreininger til et enormt antall kreditorer 

(se f.eks. Østrup 2008, 355ff.), slik at vanlig konkursbehandling blir kompleks og tidkrevende, 

bl.a. er det vanskelig å forhandle om nedskriving av gjeld (Ibid., 376).281 Dels vil forhandlinger 

om reduksjon av gjeld (eller bare ryktene om slike planer) i seg selv nødvendigvis undergrave 

den tilliten som er en konstitutiv forutsetning for at banken kan eksistere, og kan derfor øke 

tapene og forverre situasjonen for alle kreditorer.282 Det setter (til tross for reguleringene nevnt 

ovenfor) i gang selvforsterkende mekanismer med innskyterflukt, debitorer som ikke ser noen 

grunn til å gjøre opp for seg, «dumpingsalg» av aktiva osv., slik at de opprinnelige tapene blir 

mangedoblet i løpet av prosessen (Ibid., 358). Men sett fra statens side (som representant for 

«allmenninteressen»), er hovedproblemet at disse selvforsterkende mekanismene i så stor grad 

også rammer andre enn banken: kundene, resten av finanssektoren, realøkonomien og dermed 

                                                 
mange tilfeller har dette gått sammen med likviditetskriser og ekstraordinær tilførsel av likviditet fra 

sentralbankene, men dette har derfor ikke vært tilstrekkelig. (Se nærmere drøfting i senere kapitler.) 
278 For en oversikt over ulike typer intervensjoner, se Calomiris, Klingbiel og Laeven (2005). 
279 Offentlige myndigheter håndhever detaljerte regler for hvordan tap skal regnskapsføres og hvilke krav til 

egenkapital som gjelder. 
280 Den normale rettsprosedyren for foretak som ikke kan overholde sine forpliktelser, er at virksomheten blir 

innstilt og alle utbetalinger midlertidig stanset, mens særskilte domstoler tar seg av den videre prosessen, og der 

den primære oppgaven for staten er å beskytte kreditorene mot ytterligere tap. Dette kan ses som særlig tydelige 

eksempler på at markedet er en sosialt konstruert institusjon, i betydningen konstituert av statlig sanksjonerte, 

juridiske og administrative regler (jf. del 3.1). 
281 Det er her et problem i seg selv å avgjøre hvorvidt en bank er konkurs, og det er prinsipielt vanskelig å beregne 

verdien av utestående fordringer (verdien av pant, låntakeres betalingsevne osv.). (Se nærmere kap. 8, 9 og 10.) 
282 Det særtrekket at store deler av bankens gjeld består av (likvide) innskudd, gjør slike forhandlinger mye mer 

ødeleggende. Det er også et faktum at det er viktige immaterielle, symbolske, forutsetninger for bankenes 

inntjening, særlig bankens lenge opparbeidede tillit, kundenettverk, informasjon om låntakerne osv. (Østrup 2008, 

46), og (sammenliknet med industribedrifter) relativt sett svært små materielle verdier for kreditorene, som kan 

realiseres på markedet (f.eks. i form av varelagre eller produksjonsutstyr). Verdien av andre eiendeler, særlig 

utlånene (også den med pant i fast eiendom) kan falle kraftig som en følge av selve krisa. 
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staten selv. Mens formålet med ordinær konkurslovgivning primært er å sikre kreditorens 

rettigheter, er det i tilfellet med moderne banker andre hensyn som veier tyngre (jf. f.eks. NOU, 

2011:1, 209). 

De fleste stater har derfor (ofte som en direkte følge av bankkriser) innført egne 

lovbestemmelser som gir bankene en særbehandling i tilfelle insolvens. Det er vanlig med 

ordninger for midlertidig administrasjon eller avvikling av krisebanker i regi av statlige eller 

halvstatlige myndigheter (underlagt sentralbanken eller reguleringsmyndigheter).283 I 

mellomtiden kan man sikre at virksomheten holdes i gang mens man skaffer seg oversikt over 

situasjonen, og evt. finner nye ad hoc-løsninger (Østrup 2008, 368; Eisenbeis og Kaufman 

2012, 7). Krisebanken kan deretter rekonstrueres med ny ledelse og nye eiere, slås sammen med 

andre banker eller på lengre sikt avvikles.284 På liknende måte som i forbindelse med 

likviditetskriser har altså offentlige myndigheter (inkl. sentralbanken) en posisjon hvor de ofte 

kan stoppe en kriseutvikling der summen av individuelle finansaktørers strategier har 

selvødeleggende aggregateffekter (kontrafinalitet). Staten (ved sentralbanken) har kapasitet til 

å iverksette sentraliserte løsninger som (et stykke på vei) gir større grad av kollektiv 

rasjonalitet.285 

Sammenliknet med likviditetskriser, blir det under soliditetskriser enda tydeligere at 

staten er strukturelt atskilt fra de økonomiske prosessene som frambrakte krisa, og henvist til å 

intervenere på etterskudd, etter at bankenes tap allerede er et faktum. Soliditetskriser skyldes 

oftest tap på utlån som ligger langt tilbake i tid, og der tapenes omfang hele tiden endrer seg 

med den makroøkonomiske utviklingen.286 Slike intervensjoner er derfor preget av en rekke 

                                                 
283 USA har hatt denne typen reguleringer siden 1800-tallet (se f.eks. Eisenbeis og Kaufman 2012), og amerikanske 

bankmyndigheter har særlig siden 1930-tallet hatt særlig sterke institusjonaliserte prosedyrer for håndtering av 

krisebanker i regi av FDIC. I Norge ga bankloven i 1924 anledning til å sette banker under offentlig administrasjon 

istedenfor akkordforhandlinger og mulig konkurs (se senere kapitler). 
284 Siden 1934 har det amerikanske FDIC vært involvert i nærmere 5000 bankkonkurser. 

(http://www.davemanuel.com/history-of-bank-failures-in-the-united-states.php). Bare i 2010 dreide det seg om 

157 banker. 
285 Både ordninger med offentlig administrasjon og avvikling betyr at banker (pga. potensielle ringvirkninger ved 

konkurs) juridisk sett atskiller seg fra andre foretak: Denne typen tiltak kan settes inn uten at banken er 

regnskapsteknisk insolvent eller har akutte betalingsproblemer, men at egenkapitalen har falt under et nærmere 

bestemt nivå. Det er isteden altså offentlige reguleringsmyndigheter som tvinger gjennom slike tiltak. Vi kan derfor 

snakke om såkalt regulatorisk insolvens (Campbell og Singh 2007). Dette ble viktig under den norske bankkrisa 

på 1990-tallet, se senere kapitler. 
286 Dette har å gjøre med den «tidsstrukturen» som gjelder for all kapitalistisk virksomhet – investeringer på ett 

tidspunkt (f.eks. finansiert gjennom banklån) dreier seg alltid om å foregripe profittmuligheter over en periode 

langt fram i tid. Det er derfor alltid en usikkerhet knyttet til kapitalistiske investeringer: Det kan per definisjon 

først avgjøres i ettertid (ex post) om en gitt investering viser seg å være profitabel. Men det som gjør bankene 

særlig sårbare når slike forutsetninger ikke slår til, er blant annet at de har relativt lav egenkapitaldekning og 

dermed små buffere til å absorbere tap på lån til feilslåtte investeringer. I den grad staten blir tvunget til å gripe 

inn i soliditetskriser og dekke bankenes tap, er staten underlagt den samme «ex post-logikken» og den samme 

usikkerheten om tapenes omfang og den videre utviklingen av krisa. 

http://www.davemanuel.com/history-of-bank-failures-in-the-united-states.php
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interessemotsetninger og dilemmaer.287 Det er for det første vanskelig å avgjøre på hvilket 

tidspunkt man bør gripe inn (Østrup 2008, 391–2). På den ene side er det helt avgjørende å sette 

inn tiltak tidlig, før (likviditets- og soliditets-)krisa har utviklet seg til selvforsterkende 

systemkriser.288 På den annen side er det vanskelig å vurdere bankenes kapitaldekning, og 

statene har også interesse av at bankene selv så langt som mulig håndterer problemene og bærer 

sine tap. (Se mer om dette i forbindelse med de to norske krisene i kapittel 8.) 

Det er også prinsipielt vanskelig å vurdere effekten av ulike tiltak. Historisk erfaring har 

vist at administrasjon/avvikling ofte egner seg bedre for små lokale enn for større banker. I det 

siste tilfellet er det snakk om enormt komplekse og ressurskrevende operasjoner, og disse 

opptrer dessuten som oftest i forbindelse strukturelle kriser, som kan overskride statens 

administrative kapasitet. Det å sette en nasjonal storbank under offentlig administrasjon, kan 

dessuten bidra til å undergrave tilliten til det nasjonale banksystemet som helhet.289 Bare 

nyheten om alvorlige problemer i en systemviktig bank kan gi samtlige banker problemer med 

å skaffe seg kortsiktige lån i internasjonale markeder og føre til renteøkning, kapitalflukt, 

valutakursfall osv. (Østrup 2008, 46).290 Det er derfor vanlig at banker venter i det lengste med 

å be om noen som helst ekstraordinær statlig støtte, fordi det fungerer som en selvoppfyllende 

profeti om bankens mulige konkurs.291 Hvis slike rykter rammer store internasjonale banker, 

kan det også få konsekvenser for nasjonale, og til og med globale markeder, som under den 

globale krisa i interbankmarkedet høsten 2008 (se kapittel 10). 

Kriser i storbanker har derfor ofte i stedet blitt møtt med pragmatiske ad hoc-tiltak. Det 

dreier seg med andre ord om å gjøre unntak fra de gjeldende unntaksreglene for bankene 

(administrasjonsordninger). I tilfellet soliditetskriser kan reguleringsmyndighetene gi 

dispensasjon fra soliditetskrav og for eksempel la krisebanker drive videre selv om 

egenkapitalen er lavere enn reglene tilsier (såkalt regulatorisk unnfallenhet).292 En mulighet er 

                                                 
287 «All bank rescue plans, regardless of design, are invariably subject to conflict of interest» (David Mayes, sitert 

i Posch et al. 2009, 63). 
288 Man snakker her om betydningen av såkalt «prompt corrective action» (PCA), se f.eks. Mayes (2009b). 
289 Under den norske bankkrisa 1988–93 ble offentlig administrasjon av disse grunnene bare funnet formålstjenlig 

for en svært liten bank (Norion bank). Norge har også en lovbestemmelse om styrt avvikling, men også denne ble 

vurdert som uaktuell for de store bankene pga. risikoen for eksterne effekter og bare anvendt for den relativt lille 

Oslobanken, og selv i det tilfellet tok det fem år å fullføre prosessen (se nærmere kap. 7 og 8). Under den globale 

finanskrisa var heller ikke ordninger med offentlig administrasjon aktuelt for de største bankene. 
290 «… when [large institutions] fail, it can lead to systemic risk in which the whole banking system is threatened» 

(Mishkin 2006, 989). Nettopp dette var en viktig grunn til at reglene om offentlig administrasjon eller avvikling 

nesten ikke ble anvendt under den norske bankkrisa på 1990-tallet (se senere kapitler). 
291 Dette gjaldt både under den norske krisa på 1920-tallet og for britiske og amerikanske krisebanker i 2007–08 

(se f.eks. Lybeck 2011). 
292 Under første del av den amerikanske sparebankkrisa på 1980-tallet ble kapitalkravene redusert og begrensninger 

i bankenes virksomhet ble lempet på, og mange av krisebankene viste seg å kunne drive videre også på lang sikt 
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også å styrke kapitaldekningen ved å la banken få ekstraordinære skattefradrag for avskrivinger 

av tap på utlån. Det er også vanlig at staten (helst før tapene har blitt for store) bidrar til 

løsninger der «problembanken» blir kjøpt opp eller slått sammen med andre banker, som er 

solide nok til å absorbere tapene. Oftest dreier dette seg om former for privat/offentlig eller 

korporativt samarbeid der offentlige myndigheter direkte eller indirekte bidrar.293  

Men problemer i storbanker kommer ofte i forbindelse med systemkriser der en rekke 

banker rammes samtidig, og der slike «spesialordninger» og «private» løsninger ikke fungerer. 

Det er da ofte nødvendig med tiltak som bryter enda kraftigere med etablerte reguleringer, og 

ofte dreier det seg om større «krisepakker» i regi av regjeringen og nasjonalforsamlingen: 

Regjeringer kan vinne tid ved å garantere for alle innskudd og all usikret gjeld i samtlige 

krisebanker, eller om nødvendig for hele den nasjonale banksektoren.294 Men hvis utlånstapene 

er store, kan eneste løsning være ulike former for direkte statsstøtte,295 såkalte statlige 

bailouts:296 Offentlige myndigheter kan styrke aktiva-siden i bankenes balanse indirekte ved ta 

over tapsbringende lån («toxic assets»)297 eller direkte ved å tilføre ny kapital over offentlige 

budsjetter. I det siste tilfellet kan staten sikre seg eierandeler eller sørge for full statlig 

overtakelse (nasjonalisering). Alle disse løsningene kan kombineres med at det etableres nye 

statlige selskaper som overtar bankens mest tapsbringende utlån og legger dette til en særskilt 

enhet, der evt. tap finansieres over offentlige budsjetter (en såkalt «bad bank» eller «bridge 

                                                 
(Østrup 2008, 184ff.). Under den japanske bankkrisa på 1990-tallet ble også bankenes økende andel av 

misligholdte lån (non-performing loans) i stor grad bevisst oversett av myndighetene. Mange av disse bankene er 

realiteten insolvente og drives videre som såkalte zombie-banker. 
293 Staten kan dels gi økonomiske insentiver til slike løsninger, dels utøve politisk press. Under krisene i Sverige 

og Finland på 1990-tallet ble et stort antall sparebanker slått sammen. Den norske staten løste i 1991 problemet 

med det insolvente Realkreditt med å slå selskapet sammen med det da fortsatt solvente DnB (se Dok. 17, 221ff.). 

Mens amerikanske myndigheter bidro til en «privat løsning» da Bear Stearns ble kjøpt av JP Morgan i mars 2007, 

var et (uventet) statlig nei til slike garantier ved Barclays forsøk på overtakelse av Lehman Brothers i september 

den utløsende årsaken til denne konkursen. Ulike former for privat-offentlig samarbeid fikk enorme dimensjoner 

under den japanske bankkrisa på 1990-tallet (se Kanaya og Woo 2001). 
294 En slik garanti ble gitt f.eks. av den svenske regjeringen i september 1992 for alle fordringer mot svenske 

banker (med unntak av ansvarlig lånekapital) (Østrup 2008, 157–58). Det samme skjedde under den irske 

bankkrisa i 2008, men til forskjell fra det svenske eksemplet endte den irske staten opp med en regning som bidro 

til femdobling av statsgjelden (OECD 2012, se også kap. 10). 
295 Dvs. dersom staten (f.eks. gjennom indirekte subsidier) ikke klarer å «skaffe» ny privat kapital. Banken kan 

være for stor til at det fins aktuelle kjøpere eller at myndighetene ikke ønsker at den overtas av utenlandske eiere, 

eller at tapene i verste fall er så store at ingen investorer er interessert. 
296 Uttrykket ble populært i kjølvannet av den internasjonale finanskrisa 2008, og har også blitt brukt om 

likviditetsstøtte (og også om private redningsaksjoner): «A situation in which a business, individual or government 

offers money to a failing business in order to prevent the consequences that arise from a business’s downfall. 

Bailouts can take the form of loans, bonds, stocks or cash. They may or may not require reimbursement.» 

http://www.investopedia.com/terms/b/bailout.asp. Men det er særlig bailouts over offentlige budsjetter som har 

skapt politiske konflikter (se kap. 4.4). 
297 Amerikanske myndigheter gjorde dette i stort omfang under krisa 2008–2009, anslagsvis ca. 420 mrd. dollar 

bare på det såkalte TARP-programmet (Troubled Asset Relief Program). 

http://www.investopedia.com/terms/b/bailout.asp
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bank»), slik at krisebanken igjen blir solid og kan drives videre med overskudd.298 Hensikten 

er uansett at de dominerende bankene kan fortsette normal drift og med minst mulig «uro i 

markedene». 

Jo større banker det er snakk om, jo større er sjansen for å få denne typen særskilt statlig 

beskyttelse, og derav uttrykket «too big to fail» (TBTF).299 Uttrykket viser ikke bare til bankens 

relative størrelse (forvaltningskapital relativt til landets BNP, nasjonale markedsandeler, 

kompleksiteten i forbindelse med en mulig avvikling osv.),300 men også til bankens relative 

betydning og funksjon innenfor det nasjonale banksystemet (f.eks. betydningen innenfor 

interbank-systemet eller andelen utenlandske innskytere) (Eisenbeis og Kaufman 2002, 8).301 

De siste 30 åra har denne praksisen bredt om seg, og det har i OECD-området ikke funnet sted 

regelrette konkurser i større banker. Konkursen i den amerikanske investeringsbanken Lehman 

Brothers (september 2008) er et unntak, men et unntak som bekrefter regelen.302 Hendelsen kan 

ses som et naturlig eksperiment, som bekrefter hypotesen om at større banker ikke kan gå 

konkurs uten katastrofale ringvirkninger: «… it is more accurate to attribute banking crises not 

to too-big-to-fail but rather to ‘too politically important to fail’, which includes almost all 

                                                 
298 Denne framgangsmåten ble første gang brukt i forbindelse med problemene i Mellon Bank i USA i 1988. 

(Østrup 2008, 385). Metoden ble anvendt med vellykket resultat under den svenske bankkrisa på 1990-tallet med 

etablering av de to statlige selskapene Securum og Retriva som administrerte og avviklet potensielt tapsbringende 

lån. 
299 Uttrykket er innarbeidet også som fagterm, og denne praksisen omtales ofte som TBTF-politikk eller TBTF-

regime (se f.eks. Kellermann 2011). Uttrykket oppsto i forbindelse med at USAs sjuende største bank Continental 

Illinois ble erklært insolvent i mai 1984. FDIC besluttet i den forbindelse å avvike fra de vanlige reglene for 

konkursbehandling, og isteden garantere ubegrenset for alle usikrede innskytere og kreditorer. I kjølvannet av 

denne saken ble det under en senatshøring gitt uttrykk for at banker av denne størrelsen var «too big to fail» (Stern 

og Feldman 2009, 13) som bl.a. førte til et berømt avisoppslag: «US won’t let 11 biggest banks in nation fail» 

(Wall Street Journal, 20.9.1984) (se Kaufmann 2002). Dette kan også gjelde andre typer selskaper, slik som store 

og strategisk viktige industriselskaper, men av grunner nevnt ovenfor, står banker i en særstilling, fordi selve 

forventningen om konkurs og evt. restrukturering har så alvorlige umiddelbare konsekvenser. (For 

industriselskaper vil produksjonsutstyr og de ansattes kompetanse være langt viktigere aktiva, og dette vil i større 

grad også være intakt etter en konkurs.) I det engelske uttrykket «too big to fail» ligger en ironisk dobbeltbetydning 

som vanskelig lar seg oversette: på den ene side at foretaket er for stort til å kunne mislykkes (fordi det opererer i 

så mange markeder, er så solid osv.), og på den annen side at det når det likevel mislykkes, er det for stort til å 

kunne tillates å gå konkurs. 
300 Krisa på Island i 2008–9 knyttet til, internasjonalt sett, ubetydelige banker er et godt eksempel på at det er 

bankenes nasjonale betydning som er avgjørende (jf. Kellermann 2011). 
301 Betegnelsene «too important to fail», eller «too complex to fail» er slik sett mer dekkende (Jf. R. Herring, 

International Financial Conglomerates, The Warton School 2004, sitert av Østrup 2008, 363.) Under den norske 

bankkrisa i 1987–92 medvirket myndighetene også til å redde finansieringsselskapet Realkreditt fra konkurs. 

Under den globale finanskrisa 2007–10 ble et enda videre spekter av finansforetak tilkjent TBTF-status, bl.a. de 

store investeringsbankene Bear Stearns (USA 2008) og IKB (Tyskland 2008) og forsikringsselskapet AIG (USA 

2008) (mer som dette i kap. 10). Den skjerpede amerikanske lovreguleringen av finanssektoren i kjølvannet av 

2008-krisa (Dodd-Frank Act) omfatter også andre typer systemisk viktige finansinstitusjoner enn banker. 
302 Konkursen i Lehman Brothers (september 2008) er et unntak, men mye tyder på at konkursen ble akseptert 

fordi det ikke dreide seg om en innskuddsbank, og at den var blant de mindre av de amerikanske 

investeringsbankene. Likevel bekrefter denne konkursen regelen om at større banker ikke kan gå konkurs uten 

katastrofale ringvirkninger (se kap. 10). 
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banks» (Mishkin 2006, 992).303 Under systemkriser nøyer ikke stater seg lenger med å opptre 

som «lender of last resort», men inntar rollen som «market maker of last resort»,304 den setter 

til side grunnleggende markedsøkonomiske prinsipper for å sikre stabiliteten i markedet. 

Statens forhold til banksektoren har følgelig (for hver bankkrise som har funnet sted) 

kommet til å avvike mer fra dens forhold til alle andre kapitalistiske markedssfærer. Selv om 

de fleste banker er organisert som ordinære private aksjeselskaper, der formålet for 

virksomheten er å optimalisere eiernes avkastning, er de skjermet mot konsekvensene av 

normal kapitalistisk konkurranse. Bankene er følgelig i den spesielle situasjonen at de på den 

ene side er spesielt utsatt for, og ikke minst bidrar å forsterke, svingninger i markedet, og på 

den annen side er de langt på vei beskyttet mot konsekvensene av denne ustabiliteten. Denne 

typen politikk er motsigelsesfull ved å legge til rette for finansielle profitter samtidig som man 

beskytter finansforetakene mot nedsiderisikoen, jf. uttrykket «privatizing profits and socializing 

losses». 

Denne praksisen bryter tilsynelatende med teorien vi presenterte ovenfor (kapittel 2) om 

statens universalisme (formell likebehandling av alle sektorer og selskaper) og politikk for å 

fremme allmenninteressen. Det kan tvert imot se ut til at banksektoren nyter godt av særskilte 

privilegier, og at statsapparatet (direkte eller indirekte) tvert imot er kontrollert av storbankenes 

partikulære interesser. TBTF-politikk og generøse statlige redningsaksjoner synes å stemme 

med de nenvte funksjonalistiske og instrumentalistiske teorier om forholdet mellom staten og 

finanssektoren (kapitlene 2 og 4.1b). 

Det er imidlertid flere forhold som taler mot et slikt syn. Riktig nok kan det i mange 

tilfeller eksistere slike personlige og institusjonaliserte bindinger, som også kan ha betydning 

for statens krisehåndtering, men dette kan ikke gjelde som en generell mekanisme.305 Hvis man 

allment forstår staten som et redskap for de til enhver tid dominerende kapitalinteressene (og 

ikke som garantist for systemet som helhet), blir neste spørsmål hvorfor dette gjelder nettopp 

banksektoren.306 Det er mange eksempler på sterkere og mer dominerende kapitalistiske 

                                                 
303 Østrup påpeker at det: «… under de europeiske kriser [etter 1980] kun har været i meget få tilfælde, at banker 

er blevet avviklet på grundlag af konkursbehandling, eller efter de formelle procedurer, der findes i loven» (2008, 

367). Ofte skyldes dette at det dreier seg om systemiske bankkriser med problemer i flere større banker samtidig, 

altså snarere «too many to fail» (Mayes 2005, 167). 
304 W. Buiter i Financial Times, mars 2008, sitert i Panitch og Gindin (2010, 384). 
305 Det er riktig nok mange eksempler på at denne autonomien brytes ved at representanter for staten er styrt av 

partikulære interesser, som et resultat av bl.a. korrupsjon, men dette ser i liten grad ut til å gjelde håndtering av 

bankkriser, fordi det dreier seg om omfattende intervensjoner håndtert av både byråkratiske og politiske apparater 

(som vi skal se i kap. 9 og 10). 
306 Det er derfor f.eks. heller ikke slik at banker generelt tilgodeses av statsapparatet. Poenget ovenfor er tvert imot 

at statens politikk overfor bankene kan endre seg radikalt i forbindelse med kriser. 
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sektorer enn bankene, som ikke nyter godt av noen særskilt statlig beskyttelse mot konkurs. 

Selv om mange tilfeller av bankstøtte har funnet sted i stater der det er tette personlige og 

profesjonelle bånd mellom staten og bankene, ser det i like stor grad ut til å gjelde statsapparater 

der disse båndene er svake.307 Og selv om statens politikk overfor bankene i mange tilfeller kan 

være styrt av partikulære interesser (korrupsjon, nettverk), ser dette i liten grad ut til å gjelde 

håndtering av bankkriser, bl. a. fordi slike intervensjoner krever omfattende behandling av 

statens demokratisk valgte organer (se kapitlene 9 og 10). Det er i det hele tatt lite som tyder på 

at tette bånd mellom staten og bankene spilte en viktig rolle under de to intervensjonene som 

skal analyseres i de følgende kapitlene, og heller ikke i de andre historiske eksemplene jeg 

behandler. Disse analysene viser imidlertid at interne forhold i staten kan forklare hvilke 

strategier staten velger når den først velger å intervenere (se nedenfor og kapitlene 9 og 10). 

Hovedargumentet her er at staters partikularistiske særbehandling ikke nødvendigvis 

bryter med den moderne statens universalisme, og at denne praksisen isteden bør forklares med 

statens særegne strukturelle avhengighet av bankene.308 Uavhengig av om det eksisterer 

spesielle institusjonaliserte bånd mellom offentlige myndigheter og storbankene, vil det ofte 

være i statens egen interesse «som stat» (og ikke den personlige interessen til representantene 

for statsapparatet) å unngå store bankkonkurser, fordi de potensielle ringvirkningene rammer 

hele økonomien og dermed staten selv. Og i den grad det er særlig sterke bånd mellom 

representanter for bankene og statsapparatet, kan dette like gjerne ses som en virkning av enn 

som en årsak til denne avhengigheten. I så fall er det hensynet til bankene som system som 

styrer staters krisehåndtering, og ikke hensynet til enkeltbanker.309 Vi kan derfor isteden si at 

statens (strukturelt betingede) «allmenne» interesser (bl.a. i å unngå større konkurser) under 

                                                 
307 Teorier om såkalt crony capitalism har vært brukt til å forklare Asia-krisa i 1997 (Kang 2002). Det samme 

gjelder Island på 2000-tallet, der tette koplinger mellom staten og bankene kan forklare at det ikke ble grepet inn 

tidligere overfor bankenes ekstreme ekspansjon (Wade og Sigurdgeirsdottir 2010). Det er også et faktum at 

finansministerne under finanskrisa i USA i 2008–9 (Hank Paulson (Bush jr.) og Timothy Geithner (Obama)), 

hadde bakgrunn fra banksektoren og at de tilbød bankene svært generøse krisepakker. Men dette kan ikke brukes 

som belegg for en allmenn teori om at staten er et instrument for finanskapitalens interesser. Det er også et faktum 

at Paulson lenge motsatte seg slike overføringer og personlig hadde en sentral rolle i beslutningen om å la Lehman 

Brothers gå konkurs (Sorkin 2009; Paulson 2010). Omvendt var det en britisk Labour-regjering som reddet flere 

britiske storbanker fra konkurs i 2007–09 (se kap. 10). 
308 Strukturell avhengighet dreier seg derfor ikke om «strukturell tvang» i den betydning at statens politikk er 

determinert av dens posisjon, eller at politikken setter seg gjennom «bak ryggen på aktørene». Stater kan la være 

å intervenere, selv om konsekvensene av dette er alvorlige (slik som da den amerikanske regjeringen tillot konkurs 

i Lehman Brothers). 
309 Når staten fraviker fra prinsippet om formell likebehandling og f.eks. tvinger bestemte kreditorer til å gi avkall 

på utestående fordringer (slik som ved offentlig administrasjon), kan dette være et nødvendig middel til å oppnå 

målet om å stabilisere banksektoren som system. Når staten på denne måten bidrar den også til å opprettholde et 

fungerende banksystem, og dermed opprettholder den på lengre sikt også det strukturelle maktforholdet mellom 

kreditorer og debitorer som er helt grunnleggende i kapitalistiske markedsøkonomier. 
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gitte betingelser kan falle sammen med banksektorens, og i mange tilfeller også enkelte 

bankers, særinteresser. 

Men det er også viktig å holde fast ved at forholdet mellom staten og banksektoren er 

motsigelsesfullt. Vi kan si at staten må forholde seg til det vi kan kalle to motstridende, 

strukturelt betingede krav, og derfor forsøker å realisere to målsettinger som er potensielt 

uforenlige. Under «normale forhold» er det et grunnleggende skille mellom bankenes private 

og statens offentlige ansvar. På den ene side har bankene, som private kapitalistiske foretak, det 

økonomiske eieransvaret for konsekvensene av egne disposisjoner (kredittbeslutninger basert 

på risikovurderinger). Bankens eiere bærer derfor den private risikoen som følger med dette, i 

verste fall konkurs og tap av investert kapital. På den annen side har staten et politisk såkalt 

systemansvar for bankene og resten av finanssektoren (som vi har sett, i økende grad). Det betyr 

at staten har ansvar for stabiliteten til systemet som helhet (gjennom blant annet sin 

makroøkonomiske politikk, bankreguleringer, tilsynsordninger, sentralbankens virksomhet 

osv.) 

Men som jeg har vist, er det typisk for systemiske bankkriser at disse to hensynene 

kolliderer slik at skillet bryter sammen. Fordi konsekvensene av bankkonkurser kan være så 

katastrofale (også for staten selv), oppstår det situasjoner der staten bare kan ivareta 

systemansvar ved samtidig å ta ansvaret for enkeltbanker. Staten tvinges til å bryte med skillet 

mellom statens offentlige og markedets private sfære. Så uansett hvilken krisestrategi staten 

velger, vil det bryte med det «normale» skillet mellom offentlig og privat ansvar. Det er derfor 

(av de samme strukturelle årsakene) grunnleggende tvetydig hvilke interesser staten tjener når 

den intervenerer i kriser og redder banker fra konkurs: Er det de enkelte bankenes partikulære 

interesser, eller er det statens (allmenne) interesser? 

Statens håndtering av bankkriser er eksempler på at hensynene til akkumulasjon og 

legitimitet står i motsetning til hverandre på en særlig direkte måte (jf. kapittel 3). Hensynet til 

akkumulasjon kan i mange tilfeller tilsi radikale intervensjoner i banksektoren, mens slike 

inngrep kan samtidig være i strid med statens vanlige rolle, og være vanskelig å få demokratisk 

tilslutning til og skape politisk motstand. Denne motsigelsen kan bidra til å forklare de indre 

motsetningene i politikken som føres (brudd, inkonsekvens, målkonflikter, negative uintenderte 

konsekvenser). Når vi ser på bankkrisene de siste 30–40 åra, varierer statens strategier kraftig 

både mellom stater og epoker, men samtlige støter an mot grenser for statenes eget 

maktgrunnlag. Særlig i de tilfellene der det er dype soliditetskriser og stater dekker tapene deres 
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over offentlige budsjetter, dreier det seg om dilemmaer, der enhver løsning skaper nye 

problemer.  

Et sentralt spørsmål her er i hvilken grad staten skal tvinge bankenes eiere og usikrede 

kreditorer (dvs. utenom innskuddsgarantier) til å bære deler av bankens tap. Hvis vi ser på de 

siste tiåras kriser, kan vi snakke om to idealtypiske framgangsmåter. Det vi kan kalle liberale 

strategier (liberal i den betydningen at staten her ikke griper inn i selskapenes eierskap eller 

disposisjoner), preges av (ulike former for) statlig kapitaltilførsel til krisebanker (i kombinasjon 

med statlig styrte fusjoner), men uten motytelser i form av statlige eierandeler. Det kan også 

dreie seg som såkalte bad bank-løsninger, der staten oppretter et selskap som tar over deler av 

krisebankenes tapsbringende lån, og dermed bidrar til å gjøre den gjenværende privateide 

banken solid. I alle disse tilfellene kan bankene drives videre, og eierne og kreditorene kan sitte 

igjen med den framtidige gevinsten av redningsaksjonen.310 I den motsatte enden har vi det vi 

kan kalle intervensjonistiske strategier, med midlertidig statlig overtakelse og nedskriving av 

privat aksjekapital,311 og der også bankenes aksjonærer og andre usikrede kreditorer (men ikke 

ordinære innskytere) belastes direkte for bankens tap.312 

Begge typer strategier har som formål å stabilisere banksystemet (sikre akkumulasjon), 

men bidrar til å undergrave de aktuelle regjeringenes legitimitet.313 I tillegg krever begge mye 

av det jeg ovenfor kalte statlig reguleringskapasitet og kan gå utover grensene for hva som lar 

                                                 
310 Et nyere eksempel er amerikanske myndigheters betingelsesløse kapitaltilførsel til det da insolvente 

finanskonsernet Citigroup i november 2008. 
311 Dette kan skje med eller uten noen kompensasjon til de opprinnelige private eierne. Under den norske bankkrisa 

på 1990-tallet ble de private aksjene i Fokus Bank, Kreditkassen og DnB administrativt skrevet ned til null (se 

nedenfor kap. 5–9), mens den svenske staten, da den tok over Nordbanken i 1990, innløste de private 

minoritetsaksjonærene med 2,1 mrd. svenske kroner (Østrup 2008, 155). Det vanlige er at bankene reprivatiseres 

når situasjonen er stabilisert. 

 312 Full (midlertidig) statsovertakelse av banker fant sted under finanskrisene på 1990-tallet bl.a. i Japan og i 

Skandinavia (se kap. 5) (og under 2008-krisa bl.a. i Storbritannia, Danmark, Tyskland, Irland og Nederland og (se 

kap. 10)). Dette kan skje med eller uten noen kompensasjon til de opprinnelige private eierne. 

Det fins selvsagt andre og mer radikale måter å håndtere bankkriser på, som i liten grad har vært forsøkt, f.eks. 

mulige «radikale sosialdemokratiske strategier». En mulighet er permanent (og ikke bare midlertidig) 

nasjonalisering av bankene, og der bankene drives videre etter andre prinsipper enn private. En annen mulighet er 

at staten istedenfor å dekke bankenes utlånstap, kanaliserer støtten direkte til bankenes debitorer ved å ettergi gjeld. 

(Gjeldssanering i stort omfang skjedde i USA i kjølvannet av pengereformene etter borgerkrigen på 1860-tallet og 

på 1930-tallet (jf. Calomiris, Klingebiel og Laeven 2005, 42–48)). Men dette forutsetter at staten har støtte for 

omfattende strukturelle endringer av markedsøkonomien. 
313 Skillet mellom liberale og intervensjonistiske strategier må vel å merke ses uavhengig av skillet (kap. 3) mellom 

markedsfremmende (liberale) og markedsbegrensende (organiserte) bankregimer. Som vi skal se, kan begge typer 

strategier forekomme innenfor de liberale bankregimene som analyseres i følgende kapitler. Et viktig tema (kap. 

7 og 10) er hvordan begge typer strategier forsøkes tilpasset til det eksisterende regimet når krisa er over. Jeg 

argumenterer også for (kap. 8) at intervensjonistiske strategier på mange måter er mer i overensstemmelse med 

liberal økonomisk politikk enn liberale strategier. 
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seg gjennomføre (mer om dette i kapittel 8).314 Liberale strategier med omfattende bailouts kan 

være ekstremt kostbare og føre til kraftig svekkelse av statsfinansene.315 De bryter også 

fundamentalt med vanlige prinsipper for bruk av offentlige midler og kan oppfattes som rene 

gavepakker til private foretak og derfor som helt illegitim bruk av offentlige midler.316 Denne 

typen krisepakker kan være vanskelig å gjennomføre, pga. motstand i offentligheten eller 

manglende støtte i nasjonalforsamlingen (bevilgninger, lovendringer), eller føre til politiske 

kriser.317 (Når det gjelder tap av legitimitet på litt lengre sikt, se avsnitt 4.4 nedenfor.) 

Intervensjonistiske strategier på sin side krever i tillegg til høy grad av legitimitet også 

omfattende statlig juridisk-administrativ kapasitet. På kort tid må man skaffe seg oversikt over 

situasjonen i krisebanker, finne ut hvilke tiltak som er nødvendige og ikke minst gjennomføre 

hel eller delvis nasjonalisering uten først å sette banken under administrasjon eller slå den 

konkurs (se kapittel 8). Her vil det alltid være informasjonsasymmetri mellom bankene og 

staten (der bankene sitter på mest informasjon). Juridisk er dette også ekstremt vanskelig å 

intervenere tidlig, hvis man ikke på forhånd har sikret særskilt lovhjemmel for slike aksjoner, 

som lett kan saboteres av bankens eiere.318 Et særlig problem er knyttet til den voksende 

gruppen kreditorer som kontrollerer bankens langsiktige gjeld (obligasjonsgjeld og annen 

«hybridkapital»), og som kan gjøre krav gjeldende dersom offentlige myndigheter overtar 

banken.319 Dette er særlig problematisk fordi poenget også er å gripe inn tidlig (før problemene 

                                                 
314 Slike redningsaksjoner (til forskjell fra tiltak i regi av sentralbankene) krever vedtak om bevilgninger i 

nasjonalforsamlingen og derfor underlagt et positivt krav til politisk legitimitet. 
315 Det er vanskelig å beregne de reelle kostnadene og statsfinansielle effektene knyttet til bailouts (Reinhart og 

Rogoff 2009, 163–4), men selv med forsiktige anslag kan kostnadene komme opp i langt mer enn 10 prosent av 

BNP (se Laeven og Valencia 2012 og kap. 10, tabell 10.2). 
316 Ofte kan bad bank-løsninger også i realiteten være gavepakker til bankene, pga. asymmetrisk tilgang til 

informasjon og svak forhandlingsposisjon for det offentlige. 
317 I USA høsten 2008 ble den opprinnelige redningspakken til finanssektoren nedstemt i kongressen, og hensynet 

til opinionen var deretter en viktig grunn til den fatale avgjørelsen om å la Lehman Brothers gå konkurs. Det 

samme gjaldt støtte til krisebanker i Norge på 1920-tallet (se kap. 8). 
318 Eierne av den amerikanske krisebanken Lehman Brothers tvang gjennom en konkurs framfor andre former for 

avvikling. Som vi skal se i kapittel 8, løste man under 1990-tallskrisa i Norge dette problemet med å vedta en 

særlov med anledning til å nulle aksjekapitalen dersom mindre enn 25 prosent av egenkapitalen var i behold. 

Bankkriseutvalget foreslår å stramme dette ytterligere inn (se NOU 2011:1, 227). Overtakelse av krisebanker er 

uansett juridisk komplisert og underlagt både nasjonal lovgiving og overnasjonale konvensjoner og bilaterale 

investeringsavtaler (BITs), knyttet til ekspropriasjon av privat eiendom. I den forbindelse er verdifastsettelsen av 

krisebankene et problem, og den norske staten ble møtt med erstatningssøksmål etter nullingsvedtaket i 1991 (se 

kap. 9). Det samme skjedde i kjølvannet av den britiske statens nasjonalisering av banken Northern Rock i februar 

2008. (Om juridiske spørsmål knyttet til den britiske krisehåndteringen, se Calamita 2009.)  
319 Det har en interessant parallell i den norske bankkrisa på 1990-tallet, der staten ønsket at også eierne av såkalt 

ansvarlig lånekapital, og ikke bare aksjeeierne, ble tvunget til å ta tap, men kravet ble droppet fordi långiverne 

hadde sikret seg mot dette i sine kontrakter med banken (Lie 2010, 455). I kjølvannet av den globale finanskrisa 

tvang den islandske staten (de islandske) krisebankenes langsiktige kreditorer (obligasjonsgjeld) til å ta tapene 

fullt ut (etter råd fra amerikanske investeringsbanker). Men dette var mulig fordi Island sto utenfor eurosonen og 

samtidig kunne innføre kapitalkontroll og dermed også ga avkall på Islands posisjon i internasjonale 

finansmarkeder (se Wade og Sigurgeirsdottir 2010). Den irske staten, for å sikre tilliten til Irland som 
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eskalerer), og i slike tilfeller kan egenkapitalsituasjonen i banken være helt uavklart, og fordi 

bankens finansielle stilling kan bli påvirket av selve intervensjonen (Goodhart 2011, 86). Det 

gjør det ikke lettere at krisebankene i mange tilfeller kan være så store (større 

forvaltningskapital enn nasjonens BNP) at nasjonalisering er uaktuelt pga. statens finansielle 

kapasitet (se kapitlene 7, 9 og 10). Og ikke minst kan det være vanskelig å sikre politisk 

oppslutning om statlig overtakelse av banker, med mobilisering av motstand fra 

kapitalinteresser og politiske høyrepartier.320 (For en nærmere behandling av disse 

spørsmålene, se kapittel 4.4 og 7–10.)  

Offentlige myndigheter kan derfor stå overfor noe som likner en catch 22-logikk, med 

valg mellom umulige alternativer: Enten intervenerer man tidlig, før bankene har tapt 

egenkapitalen, men risikerer kraftig juridisk og politisk motstand, som også kan forverre krisa 

dramatisk. Hvis myndighetene derimot venter til bankene definitivt har tapt egenkapitalen, kan 

det føre til bailout-kostnader som ødelegger statens finanser. 

Statene står overfor en rekke dilemmaer, umulige valg mellom å sikre akkumulasjon og 

legitimitet. Fordi man dras mellom flere hensyn, blir man ofte tvunget til å endre strategi 

underveis i samme krise, eller ender med dårlige kompromisser. Under finanskrisa 2007–10 

endte de fleste stater opp med ulike typer mellomløsninger, med store kapitaloverføringer til 

systemviktige banker, men samtidig ble dette forsøkt kompensert med å tvinge aksjonærene til 

å ta deler av tapene eller at staten sikret seg eierandeler.321 EU (gjennom European Banking 

Authority, EBA) har nå etablert regler som går i intervensjonistisk retning, og gjør det lettere å 

gjøre aksjonærer og kreditorer i krisebanker ansvarlige for tap. 

Hvilken strategi som velges innenfor ulike stater, kan imidlertid ikke forklares innenfor 

denne teoretiske rammen. Selv om den strukturelle avhengigheten kan forklare at staten 

intervenerer, kan den ikke si så mye om hvordan. For å forstå ulike staters konkrete utforming 

av redningspakker vil det være nødvendig å trekke inn mer spesifikke historiske forhold, og 

styrkeforhold mellom økonomiske og politiske interesser. Hvordan er de konkrete 

forbindelsene mellom staten og bankene, og hvilken grad av autonomi og kapasitet har de 

                                                 
finanssentrum, gjorde det motsatte og garanterte for alle krisebankenes kreditorer. Konsekvensen ble (se nedenfor 

og kap. 10) en femdobling av Irlands statsgjeld (McGowan 2011). 
320 Et godt eksempel er den politiske motstanden og de juridiske problemene knyttet til den britiske regjeringens 

overtakelse av den kriserammede banken Northern Rock i 2008, og håndteringen av krisa i italienske Banca Monte 
dei Paschi di Siena i 2016 (se kap. 10). Se også drøftingen i kap. 7 og 9 av den såkalte «nullingen» av private 

aksjonærer i Norge i 1991. 
321 USA beveget seg her f.eks. i retning av en britisk løsning. Det er her også en avgjørende forskjell om staten 

sikrer seg aksjemajoriteten (som i Storbritannia under siste finanskrise) eller bare ble kompensert med 

minoritetsposter (som i USA). (Se nærmere drøfting i kap. 10.) 
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strategisk viktige delene av statsapparatet? I hvilken grad har statsapparatet selvstendig 

kunnskap om situasjonen, hvordan er den rekruttert, hvilken profesjonskultur dominerer, 

hvilken kapasitet har man til å intervenere osv.322 Hvor stor er finanssektoren relativt til 

nasjonaløkonomien, og hvor stor er statens avhengighet av den? Det dreier seg også om de mer 

grunnleggende forskjellene i de enkelte statenes rolle i økonomien, slik det er diskutert i 

forbindelse med teorier om varieties of capitalism.323 I denne sammenhengen er det viktig å 

holde fast ved at staten både kan ses som en aktør og arena. Dels må statens intervensjon i 

bankkriser ses på bakgrunn av at staten er en arena for kamp mellom interesser, og dels at den 

er en aktør som har relativ autonomi overfor sosiale interesser, og, ikke minst, som en forsvarer 

av nasjonale interesser innenfor systemet av stater.324  

Vi kan her vende tilbake til teorien om statens dobbelthet og motsigelsesfull posisjon. 

På den ene siden er staten konstituerende for statssamfunnet, og «ansvarlig for samfunnet som 

helhet». Statens forhold til banksektoren handler nettopp om dens såkalte systemansvar, og at 

den sikrer stabiliteten i sektoren under kriser. (Og som jeg har pekt på, faller dette sammen med 

statens grunnleggende interesser knyttet til akkumulasjon og legitimitet.) På den annen siden er 

staten i liberale bankregimer strukturelt atskilt fra markedssfæren og fra banksektoren, og som 

vi har sett, kan bankkriser ses som særlig dramatiske utslag av denne atskillelsen. Det viser 

hvordan staten har svært begrenset kontroll over utviklingen, både hvordan kriser oppstår og 

hvordan de håndteres. 

Bankkriser kan bare følgelig bare løses gjennom drastiske tiltak, der krisehåndteringen 

bryter med eksisterende skiller mellom stat og marked, enten ved å gjøre radikale endringer av 

eksisterende markedsreguleringer (konkursregler, gjeldskontrakter) eller ved å ta direkte 

kontroll over private selskap (nasjonalisering). Dette er typiske eksempler på det jeg ovenfor 

kalte statens metakapasitet, at den har kapasitet til radikalt å endre grensene for sin egen 

maktutøvelse (jf. del 2.2 og 3.1), i dette tilfellet grensene mellom offentlig og privat ansvar, 

mellom stat og markedssfære. I tilfellet med bankkriser har dette imidlertid ikke primært som 

                                                 
322 Det er her åpenbare forskjeller mellom Norge og USA. Det norske finansdepartementet er kjent for sterk faglig 

autonomi og svake bånd til finanssektoren, motsatt USA. Dette kan bidra til å forklare de store forskjellene i hvor 

«generøst» bankenes eiere ble behandlet i Norge i 1991–93 sammenliknet med USA 2008–2009. 
323 Intervensjonistiske strategier ser ut til å være mer utbredt i såkalte CME- og MME enn i LME-stater (jf. kap. 3 

og 10). 
324 Det har vist seg at det særlig er de «nasjonale» bankene, og deres «nasjonale» kunder, som er det prioriterte 

målet for statlige redningsaksjoner, og ikke filialer av utenlandsk eide banker eller kunder av de nasjonale bankene 

i deres utenlandske filialer. Et særlig tilspisset eksempel på den geopolitiske dimensjonen i krisehåndtering er da 

den islandske regjeringen nektet å dekke tapene som rammet innskytere etter konkursen i islandske Landsbankis 

filialer i Storbritannia og Nederland (Icesave-konflikten). Saken førte til direkte konfrontasjon mellom den britiske 

og den islandske regjeringen. 
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formål å øke statens makt, men tvert imot å sikre markedssfærens autonomi på lengre sikt (se 

nærmere drøfting av dette i kapittel 7). 

4.4 Krisehåndtering og uintenderte konsekvenser 

Utgangspunktet er også her statens motsigelsesfulle posisjon: Offentlige myndigheter har et 

overordnet ansvar for banksektoren, samtidig som sektoren har sin egen økonomiske dynamikk. 

Jeg pekte på (se kapittel 3.4) hvordan denne strukturelle motsigelsen lå til grunn for flere ulike 

kausale mekanismer og prosesser. Ovenfor har jeg sett på hvordan stater blir tvunget til å forene 

motstridende målsettinger, mens tema her er hvordan staten har begrenset kontroll over 

konsekvensene av egne tiltak. Jeg skal se på hvordan håndtering av bankkriser systematisk fører 

til styringssvikt og negative uintenderte konsekvenser, og at det i enkelte tilfeller kan dreie seg 

om strategier som er direkte selvundergravende: Statlig krisehåndtering, som har som formål å 

sikre akkumulasjon og legitimitet i neste omgang, bidrar til å undergrave de samme formålene. 

Og selv når disse konsekvensene kan forutses, kan de være svært vanskelige å forhindre. I 

forlengelsen av Polanyis begrep om dobbeltbevegelse kan vi snakke om en tredje fase: effektene 

av selve motbevegelsen og de problemene den utløser (og dermed en «trippelbevegelse»).325 

Dels dreier det seg om at statlige tiltak er utilstrekkelige og ineffektive. Når det gjelder 

kriseforebyggende reguleringer (se kapittel 4.3a), kan staten stramme inn kravene til bankenes 

soliditet og likviditet og andre faktorer som begrenser risikoen (bl.a. kundenes egenkapital osv.) 

(se f.eks. Mishkin 2013, 279). Et hovedproblem med slike reguleringer er at de i like stor grad 

rammer bankenes kunder. Det kan føre til at bankene strammer inn sin utlånsvirksomhet eller 

skyver de økte kostnadene (pga. f.eks. kapitalkrav) over på kundene (dyrere tjenester, høyere 

rentemargin), noe som begge deler svekker veksten i økonomien (se f.eks. NOU 2001:1, 228; 

Goodhart 2011). Den motsatte politikken, liberalisering av finanssektoren, kan derimot på kort 

sikt bidra til økonomisk vekst gjennom økt kredittvolum og økte priser på formuesobjekter.326 

Liknende typer styringssvikt gjelder også for statens krisehåndtering. Selv om man (på 

kort sikt) lykkes med å stabilisere banksystemet (hindre bankpanikk, sammenbrudd i 

finansmarkeder, konkurser osv.), har systemkriser også andre negative effekter (på lengre sikt) 

                                                 
325 Denne betegnelsen er hentet fra Nancy Fraser (2013) i hennes videreutvikling av Polanyis teori i en annen 

sammenheng. 
326 Typiske eksempler på dette er Norge i 1981–86, Japan 1986–89 og store deler av Europa og USA 2003–2007. 

Crouch har betegnet dette som privatized keynesianism (se kap. 10). 



157 

 

som det er vanskeligere å gjøre noe med. Selv om staten får kontroll over krisene, har de bl.a. 

vanligvis store negative effekter på realøkonomien, med fallende produksjon og 

sysselsetting.327 Vi så også at krisetiltak i mange tilfeller bryter radikalt med de prinsippene 

som ellers gjelder for statens rolle i kapitalistisk markedsøkonomier. Statlige garantier overfor 

bankene (og for innskytere, kreditorer) fungerer som indirekte subsidier for hele bransjen. 

Statlige kriselån og bailouts til bankene dreier seg i realiteten om å dekke bankenes tap på 

feilslåtte private investeringer. Dette er i enhver betydning en uproduktiv bruk av offentlige 

midler som verken bidrar til økonomisk vekst på lang sikt eller til offentlig velferd.328 Dersom 

det ikke skal svekke statens finanser, må midlene enten tas fra andre viktige offentlige formål 

eller kompenseres med økte skatter.329 I verste fall kan overføringer til krisebanker være 

ødeleggende for offentlige finanser (se Streeck 2014; se også kapitlene 8 og 10).330 Som et 

resultat av den store veksten i finanssektoren fra 1980-tallet og framover har staters kostnader 

knyttet til rekapitalisering av krisebanker blitt stadig større, noe man særlig så under Japan-

krisa (1990–99) og de nasjonale bankkrisene i forbindelse den store finanskrisa i 2007–10 (og 

den etterfølgende eurokrisa (2010–13). 

Dette kan ses i lys av Habermas’ teori om rasjonalitetskriser, hvordan en opprinnelig 

økonomisk krise forsøkes løst gjennom administrative tiltak, men på den måten isteden flytter 

seg til andre sektorer og produserer nye kriser. Fordi staten mangler kontroll over de 

mekanismene som skapte krisa i utgangspunktet, blir resultatet bare en «horisontal forskyving» 

av en akutt økonomisk krise til ulike former for offentlig styringssvikt. Wolfgang Streeck 

(2014, 10ff.) har imidlertid pekt på at vestlige land siden 1980-tallet har sett andre former for 

transformasjon av økonomiske kriser enn de som kjennetegnet 1960- og 70-tallet, og som ligger 

                                                 
327 Den globale finanskrisa 2007–10 ble i hovedsak møtt med aktive mottiltak av samtlige involverte stater. Likevel 

hadde OECD-området en samlet nedgang i BNP på 3,5 prosent fra 2008 til 2009, og som må tilskrives finanskrisa, 

og selv om finanskrisa i Japan på 1990-tallet ble møtt med massive statlige tiltak, var det en viktig årsak til den 

langvarige økonomiske stagnasjonsperioden som fulgte (Lybeck 2011). Som vi skal se, er de nordiske bankkrisene 

på 1990-tallet et eksempel på at effektiv statlig intervensjon også kan minimere de realøkonomiske konsekvensene 

av systemiske bankkriser (se f.eks. Østrup 2008; Steigum 2011). 
328 I de tilfellene der statene sikrer seg eierandeler i krisebankene, kan deler av disse utgiftene dekkes inn ved å 

selge seg ut etter at markedet er stabilisert, jf. f.eks. den amerikanske statens salg av sine aksjer i Citigroup i 2010, 

og den norske statens salg (1995–2000) av de eierandelene de sikret seg i Fokus bank og Kreditkassen i forbindelse 

med bankkrisa i 1991. 
329 Hogarth et al. (2002) har beregnet de samlede offentlige utgiftene for de fem største bankkrisene i utviklede 

industriland på 1980–90-tallet (Finland, Japan, Korea, Norge, Spania, Sverige og USA) til gjennomsnittlig 12 

prosent av BNP. Utgiftene i forbindelse med bankkrisene etter 2008 er åpenbart langt høyere. 
330 Nylige eksempler er Irland og Island i 2008 og framover. Den irske statens totale utgifter til rekapitalisering av 

de kriserammede bankene 2008–2011 er beregnet til 70 mrd. euro, eller nesten 40 prosent av BNP i 2008 

(McGowan 2011). Men også for finansielt sterkere stater kan større bankkriser gjøre store innhogg i offentlige 

budsjetter, slik som i USA der utgiftene til TARP-programmet 2008–10 (se ovenfor) er beregnet til 574 mrd. dollar 

(Green 2011), dvs. tilsvarende nærmere fire prosent av BNP i 2008. Mer om dette i kapittel 10. 
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til grunn for Offes og Habermas’ teorier om rasjonalitets- og legitimeringskriser. Den gangen 

dreide deg seg om økonomiske kriser som lot seg håndtere gjennom statlige styringstiltak, og 

som isteden ble omformet til statlige styrings- og legitimitetskriser (fra akkumulasjons- til 

legitimitetskrise). Streeck peker på at de økonomiske problemene i OECD-området siden 1970-

80-tallet med bakgrunn i vedvarende svak vekst, ikke har latt seg løse på denne måten, men 

isteden har forflyttet seg til stadig nye områder av økonomien (fra den ene akkumulasjonskrisa 

til den neste) (jf. kapittel 3). Statene har ført en politikk som gjennom flere faser har generert 

stadig nye ubalanser. Særlig relevant her er hvordan den private gjeldsoppbyggingen på 2000-

tallet ledet til en akutt bankkrise, som ble forsøkt løst gjennom statlige kapitaloverføringer til 

bankene, men isteden skapte en offentlig gjelds- og budsjettkrise. (Se nærmere diskusjon av 

dette i kapittel 10.) 

Problemet med statlige krisetiltak overfor bankene er imidlertid ikke bare at de fører til 

svakere vekst og økt offentlig gjeld. Stater må også ta hensyn til at krisetiltakene kan ha andre 

uintenderte konsekvenser, og i verste fall den motsatte virkningen av den som var intendert, 

ved å forsterke noen av de problemene som skulle løses. I noen tilfeller dreier det seg om direkte 

selvundergravende strategier. Det er mange eksempler på at finansaktører tilpasser seg til 

stabiliseringstiltak på måter som øker ustabiliteten. Fordi bankene har en så viktig rolle i 

økonomien, vil stater fremme stabilitet ved å underlegge dem en rekke særskilte former for 

regulering og styring (kapitalkrav, tilsyn osv.). Markedsaktører kan imidlertid møte disse 

reguleringene med å flytte deler av virksomheten til andre og mindre regulerte deler av 

finanssektoren.331 Det kan skje i regi av bankene selv gjennom såkalte utenfor-balanse-

transaksjoner (se 4.1) eller gjennom å overføre deler av virksomheten til det såkalte 

skyggebanksystemet (aksjefond, kortselskaper, finansieringsselskaper og andre finansielle 

mellomledd). Denne mekanismen har blitt formulert generelt under navnet Goodharts lov:332 

«… when an [financial] instrument is defined and controlled as ‘money’ […] substitutes will 

be found to enable evasion of tax and regulation» (sitert etter Ryan-Collins et al. 2011, 138). 

Effekten av reguleringstiltak kan derfor isteden bli at staten får enda mindre kontroll over 

sektoren som helhet. Disse mekanismene regnes som en viktig årsak til krisa 2007–10.333 Som 

                                                 
331 Se f.eks. Goodhart (2011), 93–94. 
332 Etter den britiske bankhistorikeren Charles Goodhart. 
333 Forut for krisa unngikk bl.a. de amerikanske bankene offentlige reguleringer ved å flytte eller videreselge 

subprime-boliglån til mer uregulerte institusjoner og ustabile markeder utenfor myndighetenes kontroll. Dette 

bidro dessuten til å gjøre risikoen knyttet til de opprinnelige lånene langt mer uoversiktlig (se mer kap. 10). Det er 

i dag diskusjoner om risikoen knyttet til de mest uregulerte aktørene slik som kredittkortselskaper og finansielle 

fond. 
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jeg var inne på kan liknende former for regulatorisk arbitrasje gjøre seg gjeldende på 

internasjonalt plan. Så lenge det ikke fins overnasjonale reguleringer av finansmarkedene 

(Basel-reglene fungerer kun som anbefalinger), kan strengere reguleringer føre til at deler av 

virksomheten flyttes til stater der den er svakere, eller til nasjonale filialer av banker som har 

hovedkontor i slike stater.334 

Men særlig relevant i vår sammenheng er selvundergravende effekter knyttet til selve 

krisetiltakene. Når sentralbanker og regjeringer sprøyter inn store summer i finanssektoren for 

å stabilisere bankene (statlig kapital, ekstraordinære tiltak fra sentralbanken, vedvarende lav 

rente osv.), kan de (i tillegg til å øke statens gjeld) i neste omgang bidra til å skape samme type 

finansielle bobler som i utgangspunktet produserte krisa. Istedenfor at bankene stimuleres til å 

øke utlån som fremmer BNP-vekst, kan de (hvis profittmulighetene i ikke-finansielle sektorer 

fortsatt er lav) isteden låne ut til finansielle formål (verdipapirer og eiendom) og skape nye 

selvforsterkende bobletendenser.335 Statens håndtering av bankkriser kan følgelig bidra til å 

forsterke de strukturelle problemene som i utgangspunktet lå til grunn for krisene.336 

Offentlig beskyttelse av bankene (garantier, bailouts) i forbindelse med kriser kan også 

endre insentivstrukturen i finanssektoren.337 I den grad det undergraver statens øvrige 

økonomiske politikk, kan vi snakke om såkalte «perverse incentives» eller selvundergravende 

insentiver. For det første er de implisitte statsgarantiene som bankene nyter godt av, åpenbart 

konkurransevridende og gir bankene et konkurransefortrinn (gjennom bl.a. billigere tilgang til 

egenkapital og gjeld) i forhold til andre finansinstitusjoner og ikke minst i forhold til ikke-

finansielle sektorer.338 Og i den grad man kan regne med at myndighetene fører en «TBTF-

politikk», gir det en konkurransevridende effekt innad i finanssektoren til fordel for de 

selskapene som i kraft av sin strategiske betydning uansett kan regne med særlig beskyttelse. 

Dette kan i sin tur føre til høyere kredittrating og tilsvarende lavere lånekostnader (Morrison 

                                                 
334 For en diskusjon av dette problemet, se Lybeck (2011). 
335 I kjølvannet av finanskrisa 2007–10 har myndighetenes ekstremt ekspansive pengepolitikk ikke ført til ny vekst, 

men isteden til kraftig prisstigning i mange formuesmarkeder i form av spekulativ økning i børsverdier og 

boligpriser, og andre former for ny formuesinflasjon (se kap. 10). 
336 Det er etter hvert en stor forskningslitteratur som undersøker dette. Mange av disse analysene er basert på 

relativt enkle økonomiske aktørmodeller, der relevansen for mer kompliserte institusjonelle kontekster kan være 

usikker. Mange av analysene har også en politisk slagside ved at den implisitte målestokken er et uregulert 

finansmarked, som aldri har vært en historisk realitet. I fortsettelsen legger jeg hovedvekten på mer empirisk 

orienterte arbeider innenfor politisk økonomi og økonomisk historie (Eichengreen, Kellermann, Goodhart m.fl.). 
337 Innskuddsgarantier kan også bidra til å endre reguleringsmyndighetenes egne insentiver, f.eks. å unngå 

konkurser for ikke å utløse kostbare statlige garantier (Kaufman 2002, 426). 
338 Denne sammenhengen tillegges stor vekt i det norske finanskriseutvalgets utredning (se f.eks. NOU 2011:1, 

168f.). 
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2004, 503-4; NOU 2011:1, 182-84).339 Forventninger om en TBTF-politikk gir også bankene 

insentiver til å vokse eller slå seg sammen, ikke pga. effektivitetsgevinster, men for å oppnå 

den særlige statsbeskyttelsen som følger med TBTF-status.340 Det kan også gi insentiver for 

andre typer finansinstitusjoner til å fusjonere med banker, eller starte tradisjonell 

bankvirksomhet, for derved å bli omfattet av bankenes særskilte beskyttelse.341 Ingen av disse 

tilpasningene er i samsvar med statens interesse i å fremme en effektiv og stabil finanssektor.342 

Som et mottiltak har det blitt foreslått strengere reguleringer av storbankene, for å hindre 

at det oppstår et behov for TBTF-politikk, bl.a. å stille strengere kapitalkrav til systemviktige 

institusjoner.343 Et mer radikalt forslag er å sørge for at ingen selskaper har anledning til å være 

så store at de er systemnødvendige. («TBTF is too big to exist») (Kellermann 2011, 346).344 I 

etterkant av krisa 2007–10 kom spørsmålet opp på den politiske dagsordenen, særlig i USA, 

men uten at noen effektive tiltak ble satt i verk (se nærmere kapittel 7 og 10). For den enkelte 

nasjonalstaten vil slike tiltak stå i motsetning til deres interesse om å beskytte sine egne 

storbanker i konkurranse med andre staters transnasjonale finanskonsern.345 

                                                 
339 Sammenhengen har et stykke på vei blitt bekreftet empirisk, bl.a. at aksjekursen til selskaper som offentlig blir 

erklært som TBTF, stiger. Brewer og Klingenhagen (2011) viser bl.a. en økning i aksjekurser i TBTF-banker etter 

offentlige støttetiltak i kjølvannet av 2008-krisa. Brewer og Jagtiani (2009, 5) har undersøkt bankfusjoner og 

funnet at «the combined banking organizations face a lower funding cost after becoming TBTF through the 

merger». En undersøkelse av effektene av den norske statens selektive støttetiltak under finanskrisa 2007–2010 

viser at de største norske bankene (regnet som TBTF) i etterkant oppnådde både en betydelig forbedring av 

kredittratinger og en relativ reduksjon i sine lånekostnader sammenliknet til mindre banker (Jukvam og Stokke 

2010). Motsatt viser en internasjonal undersøkelse publisert av Verdensbanken (Demirgüc-Kunt og Huizinga 

2010) at de største bankene relativt til nasjonaløkonomien er mer følsomme for risikopåslag, og antyder en motsatt 

mekanisme, at disse bankene kan betraktes som «too big to save». Men denne undersøkelsen omfatter og 

framvoksende økonomier med statlige institusjoner, og det er grunn til å anta dette er bakgrunnen for sistnevnte 

sammenheng. 
340 Brewer og Jagtiani (2011) gir et visst belegg for en slik motivasjon bak fusjoner i amerikanske banker. En 

sentral aktør i utøvelsen av amerikansk TBTF-politikk har formulert det slik: «There were many causes for the 

growth of these large, and interconnected financial firms over the past few decades but important among them was 

the assumption on the part of investor and others that these firms would receive government assistance if they ran 

into trouble» (Timothy F. Geither i kongresshøring 2009, sitert i Kellermann 2011, 344). 
341 Kellermann (2011) argumenterer for en slik sammenheng, men gir ikke noe entydig empirisk belegg for at 

TBTF-politikk faktisk har ført til konsentrasjon i bransjen. Morrison (2004, 504–5) peker på at en uintendert effekt 

av opphevelsen av Glass-Steagall Act i 1999 var at innskuddsbanker, som fortsatt nøt særskilt beskyttelse, nå også 

hadde muligheten til å ta større risiko i andre finansmarkeder. 
342 Det er f.eks. påfallende at alle de store amerikanske investeringsbankene i kjølvannet av krisa i 2007–8 raskt 

fusjonerte med innskuddsbanker og dermed ble omfattet av langt mer omfattende statlige garantier. 
343 EU (ESRB) stiller nå strengere kapitalkrav til slike institusjoner. Det norske finanskriseutvalget (NOU 2011:1, 

188) foreslår å kreve at systemnødvendige banker utarbeider planer for avvikling i tilfelle krise. Det er uklart om 

slike reguleringer vil ha vesentlig effekt. 
344 Tidligere finansminister Hank Paulson argumenterte for dette allerede våren 2008, før krisa i AIG og Lehman 

Brothers, men siden den gang har konsentrasjonen av banker blitt enda sterkere (se Paulson, sitert i Stern og 

Feldman 2009, xii). 
345 Knutsen (2007, 623) har vist hvordan samtlige norske regjeringer fra 1960 og framover førte en politikk for en 

mest mulig desentralisert og fragmentert nasjonal finanssektor, men at strategien mislyktes totalt i møte med 

internasjonaliseringen av finanssektoren fra 1980-tallet og framover og endte med at de to gjenværende 

landsdekkende konkurrentene til DnB ble kjøpt opp av utenlandske banker. 
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For det andre er det en stor (økonomifaglig og politisk) debatt om mekanismene knyttet 

til såkalt moral hazard (eller atferdsrisiko):346 Argumentet er at alle former for offentlig 

beskyttelse av banker (og deres innskytere og kreditorer) i forbindelse med bankkriser svekker 

disse aktørenes insentiver til å unngå risikofylte disposisjoner. «… intervention is precisely 

designed to limit the unfettered operation of marked forces […] On the other hand, that very 

intervention, by insulating agents from market discipline, may distort incentives» (Borio et al. 

2010, 5). Dette vil i så fall føre til at bankene tar høyere risiko enn de ellers ville gjort, noe som 

i sin tur øker sannsynligheten for nye kriser. Statlige tiltak for å fremme finansiell stabilitet kan 

følgelig bidra til økt ustabilitet. Politikken er selvundergravende fordi den potensielt fremmer 

en type markedsatferd som denne politikken skal beskytte mot konsekvensene av.347 

Dette gjelder på flere nivåer og områder. I den grad det fins ulike typer (formelle eller 

uformelle) statlige garantier for hele det nasjonale banksystemet, skulle det følgelig produsere 

moral hazard-effekter for hele sektoren (Morrison 2011; Goodhart 2011). Når det gjelder 

innskuddsgarantier, er argumentet at innskyterne ikke lenger vil ha interesse av å ta hensyn til 

den enkelte banks soliditet og risikoeksponering. Banker som har høyere inntjening ved å ta 

større risiko, vil dermed ha et «gratis» fortrinn i konkurransen om innskudd, sammenliknet med 

mer forsiktige konkurrenter.348 Et bankinnskudd er en privat kontrakt mellom bank og 

innskyter, og det bryter følgelig radikalt med statens vanlige rolle i økonomien at den gir slike 

garantier. Når de fleste stater lenge nølte med å innføre slike ordninger (før 1990-tallet), og 

fortsatt (i hvert fall formelt) har beholdt en øvre beløpsgrense, er det for ikke å undergrave 

bankenes eget ansvar for sin egen likviditet.349 Men selv om garantiene er begrenset, er det 

                                                 
346 Paul Krugman (2000, 66) har gitt følgende definisjon av moral hazard: «any situation which one person makes 

the decision about how much risk to take, while someone else bears the cost if things go badly». Dette gjelder for 

alle situasjoner der man formelt er forsikret (privat forsikring, statlige innskuddsgarantier osv.) eller uformelt som 

tilfelle er med usikrede kreditorer i et TBTF-regime. I økonomisk teori regnes moral hazard som et særtilfelle av 

informasjonsasymmetri, en situasjon der den ene parten i en transaksjon (i dette tilfellet bankens informasjon om 

risikoeksponering) har mer informasjon enn den andre (i dette tilfelle staten), og kan utnytte det til sin fordel. 

Moral hazard har blitt oversatt med atferdsrisiko, som har den fordelen at man unngår de normative betydningene 

av «moral». Den opprinnelige betydningen ligger nærmere «handlingsrisiko» eller «subjektiv risiko» (se Dembe 

og Boden 2000). 
347 Det fins en omfattende litteratur der det argumenteres for en slik effekt. Men mange av disse analysene, så vel 

som selve begrepet om moral hazard, lener seg tyngre på abstrakte økonomiske aktørmodeller enn på historiske 

og empiriske studier av komplekse institusjonelle sammenhenger. Men nedenfor viser jeg først og fremst til studier 

som også tar hensyn til sistnevnte. 
348 Den islandsk-eide banken Icesave hadde fram til krisa i 2008 stor suksess med denne strategien (se kap. 10). 
349 I forbindelse med bankkrisene de siste 10–20 åra har det imidlertid vist seg at innskuddsgarantiene i praksis har 

vært praktisert uten slike begrensninger. F.eks. ble 99,7 prosent av alle bankinnskudd dekket av ordinære eller 

ekstraordinære offentlige garantier under de i alt 1 100 bankkonkursene i USA mellom 1979 og 1989 (Stern og 

Feldman 2009, 12). LaBrosse og Mayes (2007) argumenterer for at slike garantier, i kombinasjon med andre 

statlige reguleringer, kan fremme moral hazard. 
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grunn til å tro at statlige innskuddsgarantier bidrar til moral hazard. 350 Hensikten med slike 

garantier har jo i økende grad blitt nettopp å styrke innskyternes (ubetingede) tillit til hele 

banksystemet uavhengig av forskjeller mellom banker, for å fremme sparing og forebygge 

bankpanikk (på grunnlag av mistillit til enkeltbanker).351 

Moral hazard er enda mer relevant når det gjelder andre former for (formell eller 

uformell) statsgaranti for bankene. Dersom det forventes at banker har tilgang til ubegrenset 

likviditet (LoLR), og staten garanterer for soliditeten (bailouts), vil bankenes ledelse og eiere 

ha færre insentiver til å unngå risiko, og til å bygge opp reserver, og usikrede kreditorer 

(innskytere som ikke er omfattet av innskuddsgarantier, og langsiktige kreditorer) vil ha få 

grunner til å vurdere bankenes risikoprofil. Dersom den private aksjekapitalen ikke elimineres 

forut for offentlig støtte, må dette regnes som statlig støtte til de gjenværende private eierne.352  

Argumentet om moral hazard har derfor særlig vært brukt mot tilfellene av statenes 

TBTF-politikk. I den grad systemviktige banker blir reddet av staten uten at det får 

konsekvenser for verken ledelsen, eierne eller kreditorene, gir det åpenbart insentiver til høyere 

risiko. Slike statsgarantier til bestemte selskaper, helt uavhengig av egne disposisjoner, bryter 

radikalt med det som ellers er statens rolle i en kapitalistisk markedsøkonomi, «a TBTF-regime 

fundamentally contradicts the notion of a competitive market» (Kellermann 2011, 339). Staten 

kan her kritiseres for å føre en politikk preget av såkalt «socialism for the rich» og «corporate 

welfare». Riktig nok er det ingen stater som gir eksplisitte forhåndsgarantier om krisehjelp til 

systemnødvendige banker.353 Men selv om det ikke skulle foreligge slike formelle garantier, 

vet de største bankene like fullt at myndighetene vil ha interesse av å strekke seg langt for å 

redde dem, noe som bekreftes av historisk erfaring (Mishkin 2006, 990–91).354  

                                                 
350 Goodhart (2011, 88–89) argumenterer også for at innskuddsgarantier ofte fører til at konkurser kommer senere 

og blir langt dyrere for kreditorene. Det fins imidlertid ikke noe entydig belegg for at økningen i denne typen 

garantier i seg selv kan forklare bankkriser (Demirguc-Kunt og Detriache 2000). 
351 Det er her interessant å merke seg at denne tillitsskapende funksjonen knyttet til innskuddsgarantier i seg selv 

opprinnelig var en (positiv) uintendert effekt av ordningen. Den opprinnelige intensjonen (i USA på 1930-tallet) 

var å beskytte innskyterne i banker som allerede var illikvide, men effekten ble isteden at «the insurance reduced 

precisely the behavior that caused the problem» (Schelling 1984, 8). 
352 Som vi skal se (kap. 8 og 9), var dette et hovedargument for «nullingen» av privat aksjekapital i de norske 

krisebankene i 1991–93. 
353 Det har riktig nok skjedd ved utbruddet av kriser. Som nevnt kunngjorde den svenske staten en generell garanti 

for alle krav mot svenske banker i 1992 (se ovenfor), men denne ble opphevet allerede i 1995, av frykt for moral 
hazard-effekten (Østrup 2008, 158–160). I forbindelse med den norske bankkrisa i 1991 nøyde finansministeren 

seg med mer ubestemte garantier (se kap. 8). 
354 Mange har etterlyst forutsigbare regler for denne typen intervensjon, men i situasjoner som dette er det uansett 

urealistisk (Mishkin 2006, 995). I økonomisk teori knyttes dette til mekanismen tidsinkonsistens (eller 

tidsinkonsistente preferanser), det er rasjonelt å forvente at statens preferanser på dette punktet vil endre seg under 

en akutt krise (se f.eks. Elster 1978, 127ff.). 
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Dette bekrefter poenget om at TBTF- og moral hazard-mekanismene springer ut av en 

strukturell motsigelse. Det er nettopp fordi forholdet mellom staten og markedssfæren er et 

grunnleggende asymmetrisk avhengighetsforhold, at det er mulig for bankene å drive en bestemt 

form for utpressing av staten (Streeck 2013, 278). Mens kapitalistiske foretak forfølger sine 

partikulære private interesser, har staten en «særinteresse i allmenne», i dette tilfellet i å 

opprettholde stabiliteten i finansmarkedene som helhet (fordi systemkriser undergraver både 

dens inntekter og dens legitimitet). Det er nettopp denne asymmetrien som gjør staten tilbøyelig 

til å støtte opp om systemnødvendige foretak (i dette tilfellet banker), uavhengig av om formelle 

regler eller institusjonaliserte prosedyrer skulle tilsi et skille mellom privat og offentlig ansvar. 

Det er vanskelig å vurdere i hvilken grad alle disse formene for indirekte statsgarantier 

påvirker bankenes risikoprofil, og om forventet TBTF-status foregripes av bankene selv og 

fører til høyere risiko.355 Det som taler mot slik atferd, er at kriser og konkurser ikke er uten 

kostnader for bankenes eiere og ledelse, selv i de tilfellene der staten kommer til unnsetning. 

Ledelsen blir vanligvis skiftet ut, aksjekapitalen kan bli helt eller delvis nedskrevet. Like fullt 

gjelder moral hazard-effekten fordi aksjeeiere og usikrede innskytere (og dels andre formelt 

usikrede kreditorer) har svakere insentiver til å unngå banker med høy risiko-profil, i den grad 

bankene anses som «systemnødvendige». Slike banker vil derfor ha insentiver til å ta høyere 

risiko uten å betale noen forhøyet «risikopremie» (se f.eks. NOU 2011:1, kapittel 15). Ledelse 

og ansatte i slike banker får dermed også mulighet til å kunne hente ut langt større lønninger og 

bonuser enn tilfellet hadde vært om risikoaversjonen hadde vært større.356 Dette er også 

argumenter for at moral hazard er med å øke sannsynligheten for systemiske bankkriser.357 For 

å motvirke dette er riktig nok mange stater i ferd med å etablere mer detaljerte lovbestemmelser 

                                                 
355 Det er også vanskelig å undersøke det empirisk, ikke minst fordi TBTF-politikk i sin natur er ad hoc-preget og 

uensartet, og det er store variasjoner mellom stater og mellom banker mht. i hvilken grad kreditorene har blitt 

tvunget til å ta tap ved støtteaksjoner. Som nevnt ovenfor, har statlige redningsaksjoner resultert i alt fra nulling 

av alle private aksjer (som i Norge 1991–93, se senere kapitler) til ingen nedskrivinger overhodet. Et eksempel på 

det siste er amerikanske Citigroup, som ved utbruddet av finanskrisa i 2008 var verdens største finanskonsern. 

Selskapet var i realiteten insolvent i november 2008, og overlevde takket være offentlig støtte som kan ha beløpt 

seg til så mye som ca. 400 mrd. dollar (New York Times, 23. nov 2008), mens ledelsen i konsernet ble sittende og 

beholdt sine bonuser. I februar året etter ble riktig nok 25 mrd. dollar av de statlige kapitaloverføringene omgjort 

til en statlig eierpost i selskapet, som senere kunne selges med gevinst. 
356 En måte å eliminere moral hazard på ville vært å gjøre ledelsen i finansinstitusjonene personlig ansvarlig ved 

eventuelle konkurser, ettersom det er de som høster de største potensielle gevinstene ved forhøyet risiko. Men 

disse er vanligvis både godt sikret gjennom private avtaler og vil uansett ha begrenset ansvar for tapene som 

påføres selskapet. Bankhistorikeren Charles Goodhart har foreslått at ledelsen i banker bør inneha aksjer av en 

egen klasse, som delvis også bør stå ansvarlig for bankens gjeld (slik tilfellet var med eiere av banker forut for 

etableringen av aksjeselskaper med begrenset ansvar i siste del av 1800-tallet) (Goodhart 2011, 96). Forslaget 

synliggjør hva som står på spill her. 
357 I en mye omtalt populærvitenskapelig bok hevder de to amerikanske finansfolkene Stern og Feldman (2009) at 

problemet er enormt og voksende i amerikanske banker. 
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knyttet til håndtering av framtidige bankkriser, der aksjonærer og kreditorer (med unntak av 

innskytere) tvinges til å ta tap i krisebanker før offentlige midler benyttes, såkalt (privat) «bail 

in» forut for (offentlig) «bail out». Her inngår bl.a. bestemmelser om at obligasjonsgjeld i 

krisebanker omgjøres til aksjekapital som kan skrives ned i henhold til bankenes tap.358 Det er 

imidlertid uklart om disse bestemmelsene vil være effektive i møte med akutte kriser der stater 

har et enormt press for å etablere raske løsninger (som gjenoppretter tilliten i 

finansmarkedene).359 

Uansett omfang og betydning av de nevnte mekanismene (konkurransevridning, moral 

hazard osv.) viser dette hvordan den strukturelle motsigelsen mellom staten og bankene ligger 

til grunn for omfattende uintenderte og til dels selvundergravende effekter. På den ene side tar 

staten på seg et politisk ansvar for bankenes problemer gjennom støtteordninger og 

reguleringer. Men, på den annen side, så lenge bankene forblir kontrollert av private eiere, har 

staten også begrenset kontroll over virkningen av egne krise- og reguleringstiltak, som fører til 

alvorlige styringsproblemer og markedssvikt. 

I tillegg til dette har moral hazard imidlertid også en viktig symbolsk, eller ideologisk, 

side. Uavhengig av det faktiske omfanget av problemet hviler selve argumentet på en ideell 

forestilling om en type laissez faire-kapitalisme der den enkelte markedsaktør tar det fulle og 

hele ansvaret for egne investeringer. Chang (2000) har pekt på at dette er fjernt fra alle kjente 

former for «reelt eksisterende kapitalisme». Historisk sett har nettopp både offentlig og privat 

beskyttelse mot risiko (og følgelig også moral hazard) vært en grunnleggende forutsetning for 

framveksten av moderne kapitalisme. Privatpersoner og selskapers beskyttelse mot risiko ligger 

til grunn for en rekke grunnfestede liberale statlige institusjoner (f.eks. alle typer statlig 

systemansvar slik som sentralbankens funksjon som LoLR), for alle slags private 

forsikringsordninger, og ikke minst også for aksjeselskapenes begrensede eieransvar. Selv om 

slike former for statlig eller privat «sosialisering av risiko» åpenbart fremmer moral hazard, 

kan det ofte være slik at «... the social benefits of these institutitions […] are on the whole 

greater than the social costs arising from the moral hazard they create» (Chang 2000, 777).360 

                                                 
358 Dette ble også praktisert i forbindelse med bankkrisa i Japan på 1990-tallet (jf. Østrup 2008, 212) (og som nevnt 

under krisa på Island). Det var også et av forslagene til det norske Finanskriseutvalget (NOU 2011:1, 215). Ifølge 

IMF (2014) har reformene etter den globale krisa likevel så langt ikke løst moral hazard-problemet knyttet til 

systemviktige banker. 
359 Det har allerede vært strid rundt disse bestemmelsene i forbindelse med krisa i italienske Banca Monte dei 
Paschi di Siena i 2016 (se kap. 10). 
360 Hvis moral hazard-argumentet forhindrer slike systemnødvendige intervensjoner, kan vi ifølge Chang isteden 

snakke om «the hazard of moral hazard». 
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Statlige intervensjoner i finanskriser er følgelig (selv om det fremmer moral hazard) ikke ulik 

det som ellers er statens rolle i en kapitalistisk økonomi. 

Uavhengig av om dette stemmer, og hva som er de faktiske skadevirkningene av TBTF- 

og moral hazard-mekanismene, ligger disse argumentene til grunn for viktige i politiske 

konflikter i kjølvannet av statlige redningsaksjoner. Uavhengig av de faktiske økonomiske 

konsekvensene kan det ha store politisk-ideologiske konsekvenser. Det angår spørsmålet om 

statens potensielt motstridende hensyn til akkumulasjon og legitimitet. Selv om krisetiltak kan 

tenkes å være økonomisk effektive (og man unngår den typen negative uintenderte effekter jeg 

diskuterte ovenfor), kan de like fullt oppfattes som politisk illegitime, fordi de bryter med det 

som oppfattes som statens legitime rolle i økonomien. Spørsmålet om motsigelser og 

selvundergravende konsekvenser knyttet til finanskriser dreier seg derfor ikke bare om de 

økonomiske virkningene av intervensjon, men også om deres legitimitet, at slike intervensjoner 

oppfattes som i overenstemmelse med samfunnets allmenne interesser, i første rekke slik det 

kommer til uttrykk i offentligheten og nasjonalforsamlingen. Selv om redningsaksjoner overfor 

bankene lar seg gjennomføre, kan de i neste omgang utløse kraftig politisk motstand og alvorlig 

svekkelse av politiske myndigheter og det politiske systemet. Jeg var ovenfor (4.3) inne på at 

slik motstand kan stå i veien for statlige intervensjoner i utgangspunktet. Det jeg ser på her, er 

hvordan det også kan komme til å undergrave statens legitimitet i etterkant. 

Moral hazard-argumentet brukes i slike sammenhenger av politiske grupperinger som 

er generelt kritiske til statsintervensjon i finanskriser og sterke tilhengere av en liberalistisk 

økonomisk politikk – og av ideen om et selvregulerende marked uten politisk innblanding, der 

kriserammede banker behandles etter samme privatrettslige regler som andre foretak (og evt. 

går konkurs).361 Statlige redningsaksjoner, særlig det jeg kalte liberale strategier, som 

innebærer å støtte opp om taperne i markedskonkurransen, kan kritiseres som såkalt «rent-

                                                 
361 For tilhengere av liberalistisk økonomisk politikk (særlig innenfor ellers liberale markedsregimer (som USA 

og Storbritannia)) er enhver særskilt regulering av bankene en anomali, og dette gjelder ikke minst de ordningene 

som griper direkte inn i det som regnes som basale markedsmekanismer. Innenfor økonomivitenskapen er det 

fortsatt mange som i dag argumenterer for «free banking», dvs. mot alle særskilte reguleringer av bankene, og for 

at tilbudet av penger skal organiseres på andre måter enn alle andre produkter. Konsekvente nyliberalister i 

tradisjonen etter Hayek (jf. Hayek 1990) er derfor fortsatt motstandere av sentralbankens seddelmonopol og 

tilhengere av 1800-tallets frie konkurranse mellom uavhengige seddelbanker. 

Mens LoLR-funksjonen fortsatt er omstridt, har de fleste liberalistiske økonomer forsvart de ulike ex ante-

reguleringene med det formål å forebygge kriser, typisk i form av soliditets- og likviditetskrav til bankene, offentlig 

tilsyn osv. Det samme gjelder ordninger med innskuddsgarantier fordi de kan bidra til å forebygge spredning av 

uttakspanikk til solvente banker under kriser. De nyliberale teoretikerne Milton Friedman og Anna Schwartz 

(1963, 440) argumenterte tidligere for at det amerikanske systemet med innskuddsgarantier har vært avgjørende 

for å forbygge bankpanikk, men Schwartz har senere gått inn for å begrense slike ordninger (se f.eks. Schwartz 

1988). 
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seeking» (se f.eks. Buchanan et al. 1980). Bankene sikrer seg statlige privilegier de ikke ville 

fått i et frikonkurransemarked og/eller at representanter for staten høster personlige fordeler av 

slike avtaler med bankene (se f.eks. Stern og Feldman 2009, 53). Den samme kritikken har også 

blitt framført fra den politiske venstresida. Jeg nevnte ovenfor (4.3) argumentet om at staten og 

bankene representerer de samme maktinteressene, enten ved at krisehåndteringen er styrt av 

personlige bånd mellom stats- og finanseliter («corporate welfare», «crony capitalism»), eller 

ved at statsapparatet som helhet er et instrument for å fremme finanskapitalens interesser.362  

Det jeg kalte intervensjonistiske strategier, som representerer en hardere linje overfor 

bankene (overtakelse av eierandeler eller full nasjonalisering av krisebanker osv.), kan på sin 

side bli angrepet fra motsatt hold, som angrep på privat eiendomsrett, og for at det generelt 

bryter med statens legitime rolle i økonomien, og innebærer en illegitim «sosialisme». Som 

nevnt byr også slike strategier på kompliserte juridiske spørsmål både nasjonalt og 

internasjonalt (knyttet til utenlandske eiere) der staten kan bli møtt med søksmål (se Calamita 

2009). Det er en rekke eksempler på at liberale kriseløsninger kan føre til spontane protester og 

politiske opprør og undergrave ikke bare legitimiteten til den sittende regjeringen, men også til 

det politiske systemet (se kapitlene 9 og 10). Når det gjelder intervensjonistiske strategier, er 

det færre historiske tilfeller å undersøke, men også her er det eksempler på kraftig motstand fra 

eierne (rettsaker, sabotering) og politiske høyrepartier, og denne typen politikk krever derfor i 

utgangspunktet sterke statsapparater med høy legitimitet.363 (Se nærmere drøfting i kapitlene 9 

og 10.) Et særlig problem med midlertidige nasjonaliseringer av banker er at det setter offentlige 

eiere under et legitimitetspress (som private eiere er unntatt fra), og det er få eksempler på stater 

som har blitt sittende som majoritetseiere.364 Med statlig eierskap kan bankens 

forretningsvirksomhet potensielt bli politisert, dvs. underlagt krav om legitimering i den 

politiske offentligheten eller gjenstand for strid mellom politiske partier osv., noe som ikke er 

forenlig med liberale reguleringsregimer, der staten overlater investeringsbeslutninger til 

«markedet».365 Og når bankene skal reprivatiseres, vil staten måtte ta stilling til strukturen i den 

nasjonale banksektoren. 

                                                 
362 Slavoj Žižek (2009, 9–17) er blant de mange som har påpekt det interessante sammenfallet mellom den politiske 

venstresida og ytre høyre i kritikken av den amerikanske statens redningspakker overfor bankene. 
363 Begge typer strategier ble brukt under de nasjonale bankkrisene som fulgte i kjølvannet av den globale 

finanskrisa 2007–10, og de ble møtt med begge typer politisk motstand. Mer om dette i kap. 9 og 10. 
364 Hvordan staten stiller seg til eierskap av banker, er selvfølgelig avhengig av typen av politisk regime i den 

enkelte stat og dominerende reguleringsregime i den aktuelle epoken. Men selv i perioder der statseide 

forretningsbanker var utbredt, var disse vanligvis drevet etter vanlige forretningsmessige prinsipper og ikke som 

de øvrige politisk styrte statsbankene. 
365 I de tilfellene der stater har hatt eierkontroll med ordinære forretningsbanker, har normalt den 

«forretningsmessige driften» blitt holdt atskilt fra statens politiske ledelse gjennom ulike institusjonelle 
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Diskusjonen ovenfor (om TBTF) dreide seg om hvordan tiltak for å fremme finansiell 

stabilitet kunne føre til økt ustabilitet, altså at tiltak for å fremme akkumulasjon på kort sikt kan 

undergrave akkumulasjon på lengre sikt. Her dreier det seg isteden om at tiltak for å fremme 

akkumulasjon kan undergrave statens legitimitet. Når krisene blir gjenstand for statlige tiltak 

som avviker fra markedenes «normale» virkemåte, særlig når bankenes tap overføres til 

offentlige budsjetter, kan det bryte med det som anses som de legitime grensene mellom marked 

og stat.  

De ulike sammenhengene knyttet til bankkriser diskutert i dette kapitlet, kan alle ses på 

bakgrunn av den underliggende strukturelle motsigelsen mellom staten og bankene, og hvordan 

denne forskyves og antar nye former. De kan betraktes som en rekke kausale mekanismer, som 

i større eller mindre grad er kjedet sammen i en motsigelsesfull prosess, slik det er skjematisk 

framstilt nedenfor (figur 4.1). 

  

i. systemkrise: risiko for sammenbrudd i finansmarkeder         

ii. svikt i akkumulasjon og legitimitet som følge av krise       

iii. statlig intervensjon: re-regulering/dekommodifisering/kapitaloverføringer      

iv. svikt i akkumulasjon (pga. moral hazard, offentlig gjeld)/ 

svikt i legitimitet (pga. illegitime tiltak/ illegitim bruk av off. midler til intervensjon)     

v. deregulering, rekommodifisering 

 

Figur 4.1. Ulike faser av bankkriser 

 

Bankkriser er en type økonomiske kriser som særlig ofte blir (direkte) politisert og 

«flyttet inn» i statens administrative og politiske organer og dermed gir opphav til nye 

kriseformer.  Dette har klare likhetstrekk med den type mekanismer som Offe analyserer som 

ideologiske motsigelser (Offe og Ronge 1975) eller legitimitetskriser (Habermas 1977 [1973], 

96ff.).366 Gitt statens handlingsbetingelser, er den henvist å føre en krisepolitikk som ivaretar 

                                                 
arrangementer. Men spørsmål om endring av eierskapet (reprivatisering, fusjoner osv.) vil uunngåelig bli direkte 

politiske spørsmål. Og offentlige myndigheter kan bli tvunget til å forene motstridende hensyn (f.eks. hensynet til 

stabilitet, nasjonalt eierskap, kreditorers interesser, de ansattes interesser, lønnsom drift på lengre sikt osv.). Se 

diskusjon i kap. 7 om statens håndtering av sitt eierskap i de norske forretningsbankene på 1990-tallet. 
366 Både Habermas og Offe snakker i denne forbindelse riktig nok mer om en generell tendens til delegitimering 

av statlig myndighet og i mindre grad om den typen enkeltsaker det er snakk om her. Habermas (1977 [1973], 

106ff.) innfører i denne sammenhengen også et tredje «nivå» av krise i form av «motivasjonskrise» innenfor 

livsverdenen, men som ikke trekkes inn her. (Det forutsetter hans mer spesifikke teori om livsverden, som peker 

utover drøftingen her.) 
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hensynet til finansiell stabilitet (akkumulasjon), og til hva som får støtte innenfor det politiske 

systemet (legitimitet). De ulike fasene i forløpet av bankkriser kan i tråd med dette beskrives 

som forflytning mellom ulike institusjonelle områder, slik det er antydet i tabellen nedenfor. 

De ulike typene negative uintenderte konsekvenser knyttet til statens krisehåndtering, kan her 

ses som tilfeller av henholdsvis rasjonalitetskriser og legitimitetskriser. 

 

Institusjonelt område/ 
kriseaspekter 

Banksystem Statlige styringsapparater Politisk offentlighet 

Faser av kriseforløp tillitssvikt  

 

Sentralbank:  

likviditetstilførsel 

 

utlånstap Regjering/nasjonalforsamling: 

kapitaltilførsel 

politisk motstand 

 

Typer av krise 
(negative, uintenderte 
konsekvenser) 

bankkrise rasjonalitetskrise/ 

offentlig gjeldskrise 

(akkumulasjon undergraves) 

Legitimitetskrise/politisk 

krise 

(legitimitet undergraves) 

 

Tabell 4.1. Forløp av bankkriser og forskyving mellom ulike institusjonelle områder 

 

Et hovedpoeng i denne analysen er en bestemt forståelse av statens «relative autonomi». 

På den ene side skiller denne seg fra det synet at staten i håndtering av bankkriser opptrer som 

instrument for finanskapitalen, eller at intervensjonene må forstås som funksjonelt 

«nødvendige». Både at stater intervenerer, og måten de gjør det på, må forstås på bakgrunn av 

statens egne interesser «som stat», noe som også er uatskillelig knyttet til å ivareta samfunnets 

allmenne interesser. På den annen side skiller dette seg fra teorier om staten som en autonom 

og rasjonell aktør i streng forstand. Staten er underlagt handlingsbetingelser som setter bestemte 

strukturelle grenser for dens politikk, i den forstand at å se bort fra disse hensynene, får alvorlige 

negative konsekvenser for statens egen maktposisjon. Disse handlingsbetingelsene er også slik 

at de stiller innbyrdes motstridende krav til staters politikk. Dels forsøker stater å fremme 

utviklingen av en «dynamisk» finanssektor som kan bidra til økonomisk vekst, dels forsøker de 

å «beskytte» samfunnet og seg selv fra konsekvensene av denne dynamikken. Statens politikk 

blir derfor alltid motsigelsesfull og tvetydig. Krisehåndtering viser særlig tydelig hvordan staten 

befinner seg i en situasjon der dens grunnleggende interesser ikke kan la seg realisere uten 

samtidig å risikere å undergrave de samme interessene. I kapitlene 7 til 9 skal jeg undersøke 

hvordan slike prosesser gjorde seg gjeldende under de to norske bankkrisene på 1900-tallet.  
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5 To norske bankkriser på 1900-tallet 
 

Før jeg går i gang med analyser av statens håndtering av de to krisene, skal jeg gi et kort 

historisk riss av de to historiske forløpene. Jeg også trekker inn noe av utviklingen som gikk 

forut for krisene. Begge krisene omfattet store deler av finanssektoren: forsikringsbransjen og 

aksjemarkedet (1920-tallet og 1990-tallet) og finansieringsselskaper og boligmarkedet (1990-

tallet), men framstillingen nedenfor begrenser seg til bankene. 

Som jeg var inne på i kapittel 1, kan de to krisene i denne sammenhengen analyseres 

som relativt uavhengige historiske hendelser. De krisene fant sted med en avstand i tid på hele 

70 år og det dreide seg dessuten om en periode med store institusjonelle endringer (se kapittel 

6). Når vi ser på statlige myndigheters oppfatninger, analyser og valg av krisetiltak under den 

siste krisa, er det ikke noe som tyder på at historisk kunnskap om begivenhetene på 1920-tallet 

spilte noen viktig rolle. Det er heller ikke slik at det var direkte strukturelle/institusjonelle 

konsekvenser av 1920-tallskrisa som utgjorde viktige handlingsbetingelser for håndtering av 

1990-tallskrisa. 

Framstillingen i dette og i de følgende kapitlene bygger på vitenskapelige arbeider 

innenfor økonomisk historie, andre typer historiske publikasjoner (populærhistorie, biografier), 

offentlige granskningsrapporter, andre offentlige dokumenter (årsmeldinger, stortingsreferater) 

og offentlig historisk statistikk.367 Det er også gjort noen avgrensede komparative studier av de 

to krisene som jeg har hatt nytte av.368 

 

 

 

                                                 
367 Jeg drar nytte av at begge krisene utløste rettsprosesser og offentlige granskninger. Disse rapportene utgjør et 

omfattende og pålitelig kildemateriale. På 1920-tallet førte riksrettsprosessen mot statsminister Abraham Berge til 

en grundig dokumentasjon av forholdene omkring statens rolle forut for konkursen i Handelsbanken i 1924. 1990-

tallskrisa ble etterfulgt av ikke mindre enn tre offentlige utredninger (Munthe-utvalget (NOU 1992:30), Wiker-

utvalget og Smith-kommisjonen (Dokument 17, 1997–98)) og to større forsknings/utredningspublikasjoner 

(Johnsen et al. 1992 og Norges Bank 2004). Av disse er særlig Smith-kommisjonen, som hadde som særlig formål 

å undersøke statens rolle i krisa, en viktig kilde i fortsettelsen, særlig mht. prosessen fram mot statens overtakelse 

av de tre storbankene. Der ikke annet er angitt, er historiske data hentet fra SSB, Historisk statistikk 1948, 1968, 

1978, 1994, serien Private aksjebanker 1920–27 og Norges Banks årsmeldinger. 
368 Se Skånland (1990), Gerdrup (2004), Tjaum (1990). 
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5.1 Historisk forløp 

a) 1920-tallskrisa369 

I de fleste vestlige kapitalistiske land var det alvorlige bankkriser i mellomkrigstida, og Norge 

var ikke noe unntak. Hele perioden 1920–1935 var preget av mer eller mindre sammenhengende 

kriser, men som vi skal se, peker åra 1920–28 seg ut som den mest dramatiske perioden. Dette 

er også en kriseperiode med klar indre sammenheng som kan analyseres for seg, og omtales her 

som 1920-tallskrisa. Krisa oppsto i etterkant av den økonomiske oppgangen og veksten i 

finanssektoren i Norge i åra 1914–20, under første verdenskrig og de første etterkrigsåra. Norge, 

som forholdt seg nøytral under krigen, dro fordel av økte eksportmuligheter, ikke minst 

innenfor skipsfarten (der fraktratene kunne bli så mye som 50-doblet), og norske 

eksportinntekter økte med 37 prosent pr. år i 1915 og 1916 (Knutsen 2007, 136), med 

tilstrømming av utenlandsk kapital. Utviklingen fortsatte under den sterke internasjonale 

etterkrigsboomen fram til høsten 1920. Verdenskrigen gjorde at det ble ført en ekstraordinær 

økonomisk politikk som forsterket den økonomiske oppgangen. Dels førte regjeringen en 

ekspansiv finanspolitikk, særlig som en følge av at staten i stor skala finansierte import av 

strategisk viktige varer (og innkjøp av norsk fisk), og konsekvensen var at statens gjeld økte 

med 20 prosent hvert år 1914–18 (Knutsen 2007, 139).370 Pengepolitikken var også ekspansiv. 

Kronas binding til gull ble midlertidig opphevet i 1914,371 slik de fleste andre vestlige land 

gjorde med sine valutaer. Dette ga Norges Bank langt friere hender i pengepolitikken, de kunne 

gjennom hele krigen holde en konstant lav rente, som stimulerte til kraftig utlånsvekst i 

bankene.372 Veksten i pengemengden (firedobling 1914–19)373 ble forsterket av en kraftig 

økning også i Norges Banks egen direkte utlånsvirksomhet, særlig knyttet til en omfattende 

avtale om fiskerieksport til England. I sum førte disse forholdene til en kraftig inflasjon, 

konsumprisindeksen ble mer enn tredoblet i perioden 1914–1920.374 

                                                 
369 Framstillingen av denne perioden (i dette og de neste kapitlene) bygger særlig på følgende (i vid forstand) 

økonomisk-historiske arbeider om Norge: Engebretsen (1939), Keilhau (1952), Skånland (1967), Knutsen (2007), 

Knutsen og Ecklund (2000), Lie (2012), Lie og Vennesland (2010), Hodne og Grytten (2002), Hanisch, Søilen og 

Ecklund (1999), Nordvik (1992), Sejersted (1973), Tranøy (1994; 2000) og på følgende bransje- og 

bedriftshistoriske arbeider: Petersen (1982), Knutsen et al. (1998), Rygg (1950), Lie (1998), Lie et al. (2016). 
370 Men dels fordi tiltakene var uortodokse og dels fordi statsapparatet manglet kompetanse, ble det akkumulerte 

underskuddet først oppdaget etter krigen. 
371 Det norske krona hadde vært bundet til en fast verdi i gull siden 1874, som en del av den internasjonale 

gullstandarden (se neste kapittel). 
372 Diskontoen lå mellom 4,5 og 6,5 prosent, dvs. innenfor samme intervall som i åra før krigen (Hodne og Grytten 

2002, 89). 
373 Se Keilhau (1927, tabell 1, 339–41). 
374 SSB, Historisk statistikk 1968, tabell 258. 
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Konsekvensene var at det bygde seg opp noe som i ettertid viste seg å være en gigantisk 

finansiell boble både innenfor aksjemarkedet og banksektoren. Den sterke økningen av 

eksportinntektene og veksten i utlånene fra Norges Bank fant for en stor del veien til de private 

bankene. Som en konsekvens økte antall forretningsbanker fra 119 i 1914 til 193 i 1918, og 

deres samlede forvaltningskapital ble nesten doblet målt i faste priser (Knutsen 2007, 145). Lav 

rente og høy inflasjon i hele perioden 1914−20 ga negativ realrente og førte til at bankenes 

samlede utlån økte med astronomiske 36 prosent pr. år og ble firedoblet mellom 1914 og 1920 

(Skånland 1967, 134ff, tabell III, 282). 

Det som ytterligere bidro til bobletendensene, var at utlånsveksten nesten utelukkende 

dreide seg som kortsiktige lån, og lån som i stor grad bygde på sviktende kredittvurderinger 

(Skånland 1967, 141). Bedriftene finansierte driften gjennom kortsiktig kassakreditt, og det ble 

lånt ut store beløp til aksjekjøp. Det var fram til 1918 en eksplosiv økning i nye aksjeselskaper 

og i aksjeemisjoner i eksisterende selskaper, og i samme periode fant det sted en tredobling av 

aksjekursene (Keilhau 1952, tabell 2, 342–44). Dette var et typisk tilfelle av en formuesinflasjon 

(se kapittel 4), der bankenes utlån bidro til prisøkningen på enkelte finansielle objekter, særlig 

aksjer, som igjen ga tilsynelatende sikkerhet for ytterligere utlån. Dette bidro igjen til ytterligere 

prisøkning i disse markedene, i en selvforsterkende prosess. Siden det heller ikke var noen form 

for statlig regulering av bankenes risiko-profil, var mange av bankene kraftig eksponert for 

konkurser i et lite antall bransjer og foretak (Knutsen 2007, 229ff.; Petersen 1982, 7ff.). 

Mens aksjemarkedet kollapset høsten 1918, fortsatte likevel den økonomiske 

oppgangen i 1919 og fram til høsten 1920. Det var stor oppdemmet etterspørsel etter 

forbruksvarer og store formuer basert på eksport under krigen, noe som bidro til rekordhøy 

økonomisk vekst, i hovedsak drevet av økende kredittfinansiert vareimport. Når 

eksportinntektene samtidig falt kraftig, utviklet det seg raskt et stort underskudd i 

handelsbalansen. Dermed ble hele økonomien, og ikke minst banksektoren, enda mer sårbar for 

kriser. 

Omslaget som innledet bankkrisa, kom da en stor internasjonal nedgangskonjunktur slo 

inn sommeren 1920. Etterkrigsboomen ble avløst av et kraftig internasjonalt fall i etterspørsel 

og påfølgende kraftig fall i det internasjonale prisnivået, der verdien av norsk eksport ble 

redusert med nesten 50 prosent fra 1920 til 1921 (Knutsen 1982, 170). Konsekvensene ble 

særlig store i Norge på grunn av den relativt store utenrikssektoren (ikke minst den store 

rederinæringen), de samme betingelsene som ga en sterk eksportdrevet boom under krigen. 
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Krisa førte til at verdien av krona relativt til britiske pund falt med hele 40 prosent fra høsten 

1919 til høsten 1920. 

Samtidig med det internasjonale konjunkturomslaget ble den økonomiske politikken 

strammet inn. Regjeringen kuttet offentlige budsjetter, og Norges Bank økte gjennom hele året 

diskontoen (som var styrende for bankenes renter) og bidro til at prisutviklingen gikk fra 15 

prosent inflasjon i 1920 til deflasjon på 17 prosent i 1922 (!). Samtidig la Norges Bank om sin 

valutapolitikk, basert på et mål om å heve kronekursen opp på samme nivå mot gull som før 

krigen, den såkalte paripolitikken.375 Siden bindingen av krona var forlatt i 1914, hadde kronas 

verdi mot gull blitt redusert til ca. 60 prosent i 1920, et langt større kursfall enn i andre 

europeiske land. Denne valutapolitiske linja krevde derfor (sammenliknet med andre stater 

innenfor gullstandardsystemet) en ekstremt kraftig og langvarig deflasjonspolitikk, der målet 

om pari kurs først ble nådd i april 1928.376 Bankkrisa faller sammen med denne 

deflasjonsperioden 1920–28, da Norges Bank førte en deflasjonær pengepolitikk med reduksjon 

i seddelmengden og i Norges Banks direkte utlån.377 Den nominelle renteøkningen var 

marginal, men omslaget fra inflasjon til deflasjon førte til en endring av realrenten fra minus 

12–13 prosent i (inflasjonsperioden) 1914-20 til pluss like mange prosent i (deflasjonsperioden) 

1920–28 (Rødseth 2014). På denne måten videreførte myndighetene en konsekvent medsyklisk 

politikk: Slik den økonomiske politikken 1914−20 hadde forsterket boomen, bidro den nå til å 

forsterke nedgangen. 

Konjunkturomslaget kombinert med kontraktiv finans- og pengepolitikk fikk 

umiddelbart store realøkonomiske konsekvenser. Antall konkurser ble femdoblet fra 1920–

21,378 og BNP falt i 1921 med 11,2 prosent, den største resesjonen som noen gang er registrert 

                                                 
375 Formelt sett var dette Regjeringens og Stortingets beslutning (jf. lov om seddelutstedelse november 1920), men 

gjennomføringen ble i stor grad overlatt til Norges Bank (Lie 2012, 45), der den nytilsatte direktøren Nicolai Rygg 

var en sterk forsvarer av parilinja (se f.eks. Sejersted 1973). Norges Bank hadde dette som overordnet mål for sin 

valuta- og pengepolitikk fram til pari kurs var nådd 1. mai 1928, og videre fram til Storbritannia brøt med 

gullstandarden i 1931. 
376 Denne politikken har i ettertid blitt kraftig kritisert for sine skadelige virkninger for norsk økonomi og kan bare 

forstås i lys av datidas tenkemåte (se mer om dette i kapittel 6 og 9). Det er utfra dagens økonomiske teorier 

vanskelig å forstå at når man valgte å gjeninnføre fast kurs mot gull, ikke isteden valgte et langt lavere nivå enn 

det fra 1914, slik som f.eks. Finland og Frankrike. (Men som jeg kommer tilbake til i kapittel 9, ble denne 

politikken utsatt for økende kritikk også i samtida.) Om bakgrunnen for denne politikken, se Sejersted (1973), 

Berg og Hanisch (1984), Hodne og Grytten (2002, kap. 7), Lie (2012, kap 3). Om den internasjonale konteksten, 

se Eichengreen (1995; 1996), Feinstein (1995). Se også Ahamed (2009). 
377 Det har vært en stor debatt dels om hvor sterkt kontraktiv pengepolitikk som faktisk ble ført på begynnelsen av 

1920-tallet, og dels hvor viktig denne paripolitikken var som utløsende faktor for bankkrisas første fase. Berg og 

Hanisch (1984), Hanisch, Søilen og Ecklund (2000), Hodne og Grytten (2002) og Nordvik (1992) legger stor vekt 

på den kontraktive pengepolitikken, mens Skånland (1990), Knutsen og Ecklund (2000), Lie (2012) og Knutsen 

(2007) toner dette ned og legger større vekt på at krisa var en uunngåelig virkning av den ekspansive politikken 

1914–1920. 
378 NOS, Statistisk årbok 1930, tab. 175. 
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i Norge ett enkelt år. Ledighet blant fagorganiserte økte fra to prosent i 1920 til sju prosent i 

1921 og ble liggende mellom fire og åtte prosent resten av tiåret (Hodne og Grytten 2002, 121). 

Det fulgte flere år med kraftig og nesten sammenhengende deflasjon og svak økonomisk vekst, 

og flere perioder med tilspisset klassekamp. Arbeidsgivernes forsøk på å kutte lønninger i 

samsvar med prisfall på konsumvarer ble møtt med bølger av storstreiker i 1921, som endte 

med nederlag og senere i flere tilbakeslag for hele den organiserte arbeiderbevegelsen resten av 

1920-tallet. 

Det er på denne bakgrunnen at den store bankkrisa på 1920-tallet oppsto og eskalerte. 

Den norske banksektoren var fra og med høsten 1920 i en nesten sammenhengende krisetilstand 

som varte helt fram til 1935. I denne perioden ble prisnivået nesten halvert (Hodne og Grytten 

2002, 93). Den første store krisa rammet i hovedsak forretningsbankene og nådde toppunktet i 

åra 1922–23, da hele den norske banksektoren var truet av sammenbrudd. Flere storbanker ble 

satt under administrasjon i 1923 og 1924. Etter en midlertidig bedring forverret situasjonen seg 

igjen i åra 1926–28, den såkalte parikrisa, som fulgte av at paripolitikken på nytt ble 

gjennomført konsekvent (denne gangen med drahjelp av internasjonal valutaspekulasjon) og 

med fallende priser. En rekke av sparebankene ble satt under administrasjon og landets største 

bank, DnC, var nær konkurs vinteren 1928. Våren 1928 falt utlånstapene til et mer normalt 

nivå, de siste bankene ble satt under administrasjon, og gullfesting av krona i april 1928 kan 

regnes som en (foreløpig) avslutning på krisa. Etter 1928 utviklet det seg imidlertid en alvorlig 

gjeldskrise i kommunene – en tredjedel av norske kommuner var i 1930 truet av konkurs 

(Hodne og Grytten 2002, 108). Og det sluttet ikke der, i 1931–32 oppsto det ny krise for 

forretningsbankene i kjølvannet av den globale krisa. De gjenværende storbankene (DnC, 

Bergens Privatbank) overlevde så vidt (sammen med Kreditkassen), men flere lokale banker 

gikk konkurs eller ble avviklet.379 Hele perioden fra 1920–35 var det altså en nesten 

sammenhengende systemkrise i den norske banksektoren, der antallet forretningsbanker i 

Norge ble nesten halvert (Nordvik 1992). Dette faller sammen med de mer eller mindre 

sammenhengende krisene i den norske realøkonomien i den samme perioden. Det er likevel 

gode grunner til å betrakte den avgrensede perioden 1920–28 som en og samme systemiske 

                                                 
379 Denne kriseperioden 1931–33 kan betraktes som en egen og tredje systemkrise på 1900-tallet, i tillegg til de to 

som analyseres her. Men selv om situasjonen i denne perioden var dramatisk, var omfanget svært mye mindre enn 

i de to andre. Ingen storbanker måtte innstille, og ingen banker ble nasjonalisert eller satt under offentlig 

administrasjon, men seks mindre banker gikk konkurs i denne perioden (Rygg 1950, 491–92). 
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bankkrise, der 1928 er det siste året med et høyt antall nye banker i krise i kjølvannet av 

krigsboomen og paripolitikken.380 

La oss se nærmere på hvordan bankkrisa utviklet seg. Krisa oppsto først i mindre 

distriktsbanker utover høsten 1920, som en direkte effekt av økende antall konkurser blant 

låntakerne. I hele banksektoren økte tapene på utlån fra den forutgående boomen i takt med 

nedgangskonjunktur og økende realrente. For flere av bankene var tapene så store at innskyterne 

fryktet for konkurser og reagerte med å trekke ut innskudd, og det var enkelte tilfeller av 

bankpanikk (jf. kapittel 4). Forretningsbankenes utlånstap ble så mye som 70-doblet (!) fra 1919 

til toppåret 1922, da de utgjorde gigantiske sju prosent av samlet forvaltningskapital. Krisa 

spredde seg også mellom banker, fordi en rekke solide banker hadde egenkapital bundet som 

innskudd i krisebanker. 

De fleste av de kriserammede bankene ble forsøkt reddet gjennom støtte fra, eller 

overtakelse av, andre banker eller gjennom ekstraordinære kapitaltilførsler fra Norges Bank. I 

løpet av 1921 kom dette i alt til å dreie seg om nærmere 50 banker. Til tross for disse 

redningsaksjonene gikk en rekke banker konkurs eller ble likvidert. Krisa toppet seg i 1922–24 

da utlånstapene fortsatte å stige, og også de største bankene ble rammet. Det var økende tap og 

tilløp til bankpanikk bl.a. i to av de største bankene, Centralbanken og Foreningsbanken, og 

året etter i den femte største, Den Norske Handelsbank (Knutsen 2007, 240). Risikoen for 

konkurser i storbankene utløste kapitaloverføringer til bankene over offentlige budsjetter (se 

kapittel 7). Men verken ekstraordinære lån fra Norges Bank eller gigantiske offentlige 

overføringer løste problemene. 

Krisa ble bare mer akutt vinteren 1923, da det var god grunn til å frykte for et 

sammenbrudd i hele det norske banksystemet (Knutsen 2007, 182; Petersen 1982, 71). I denne 

situasjonen vedtok Stortinget i mars 1923 en ny midlertidig lov, som åpnet for at konkurstruede 

banker kunne settes under offentlig administrasjon. Krisebanker kunne søke om midlertidig å 

underlegges et administrasjonsstyre oppnevnt av Finansdepartementet. Innskudd og fordringer 

fra andre kreditorer ble frosset i den grad styret fant det påkrevet, men for øvrig skulle 

virksomheten kunne fortsette som før. Tanken var å beskytte bankene midlertidig mot tapping 

                                                 
380 Denne periodiseringen kan diskuteres. Avgrensningen 1920–28 er den samme som hos Nordvik (1992), mens 

Knutsen (2007) opererer med 1920–24 som åra for den store bankkrisa. Jeg følger imidlertid Knutsens (2007, 186, 

233) plassering av toppunktet for krisa i 1922–24 (basert på nye analyser av historiske data over bankenes tap) og 

ikke 1923–28 som hos Nordvik (1992), som legger større vekt på paripolitikken og mindre på utlånsveksten 1914–

20. Åra 1920–28 er også åra med paripolitikk, og i 1928 opphørte dessuten adgangen til å sette banker under 

offentlig administrasjon (se nedenfor). 
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av innskudd og press fra kreditorer, i håp om at de fleste av dem senere skulle kunne gjenoppta 

normal drift. 

I løpet av kort tid var 25 banker satt under administrasjon, og ordningen kom etter hvert 

til å omfatte i alt 47 forretningsbanker, deriblant de tre nevnte storbankene og 19 sparebanker 

(Knutsen 2007, 187). Ordningen lyktes med å stoppe den ukontrollerte bølgen av konkurser, 

men mislykket i den forstand at svært få av de administrerte bankene (og ingen av storbankene) 

kom tilbake i fri virksomhet. Med noen få unntak ble de administrerte bankene slått konkurs, 

avviklet eller overtatt av andre. Loven bygde på den sviktende forutsetningen at bankkrisa i 

hovedsak var en midlertidig likviditetskrise, basert på tillitssvikt blant innskytere og kreditorer, 

mens den i realiteten var en langt mer alvorlig og langvarig soliditetskrise pga. enorme 

utlånstap, som tiltaket med offentlig administrasjon ikke kunne løse (Petersen 1982, 70f.; 

Keilhau 1938, 410ff.) (jf. diskusjon i kapittel 4). Administrasjonsordningen ble derfor isteden 

en ordning for langvarig statlig avvikling av krisebanker, og der de siste av de administrerte 

bankene ikke var avviklet før midten av 1930-tallet. 

Når bankenes situasjon begynte å stabilisere seg vinteren 1924–25, ble paripolitikken 

gjennomført mer konsekvent, og bankenes utlånstap økte igjen. DnC var nær konkurs vinteren 

1928, fram til (den foreløpige) avslutningen av krisa med gullfesting av krona i april 1928.  

Våren 1928 falt utlånstapene til et mer normalt nivå, og de siste bankene ble satt under 

administrasjon, og dette kan regnes som avslutningen på krisa. 

I sum hadde krisa enorme dimensjoner. De samlede tapene 1920–28 er beregnet til 1,6 

milliarder kroner (Knutsen 2007, 232; Nordvik 1992, 188),381 og i det verste kriseåret 1922 var 

tapene oppe i fem prosent av bankenes forvaltningskapital. Antall forretningsbanker ble 

redusert med 71, og forretningsbankenes samlede forvaltningskapital gikk kraftig tilbake.382 

Fem av de åtte største bankene i 1920 hadde blitt satt under administrasjon og ble avviklet. I 

likhet med bankkriser i andre land på denne tida, førte den også til store tap for innskyterne (se 

nedenfor). 

Som jeg kommer tilbake til (kapittel 6), hadde norsk økonomi på 1920-tallet viktige 

strukturelle fellestrekk med andre utviklede, vestlige kapitalistiske land.383 Norge var heller 

ikke på noen måte alene om denne type krise i første halvdel av 1920-tallet. De samme 

                                                 
381 Se også SSB. Historisk statistikk 1948. 
382 Sparebankene slapp lettere fra krisa i denne perioden. 
383 Norge lå i 1929 nær gjennomsnittet av disse landene både når det gjaldt BNP pr. innbygger (litt høyere enn 

Italia, Spania og Finland, og noe lavere enn Østerrike og Sverige) og prosentandel av arbeidsstyrken i jordbruket 

(ca. 37 prosent, på nivå med Sverige, Frankrike og Danmark) (Feinstein, Temin og Tonioli 1997, 57). 
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strukturelle betingelsene som lå til grunn for bankkrisa i Norge, skapte også ulike større eller 

mindre bankkriser i en rekke andre vestlige land. En viktig årsak var at den 

verdensomspennende krisa høsten 1920, som i Norge, i likhet med i de fleste vestlige 

industriland, ble møtt med kontraktiv pengepolitikk, som forsterket nedgangen (Eichengreen 

1996). Danmark (1920–23) fikk en systemkrise som rammet landets suverent største bank (se 

f.eks. Hansen 1996). Svenske banker fikk også alvorlige problemer (1922–24), men landet 

hadde ikke hatt samme utlånsvekst under krigen, og hadde dessuten et mer solid bankvesen, og 

krisa fikk ikke samme omfang (se f.eks. Petersen 1982). I samme periode var det også 

bankkriser i Nederland (1920–24), Italia (1921–23), Canada (1923), Østerrike (1923–24), 

Spania (1925), Polen (1926–27) og Japan (1927) (se Bernanke og James 1991; Feinstein 1995; 

Bordo et al. 2001; Reinhart og Rogoff 2009). Den norske bankkrisa var likevel blant de mest 

omfattende og dramatiske, i første rekke fordi boomen og utlånsveksten hadde vært størst 1914–

20, og tilbakeslaget desto større (Knutsen 2007, 233f.), og fordi krisa ble forsterket av en mer 

langvarig deflasjonspolitikk. Det er også verdt å merke seg at Norge skiller seg fra andre 

vestlige land, ved at den største systemkrisa kom allerede på 1920-tallet. I en rekke andre land 

(ikke minst USA, Tyskland, Belgia, Frankrike og Østerrike) oppsto langt alvorligere bankkriser 

først 7–8 år senere i forbindelse med den globale krisa 1929–33. 

 

b) 1990-tallskrisa384 

Den store norske bankkrisa på 1980-90-tallet kan avgrenses til åra 1988–93, med 1991 som 

toppåret, og jeg kaller den for enkelhets skyld 1990-tallskrisa.385 Den økonomiske utviklingen 

i åra før, i perioden 1983–86, har mange likhetstrekk med perioden 1914–19: Det begynte som 

en kraftig realøkonomisk oppgang som ble forsterket av en kraftig utlånsvekst og som utviklet 

seg videre til en finansiell boble. Mellom 1984 og 1987 økte bankenes samlede utlån mellom 

20 og 30 prosent årlig (og for de mest ekspansive bankene opp mot 50 prosent), og private 

foretak og husholdningers gjeld økte dramatisk. Vinteren 1985–86 inntraff et brått fall i 

                                                 
384 Der ikke annet er angitt, bygger framstillingen av denne perioden (og i følgende kapitler) i hovedsak på 

offentlige utredninger: Dok 17 (1997–98) og NOU 1992:30, og følgende arbeider i økonomisk og politisk historie: 

Knutsen og Lie (2002), Knutsen (2007), Tranøy (1994; 2000), Knutsen og Ecklund (2000), Lie et al. (2016), Lie 

og Vennesland (2010), Moe et al. (red.) (2004). Dessuten på offentlige utredninger Dok 17 (1997–98), NOU 

1992:30. 
385 Også tidfestingen av denne krisa diskuteres. Knutsen og Lie (2002) tidfester den til 1987–92 og Hodne og 

Grytten (2002, 275ff.) til 1987–93. 1987 var året da bankenes tap virkelig begynte å øke, og samme år fikk DnC 

ekstraordinære tap i kjølvannet av børskrakket samme høst. Når jeg likevel velger 1988 som startår, er det fordi 

det var dette året (tilsvarende 1920) de første bankene fikk alvorlige problemer med soliditeten og måtte ha 

ekstraordinære kapitaltilskudd. Jeg setter sluttåret til 1993 fordi nullingen av aksjene i DNB (30. mars 1993) kan 

regnes om krisas avslutning (tilsvarende 1928 og siste bank satt under administrasjon). 
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oljeprisen, og myndighetene satte høsten 1986 inn en rekke økonomiske innstrammingstiltak, 

bl.a. en kraftig økning i (real)rentenivået. I kjølvannet av den økonomiske nedgangen som 

fulgte, økte bankenes utlånstap, særlig kraftig fra 1990–91, og utløste en krise i hele 

banksektoren. 

Utviklingen startet omkring 1983 med tiltakende vekst i norsk økonomi, med økende 

produksjon, privat konsum og sysselsetting. En viktig årsak var økte oljeinvesteringer og –

inntekter, og fra 1984 fikk den norske økonomien også hjelp av en internasjonal oppgang. 

Høykonjunkturen ble forsterket av en ekspansiv økonomisk politikk hele perioden 1983–86, 

både i finanspolitikken (skatteletter uten budsjettkutt) og i pengepolitikken (se nedenfor). Når 

denne oppgangen så raskt utviklet seg til en finansiell boble, skyldtes det i stor grad også at den 

falt sammen med en liberalisering av finansmarkedene: kredittmarkedet, obligasjonsmarkedet, 

aksjemarkedet og boligmarkedet. (Jeg kommer nærmere inn på disse faktorene senere i dette 

og i neste kapittel.) Den viktigste enkeltbeslutningen i liberaliseringen av banksektoren («det 

store frislippet») var opphevelsen av den eksisterende kvantumsreguleringen av bankenes utlån 

fra og med 1984, som ble erstattet med et system der kredittvolumet ble bestemt av tilbud og 

etterspørsel i markedet.386 I tillegg ble det lagt til rette for langt større konkurranse i 

banksektoren, med fri etablering av nye avdelingskontorer og filialer for de eksisterende 

bankene og konsesjoner til utenlandske banker. 

Til sammen ga dette både insentiver og handlingsrom for bankene til å øke utlånene. 

Virkningen ble forsterket av at reformene var ufullstendige, og at nye former for indirekte 

markedsreguleringer ikke ble gjennomført konsekvent. Det gamle systemet med politisk 

fastsatte og lave renter ble beholdt, istedenfor at man åpnet for større mulighet til å styre 

kredittveksten gjennom økning av rentenivået (gjennom f.eks. større fullmakter til Norges 

Bank). Den tradisjonelle norske lavrentepolitikken fortsatte helt fram til høsten 1986, til tross 

for sterkt press i økonomien. Skattereglene (med ubegrensede fradrag for gjeldsrenter) bidro 

ytterligere til å gjøre kreditten billig, slik at realrenten etter skatt var negativ eller tilnærmet null 

under hele oppgangsperioden (Dok 17, 34; Tranøy 2000, 122ff.). Dette ble ikke bedre av at det 

var et stort oppdemmet lånebehov innenfor det gamle systemet med «kredittrasjonering». 

Andre indirekte reguleringer av bankene, slik som kapitalkravene (for å sikre soliditeten), ble 

heller ikke skjerpet, og tilsynsmyndigheten ble ikke styrket for å gi bedre kontroll med bankenes 

                                                 
386 Banksektoren hadde blitt gradvis liberalisert siden siste del av 1970-tallet. Høsten 1983 dreide det seg spesifikt 

om en permanent opphevelse av det såkalte tilleggsreservekravet, en ordning som hadde gjort utlånsvekst utover 

myndighetenes fastlagte rammer svært kostbart for bankene, og som derfor ga relativt god politisk kontroll med 

kredittvolumet i økonomien. For en oversikt over hele liberaliseringsprosessen 1978–92, se Tranøy (2000).  
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risikovurderinger. Begge typene reguleringer ble (av forskjellige grunner) tvert imot midlertidig 

svekket fram mot 1987–88. 

Liberaliseringen av kredittpolitikken økte muligheten og tvangen til konkurranse 

mellom bankene. Konsekvensen var at samtlige banker fikk interesse av å vokse for å 

opprettholde sine relative markedsandeler, og at de fleste bankene prioriterte vekst i 

utlånsvolum framfor restriktive kredittvurderinger. Vekstmulighetene på kort sikt var størst ved 

å satse på utlån med høy risiko, og det viste seg i ettertid at det var alvorlig svikt i de fleste 

bankenes interne kontrollsystemer (Knutsen og Lie 2002, 98ff.; Dok 17, 51, 56).387 

Formuesinflasjon spilte, som på 1920-tallet, også en stor rolle her. Prisstigningen på 

formuesobjekter ga tilsynelatende sikkerhet for økte lån, noe som igjen bidro til ytterligere 

prisøkning, og dermed også til at det underliggende tapspotensialet økte kraftig. Denne effekten 

ble forsterket av liberaliseringen av bolig- og aksjemarkedet. Aksjekursene ble firedoblet fra 

1982–87 (Tranøy 2000, 118). Samspillet mellom utlånsvekst og prisvekst hadde enda større 

betydning på eiendomsmarkedet, der boligprisene, justert for inflasjon, steg med 40 prosent, og 

prisen på næringseiendommer ble fordoblet fra 1983–87 (NOU 1992:30, 33). 

Alle disse forholdene bidro til økende finansiell ustabilitet. Særlig bankene ble svært 

sårbare for markedssvingninger og endrede rammebetingelser, og i denne perioden ble 

grunnlaget lagt for den kommende bankkrisa: Økende utlån med sikkerhet i inflaterte 

formuesobjekter, svak kredittvurdering av kunder, stor eksponering for konjunkturfølsomme 

næringer osv. Til forskjell fra oppgangen forut for 1920-tallskrisa var dessuten 

egenkapitalsituasjonen i bankene svak og ytterligere svekket fram mot 1987 (se mer i kapittel 

7). Bankene var i økende grad avhengige av kortsiktige innlån i penge- og kapitalmarkedet. 

Et viktig vendepunkt (tilsvarende verdenskrisa i 1920) var et kraftig fall i oljeprisen i 

begynnelsen av 1986, og et økende underskudd på driftsbalansen med utlandet. Regjeringen 

svarte med en kraftig omlegging av den økonomiske politikken. Krona ble devaluert for å 

gjenvinne eksportindustriens konkurranseevne, og det ble samtidig besluttet å binde krona enda 

sterkere til de europeiske valutaene (se kapittel 6). Dette krevde en stram pengepolitikk, med 

en realrente på over ti prosent helt fram til fastkurspolitikken ble oppgitt i 1993.388 Denne 

                                                 
387 Bankene hadde dessuten liten erfaring med konkurranse og lite oppmerksom på tapspotensialet etter mange år 

med gjennomregulert kredittmarked. Dette er grundig analysert i historiske analyser av de enkelte bankene i denne 

perioden (se Lie 2002; Knutsen, Lange og Nordvik 1998). For en journalistisk framstilling av perioden og av 

bankenes sviktende kredittvurderinger, se Imset og Stavrum (1993). 
388 Dette ble i 1990 formalisert da Norge bandt valutakursen innenfor EMS (European Monetary System) 

(forløperen for dagen eurosone) og holdt fast ved dette til systemet brøt sammen høsten 1992. Pga. det høye tyske 

rentenivået i denne perioden, ble Norge tvunget til å holde uvanlig høye renter for å hindre kursfall mot tyske 

mark. 
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delårsaken til krisa har klare parallell til paripolitikken på 1920-tallet (noe jeg kommer tilbake 

til i avsnitt 6.2). I tillegg ble det i perioden 1986–88 (i tillegg til heving av rentenivået) 

gjennomført en rekke konkrete innstramningstiltak: strammere finanspolitikk med kutt i 

offentlige budsjetter og en gradvis omlegging av skattesystemet (med reduserte skattefradrag 

for gjeldsrenter). I kombinasjon med kraftig reduksjon av inflasjonen, førte det (i likhet med på 

1920-tallet) til at realrenta etter skatt økte med mye mer enn forutsatt av myndighetene, fra 

minus én prosent i 1986 til pluss åtte prosent i 1992. I sum førte dette til ekstremt rask 

nedkjøling av økonomien, fra rekordvekst i 1985 til resesjon i 1987–88. Investeringer (i 

«Fastlands-Norge») gikk fra en vekst på 15 prosent til en like stor nedgang, privat konsum fra 

10 prosent vekst til to prosent nedgang, BNP (minus olje) fra pluss fem prosent til minus én 

prosent. I perioden 1988–92 økte arbeidsledigheten fra 2 til 6,5 prosent (Steigum 2011) og 

prisene i eiendomsmarkedene falt fra 1987 til 1992/93 med ca. 40 prosent (Steigum 2004, 60; 

Dok. 17, 63). Høsten 1987 falt Oslo Børs med 40 prosent.389 

Dette ga seg raskt utslag i økende utlånstap for bankene. Fram til 1987 lå disse tapene 

under én prosent av samlede utlån, men fra da av økte tapene suksessivt fram til katastrofeåret 

1991, da forretningsbankenes tap nådde 5,9 prosent (Dok. 7, 59). Sparebankenes tap økte nesten 

like mye. Selv om bankene allerede fra 1986 kuttet utlånene dramatisk, økte tapene knyttet til 

låneengasjementer fra den foregående vekstperioden. Tapene ble størst i de bransjene som var 

mest følsomme for den innenlandske nedgangskonjunkturen. Ikke minst tapte bankene enorme 

summer på verdifallet i eiendomsmarkedet.390 

Allerede i 1986–87 økte bankenes utlånstap, men til forskjell fra på 1920-tallet gikk det 

lengre tid før krisa fikk dramatiske konsekvenser for bankenes soliditet, det skjedde først fra 

høsten 1988. I likhet med i 1920 var det i første omgang enkelte distriktsbanker som ble hardest 

rammet. Tapene økte i omfang de to neste åra, og til sammen 16 små og mellomstore 

sparebanker fikk så alvorlige problemer at de måtte ha ekstraordinære tilskudd av kapital. 

En viktig forskjell fra 1920-tallskrisa var at det nå fantes et såkalt «andrelinjeforsvar» 

for bankenes soliditet (den enkelte bankens egenkapital er «førstelinjeforsvaret») i form av 

lovpålagte sikringsfond finansiert av bankene selv (Forretningsbankenes Sikringsfond og 

                                                 
389 Det skjedde riktig nok i tilknytning til det globale aksjekrakket («Black Monday» 1987), men fallet var langt 

større enn OECD-gjennomsnittet) (Tranøy 2000, 118). 
390 Et mye omdiskutert tema er om myndighetenes endringer av forskriftene for bokføring av tap i 1987 og 1992, 

med skjerpede krav til egenkapitaldekning, bidro til å gi et uriktig bilde av bankenes reelle situasjon, og at bankenes 

situasjon i realiteten var langt bedre. Dette førte til en politisk strid, som i seg selv er interessant, og som jeg 

kommer tilbake til i kapittel 8. Men både Smith-kommisjonen (Dok. 17. kap. 6–7) og annen forskning (Knutsen 

og Lie 2002, 104; Knutsen 2007, 498) argumenterer overbevisende for at disse endringene av 

reguleringsbestemmelsene ikke kan forklare bankenes tap av egenkapital. 
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Sparebankenes Sikringsfond). Krisene i de mindre bankene kunne løses med tilførsel av kapital 

fra sikringsfondene og senere fusjon med mer solide banker.391 Ingen av disse førte til tap for 

innskytere eller kreditorer. 

Bankene svarte med å kutte sine utlån drastisk, fra en rekordstor utlånsvekst i 1985–87 

på 20–30 prosent (!) til nedgang på fem prosent i 1991 (Dok. 17, 32, 53). Men tapene fortsatte 

å øke, i hovedsak på de lånene som var tildelt på slutten av 1980-tallet (Dok. 17, 60). Et nytt 

vendepunkt kom våren 1991 da tapene ble kraftig oppjustert også for de to største bankene, 

DNB (etablert i 1990 som fusjon mellom DnC og Bergen Bank) og i enda større grad 

Kreditkassen.392 Bankenes sikringsfond var tappet for kapital, og det ble etablert et nytt statlig 

fond, Statens Banksikringsfond (SBF), for å støtte opp om de eksisterende sikringsfondene. 

Men da situasjonen ble enda verre utover sommeren og høsten 1991, kan vi snakke om en 

fullskala systemkrise som omfattet hele bank- og finanssektoren.393 Tapsavskrivingene både i 

Kreditkassen og Fokus Bank økte kraftig og førte til at begge bankenes egenkapital falt under 

det lovpålagte nivået. I denne situasjonen sikret Finansdepartementet seg fullmakt til å kunne 

gå direkte inn med ny kapital i kriserammede banker gjennom SBF. Samtidig bevilget 

Stortinget midler til enda et nytt fond, Statens Bankinvesteringsfond (SBIF), og vedtok en 

lovendring som ga hjemmel til full statlig overtakelse av krisebanker, dersom mindre enn 25 

prosent av aksjekapitalen var i behold. I desember 1991 var det klart at både Kreditkassen og 

Fokus Bank hadde tapt hele sin egenkapital. De statlige fondene gikk inn som nye eiere, og den 

opprinnelige private aksjekapitalen ble nedskrevet til null. 

Det var i 1992 tegn til bedring i norsk økonomi, men bankenes tap var fortsatt skyhøye. 

Også for den siste av de store forretningsbankene i privat eie, DNB, ble situasjonen som en 

følge av dette kritisk, og ved utgangen av 1992 hadde egenkapitaldekningen falt under det 

lovpålagte nivået. Banken måtte søke de statlige fondene om ytterligere 3–4 milliarder i ny 

kapital, og staten satte som betingelse at den private aksjekapitalen også her ble nullet, noe 

bankens styrende organer selv aksepterte i mars 1993. Dermed var alle de tre store 

landsdekkende forretningsbankene blitt overtatt av staten.394 (Den største sparebanken, og 

                                                 
391 Med unntak av to mindre og nylig etablerte banker (se kapittel 6). 
392 Disse to var ironisk nok blant de tre største bankene som, til tross for problemer, overlevde 1920-tallskrisa. Den 

tredje, Bergens Privatbank (fra 1975 Bergen Bank), fusjonerte i 1990 med DnC og dannet DNB og bidro sterkt til 

sistnevntes store tap, som endte med statlig overtakelse i 1993. Krisa forløp litt forskjellig for de to bankene, DnC 

var tidligere ute med utlånsvekst og strammet inn etter store tap allerede i 1986–87. Kreditkassen fortsatte 

ekspansjonen lenger og ble for alvor rammet først i 1990, men til gjengjeld mye hardere. 
393 I tillegg til bankene omfattet det også andre deler av finanssektoren, slik som finansieringsselskaper og 

forsikringsselskaper. 
394 Staten satt da som eier av 100 prosent av aksjene i Fokus Bank og Kreditkassen og 87,5 prosent i DNB. 
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tredje største norske banken, Sparebanken Nor, fikk i 1992–93 også tilført kapital fra Statens 

Bankinvesteringsfond og overlevde som privateid bank med et nødskrik.) I mellomtida hadde 

Norge (etter den store europeiske valutakrisa høsten 1992) endelig forlatt den rigide 

fastkurspolitikken som ble innledet i 1986, og som var en viktig årsak til det høye rentenivået 

(og som igjen var en viktig bakgrunn for bankenes høye tap). Som en følge av dette kunne 

Norges Bank senke rentene kraftig, noe som lettet situasjonen for bankene. Året 1993 markerer 

også slutten på bankkrisa, i løpet av året snudde de økonomiske konjunkturene, rentenivået falt 

ytterligere, sysselsettingen økte igjen, boligprisene hadde nådd bunnpunktet, og bankene tjente 

igjen penger. 

I alt førte krisa til 75 milliarder kroner i samlede utlånstap for bankene (Dok. 17, 59, 

tab. 4.4). Den endte med at alle de tre store forretningsbankene ble nasjonalisert, banker som 

til sammen kontrollerte 85 prosent av forvaltningskapitalen i forretningsbankene.395 Til 

sammen om lag 27 banker måtte ha ekstraordinær støtte fra sikringsfondene. 

Som jeg kommer tilbake til (kapittel 6), hadde Norge også omkring 1990 viktige 

strukturelle fellestrekk ved andre vestlige land,396 og heller ikke 1990-tallskrisa var unik for 

Norge. I samme periode ble også Sverige (1990–94) og Finland (1991–94) rammet av 

bankkriser av omtrent samme omfang (og riktig nok i langt mindre skala også Danmark (1988–

93)). Disse nordiske krisene hadde mange av de samme årsakene som den i Norge (Englund 

2004; Sandal 2004; Dok. 17). Også her var banknæringen radikalt deregulert i løpet av 1980-

tallet, og man fikk en eksplosiv utlånsvekst kombinert med en gjensidig selvforsterkende 

økning av eiendomsprisene (Dok. 17, 254–68). Flere andre land i OECD-området opplevde 

også bankkriser i samme periode som en effekt av ulike typer deregulering av finanssektoren 

og formuesinflasjon på 1980–tallet, og etterfølgende utlånstap (Reinhart og Rogoff 2008; 

Laeven og Valencia 2012). Dette gjelder ikke minst den langt større krisa i Japan (1992–97), 

og krisa i det amerikanske sparebanksystemet (Savings & Loans-krisa 1985–91) har også 

mange likhetstrekk med den norske bankkrisa. Det har også vært bankkriser av relativt mindre 

omfang i Italia (1990–95) og Frankrike (Credit Lyonnais 1998). Men også her er det påfallende 

at krisa i Norge er litt i utakt med de fleste OECD-stater som fikk store bankkriser 15 år senere 

i forbindelse med den store finanskrisa 2007–11. 

                                                 
395 Se Drees og Pazarbasioglu (1998, 28), dette utgjorde 54 prosent medregnet sparebankene (Sandal 2004, 88). 
396 Blant de europeiske landene var Norge, målt etter BNP pr. innbygger, i 1990 på åttende plass (World Bank 

2016), mens tilsvarende plassering i 1929 var nummer 10 (Feinstein, Temin og Toniolo 1997, 57). (Forklaringen 

om at det var oljen som gjorde Norge til en rikt land, gjelder derfor i så fall kun for utviklingen i perioden etter 

1990.) 



182 

 

5.2 Foreløpig sammenlikning 

Før jeg går videre til det som vil være problemstillingen i fortsettelsen, nemlig statens 

håndtering av de to bankkrisene, skal jeg kort sammenlikne noen aspekter ved de to krisene sett 

som helhet. Jeg skal forsøke å vise at de to krisene, på tross av historiske forskjeller, har 

vesentlige fellestrekk som gjør en nærmere sammenlikning av statens rolle høyst relevant. 

a) To finansielle bobler 

Jeg var tidligere inne på (kapittel 4) teorien om finansiell ustabilitet og Kindleberger-Minsky-

modellen for finansielle kriser (Kindleberger (1996) [1978], kapittel 2 og Minsky 1982). 

Banksektoren har en iboende tendens til å fungere medsyklisk og kan derfor ses som en 

«endogen» kilde til ustabilitet i økonomien. Bankene bidrar i oppgangstider til gjeldsvekst, og 

denne finansdrevne veksten kan utvikle seg relativt selvstendig i forhold til den underliggende 

realøkonomien. Når konjunkturene snur, gjør den motsatte effekten seg gjeldende, der struping 

av ny kreditt gjør krisene dypere. I oppgangstider bygges det opp ustabile gjeldsstrukturer, som 

når konjunkturene snur, kan føre til eskalerende tap for bankene selv og utløse systemiske 

finanskriser som i seg selv forsterker den realøkonomiske nedgangen. Selve de akutte 

bankkrisene må ses som del av et lengre historisk forløp, som en indirekte effekt av en 

forutgående oppgang. 

En slik forståelse av de to krisene som ettervirkning av en forutgående periode med 

ekspansiv økonomisk politikk og finansboble, er et hovedpoeng i det meste av 

forskningslitteratur om de to norske krisene. Analysene av 1920-tallet legger vekt på penge- og 

finanspolitikken fra 1914–20 som en av hovedårsakene, i hvert fall når det gjelder de første 

fasene av bankkrisa.397 Når det gjelder analysen av 1990-tallskrisa, er denne forklaringsmåten 

helt dominerende. Kredittliberalisering og den påfølgende eksplosjonen i utlån (der bankenes 

sviktende kredittvurderinger også utgjorde en viktig faktor) blir sett på som den viktigste 

enkeltårsaken.398 Det samme gjelder flere komparative studier av krisene i de nordiske 

landene.399 Denne forståelsen av bankkriser er også implisitt lagt til grunn for min historiske 

framstilling av de to krisene ovenfor. 

                                                 
397 Av disse er det Knutsen (2007) (se f.eks. s. 258–59) og Lie (2012, kap. 2–3) som legger størst vekt på teorien 

om finansiell ustabilitet, og mindre på paripolitikken (se nedenfor). 
398 Dette er en av hovedkonklusjonene i bl.a. Dok. 17, Skånland (1990), Lie og Knutsen (2002), Vale (2004). 
399 Et sentralt bidrag er IMF-rapporten av Drees og Pazarbasioglu (1998), se også Gerdrup (2004). 
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I tråd med denne formelle sekvensmodellen kan vi si at krisene gjennomgår distinkte 

faser, fra den forutgående boomen fram til et sammenbrudd: forskyving (displacement) – 

oppgang (boom) – boble (overtrading) – usikkerhet (distress) – omslag (revulsion) – 

sammenbrudd (discredit) (Kindleberger 1996, 11–16).400 (De ulike fasene under de to krisene, 

basert på Kindleberger-Minsky-modellen, er framstilt nedenfor i tabell 5.1.) I begge tilfeller 

kan vi identifisere en innledende forskyving, en radikal endring i betingelsene for kapitalistiske 

investeringer og for bankenes utlån. Forut for 1920-tallskrisa ga verdenskrigen en ekstraordinær 

etterspørselsvekst for norsk eksport, og før 1990-tallskrisa hadde dereguleringen av finans- (og 

bolig)markedene i 1982–84 en tilsvarende effekt.401 I begge periodene utløste det en 

høykonjunktur som etter hvert gikk sammen med en økonomisk oppgang med kraftig økning i 

bankenes utlånsvolum, og med tilløp til formuesinflasjon, knyttet til hhv. aksjer og importvarer 

– og aksjer og fast eiendom. I neste fase ble denne finansdrevne veksten i stadig større grad 

løsrevet fra den underliggende økonomiske utviklingen og bygde opp en finansiell boble. Når 

oppgangen brått tok slutt, og perioden med usikkerhet (distress) satte inn, skjedde det i begge 

tilfeller som følge av brå endringer i verdensøkonomien (hhv. det internasjonale prisfallet i 

1920 og oljeprisfallet 1986), som ble forsterket av kraftige innstramminger i den nasjonale 

økonomiske politikken. Etterspørselen falt og antall konkurser økte, etterfulgt av fall i 

investeringer og økende ledighet, kraftig fall i bankenes utlån og prisfall i alle 

formuesmarkeder. Det er vanskeligere å fastsette det nøyaktige tidspunktet for omslaget 

(revulsion), da usikkerheten slo over i omfattende tap. Men det er naturlig å tidfeste det til 

henholdsvis høsten 1920 og våren 1988, da bankenes utlånstap for alvor økte (Dok. 17, 108-

109; Skånland 1967, tab. XI, 357). Vi kan deretter definere sammenbruddet som de 

tidspunktene da det oppsto systemkriser i bank- og finanssektoren, henholdsvis fra våren 1922 

og årsskiftet 1990–91, med toppunktet i henholdsvis våren 1923 (innføring av 

administrasjonsloven) og desember 1991 (statens overtakelse av Kreditkassen og Fokus Bank). 

Under 1920-tallskrisa fikk man i denne fasen omfattende bankpanikk og -konkurser og offentlig 

administrasjon av en rekke banker (inkl. tre storbanker), mens man under 1990-tallskrisa 

isteden fikk statlig intervensjon med nasjonalisering av de tre (av de fire) største bankene.  

                                                 
400 Det viktig å understreke at denne formelle modellen kan være forenlig med flere ulike substansielle forklaringer 

og bakenforliggende årsaker. Selv om disse prosessene liknet, dreier det seg også om to helt ulike faser i nasjonal 

og internasjonal kapitalistisk utvikling, med helt ulike økonomiske og politiske betingelser for 

kapitalakkumulasjon. 
401 Knutsen peker på at radikale institusjonelle endringer kan skape en slik forskyving (displacement) slik nettopp 

1990-tallskrisa er et så godt eksempel på (Knutsen 2007, 79f.). Se også NOU 2011:1, avsnitt 3.4.2. 
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 Forskyving  Oppgang  Boble  Usikkerhet  Omslag  Sammenbrudd 

1920-tall 1914–15 1914−18  1919−20 1920      1920−21    1922−28 

1990-tall 1982–83 1983−84 1984−86 1986–87 1988–90   1991−92/93 

 

Tabell 5.1. Kindleberger-Minsky-modellen og to norske bankkriser 

 

En mer konkret likhet mellom de to krisene er at omslagsfasen ikke bare falt sammen 

med internasjonale forhold (hhv. krise og oljeprisfall), men også med en radikal omlegging av 

norsk valutapolitikk, som i begge tilfeller bidro til å forverre bankkrisene. I 1920–21 markerte 

det innledningen på en deflasjonær pengepolitikk med sikte på appresiering av krona 

(paripolitikken) som myndighetene holdt fast ved like lenge som krisa varte (våren 1928). Dette 

har klare paralleller til den siste krisa, da regjeringen valgte å binde kronekursen til europeiske 

valutaer (og fra 1990 formaliserte det gjennom det såkalte EMS-samarbeidet). Denne politikken 

var en viktig årsak til den kraftige renteøkningen, og man holdt fast ved høyrentepolitikken 

under hele bankkrisa. Som jeg kommer tilbake til (kapittel 6), viser begge krisene problemene 

med å føre en politikk for faste valutakurser innenfor liberale finansregimer (jf. diskusjonen 

nedenfor av det såkalte makroøkonomiske «trilemmaet»). 

Det er klare likheter i de to prosessene ovenfor, i konjunktursykler, oppbygging av 

ustabile gjeldsstrukturer og bankkriser. Når det gjelder selve forløpet, er det imidlertid også et 

par åpenbare forskjeller. For det første gikk det i 1920 mye raskere fra boblefasen ble avsluttet 

med konjunkturomslaget i 1920 til vi kan snakke om en systemkrise i 1922. Fra 

konjunkturomslaget i 1986 gikk det dobbelt så lang tid før bankkrisa kan kalles systemisk. En 

forklaring på dette er svake statlige institusjoner på 1920-tallet der små banker raskt gikk over 

ende og krisa raskt spredde seg. På slutten 1980-tallet spilte lovpålagte reservefond en viktig 

rolle, og statlige myndigheter lyktes dels gjennom indirekte tiltak (bl.a. tilrettelegging av 

fusjoner), og dels ved direkte kapitaloverføringer til fondene, i første omgang å hindre krisa i å 

eskalere. For det andre var avslutningen på de to krisene helt forskjellig. På 1920-tallet varte 

sammenbruddsfasen, med vedvarende systemkrise (riktig nok i flere bølger), fra våren 1922 og 

seks år fram til våren 1928 (med gullfesting av krona og konsolidering av DnC). På 1990-tallet 

varte den tilsvarende fasen bare drøyt to år fra årsskiftet 1990–91 til våren 1993 (med 

nasjonaliseringen av DNB). En viktig grunn var at offentlige myndigheter intervenerte på en 
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mye mer effektiv måte, og krisa fikk en rask avslutning. Begge disse forskjellene blir et viktig 

tema for analysen i kommende kapitler (se særlig kapitlene 7 og 8). 

b) Relativ størrelse i global sammenheng 

Vi kan her se bort fra årsakene til krisene og hvordan forløpet var, og isteden se på de 

økonomiske effektene: Hvordan var størrelsesforholdet mellom krisene når det gjelder tap for 

bankene og deres kunder? En måte å undersøke dette på er å sammenlikne omfanget av de to 

norske krisene med tilsvarende kriser i samtida. I litteraturen om bankkriser brukes det mange 

ulike indikatorer for å måle omfanget:402 direkte utlånstap for bankene, tap for innskyterne og 

for bankenes eiere, antall bankkonkurser, eller mer indirekte konsekvenser som realøkonomiske 

virkninger, tap av tillit til bankene, utgifter for sentralbanken, for offentlige budsjetter osv. Selv 

om denne typen sammenlikninger på tvers av land og epoker byr på mange problemer, både 

teoretiske og teknisk-statistiske, er de likevel svært interessante. 

Det er ingen tvil om at begge de to krisene hadde historiske dimensjoner. Ikke bare er 

dette de to største bankkrisene i norgeshistorien, men relativt til den nasjonale økonomien peker 

de seg ut som blant de største i det 20. århundret. Hvis vi begrenser sammenlikningen til 

gruppen av vestlige kapitalistiske stater, er begge blant de største nasjonale bankkrisene i de to 

historiske epokene. Sammenliknet med de mange andre bankkrisene på 1920-tallet (og i 

mellomkrigstida som helhet), var den norske blant de alvorligste, vesentlig større enn den i 

Sverige, og også større enn den i Danmark, både når det gjelder varighet, antall bankkonkurser 

og tap av bankinnskudd (se Petersen 1982, 77ff.; Knutsen 2007, 233; Beckman 1974, 27ff.; 

Hansen 1995). Det samme gjelder hvis vi sammenlikner med de andre landene som hadde store 

bankkriser på denne tida, Italia (1921–23) (Toniolo 1995) og Nederland (1920–22) (Jonker og 

Van Zanden 1995). Relativt til størrelsen på nasjonaløkonomien var krisa så omfattende at den 

har få historiske paralleller i den vestlige verden. Hvis vi skal finne en krise av større omfang, 

relativt til den nasjonale økonomien, må vi gå fram til 1930-tallet og til den katastrofale 

bankkrisa i USA i 1930–33.403 

                                                 
402 Se Laeven og Valencia (2012), Reinhart og Rogoff (2009), Bordo et al. (2001). 
403 Til forskjell fra den norske 1920-tallskrisa var den amerikanske bankkrisa en del av en langt dypere krise som 

rammet hele økonomien. Omtrent en tredel av bankene bukket under i åra 1930–33, mens det i Norge dreide seg 

om 15 prosent over langt flere år. Riktig nok var det en større andel norske storbanker som måtte innstille, men 

disse ble alle fanget opp av administrasjonsordningen. 
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Når det gjelder 1990-tallskrisa, har et historisk standardverk om finansiell ustabilitet 

(Reinhart og Rogoff 2009, 159f.) rangert den norske bankkrisa som blant de fem største 

bankkrisene («the big five») i utviklede industriland i perioden fra andre verdenskrig og fram 

til den internasjonale finanskrisa i 2008. De fire andre på lista er bankkrisene i Sverige, Finland 

(begge toppunkt 1992), Japan (1992) og Spania (1977). Av disse var den spanske krisa langt 

mindre enn den norske relativt til den nasjonale økonomien, mens den svenske og finske var 

noe større når det gjaldt relativ størrelse på bankenes tap (Dok. 17, 256ff.; Gerdrup 2004; 

Claessens et al. 2004). Men sammenliknet med Sverige og Finland var likevel konsekvensene 

større i Norge, i den forstand at alle de tre dominerende forretningsbankene tapte egenkapitalen 

og ble overtatt av staten: Den finske bankkrisa rammet i første rekke sparebankene, og i Sverige 

overlevde den største forretningsbanken (SE-Banken) uten offentlig kapitaltilførsel.404 Blant 

Reinhart og Rogoffs «the big five» er det bare den japanske krisa som åpenbart var større 

(omtrent dobbelt så stor målt i banksektorenes relative utlånstap).405 Som jeg kommer tilbake 

til i kapittel 7, er det imidlertid interessant at de negative effektene av den norske bankkrisa, 

hvis vi ser på kostnader for staten og for statens finansielle situasjon, var relativt små i global 

sammenheng (Laeven og Valencia 2012). 

Det er i seg selv et interessant faktum at to av de største bankkrisene i det 20. århundret 

fant sted i Norge. Dette spørsmålet ligger utenfor rammen av denne undersøkelsen, men to 

åpenbare årsaker kan nevnes. For det første har Norge en åpen økonomi som er utsatt for 

prissvingninger på eksportmarkeder, og sammenliknet med de fleste stater i samme situasjon 

(f.eks. de andre nordiske landene), er den i større grad basert på råvarer med ustabile priser (se 

f.eks. Mjøset 1986). For det andre har Norge i hele sin moderne historie også hatt en relativt 

svakere og mer desentralisert banksektor enn de fleste kapitalistiske stater på samme 

utviklingsnivå, bl.a. sammenliknet med Sverige og Danmark (se Knutsen 2007, 621ff.; 

Andersen 2011, 87–89, 136–38, 158–59; Sejersted 1989; 2005, 31–32). 

 

                                                 
404 En vanlig forklaring på at den norske krisa fikk større utslag, til tross for at de relative tapene var større i Norge, 

er at de norske bankene (tradisjonelt) hadde en svakere egenkapitaldekning enn de svenske (Dok. 17, 256ff.). 
405 Til gjengjeld er denne krisa, selv målt mot de største bankkrisene i kjølvannet av verdenskrisa 2007–10 (Irland, 

UK, USA) sannsynligvis den mest omfattende i OECD-området i hele etterkrigstida. Se Laeven og Valencia (2012, 

tabell A1). Andelen såkalte «non-performing loans» under Japan-krisa var tre-fire ganger høyre enn under den 

norske (Vale 2004, 11). 
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c) Størrelse på utlånstap og antall krisebanker 

Hvordan er så størrelsesforholdet mellom de to norske krisene? Det er her vanskeligere å 

sammenlikne enkeltvariabler (utlånstap, andel krisebanker osv.) direkte. Uansett hvilke 

indikatorer man bruker, er de bare i begrenset grad sammenliknbare, dels fordi selve 

datagrunnlaget er forskjellig, dels fordi forskjeller i den institusjonelle konteksten gjør at de 

størrelsene som måles, kan ha helt ulik betydning. Men gitt disse begrensningene, er det mye 

som tyder på at 1920-tallskrisa i utgangspunktet hadde et langt større omfang. Utfra indikaterne 

i tabell 5.2, var den omtrent dobbelt og eller tredobbelt så stor som 1990-tallskrisa. 

 

 1920–28  
(toppunkt 1922) 

1988–93  
(toppunkt 1991) 

Bankenes tap i krisas verste år (1922, 1991) i mrd. kroner 

(i prosent av forvaltningskapital) 

0,36 (5 %)*  21,6 (3,7 %)**  

Samlede tap i hele perioden i mrd. kroner (i prosent av 

gj.snittlig forvaltningskapital) 

1,6 (22 %)***  74,8 (13 %)**** 

Tap i krisas verste år i mrd. kroner (i prosent av BNP samme år) 0,36 (6,8 %) 21,6 (2,8 %)  

Antall banker konkurs 6 0 

Antall banker avviklet, likvidert, offentlig adm. eller 

nasjonalisert (i prosent av antall banker)***** 

73 (10 %) 5 (3 %) 

Antall krisebanker totalt (inkl. sammenslåtte) 

(i prosent av antall banker da krisa begynte)****** 

112 (15 %)*** 42 (21 %) 

Tap av innskudd i mrd. kroner (i prosent av samlede innskudd, 

krisas verste år) 

0,40 (8 %)**** 0 

 

Tabell 5.2. To norske bankkriser: tap og antall banker rammet 

Alle beløp i løpende priser, i mrd. norske kroner. 

Kilder: Der ikke annet er oppgitt, er tallene basert på Engebretsen (1939) og SSB: Statistiske oversikter 1948, 
Historisk statistikk 1958.  

* Knutsen (2007, 232) og Nordvik (1992, 188). For forretningsbankene var tapene sju prosent av 

forvaltningskapitalen. 

** Kalkulert etter Dok. 17, 59; Sandal (2004, 84) oppgir 2,8 prosent. 

*** Knutsen (2007, 232) og Nordvik (1992, 188). Lie (2012, 53) oppgir 1,8–1,9 mrd. 

**** Kalkulert etter Dok. 17, 59. 

***** Basert på Engebretsen (1939, 195ff.) og NOU 1992:30, tabell 1.7.1. 

****** Samme kilder. Omfatter i tillegg til kategoriene ovenfor også banker som ble fusjonert, avviklet, 

likvidert. For perioden 1988–93 omfatter det også banker som mottok ekstraordinær støtte fra statlige fond. 

(Tallene er derfor ikke helt sammenliknbare.). 1988–93: Til sammen ca. 42 banker mottok ekstraordinær støtte 

fra sikringsfondene. Av disse ble tre nasjonalisert, to avviklet, og 18 fusjonert med solide banker (Dok. 17, 153). 

 

Som vi ser, er de samlede utlånstapene for forretningsbankene i perioden 1920–1928 

anslått til gigantiske fem prosent av bankenes forvaltningskapital i 1922 (krisas verste år), og 

22 prosent hvis vi tar med tapene i hele kriseperioden. Dette er nesten det dobbelte av estimatet 
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for 1990-tallskrisa. Vi må her også ta hensyn til at bankene på 1920-tallet bare førte de faktiske 

utlånstapene, mens man på 1990-tallet hadde langt strengere offentlige regelverk for føring av 

tap (Skånland 1990, 202).406 Med samme bokføringspraksis ville derfor forskjellen mellom 

krisene vært langt større. 

1920-tallskrisa framstår relativt sett enda større hvis vi sammenlikner størrelsen på 

banktapene med størrelsen på nasjonaløkonomien. Bankenes tap under krisas verste år i 1922 

er anslått til nesten sju prosent av BNP, mens det i 1991 dreide seg om «bare» knapt tre prosent 

av BNP. Grunnen til dette er at banksektoren var relativt større relativt til BNP enn i 1990 (se 

diskusjon i kapittel 7). I 1922 hadde bankene en samlet forvaltningskapital halvannen gang 

Norges BNP, mens det i 1991 bare dreide seg som ca. 70 prosent. 

Krisa rammet også langt flere banker på 1920-tallet. Dette må riktig nok ses i forhold til 

endringer i bankstrukturen. Norge hadde på 1920-tallet et langt mer desentralisert banksystem 

(også sammenliknet med de fleste andre industriland), mye på grunn av tradisjonen med lokale 

sparebanker (Sejersted 1989). I 1920 var det hele 562 sparebanker, og de aller fleste var svært 

små. Men det var også hele 192 forretningsbanker, hvorav mange små og lokale. De tre største 

(forretnings)bankene kontrollerte bare ca. 20 prosent av banksektorens samlede 

forvaltningskapital (Engebretsen 1939; Historisk statistikk 1948). I 1990 var antallet redusert 

til 23 selvstendige forretningsbanker og 142 sparebanker,407 og de tre store forretningsbankene 

kontrollerte drøyt halvparten av sektoren (se nedenfor). Den relative andelen krisebanker er 

som vi ser omtrent den samme på 1920-tallet som på 1990-tallet. Men fordi terskelen for å 

komme inn under kategorien krisebank (mottaker av ekstraordinære statlige 

kapitaloverføringer) var mye høyere på 1920-tallet enn på 1990-tallet pga. få bankreguleringer, 

var den reelle andelen langt høyre på 1920-tallet. Denne krisa var også langt større sett i forhold 

til statens finansielle kapasitet, fordi offentlige budsjetter utgjorde en langt mindre del av 

økonomien og var enda mindre relativt til den store banksektoren. (Se nærmere analyse i 

kapitlene 7 og 8.) 

 

                                                 
406 Denne problemstillingen tar jeg opp igjen i senere kapitler, fordi det også ble et viktig politisk stridstema på 

1990-tallet. 
407 Det foregikk på særlig 1980-tallet en betydelig konsentrasjon og sentralisering av banknæringen. Norge hadde 

sammenliknet med mange andre land imidlertid fortsatt en relativt desentralisert struktur. 
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d)  Negative ringvirkninger 

Hvis vi også ser på krisenes effekt på banksektoren og på nasjonaløkonomien som helhet, er 

forskjellene langt større. Det er åpenbart at forskjellene i måten staten intervenerte på, her spilte 

en avgjørende rolle. Nettopp dette blir et hovedtema i kommende kapitler, og jeg skal nøye meg 

med å peke på noen viktige forskjeller. 

De to krisene hadde helt ulike virkninger for banksystemet: På tross av de dramatiske 

tapene og nasjonaliseringen av bankene i 1991–92, var funksjonen til det norske banksystemet 

relativt uendret. Forvaltningskapitalen i bankene falt lite under hele krisa og vokste raskt i åra 

etterpå, og bankenes profitt var snart tilbake på et stabilt høyt nivå. 1920-tallskrisa fikk derimot 

ødeleggende konsekvenser for hele banksektoren både på kort og lang sikt. Resultatet ble et 

kraftig fall i forvaltningskapitalen for forretningsbankene i løpet av kriseåra (nesten 20 prosent 

målt i faste priser).408 Denne utviklingen fortsatte i hele mellomkrigstida slik at forretnings- og 

sparebankenes samlede forvaltningskapital og utlån ble redusert med 10 prosent (faste priser) 

fram til 1940, til tross for en vekst i økonomien på 50 prosent i samme periode.409 Dermed var 

konsekvensene av de to krisene helt forskjellige for alle som var avhengig av bankkreditt.410 

Som vi var inne på, førte 1990-tallskrisa heller ikke til at innskytere tapte penger. Det 

var ingen alvorlige eksempler på tap av tillit blant innskyterne. Det er heller ikke tegn til at 

denne tilliten ble svekket på lengre sikt, snarere tvert imot. I perioden 1920–23 var det som 

nevnt derimot flere tilfeller av bankpanikk og flytting av innskudd fra krisebanker til 

presumptivt mer solide forekom i stor skala (Knutsen 2007, 240–41). Krisa som helhet førte til 

store tap og nedskrivinger av bankinnskudd (se tabell 5.2), og en betydelig del av 

innskuddsmassen var i lange perioder sperret i administrerte banker. Mye tyder også på at det 

tok mange tiår å bygge opp igjen tilliten til bankene som sikker pengeplassering, i hvert fall når 

det gjaldt forretningsbankene (Skånland 1990; Petersen 1982). Dette er en av faktorene som 

kan forklare den langvarige og kraftige nedgangen i samlede innskudd i forretningsbankene fra 

krisa begynte og helt fram til andre verdenskrig. 

Når det gjelder de realøkonomiske konsekvensene, er det vanskeligere å isolere 

effektene av selve bankkrisa fra helheten av de økonomiske og politiske forhold som den falt 

                                                 
408 Dette har selvfølgelig også å gjøre med den enorme finansielle veksten 1914–20 og med utviklingen i norsk 

økonomi. Noe av nedgangen for forretningsbankene ble imidlertid kompensert av en viss vekst i sparebankene. 
409 Den samlede forvaltningskapitalen nådde ikke samme nivå relativt til BNP før på slutten av 1990-tallet (!) 

(egne beregninger basert på SSB, Historisk statistikk). Jeg kommer tilbake til dette i neste kapittel.  
410 Dels forflyttet utlånene seg innad i banksektoren fra forretnings- til sparebanker, og dels fra banksektoren over 

til statsbanker, forsikringsselskaper og kredittforetak (Skånland 1967; 1990). 
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sammen med. Den økonomiske nedgangen som normalt følger etter bankkriser, er delvis en 

effekt av selve bankkrisene, men kan også henge sammen med de samme realøkonomiske 

konjunktursyklene som i utgangspunktet utløste bankkrisene. Den etablerte oppfatningen 

innenfor forskning knyttet til bankkriser, er at bankkriser bidrar til å forsterke og forlenge en 

realøkonomisk nedgang (Rogoff og Reinhart 2009). Men det spesielle med 1990-tallskrisa er 

at den ser ut til å ha hatt svært få negative konsekvenser for norsk økonomi. Selv i den akutte 

fasen 1991–93, og de nærmeste åra som fulgte, var det stabil økonomisk vekst (omtrent på linje 

med sammenliknbare land) og stabile sysselsettingstall (se f.eks. Steigum 2011). Situasjonen 

var en helt annen under og etter 1920-tallskrisa: Norge opplevde som nevnt en resesjon med 

kraftig økende arbeidsledighet i forbindelse med verdenskrisa 1920–22, men hadde også en 

vesentlig lavere vekst i hele perioden 1920–25 enn sammenliknbare europeiske land, noe som 

i stor grad kan forklares med paripolitikken og den vedvarende bankkrisa. Dessuten fikk Norge 

en kraftig nasjonal nedgangskonjunktur i 1926–27 knyttet til siste runde av deflasjonspolitikken 

(parikrisa) (Knutsen 2007, 242–43). 

Men på ett punkt kan vi si at forskjellene var mindre: Selv om det relative forholdet er 

vanskelig å sammenlikne, er det klart at begge krisene førte til enorme tap for bankenes eiere, 

særlig aksjeeiere i forretningsbankene. Engebretsen (1939, 156) har beregnet de direkte tapene 

for bankaksjonærene 1920–38 (men der det aller meste ble avskrevet 1920–28) til ca. 400 

millioner kroner, tilsvarende ca. 7,8 mrd. 1990-kroner.411 I 1991–93 ble som kjent privat 

aksjekapital i de tre storbankene nedskrevet til null, aksjeverdier som ved utgangen av 1990 ble 

bokført til 6,1 mrd. kroner, eller ca. 60 prosent av samlet aksjekapital i forretningsbankene 

(Dok. 17, vedlegg 6). Men selv om konsekvensene for bankenes eiere var minst like store (eller 

større) enn i mellomkrigstida, var det noe helt annet med bankene som kapitalistiske foretak. 

Fra 1921 var det nesten sammenhengende kraftig negativ avkastning på bankkapital helt fram 

til 1933 (Nordvik 1992). Den samlede verdien av bankenes aksjer og grunnfondsbevis nådde 

ikke det samme nivået målt i faste priser før i 1976! Situasjonen var helt annerledes på 1990-

tallet. Bankene gikk med store underskudd under selve kriseåra fra 1987–1992, men allerede i 

1993 var avkastningen for eiere opp så samme nivå som i åra før krisa og økte ytterligere i åra 

som fulgte (Drees og Pazarbasioglu 1998, 16). Etter statsovertakelsen 1991–1993 gikk det 

                                                 
411 Denne beregningen er usikker. Beløpet omfatter hele perioden 1920–37, men mye tyder på at det meste av dette 

var resultat av krisa 1920–28. Skånland (1967, 156) oppgir 136 millioner for perioden 1920–26, men tapene økte 

kraftig ved avviklingen av de administrerte bankene. Skånland (1990) og Knutsen et al. (1998, 33) har begge 

anslått det samlede omfanget av tap 1920–29 som langt høyere enn 400 millioner. 
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heller ikke mer enn fire år før aksjeverdien av de to største bankene som ble overtatt av staten 

(DNB og Kreditkassen), var nesten fordoblet (Dok. 17, 296). 

 

 1920–28  1988–93  

Storbanker med tapt egenkapital 3 av de 6 største 3 av 4 største 

Storbanker med tapt egenkapital som andel av 

bankenes samlede forvaltningskapital  

 

25 % 

 

54 % 

 

Tabell 5.3. To norske bankkriser. Antall insolvente storbanker. 

 

Men det som i en viss forstand gjør 1990-tallskrisa mer dramatisk enn 1920-tallets, er 

at alle de tre suverent største forretningsbankene (DNB, Kreditkassen og Fokus bank) bukket 

under, banker som i 1991 kontrollerte tilsammen 85 prosent av forretningsbankenes og 54 

prosent av banksektorens samlede forvaltningskapital (Drees og Pazarbasioglu 1998, 28; 

Sandal 2004, 88). På 1920-tallet overlevde derimot tre av de seks største bankene som 100 

prosent privateide. På tross av store problemer kom det som var den nest største (DnC) og tredje 

største banken (Bergens Privatbank) ved utbruddet av krisa,412seg gjennom hele perioden på 

private hender. De 66 bankene (inkl. fem av de åtte største) som ble satt under administrasjon, 

hadde i alt en forvaltningskapital som «bare» tilsvarte 32 prosent av bankenes samlede 

forvaltningskapital i 1922 (året før ordningen ble innført).413 I denne betydningen hadde 1990-

tallskrisa enda mer dramatiske konsekvenser for norsk bankkapital. Det faktum at ingen større 

forretningsbanker overlevde i privat eie, er også eksepsjonelt i global sammenheng. Med unntak 

for bankkrisa på Island i 2008–11 er dette utfallet sannsynligvis helt enestående for utviklede 

kapitalistiske økonomier. 

                                                 
412 Men på den annen side hadde man kontrafaktisk hatt samme krav til egenkapitaldekning på 1920-tallet, hadde 

også disse bankene falt under grensen (Bergens Privatbank i 1927 og 1932, DnC i 1932) (Petersen 1982, 198ff.). 

En storbank som overlevde uten alvorlige kriser, var den sjuende største Christiania Bank og Kreditkasse (Knutsen 

et al. 1998, 33ff.). 
413 De storbankene som ble satt under administrasjon, kontrollerte «bare» ca. 25 prosent av samlet 

forvaltningskapital i 1920 (beregning basert på Engebretsen 1939). Jeg mangler anslag over samlet 

forvaltningskapital for alle banker som måtte innstille vanlig drift (inkl. de som måtte innstille forut for 

administrasjonsordningen), men det dreier seg åpenbart om en lavere andel enn den drøye halvparten som de tre 

storbankene utgjorde på 1990-tallet. 
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5.3 Oppsummering 

Det er påfallende likheter mellom de to krisene, både i årsaker, forløp og konsekvenser, men 

også avgjørende forskjeller. Noen av disse blir viktige temaer i fortsettelsen: For det første har 

vi sett at 1920-tallskrisa trakk ut i tid og ikke fikk noen klar avslutning eller løsning. Bankenes 

problemer fortsatte også etter at konkursbølgene 1920–28 var avsluttet, og nedgangen for 

bankene varte ved ut hele 1930-tallet. Til sammenlikning fikk 1990-tallskrisa en endelig 

avslutning våren 1993. For det andre, førte krisa på 1920-tallet til store tap for innskytere og 

hadde katastrofale konsekvenser for alle som var avhengig av å låne penger av bankene. Det 

norske banksystemet sto flere ganger i fare for å bryte helt sammen. 1990-tallskrisa fikk derimot 

svært begrensede ringvirkninger for resten av økonomien. De økonomiske tapene rammet 

hovedsakelig bankenes aksjonærer og staten, og for sistnevnte ble disse tapene etter få år tjent 

inn igjen. Disse to forholdene får de to krisene til å framstå som vesensforskjellige historiske 

fenomener. 

En nærliggende forklaring på begge disse punktene er den historiske forskjellen i statens 

rolle. Den effektive offentlige intervensjonen på 1990-tallet står i sterk kontrast til den langt på 

vei ineffektive og mislykkede håndteringen på 1920-tallet. Det er imidlertid viktig å merke seg 

at det ikke ganske enkelt dreier seg om en forskjell mellom en passiv, liberal stat på 1920-tallet 

og en intervensjonistisk stat på 1990-tallet. Som jeg har vært inne på, satte statlige organer også 

på 1920-tallet inn drastiske tiltak for å avhjelpe krisa. Men til forskjell fra 1990-tallet var 

tiltakene lite egnet til å løse problemene. Denne grunnleggende forskjellen i statens kapasitet 

for krisehåndtering vil derfor bli ett av hovedtemaene i fortsettelsen. 

Men det betyr også at det er mange andre viktige forskjeller som blir skjøvet i 

bakgrunnen i denne typen komparativ undersøkelse. Det blir liten plass til å ta opp hvordan de 

to krisene plasserer seg innenfor lengre linjer av norsk økonomisk historie, slik som endringer 

i næringsstruktur, skiftende betingelser for kapitalakkumulasjon og endringer i 

klassestrukturen. Det samme gjelder analyser av de to krisene i en global historisk kontekst, i 

forhold til utviklingen av det kapitalistiske verdenssystemet. Her kunne 1920-tallskrisa vært 

sett i sammenheng med den etterfølgende verdenskrisa, mens 1990-tallskrisa kunne vært sett i 

sammenheng med en finansdrevet vekst i hele verdensøkonomien. En mer utfyllende analyse 

av krisene måtte tatt mer hensyn til dette, men fokus i fortsettelsen er rettet mot statens rolle i 

håndtering av de to krisene. Analysene vil derfor også være rettet mot de to siste fasene i 

Kindleberger-Minsky-modellen, omslags og sammenbruddsfasen av krisene.  
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6 Klassisk liberale og nyliberale 
bankkriser 

 

I kapittel 4 diskuterte jeg forholdet mellom staten og bankene i det jeg kalte liberale 

bankregimer, og statens rolle i forbindelse med systemiske bankkriser. For å undersøke hvordan 

disse strukturene mer konkret preget statens håndtering av de to norske krisene, skal jeg her se 

nærmere på den historiske konteksten: Hvilke strukturelle/institusjonelle handlingsbetingelser 

lå til grunn for statens valg av krisestrategier, og for (de intenderte og uintenderte) 

konsekvensene av disse strategiene? Dette skal danne utgangspunkt for de analysene i de 

følgende kapitlene (7–10) av mer spesifikke likheter og forskjeller mellom de to krisene. 

Som jeg var inne på i innledningskapitlet, er jeg særlig interessert i aspekter ved disse 

handlingsbetingelsene som ikke var særegne for Norge, men som (i større eller mindre grad) 

preget alle vestlige kapitalistiske land i de to aktuelle periodene. Som nevnt (kapittel 5), var da 

heller ikke Norge alene om å ha bankkriser i de samme periodene: Både på 1920-tallet og 1980-

90-tallet fant det sted systemkriser i en rekke andre vestlige land, med liknende årsaker og 

forløp. Jeg skal se nærmere på hvordan de aktuelle statenes håndtering av disse krisene i hver 

av de to epokene var underlagt mange av de samme handlingsbetingelsene – det jeg nedenfor 

vil kalle samme typer av regimer for bank/finansregulering eller bankregimer.414 

I tråd med dette skal jeg først (6.1) plassere de to norske krisene innenfor to epoker i 

vestlig historie, og to korresponderende bankregimer. Deretter (6.2) skal jeg peke på noen 

viktige kausale mekanismer knyttet til disse to regimene, og hvordan de aktuelle bankkrisene, 

og håndteringen av dem, kan forstås på bakgrunn av disse: Dels ser jeg på noen grunnleggende 

likheter, som har å gjøre med at det i begge tilfeller dreide seg om liberale regimer, kjennetegnet 

av samme type destabiliserende mekanismer innenfor kredittsystemet. Dels skal jeg peke noen 

viktige forskjeller mellom klassisk liberale og nyliberale regimer som preget håndteringen av 

de to krisene. Til slutt skal jeg, på bakgrunn av denne historisk-institusjonelle rammen (6.3), 

utvikle noen mer spesifikke kategorier og mekanismer som skal danne grunnlag for de 

empiriske undersøkelsene i kapitlene som følger (7–9). 

                                                 
414 Som var inne på i kapittel 1, blir derfor mer kontingente, historiske forhold skjøvet i bakgrunnen, slik som 

individuelle aktørers nettverk, verdier, dømmekraft osv. 
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6.1 Tre historiske epoker og bankregimer 

a) Reguleringsform og reguleringskapasitet 

Som nevnt (kapitlene 4 og 5), hadde begge de to norske krisene nær sammenheng med 

internasjonale forhold (konjunktursvingninger og valutaregimer). I kapittel 3 skilte jeg mellom 

tre epoker av vestlig kapitalisme, dominert av bestemte institusjonelle helheter eller 

reguleringsregimer, henholdsvis klassisk liberalt (1870–1930), organisert (1945–1975) og 

nyliberalt (1985–). Jeg skal vise at denne periodiseringen mellom skiftende regimer har særlig 

gyldighet for bank- og finanssektoren sammenliknet med andre kapitalistiske sektorer. En 

viktig grunn er at det innenfor kreditt- og finansmarkedene har vært mindre rom for nasjonale 

variasjoner og klarere (globale) historiske brudd, enn innenfor politikk knyttet til andre 

markedssfærer (slik som arbeidsmarkedspolitikk, fordelingspolitikk, industripolitikk osv.). En 

av årsakene er at transnasjonale markedsforhold og valutasystemer/institusjoner har satt særlig 

klare grenser for statlige reguleringer, og at nasjonalstatenes handlingsrom derfor har vært 

mindre på dette politikkområdet. 

Historisk har det vist seg at viktige brudd i statenes reguleringer av bankene i stor grad 

har falt sammen med overganger mellom internasjonale valutasystemer.415 De tre nevnte 

regimene faller da også mer eller mindre sammen i tid med tre slike systemer: Den 

internasjonale gullstandarden (ca. 1870–1931), Bretton Woods-systemet (1945–71/73), og (det 

man i mangel av en bedre betegnelse kan kalle) post-Bretton Woods-systemet (1985–).416 Denne 

epokeinndelingen (eller deler av den) har vært lagt til grunn for beslektede historisk-

institusjonelle analyser av forholdet mellom stat og marked, og særlig av forholdet mellom 

staten og banksektoren (se f.eks. Polanyi 1957 [1944];417 Aglietta 1987 [1976];418 Zysman 

                                                 
415 Sammenhengen mellom valutasystem og reguleringsregime kan dels forklares med felles bakenforliggende 

årsaker (geopolitisk og økonomisk hegemoni, internasjonalt konkurransepress), dels med at valutasystemer legger 

klare grenser for statenes politikk overfor bankene (mer om dette nedenfor). 
416 Det kan også være gode grunner til å skille ut de turbulente åra 1914–1940 som en egen distinkt epoke. Men 

jeg følger her Polanyi (og Eichengreen) og definerer gullstandardepoken som hele perioden fram til den endelig 

brøt sammen i 1931–36 (inkludert perioden da systemet var midlertidig ute av funksjon i 1914–20). Jeg har gjort 

noen små justeringer av epokeinndelingen i forhold til den i kapittel 3, slik at den er bedre tilpasset temaet her, 

nemlig endringer i reguleringer av bankene. Jeg kommer tilbake til valget av akkurat disse årstallene. 

Overgangsperiodene 1935–45 og 1973–85 drøftes kort nedenfor. 
417 For Polanyi er pengesystemet ett av tre områder (i tillegg til lønnsarbeid og jord/naturressurser) som var 

vesentlige for kapitalistiske samfunns («market society») virkemåte. Polanyis skrev ingen analyser av vestlig 

økonomisk utvikling etter 1945, men hans perspektiv er videreført av bl.a. Ruggie, Blyth, Block og Streeck.  
418 De klassiske arbeidene innenfor den franske reguleringsskolen (Aglietta 1987; Lipietz 1985, m.fl.) strekker seg 

fram 1970-tallet. Men det samme perspektivet er videreført for perioden etterpå, se f.eks. Aglietta (1995); (2000); 

Boyer (1995); (2000); Jessop (2013). 
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1983; Eichengreen 1996; Streeck 2010; Helleiner 2002).419 En av grunnene til dette er at 

valutaregimer legger avgjørende betingelser for nasjonalstatenes reguleringer av bank- og 

finanssektoren. Dels setter valutasystemer bestemte grenser for statenes makroøkonomiske 

politikk (særlig finans- og pengepolitikk og kapitalkontroll), noe som har direkte betydning for 

det som er tema her, den finansielle stabiliteten.420 Dels dreier seg om en mer indirekte 

sammenheng mellom valutaregime og statens regulering av bankene. Det viser seg at endringer 

i bank- og kredittreguleringer i stor grad har fulgt etter endringer i internasjonale valutaregimer, 

og dette har skjedd på tvers av andre store forskjeller mellom stater og mellom varieties of 

capitalism.421 Og som vi skal se, har nasjonale bankreguleringer stor betydning for finansiell 

stabilitet (og for utfallet av bankkriser). Jeg skal derfor også se disse to historiske prosessene 

(skiftende valutaregimer og bankreguleringer) i sammenheng.422 

Inndelingen i reguleringsregimer var basert på et teoretisk skille mellom det jeg (i 

kapittel 3) kalte reguleringsform og reguleringskapasitet, som viser til henholdsvis typen av 

statlige reguleringer og omfanget av dem. Når det gjelder reguleringsform, skilte jeg 

                                                 
419 Jeg ser her bort fra en rekke grunnleggende forskjeller mellom disse arbeidene både mht. teoretiske premisser, 

hvor bredt spekter av økonomien de analyserer, og hvilke stater og perioder de fokuserer på. 
420 Denne periodiseringen er selvfølgelig en radikal forenkling. Jeg trekker fram noen sentrale momenter, og ser 

samtidig bort fra en rekke andre strukturelle forhold som har stor betydning for finansiell stabilitet, dels mellom 

stater (og mellom varieties of capitalism), og dels innenfor og på tvers av disse epokene. Og selv om man skulle 

holde seg til denne epokeinndelingen, er det også en rekke andre forhold som har hatt stor betydning: teknologiske, 

geopolitiske, styrkeforholdet mellom sosiale klasser, politisk-demokratiske maktforhold, styrken i offentlige 

finanser osv. Man ville da fått bedre fram at det her er snakk om radikalt forskjellige historiske perioder, der 

valutaregimer og finansiell stabilitet utgjør ett av flere aspekter ved en større totaliteter. Slike analyser er gjort bl.a. 

av den franske reguleringsskolen (Aglietta 1987) og ved hjelp av deres begrep om akkumulasjonsregimer. Når det 

gjelder overgangen mellom regimer, legger reguleringsskolen hovedvekten på endringene i de institusjonelle 

betingelsene for kapitalakkumulasjon. Robert Brenner har kritisert denne teorien om kapitalistiske faser (Brenner 

og Glick 1991, se også Callinicos 2001) og forklarer isteden endringer i finanssektorens relative betydning i løpet 

av etterkrigstida på bakgrunn endringer i profittratene i ikke-finansielle sektorer. Finanssektorens enorme vekst 

fra begynnelsen av 1970-tallet av skyldes primært overakkumulasjon av kapital og globalt fallende profittrater i 

ikke-finansielle sektorer. Konsekvensen er kraftige kapitalstrømmer over i (sekundære) spekulative investeringer 

(eiendom og verdipapirer) som skaper selvforsterkende bobler (se også Brenner 2006). Den omfattende 

dereguleringen av finanssektoren har åpenbart bidratt til å forsterke disse tendensene, men må primært forstås som 

statenes svar på fallende profittrater, og forsøk på å fremme ny vekst og komme ut av stagflasjonen på 1970-tallet 

(se også Streeck 2010). Jeg vil imidlertid forsøke å vise at en epokeinndeling med utgangspunkt i valutaregimer 

kan forklare viktige variasjoner i finansiell stabilitet og i statens evne til å håndtere bankkriser. 
421 Jeg var inne på denne diskusjonen ovenfor (kapittel 3), og argumenterte for at det også er viktige mekanismer 

som trekker i retning av konvergens på tvers av nasjonale forskjeller (se f.eks. Streeck 2010). En slik tendens 

gjelder særlig innenfor bank/finans. Det gjelder også på tvers av tradisjonelle forskjeller mellom stater der 

henholdsvis bankene (typisk Tyskland) og aksjemarkedet (typisk USA) har vært dominerende kilde til kapital for 

kapitalistiske foretak, og mellom stater dominert av såkalte universalbanker eller av et skille mellom 

innskuddsbanker og investeringsbanker (jf. kapittel 4). 
422 Hva som igjen ligger til grunn for skiftet mellom disse valutaregimene, er en annen sak. Dels har det blitt 

forklart med geopolitiske maktforhold: Gullstandarden og Bretton Woods-systemet overlevde så lenge systemet 

var i samsvar med de hegemoniske statenes (henholdsvis Storbritannias og USAs) interesser (se f.eks. Arrighi 

1994). I Polanyis historieforståelse kan overgangen fra gullstandard-systemet til Bretton Woods ses som en 

historisk dobbelbevegelse, der ustabile finansmarkeder utløste motbevegelser i retning av re-embedding av 

finanssektoren på internasjonalt nivå. 
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(idealtypisk) mellom to hovedtyper, markedsfremmende (liberale) reguleringer, der staten 

legger til rette for markedsmekanismer, og markedsbegrensende (organiserte) der staten 

begrenser handlingsrommet for kapitalistiske foretak. Dette kan også formuleres som et skille 

i graden av markedsautonomi (feltautonomi), der førstnevnte reguleringer fremmer et skarpere 

skille mellom stat og marked, med større betydning av markedsmekanismer. 

Reguleringskapasitet dreier seg på den annen side om statens kapasitet for å iverksette og 

håndheve enhver form for markedsregulering (enten den måtte være av liberal eller ikke-liberal 

type). Jeg viste i den forbindelse til teorier om økende statlig gjennomtrengning av 

markedssektoren, og at dette ikke nødvendigvis innebærer økende direkte statlig kontroll over 

økonomien (Giddens 1985, 170ff.; Mann 1993, 59ff.). Gitt disse forutsetningene kan vi snakke 

om to parallelle utviklingstrekk: For det første har det skjedd en veksling mellom epoker med 

overveiende markedsfremmende og markedsbegrensende reguleringsformer. For det andre har 

det, uavhengig av skiftende reguleringsformer, vært en tendens til økende statlig 

reguleringskapasitet. 

Dette teoretiske skjemaet skal her anvendes til en mer avgrenset analyse av finans- og 

banksektoren. På ulike måter legger alle teoretikerne nevnt ovenfor vekt på sammenhengen 

mellom valutasystemer og (mer eller mindre) historisk atskilte regimer for bankregulering. På 

bakgrunn av disse analysene kan de tre historiske epokene knyttes til tre (idealtypiske) 

bankregimer, forstått som ulike konstellasjoner av reguleringsform og reguleringskapasitet, 

skjematisk framstilt i tabell 6.1. Statenes regulering av finans- og banksektoren har historisk på 

den ene siden vekslet mellom liberale og ikke-liberale reguleringsformer, der epoken 1945–

1973 skiller seg fra epokene før og etter gjennom overveiende markedsbegrensende 

reguleringer. På den annen side har det foregått en gjennomgående økning av statenes kapasitet 

til å regulere banksektoren (på tvers av skiftende reguleringsformer). 

 

epoke 1870–1931 1945–1973 1985– 

valutasystem  Den internasjonale 

gullstandarden 

Bretton Woods-

systemet 

Post-Bretton 

Woods-systemet 

reguleringsregime: liberalt  organisert nyliberalt 

     reguleringsform  markedsfremmende 

 

markedsbegrensende 

 

markedsfremmende 

 

     reguleringskapasitet  lav høy høy 

 

Tabell 6.1.  Historiske epoker og bankreguleringsregimer 1870–2016 
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b) Tre valutasystemer/reguleringsregimer  

Jeg skal gi en kort skisse av disse tre epokene og vise relevansen for situasjonen i Norge 

omkring de to bankkrisene på 1900-tallet. (Fokus er derfor rettet mot den første og siste 

perioden (uthevet i tabell 6.1), mens den mellomliggende er med for bedre å få fram likheter 

ved og forskjeller mellom dem.) 

(i) Gullstandarden/klassisk liberalt regime: Den såkalte internasjonale gullstandarden 

var dominerende valutasystem i den kapitalistiske verdensøkonomien fra omkring 1870 og fram 

til begynnelsen av 1930-tallet.423 Systemet var midlertidig ute av funksjon under verdenskrigen 

1914–1918, men ble etablert på nytt i første del av 1920-tallet, før det igjen brøt sammen i 

perioden 1931–36 i kjølvannet av den store depresjonen.424 Selv om det i denne perioden var 

store nasjonale og historiske variasjoner, la dette globale systemet klare premisser for både 

kapitalistiske markeder (transnasjonale og nasjonale) og for medlemsstatenes økonomiske 

politikk (se nærmere avsnitt b) nedenfor). 

Den internasjonale gullstandarden var et rigid fastkurssystem, der statenes ulike valutaer 

gjennom bestemte pengepolitiske mekanismer var direkte bundet til verdien av gull og dermed 

til hverandre. Dette var et vesentlig element i en kapitalistisk epoke basert på frihandel og frie 

kapitalbevegelser på tvers av landegrenser, og der britiske pund fungerte som en nøkkelvaluta. 

Systemet var styrende for de enkelte statenes pengepolitikk ved at den sirkulerende 

seddelmengden i de enkelte statene sto i et fast forhold til de respektive sentralbankenes 

gullreserver, og ved at sentralbankene førte en pengepolitikk (rentenivå (diskonto) og utlån) 

som sikret den nasjonale valutaen en fast verdi mot gull (og i prinsippet kunne veksles mot gull 

i sentralbanken). Systemet var avhengig av at sentralbankene, relativt uavhengig av statens 

politiske ledelse, fulgte bestemte spilleregler eller «rules of the game» i pengepolitikken. 

Systemet forutsatte imidlertid også at valutamarkedene selv bidro til å opprettholde stabile 

kurser som «selvoppfyllende profetier»: Ved kursfall spekulerte internasjonal valutahandel 

«med» systemet, i tillit til at den aktuelle staten faktisk ville føre den politikken som var 

nødvendig (radikal deflasjonspolitikk) for å gjenopprette den fastsatte kursen mot gull.425 

                                                 
423 Gullstandardens «klassiske periode» fram til 1914 faller mer eller mindre sammen med perioden da 

Storbritannia hadde en hegemonisk rolle i det kapitalistiske verdenssystemet. Fra 1871 omfattet systemet 

Tyskland, fra 1874 Norge, fra 1878 USA, og fungerte fra århundreskiftet som et globalt system. 
424 Storbritannia besluttet høsten 1931 å la pundet flyte, og USA gjorde det samme med dollaren i 1933, noe som 

gjerne ses som systemets endelige avslutning. Gullstandarden var derfor i realiteten globalt dominerende bare de 

25 åra fra 1879 og fram til utbruddet av 1. verdenskrig i 1914, og 6–7 år fra midten av 1920-tallet til 1931.424 
425 Eichengreen (1995) gir en grundig framstilling av systemets virkemåte generelt, og særlig hvordan det fungerte 

på 1920-tallet. (Som nevnt i forrige kapittel «hjalp» dette den norske krona tilbake til pari i 1926–28.) 
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Gullstandarden falt mer eller mindre sammen med perioden da den klassiske 

liberalismen hadde ideologisk og politisk hegemoni. Medlemsstatenes politiske systemer var (i 

den grad det dreide seg om demokratier) dominert av borgerlige politiske partier, og selv etter 

innføring av allmenn stemmerett (for menn) var arbeiderklassens partier (med enkelte unntak 

på 1920-tallet) uten regjeringsmakt.426 Statens regulering av bankene var i denne perioden helt 

dominert av det jeg kalte et (klassisk) liberalt regime med liberale eller markedsfremmende 

former for regulering, med klare (liberale) grenser for statlig styring av sektoren. Bankene var 

underlagt relativt generelle lovbestemmelser, ingen konsesjonsbegrensninger og få formelle 

reguleringer av virksomhet nasjonalt og internasjonalt. Penge- og kredittpolitikken ble i stor 

grad håndtert av sentralbankene, som her hadde vidtgående fullmakter til å handle på vegne av 

staten, men innenfor de strenge rammene som gullstandardsystemet satte (Goodhart 1988; 

1994).427 

Den internasjonale gullstander la grunnleggende premisser for Norges penge- og 

valutapolitikken fra 1874, da Norges Bank sluttet seg til systemet, og fram til bruddet med 

denne fastkurspolitikken i 1931.428 Gullstandarden hadde derfor avgjørende betydning for den 

norske 1920-tallskrisa. Forholdet mellom staten og bankene kan også beskrives som et klassisk 

liberalt regime, og der det politiske systemet var dominert av borgerlig-liberale politiske 

partier.429 Selv om Norge tidlig på 1900-tallet hadde innført en rekke av det jeg kalte 

markedsbegrensende reguleringer (konsesjonslov, reguleringer av primærnæringene osv.), og 

viktige økonomiske sektorer i krigsåra 1914–18 ble underlagt direkte statlig styring,430 gjaldt 

dette i liten grad for banksektoren. På begynnelsen av 1920-tallet var det fortsatt minimal 

lovregulering av forretningsbankene (og ingen krav om risikospredning og 

egenkapitaldekning), og det fantes ikke noe offentlig tilsynsorgan.431 Dette kom først i 

                                                 
426 I de to landene der sosialdemokratiske partier hadde langvarig regjeringsmakt (Tyskland og Sverige), førte de 

i hovedsak den samme (hegemoniske) penge- og finanspolitikken som de borgerlige partiene. Se f.eks. Notermans 

2000, kapittel 3; Nilsson et al. (red.) 1974, 27ff.). 
427 Se også Ahamed (2009) for en detaljert beskrivelse av situasjonen på 1920-tallet. 
428 I perioden fra 1816 (da Norges Bank ble etablert) og fram til 1860-70-tallet var forholdet mellom den staten og 

bankene helt annerledes, ikke minst fordi det var Norges Bank og sparebanken som sto for storparten utlån til 

publikum.  Det var først på slutten1840-tallet at Norge fikk private forretningsbanker og først på 1860-tallet at de 

fikk en avgjørende betydning (se f.eks. Lie et al. 98-101). Perioden før 1870 ligger utenfor rammen av denne 

avhandlingen. 
429 I perioden 1920–28 hadde Norge sju ulike regjeringer utgått fra de tre borgerlige partiene Venstre, Høyre og 

Frisinnede Venstre (avbrutt av knapt tre uker med Arbeiderpartiet i 1928). Se nærmere diskusjon i kapittel 9. 
430 Se f.eks. Hodne og Grytten (2002, kapitlene 2, 3, 6); Lie (2012, kapitlene 1–2). 
431 I 1918 ble det vedtatt en midlertidig lov om aksjebanker med et krav om statlig konsesjon for etablering av nye 

banker og bankfilialer. Men denne loven kom for sent til å bremse den boomen som lå til grunn for 1920-tallskrisa, 

og fikk i det hele tatt liten betydning for 1920-tallskrisa (se Knutsen og Ecklund 2000, 98ff.). Sparebankene (som 

i 1920 utgjorde ca. 25 prosent av sektoren) var riktig nok hele tida sterkere regulert (Ibid., 70ff.). 
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forbindelse med den nye bankloven som trådte i kraft fra 1925, men både loven og 

tilsynsorganet hadde liten betydning for krisa 1920–28. Det var heller ingen direkte 

begrensninger i bankenes internasjonale operasjoner eller krav om felles sikringsfond. Ansvaret 

for penge- og kredittpolitikken var i stor grad delegert Norges Bank, som hadde stor autonomi 

og stort handlingsrom i forhold til regjeringen og Stortinget.432 (Se mer om dette i kapittel 7.) 

Denne type liberalt regime betyr ikke at banksektoren var uregulert eller befant seg 

«utenfor staten». I foregående kapitler har jeg gjort et stort poeng av at kapitalistiske markeder 

alltid forutsetter bestemte (universelle) statlige institusjoner. Når det gjelder bankene i denne 

perioden, dreide det seg bl.a. om de generelle juridiske og administrative reguleringene som 

gjaldt alle typer privat næringsvirksomhet, slik det i Norge hovedsakelig var fastlagt i 

aksjeloven og handelsloven (Ecklund og Knutsen 2000, 98f.). Norske banker hadde også helt 

fra begynnelsen vært henvist til Norges Banks monopol på seddelutstedelse og var avhengig av 

sentralbanken i sin løpende virksomhet.433 

(ii) Bretton Woods/organisert regime: Etter en kaotisk periode på 1930-tallet ble det 

etter krigen etablert nye internasjonale institusjoner for å regulere forholdet mellom valutaer, 

det såkalte Bretton Woods-systemet, som fungerte fra 1945 til 1971/1973.434 Det var særlig tre 

trekk ved dette systemet som skilte det fra gullstandarden:435 For det første, selv om det var 

basert på faste vekslingsforhold mellom valutaer (som var indirekte forankret i gull via 

dollarens gullbinding), var det likevel institusjonaliserte ordninger for kursjusteringer. For det 

andre var systemet basert på sterke begrensninger i internasjonale kapitalbevegelser 

(kapitalkontroll), der valutatransaksjoner i prinsippet skulle være begrenset til å betjene 

internasjonal handel.436 For det tredje ble det internasjonale pengefondet (IMF) etablert for å 

                                                 
432 Selv om Norges Bank hadde private eiere og stor autonomi (jf. Lie et al. 2016), er det likevel rimelig å si at den 

primært handlet på vegne av statens offentlige (og ikke sine egne private) interesser. Som Goodhart påpeker: 

«central banks, whatever their statutory relationships with government, are unlikely to deviate far from domestic 

political consensus about appropriate action» (Goodhart et al. 1994, 20). I tillegg kommer det at Norges Bank (til 

forskjell fra mange andre sentralbanker i samme periode) arbeidet innenfor rammen av lovbestemte fullmakter, og 

med en direksjon oppnevnt av regjeringen. Dette er en av grunnene til å analysere den norske staten som én 

samordnet aktør (jf. teoretisk drøfting i kapittel 1) også på 1920-tallet. Jeg kommer tilbake til dette spørsmålet i 

senere kapitler. 
433 Til forskjell fra andre suverene europeiske stater land på 1800-tallet hadde Norge aldri egne private 

seddelbanker. Dette brukes ofte som forklaring på forretningsbankene relativt svake posisjon (Sejersted 1988; 

Hodne og Grytten 2000, 163, 172). 
434 Mann (1997) skiller mellom transnasjonale/globale nettverk (relasjoner direkte mellom borgere/foretak på 

tvers av nasjonale grenser) og inter-nasjonale nettverk, f.eks. i form av avtaler mellom suverene stater (på vegne 

av borgerne). Sistnevnte nettverk styrker statens suverene makt, noe Bretton Woods-avtalen er et særlig godt 

eksempel på. 
435 Jeg bygger her i hovedsak på Eichengreen (1996, 93ff.). 
436 Etableringen av Bretton Woods-systemet i 1945 kan altså ses som en re-embedding av internasjonale 

finansmarkeder i den forstand at de på denne måten ble underordnet medlemsstatenes behov for frihandel, for 

stabile valutakurser og for å føre en selvstendig makroøkonomisk politikk (Ruggie 1998, kapittel 2). 
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stabilisere det internasjonale valutasystemet, bl.a. med å gi lån til land med 

betalingsunderskudd.437 

Systemet med faste valutakurser (men også med mulighet for kursjusteringer), ga 

medlemsstatene forutsigbare økonomiske betingelser samtidig som kapitalkontroll ga et langt 

større handlingsrom i den nasjonale økonomiske politikken. De enkelte statenes penge- og 

finanspolitikk kunne (i en helt annen grad enn under periodene før og etter) underordnes 

hensynet til makroøkonomisk stabilitet (og som vi se, også hensynet til finansiell stabilitet). 

Sentralbankene ble (helt eller delvis) nasjonalisert, og penge- og kredittpolitikken ble underlagt 

direkte politisk styring.438 Systemet med kapitalkontroll bidro også til å svekke den relative 

betydningen av finanssektoren både nasjonalt og internasjonalt. Internasjonal kapitalmobilitet 

(som allerede var på et lavt nivå etter verdenskrigen) ble på denne måten holdt lav under hele 

Bretton Woods-epoken, sammenliknet med epokene før og etter (se figur 6.1).439 

Kapitalkontroll var en viktig forutsetning for at nasjonalstatene i denne perioden hadde 

et relativt stort handlingsrom i den økonomiske politikken, uten å risikere kapitalflukt eller 

spekulative angrep på den nasjonale valutaen (se f.eks. Eichengreen 1996, 93ff.; Rodrik 2011, 

95ff.). Det gjorde mulig å oppretteholde høy grad av statlig styring med den økonomiske 

utviklingen.440 Sosialdemokratiske, liberal-konservative og sosialliberale partier bidro til ulike 

nasjonale varianter av det som gjerne kalles etterkrigstidas klassekompromiss mellom arbeid 

og kapital: Regjeringene hentet sin legitimitet fra et overordnet prosjekt om stabil vekst, 

reduserte økonomiske forskjeller og voksende velferdsstatsordninger. Mange steder hang dette 

nøye sammen med et trepartssamarbeid i arbeidslivet som sikret økende kjøpekraft for 

arbeiderklassen og stabilt høy sysselsetting. På tvers av nasjonale forskjeller var det stort 

handlingsrom for nasjonal politikk. Det var gjennomgående høy grad av markedsbegrensende 

reguleringer og store begrensninger i handlingsrommet til kapitalistiske foretak sammenliknet 

med periodene før og etter (se f.eks. Ruggie 1982; Blyth 2002). Bankene var gjennomgående 

underlagt langt sterkere begrensninger enn i periodene før og etter, selv om det i mange stater 

foregikk en gradvis liberalisering fra omkring 1960. Statlig eierskap og statsbanker spilte i 

mange tilfeller en stor rolle (Zysman 1983; Helleiner 1994). Både størrelsen på og betydningen 

                                                 
437 Men IMF fikk langt mindre utlånsrammer og fullmakter enn de måtte ha hatt for å fylle sin tiltenkte rolle. 
438 Se f.eks. Capie et al. (1994, kapittel 1). Kun amerikanske Federal Reserve er fortsatt fullt ut privat eid (av 

medlemsbankene), men bankens ledelse er politisk oppnevnt og opererer utfra nasjonale (og ikke 

medlemsbankenes) interesser, og i hovedsak koordinert med Finansdepartementet. 
439 Riktig nok var det betydelig vekst i internasjonale kapitalmarkeder allerede fra midten av 1950-tallet, som 

gradvis bidro til å undergrave systemet, men den store veksten fant sted fra 1970-tallet (se figur 6.3 nedenfor). 
440 Se f.eks. Eichengreen (1996, 93ff.); Helleiner (1994, 25ff.). På tvers av nasjonale forskjeller har hele perioden 

blitt betegnet som embedded liberalism (Ruggie 1998; Blyth 2002, 49ff.). 
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av finanssektoren for resten av økonomien var i hele perioden kraftig redusert både nasjonalt 

og internasjonalt (jf. figur 6.2). I tabell 6.1 har jeg for enkelhets skyld betegnet hele epoken som 

et tilfelle av et organisert bankregime.441 

Norge var tilsluttet Bretton Woods-samarbeidet (fram til 1971 og deretter Smithsonian-

avtalen) så lenge systemet eksisterte – fram til 1973. Dette faller sammen med den perioden da 

sosialdemokratisk politikk var hegemonisk, og der den politiske styringen av bank- og 

finanssektoren var særlig sterk, sammenliknet med andre vestlige land. Det var håndhevet 

streng kapitalkontroll, og bankenes utlånsvirksomhet var underlagt en rekke direkte 

reguleringer som skulle sikre det overordnede målet om stabilt lavt rentenivå, høy privat 

sparing, politisk styring av kredittvolumet og kanalisering til politisk prioriterte formål (Tranøy 

1994, 23ff.; Knutsen 2007, 339ff.; Lie 2012, 108ff.).442 Statsbankene hadde en viktig rolle, og 

konkurransen mellom private banker var kraftig begrenset.443 Spissformulert kan man si at 

bankene fungerte som private forvaltere av et statlig system for kredittrasjonering, ofte betegnet 

som «kredittsosialisme» (Fagerberg og Mjøset 1984). Innenfor dette regimet hadde også 

Norges Bank (som ble formelt nasjonalisert i 1949) svært lite handlingsrom i penge- og 

kredittpolitikken. I likhet med mange andre vestlige land i samme periode kan dette regimet 

betegnes som såkalt «repressed finance».444 

(iii) Post-Bretton Woods/nyliberalt regime. Bretton Woods-systemet brøt sammen i 

1971–73 og har siden ikke blitt erstattet av nye bindende internasjonale valutaavtaler.445 En 

viktig grunn til sammenbruddet (og senere forsøk på fastkurssystemer) var økende internasjonal 

mobilitet av kapital, bl.a. som et resultat av svekket kapitalkontroll og framveksten av det 

såkalte eurodollarmarkedet.446 Denne tendensen ble forsterket i tida etterpå, og i perioden 1973–

90 kom samtlige OECD-stater til å oppheve former for kapitalkontroll (Williamson og Mahar 

1998; Glyn 2006, 65). Den internasjonale kapitalmobiliteten ble sjudoblet i perioden 1973 til 

                                                 
441 Betegnelsen passer bedre på Frankrike, Japan og de nordiske landene enn på USA (se f.eks. Zysman 1983). 

Men også USA beholdt i hele denne perioden vidtrekkende reguleringer av bankene fra New Deal-perioden, bl.a. 

ble direkte regulering av innskuddsrenter (regulation Q) effektiv fram til slutten av 1970-tallet (se Krippner 2011). 
442 Fram til 1965 var systemet basert på forhandlinger med bankene, deretter på regulering gjennom «Penge- og 

kredittloven», der statlig definerte mål ble realisert gjennom bestemte kredittpolitiske virkemidler. 
443 Det var i liten grad adgang til å etablere nye banker og filialer, og så lenge deres utlånsvolum var effektivt 

regulert, var det i hovedsak bare konkurranse på innskuddsmarkedet (se f.eks. Dok. 17, 51). 
444 I hvert fall når det gjaldt de nordiske landene og Japan, kan vi i hele perioden snakke om repressed finance. 
445 Et internasjonalt fastkurssystem ble videreført gjennom den såkalte Smithsonian-avtalen som var i funksjon til 

1973 (se Eichengreen 1996; Helleiner 1994). 
446 Denne utviklingen var delvis understøttet av USA og Storbritannia allerede på 1960-tallet. Den utløsende 

faktoren var at USA i 1971 opphevet dollarens (og dermed hele systemets) binding til gull. Dette var igjen et 

resultat av USAs langvarige underskudd på handelsbalansen. 
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2007, tilbake til samme nivå relativt til global BNP som i 1914 (Reinhart og Rogoff 2008) (se 

figur 6.2).447 

Til forskjell fra Bretton Woods-systemets faste, men justerbare valutakurser, var 

perioden fram til 1990-tallet preget av flere parallelle (men gjensidig avhengige) valutapolitiske 

ordninger. Store økonomier som USA og Japan hadde innført flytende kurser (basert på tilbud 

og etterspørsel i valutamarkedene), mens de europeiske landene forsøkte å etablere nye 

fastkursavtaler (Eichengreen 1996, 136ff.). Men uten Bretton Woods-systemets kapitalkontroll 

og forpliktende institusjoner førte sistnevnte forsøk til stadige valutakriser (med tidvis kraftige 

renteøkninger for å «forsvare» kursen), mange av dem kombinert med bankkriser («twin 

crises») (Kaminsky og Reinhart 1999).448 Som vi skal se, var dette en viktig bakgrunn for den 

norske 1990-tallskrisa.449 Fra slutten av 1990-tallet kan man snakke om en «ny pengepolitisk 

orden» der noen stater har gitt avkall på nasjonal valuta (innført euro, eller ensidig bundet 

valutaen til euro eller dollar), mens andre (inkl. euroens forhold til andre valutaer) har hatt mer 

eller mindre flytende kurser. I begge gruppene av stater har pengepolitikken i større grad enn 

før vært styrt av hensynet til stabilt lav prisstigning (såkalt inflasjonsmål) framfor kursstabilitet 

(eller full sysselsetting), og det ble derfor innført reformer som gjorde sentralbankene mer 

uavhengige av demokratiske organer (men ikke i samme grad som i gullstandard-epoken). 

Slutten på Bretton Woods var også begynnelsen på radikale endringer i reguleringen av 

bankene. Under de nye internasjonale betingelsene ble direkte politisk styring av de nasjonale 

banksektorene vanskeligere å opprettholde, og de fleste land avviklet fra slutten av 1970-tallet 

gradvis alle typer direkte reguleringer av bankenes virksomhet. I USA, Storbritannia og Japan 

inngikk denne liberaliseringen i bevisste vekststrategier (Gowan 1999; Helleiner 1994; 

Krippner 2011; Norfield 2017), og andre stater fulgte etter, dels gjennom planlagt politikk, dels 

som nødvendige tilpasninger. I løpet av perioden 1979–1993 hadde så godt som samtlige 

                                                 
447 I Polanyis terminologi kan vi her snakke om to historiske dobbeltbevegelser av det internasjonale 

valutasystemet og nasjonale banksystemer. Først en utvikling fra disembedding under gullstandard-regimet til 

Bretton Woods forstått som en re-embedding (finanssektoren underlagt politisk kontroll), deretter en ny «re-

disembedding» fra 1973. 
448 Dette gjaldt særlig fram til 1994. Utviklingen i Norge er typisk for perioden. Norge sluttet seg til det europeiske 

valutasamarbeidet («slangen») i 1972–78 (men med gjentatte store devalueringer i denne perioden). Fra 1978 ble 

det ført en ensidig politikk om fast kurs basert på en såkalt «handelsveid valutakurv», men fortsatt med gjentatte 

devalueringer, sist i 1986 med 12 prosent. I 1990 knyttet Norge seg til det nye europeiske valutasamarbeidet 

(EMS), men i 1992 brøt dette systemet sammen, og Norge lot valutaen flyte fram til 1994 da man innførte en 

løsere tilknytning til ECU og senere Euro. Fra 2001 har pengepolitikken vært styrt utfra en målsetting om stabilt 

lav prisvekst (såkalt inflasjonsmål), og stabil valutakurs har vært prioritert lavere. 
449 Et berømt eksempel er den svenske sentralbankens mislykkede forsøk på å forsvare den svenske valutakursen 

mot «angrep fra valutamarkedene» i 1992 der det ble brukt 3 500 dollar pr. innbygger på støtteinnkjøp og der 

rentene i en kort periode ble økt til 500 prosent. Høyrentepolitikk pga. fastkurspolitikk i EMS-systemet var i det 

hele tatt en viktig årsak til de skandinaviske bankkrisene på 1990-tallet (se nedenfor ang. Norge). 
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OECD-stater opphevet de viktigste markedsbegrensende reguleringene av bankene 

(kapitalkontroll, rente- og utlånsreguleringer, restriktive konsesjonskrav mv.). Parallelt skjedde 

det en overgang til andre indirekte og markedsfremmende reguleringer. Det dreide seg om 

privatisering av finansinstitusjoner, redusert betydning av statlige banker (og andre offentlige 

finansieringsordninger), avskaffelse av adgangsbegrensninger i finanssektoren (f.eks. grenser 

mellom ulike typer finansiell virksomhet), åpning for etablering av utenlandske filialer osv. 

(Williamson & Mahar 1998; Abidad et al. 2008; Andrews 2005). Det dreier seg om reguleringer 

innrettet mot økende «dynamikk» og markedskonkurranse i alle deler av finanssektoren, og 

økende finansialisering av nasjonale økonomier (Krippner 2011; Callinicos 2010).450 Heller 

enn en deregulering av finanssektoren kan det kalles en re-regulering eller liberalisering. 

Fra omkring 1985 var OECD-området dominert av et nytt regime for regulering av 

bankene (Harvey 2005; Blyth 2002; Krippner 2011), som jeg her skal kalle nyliberalt 

bankregime. Utad, når det gjelder transnasjonale finansrelasjoner, er det kjennetegnet av fravær 

av kapitalkontroll, økende internasjonal finansiell integrasjon og framvekst av nye globale 

finansmarkeder. Innad, i forhold til den nasjonale banksektoren, dreier det seg om et liberalt 

skille mellom offentlig reguleringer på den ene side og konkurrerende finansforetak på den 

andre. Staten oppfattes her primært som en instans som skal legge til rette for effektiv 

konkurranse og beskytte mot negative eksternaliteter (monopoltendenser, 

informasjonsskjevhet, ustabilitet, systemkriser, osv.). Det har ført til økende finansialisering og 

vekst i de nasjonale banksektorene. Fra 1990-tallet har utviklingen gått videre i retning av også 

å åpne for en rekke «finansielle innovasjoner» og økende «verdipapirisering» av finanssektoren 

(se kapittel 10).451 

Nyliberal som betegnelse på en epoke eller et økonomisk-politisk regime innenfor 

OECD-området, er omstridt, fordi omfanget og typen av nyliberale reformer varierte kraftig 

mellom stater, og ikke minst mellom ulike økonomiske sektorer innenfor stater.452 Men når det 

gjelder nettopp finanssektoren, som, særlig etter Bretton Woods, ble stadig mer integrert i 

transnasjonale nettverk, var handlingsrommet for den enkelte stats reguleringer mindre enn på 

mange andre områder, og med større tendens til konvergens på tvers av andre nasjonale 

                                                 
450 «By financialization, I refer to a broad-based transformation in which financial activities (rather than services 

generally) have become increasingly dominant in the U.S. economy over the last several decades» (Krippner 2011, 

2). Se Callinicos (2010) og Van der Schwan (2014) for en nærmere drøfting av denne utviklingen. 
451 Jeg kommer tilbake til dette i diskusjonen av den globale finanskrisa (2007–10) i siste kapittel. 
452 Blant de som mener vi fra 1980-tallet kan snakke om et nytt sektorovergripende regime for akkumulasjon av 

kapital, har noen, framfor betegnelsen nyliberal, argumentert for at vi isteden bør snakke om en ny type 

finansialisert eller finansdrevet regime. For en diskusjon, se f.eks. Van der Zwan (2014); Tranøy (2016). 
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forskjeller i statens rolle og politiske hegemoniforhold. I noen stater faller liberalisering av 

finansmarkeder sammen med klare politiske brudd som også omfatter andre sentrale sektorer 

(arbeidsmarked, skattepolitikk), gjennomført av liberalistiske regjeringer (USA, Storbritannia) 

(se f.eks. Vogel 1996; Panitch og Gindin 2012). I andre stater var de nyliberale reformene av 

bank- og kredittsektoren (bl.a. i Norge og resten av Skandinavia) hovedsakelig gjennomført av 

teknokratiske eliter i statsadministrasjonen med politisk støtte også fra sosialdemokratiske 

partier (se f.eks. Helleiner 1994).453 En hovedgrunn var at virkemidlene knyttet til det 

foregående regimet, fungerte dårligere utover 1970-tallet, bl.a. pga. endrede internasjonale 

betingelser (der bortfall av Bretton Woods-systemet var en sentral enkeltfaktor).454 

Fra slutten av 1970-tallet og fram til omkring 1990 gjennomførte Norge en gradvis 

liberalisering av finanssektoren, ikke ulik den som preget flertallet av OECD-stater (jf. kapittel 

5): Opphevelse av rentenormering (1977, 1985), av kapitalkontroll (1978, 1990), av 

obligasjonsmarkedet (1980, 1983), av såkalte kvantitative reguleringer (1984), liberalisering av 

konsesjonsregler (1983), halvering av statsbankenes relative utlån (1980–1987), avvikling av 

politisk styrt rentenivå og større handlingsrom for Norges Bank i pengepolitikken (1986) 455 

(Dok. 17 1997–98; Tranøy 1994; Krogh 2010).456 

Alle disse reformene kan kalles (ny)liberale i den forstand at allokeringen av, og prisen 

på, kreditt i hovedsak fastsettes gjennom konkurranse i markedene, og der staten legger til rette 

for å regulere denne konkurransen.457 Det dreide seg om en overgang til indirekte (liberale) 

markedsreguleringer, med økt betydning av markedsmekanismer, større konkurranse mellom 

bankene og sterkere integrasjon i transnasjonale finansmarkeder. Forholdet mellom staten og 

bankene har i viktige henseender blitt mer lik situasjonen på 1920-tallet, enn slik den var i 

perioden med «repressed finance». Men sammenliknet med den klassisk liberale epoken har 

                                                 
453 I Norge ble slike reformer i stor grad drevet fram av økonomer i Finansdepartementet og Norges Bank basert 

på teknokratiske argumenter om å fremme en bedre og mer effektiv allokering av kapital (se følgende note). 
454 Liberaliseringen av penge- og kredittpolitikken i Norge må åpenbart forstås på bakgrunn av disse endringene i 

statens handlingsbetingelser, både internasjonalt og nasjonalt (fallende vekst, styringssvikt og forvitring av 

eksisterende virkemidler, vekst i det grå pengemarkedet, økende politisk motvilje mot reguleringer og skiftende 

ideologisk hegemoni). Når det gjelder hvilke konkrete motiver som styrte reformene, har Tranøy (1994, kapittel 

4); (2000, 104ff.) lagt vekt på teoretiske/ideologiske endringer blant fagøkonomene i Finansdepartementet og 

Norges Bank, mens Lie og Venneslan (2010, kapitlene 10–12) primært har forklart det som en «desentrert» og 

gradvis prosess, styrt av pragmatiske hensyn (og preget av stiavhengighet). Knutsen (2007, 434–35) legger større 

vekt på økende internasjonal kapitalmobilitet (post-Bretton Woods) og press fra de norske bankforeningene. 
455 Avskaffelse av rentenormering overfor bankene og politisk styrt pengemarkedsrente. 
456 Disse reformene må ses på bakgrunn av mye bredere og lengre utviklingslinjer i norsk økonomisk politikk etter 

Bretton Woods, med tettere integrasjon i global økonomi og der oljesegmentet av økonomien fikk en stadig større 

betydning (se Mjøset og Cappelen 2011). 
457 Se f.eks. Tranøy (1994, kapittel 4); (2000, avsnitt 3.1.2). Reformenes innhold var nyliberalt, men i hvilken grad 

de var direkte motivert av nyliberal ideologi, kan diskuteres (se note ovenfor). 
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staten en langt viktigere oppgave med å sikre makroøkonomisk og finansiell stabilitet. Selv om 

disse nyliberale reformene i Norge ikke var fullt ut gjennomført før utbruddet av 1990-

tallskrisa, kan den aktuelle perioden (1988–93) likevel plasseres innenfor det som her kalles et 

nyliberalt regime (markedsfremmende reguleringer og sterk reguleringsstat).458 (Se nærmere 

drøfting i avsnitt 6.2c.) 

De to norske krisene kan i tråd med dette analyseres som henholdsvis en klassisk liberal 

og en nyliberal bankkrise. Sett på denne måten, dreier det seg om å sammenlikne bankkriser 

innenfor to ulike liberale bankregimer med ulike grad av statlig reguleringskapasitet. 

 

                                          
reguleringsform 

 
reguleringskapasitet 

 
Organisert  

 
liberal 
 

       
    høy 

(1945–73) 

ingen bankkriser 

(1985 –) 

1990-tallskrisa 

     
    lav 

(1816–70) 

Ingen bankkriser459 

(1870–1931) 

1920-tallskrisa 

 

Tabell 6.2. Reguleringsform, reguleringskapasitet og bankkriser i Norge 1816–2016 

6.2 Bankregimer og bankkriser 

Spørsmålet er nå hvordan denne historiske modellen kan brukes til å forklare variasjoner i 

omfanget av bankkriser og hvordan de har forløpt, og til å spesifisere noen viktige kausale 

mekanismer. Først (a) skal jeg ta utgangspunkt i begrepet om skiftende valutasystemer og 

reguleringsregimer for bankene og bruke dette til å forklare historiske endringer i finansiell 

stabilitet, og tilbøyeligheten til systemiske bankkriser. Her skal jeg peke på noen viktige 

likheter knyttet til reguleringsform mellom Norge på 1920-tallet og 1990-tallet, og mellom de 

to bankkrisene. Deretter (b) skal jeg, med utgangspunkt i begrepet om reguleringskapasitet, 

se på hvordan statenes håndtering av kriser har endret seg – som utgangspunkt for å analysere 

vesentlige forskjeller mellom de to norske krisene. Jeg skal til slutt (c) undersøke om selve 

                                                 
458 Løyning (2014, 11) kaller dette markedsfasiliterende reguleringer. 
459 Norges Bank og sparebankene var dominerende i denne perioden. De første alvorlige bankkrisene i Norge kom 

først på 1880-tallet. Som nevnt ligger denne epoken utenfor rammen av denne avhandlingen.  
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overgangen mellom regimer i seg selv kan være en viktig faktor, før jeg oppsummerer den 

historiske modellen. 

a) Reguleringsform og finansiell (u)stabilitet 

Hvis man tar utgangspunkt i disse tre historiske valutasystemene/regimene for bankregulering, 

og ser på variasjoner i frekvensen av bankkriser, er det ett mønster som er særlig påfallende. I 

sterk kontrast til periodene før og etter var det en slående stabilitet i bank- og finanssektoren i 

OECD-området under Bretton Woods-epoken 1945–1973 (Bordo et al. 2001).460 Bankkriser, 

så vel systemiske som lokale (og alle andre typer finanskriser) var så godt som fraværende både 

internasjonalt og nasjonalt innenfor den gruppen av stater som er tema her. Under 

gullstandardepoken 1870–1931 fant det sted systemiske bankkriser med internasjonale 

forgreninger omtrent hvert tiår (1873, 1890–93, 1907–08, 1914, 1920–22 og 1929–33). De 

fleste krisene var nært knyttet til internasjonale økonomiske konjunkturomslag og var i 

hovedsak en kombinasjon av soliditets- og likviditetskriser som ofte førte til bankpanikk, -

konkurser og tap av innskudd (Bordo 1986; Bordo og Landon-Lane 2010). I tillegg oppsto det 

regelmessig en rekke nasjonale og lokale bankkriser. Perioden 1920–33 skiller seg ut som 

spesielt ustabil og med særlig omfattende systemkriser, mange av dem kombinerte bank- og 

valutakriser. I Norge fant det sted store bankkriser i åra 1885–87 og 1899 og systemkriser med 

direkte kopling til internasjonale kriser i 1920–28 og 1931–32 (Knutsen og Ecklund 2000; Lie 

et al. 2016).461 

Fra siste del av 1970-tallet og framover oppsto det på nytt en rekke systemiske 

bankkriser i OECD-området (se f.eks. Laeven og Valencia 2012). De fleste bankkrisene har 

vært begrenset til enkelte nasjonalstater: Israel (1977–83), Spania (1977–85), USA (1985–91), 

Norge (1988–93), Sverige (1991–95), Finland (1991–95) og Japan (1995–2001). I tillegg 

kommer en rekke svært dramatiske bankkriser i framvoksende økonomier, bl.a. i Russland 

(1998–99), i flere østasiatiske land (1997–99), Argentina (1980, 1985, 1989–90, 1995, 2001). 

Den mest dramatiske er selvfølgelig den globale finanskrisa («subprime-krisa») (2007–2011), 

der både omfanget av tap og globale ringvirkninger var større enn noen annen siden 1930-tallet. 

Den utløste også en rekke nasjonale bankkriser, og i OECD-området var det alvorlige 

                                                 
460 Jeg viser også her til historiske oversikter i Kindleberger (1986); Laeven og Valencia (2012); Reinhart og 

Rogoff (2009); Caprio og Klingebiel (1996). 
461 Bankkrisene i 1885–87 (Haugesund og Arendal) var typiske lokale bankkriser, og det samme kan sies om 

Christiania-krakket i 1899. 



207 

 

systemkriser i USA, Storbritannia, Irland, Østerrike, Luxembourg, Spania, Danmark, Island, 

Portugal, Belgia, Kypros og Nederland (se f.eks. EEAG 2009; Laeven og Valencia 2012). De 

fleste krisene har i utgangspunktet vært typiske soliditetskriser, med bakgrunn i omfattende tap 

på utlån. Viktige kriseårsaker i hele perioden fra 1980 har vært valutauro («twin crises»), 

finansbobler etter deregulering av finanssektoren og ikke minst prisbobler i aksjemarkedene og 

ikke minst i eiendomsmarkedene (Reinhart og Rogoff 2009, 157ff.).462  

 

 

Figur 6.1.  Frekvens av bankkriser (alle stater) 1800–2009  

Kilde: Reinhart og Rogoff 2009, 156. 

 

Denne pendelbevegelsen fra ustabilitet til stabilitet og tilbake til ustabilitet kan forklares 

med en rekke strukturelle forskjeller mellom de tre kapitalistiske epokene, der det som er tema 

her, valutaregimer og bank/finansreguleringer, bare er to av flere strukturelle årsaker. Ikke 

minst skiller perioden 1945–73 seg radikalt fra periodene før og etter, som en epoke med 

sammenhengende høy økonomisk vekst i hele OECD-området, med vedvarende høy 

produktivitetsvekst og stabilt høye profittrater i ikke-finansielle kapitalistiske sektorer (Aglietta 

1987; Brenner 2005). Dette var perioden for gjenoppbyggingen etter verdenskrigen, rask 

overgang fra primærnæringene, spredning av nye teknologier og nye former for massekonsum 

                                                 
462 Selv om vi ser bort fra utviklingen på 2000-tallet (og den store finanskrisa fra 2007), er utviklingen tydelig: 

Frekvensen av kriser i perioden 1973–97 var tilbake på samme nivå som i mellomkrigstida (og omtrent dobbelt så 

høy som i gullstandardperioden før 1914) (Bordo et al. 2001). 
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i hele den industrialiserte verden. Sammen med en sterk organisert arbeiderklasse la dette 

betingelser for sosial og politisk stabilitet i de fleste avanserte kapitalistiske land, noe som igjen 

bidro til å forsterke veksten.463 

Variasjonene i finansiell stabilitet har også blitt forklart utfra teorier om lange linjer i 

kapitalistisk utvikling i tradisjonen etter Schumpeter, bl.a. ved teorien om teknisk-økonomiske 

paradigmer (TEP) (se f.eks. Perez 2002). Her blir de to bølgene av kriser i mellomkrigstida og 

det første tiåret av dette århundret forklart som en del av overgangen mellom slike paradigmer. 

I dette skjemaet dreier det seg i begge tilfeller om såkalte «installation»-perioder, der 

finanskapitalen i større grad løsriver seg fra den ikke-finansielle (se f.eks. Palma 2009; Kregel 

2009).464 En beslektet forklaring er at den relative størrelsen på finanssektoren i global 

sammenheng var historisk lav i perioden 1945–73, sammenliknet med periodene før og etter, 

og at dette igjen kan forklares med saneringen av finansformuer som foregikk i mellomkrigstida 

og under verdenskrigen. 

I tråd med den teoretiske rammen ovenfor skal jeg likevel forsøke å vise at variasjoner 

i finansiell (u)stabilitet i stor grad kan knyttes til valutasystemer og reguleringsregimer. Jeg tar 

utgangspunkt i to ulike typer kausale mekanismer: For det første (i) skal jeg argumentere for at 

valutaregimer (og kapitalkontroll) var bestemmende for statens pengepolitikk og dermed også 

for finansiell stabilitet og tilbøyeligheten til bankkriser. For det andre (ii) faller valutaregimer 

sammen med, og legger avgjørende premisser for, medlemsstatenes regimer for bankregulering, 

som i sin tur også har avgjørende betydning for finansiell stabilitet. 

(i) På hvilken måte kan svingningene i finansiell stabilitet ovenfor forklares med 

skiftende valutasystemer? Vi kan her ta utgangspunkt i tesen om det såkalte «det umulige 

triangel» eller «trilemma» (Obstfeld og Taylor 1997; Rodrik 2000), basert på teorien om at de 

tre faktorene fast valutakurs, kapitalmobilitet og autonom pengepolitikk ikke kan realiseres 

samtidig. Gitt et globalt system med fravær av kapitalkontroll (som stater ikke kan innføre 

ensidig uten store negative konsekvenser), har den enkelte nasjonalstat to alternativer: Enten 

kan man (1) velge å føre en autonom pengepolitikk (og finanspolitikk) tilpasset nasjonale 

politiske målsettinger (full sysselsetting, finansiell stabilitet osv.), men samtidig oppgi 

                                                 
463 Man kan derfor innvende at den finansielle stabiliteten skyldtes makroøkonomisk stabilitet og ikke Bretton 

Woods-systemet og direkte bankreguleringer. I den videre framstillingen imøtegår jeg denne innvendingen, i hvert 

fall et stykke på vei. 
464 Denne teorien kan imidlertid ikke forklare hvorfor finanskriser var et kronisk fenomen i hele 

gullstandardperioden på tvers av skiftende faser i TEP. Den kan heller ikke forklare den lange varigheten av 

perioden med finanskriser og ustabilitet fra slutten av 1980-tallet til i dag. 
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fastkurspolitikken, eller man kan (2) la fastkurspolitikken være bestemmende, og der penge- og 

finanspolitikk er underlagt dette formålet.  

Statenes politikk innenfor den internasjonale gullstandarden tilsvarer her alternativ (2): 

Gullstandardsystemets frie kapitalbevegelser og faste kurser satte klare grenser for 

medlemsstatenes økonomiske politikk. Det er et hovedpoeng for Polanyi (1954, 72–73, 192ff.) 

(se også f.eks. Rodrik 2011, 34f.; Bordo 1986) at gullstandarden bidro til å tvinge fram radikale 

endringer i pengemengden og dermed bidro til kraftige nasjonale svingninger i prisnivå og 

konjunkturer.465 Stater med negativ betalingsbalanse med utlandet opplevde en tapping av 

gull/valutareserver (og fallende valutakurs) og svarte med en deflasjonær pengepolitikk 

(sentralbankenes rente- og utlånspolitikk), med fallende prisnivå og produksjon, inntil balansen 

var gjenopprettet. 

Disse tilbakevendende deflasjonsperiodene skapte store problemer for alle debitorer, 

som igjen påførte bankene store utlånstap og ofte systemiske bankkriser. Disse motsetningene 

økte utover 1920-tallet, da en pengepolitikk i samsvar med gullstandarden fikk stadig mer 

ødeleggende effekter (se f.eks. Bernanke og James 1995), og var en politikk som det ble stadig 

vanskelig å sikre demokratisk oppslutning om.466 Den store depresjonen 1930–35 førte til at de 

fleste stater ble tvunget til å forlate gullstandarden og/eller innføre kapitalkontroll for å komme 

ut av krisa (se f.eks. Helleiner 1994, 26ff.). 

Denne sammenhengen mellom frie kapitalbevegelser, gullstandarden og 

deflasjonspolitikk på den ene side, og bankkrise på den andre, er åpenbar når det gjelder Norge 

på 1920-tallet. Riktig nok var Norge i perioden 1920–28 strengt tatt ikke en del av 

                                                 
465 I Polanyis (1975) klassiske analyse av denne perioden er den internasjonale gullstandarden én av tre sentrale 

institusjoner som ligger til grunn for den klassiske laissez faire-kapitalismen, kommodifisering av arbeid, jord og 

penger, der gullstandarden representerer den siste av disse. Polanyi legger her hovedvekt på selve den økonomiske 

ustabiliteten (og mangelen på politisk kontroll med pengemengde og prisnivå) som fulgte med gullstandard-

systemet og skriver lite om finansiell stabilitet. Med utgangspunkt i Polanyi har imidlertid Barry Eichengreen 

(1996, 25ff.) analysert hvordan gullstandarden var årsak til finansiell ustabilitet og bankkriser. 
466 Polanyi (1957, 337–48) legger vekt på hvordan denne typen deflasjonær pengepolitikk i Europa i 

mellomkrigstida var en viktig forutsetning for sammenbruddet av en rekke liberale demokratier og fascistisk 

maktovertakelse i land som Tyskland, Østerrike og Ungarn. Det er en rekke årsaker til gullstandardens 

sammenbrudd (handelspolitiske, geopolitiske, styrkeforholdet mellom nasjonale økonomier osv.). Eichengreen 

(1994) legger (i tråd med Polanyi) vekt på at systemet forutsatte en penge- og finanspolitikk med ekstreme 

svingninger i lønnsnivå og sysselsetting og som hadde en destabiliserende effekt på banksystemet (perioden 1920–

33 var preget av ekstrem finansiell ustabilitet). Han slutter seg til Polanyis tese om at en slik politikk ikke lenger 

lot seg gjennomføre i mellomkrigstida. Fra 1920-tallet av var det, konfrontert med bl.a. en sterk organisert 

arbeiderklasse og parlamentariske arbeiderpartier, ikke lenger mulig å sikre legitim oppslutning om denne typen 

deflasjonær politikk som systemet forutsatte, og tilliten til statenes vilje til å opprettholde systemet forvitret dermed 

(se også Rodrik 2011, 40ff.). En liknende mekanisme gjorde seg ifølge Eichengreen gjeldende når stater har forsøkt 

å binde valutakursen etter 1973. En slik fastkurspolitikk forutsatte til tider kraftigere innstramminger i penge- og 

finanspolitikken enn det som var politisk mulig å gjennomføre. Dette var noe spekulanter kunne innse og dermed 

foregripe devalueringer. 
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gullstandardsystemet. Norges Bank førte ikke fastkurspolitikk, men en politikk for en dramatisk 

appresiering av krona, der målet langt på vei var en dobling av kronekursen i forhold til gull 

(den såkalte paripolitikken). Denne deflasjonære pengepolitikken var ikke ulik andre stater i 

samme epoke – men skilte seg ut ved at tiltakene måtte virke over mye lengre tid.467 I fravær 

av kapitalkontroll hadde spekulasjon mot krona stor betydning under hele krisa, men bidro 

1925–28 til en rask kursstigning.468 

Som jeg var inne på (kapittel 5), var paripolitikken en av hovedårsakene til den norske 

1920-tallskrisa. Mange historiske analyser peker på Norges Banks deflasjonære pengepolitikk 

som den viktigste enkeltårsaken,469 mens andre (Knutsen 2007, 225ff. og Lie 2012) legger 

større vekt på utlånsveksten 1914–20 og den globale krisa i 1920, og påpeker at paripolitikken 

ikke ble gjennomført konsekvent før fra omkring 1924 (se også Sejersted 1973). Det er likevel 

ingen tvil om at det i Norge i hele perioden 1920–28 gjennomgående ble ført en kontraktiv 

pengepolitikk. Selv om Norges Bank en periode økte sine utlån til bankene for å avhjelpe krisa, 

bidro vedvarende diskonto og høy realrente til å forverre den (jf. kapittel 5). Det er heller ingen 

uenighet om at den nye bølgen av bankkonkurser i 1926–28 i hovedsak skyldtes valuta- og 

pengepolitikken. Det er også enighet om at hvis Norges Bank hadde lagt seg på en annen 

valutapolitisk linje (f.eks. knyttet krona til gull på et lavere nivå enn 1914), ville det gjort 

bankkrisa langt mindre.470 Den første fasen av bankkrisa i Norge, i kjølvannet av det 

internasjonale konjunkturomslaget i 1920, var også dypere og mer langvarig enn i noe annet 

industriland. Dette skyldtes delvis en større oppgang i perioden før, men også at Norge var blant 

de landene som gjennomførte den mest ekstreme appresieringspolitikken og fikk en dypere og 

mer langvarig bankkrise enn mange andre gullstandardstater i samme situasjon, slik som 

Sverige og Nederland (se kapittel 5).471 

                                                 
467 Som vi skal se, var dette en viktig grunn til at det gikk nesten åtte år fra politikken ble lansert i 1920 til 

gullinnløsingen ble gjeninnført i mai 1928. 
468 Riktig nok ble det i 1926 satt inn noen halvhjertede forsøk på å hindre norske banker i å bidra til kursspekulasjon 

(Lie et al. 2016, 227ff.). 
469 Se f.eks. Hanisch, Søilen og Ecklund (1999); Nordvik (1992); Furre (1992, 81ff.) og Hodne og Grytten (2002). 
470 Diskusjonen har m.a.o. dreid seg om hvilken relativ vekt man (i hvert fall i første fase av krisa) skal legge på 

henholdsvis paripolitikken og på nedgangen etter 1914–20-boomen. 
471 Sverige hadde hatt mindre kursfall enn Norge, og overgangen til 1914-paritet gikk raskere. Danmark (som 

hadde hatt samme kursfall som Norge) gjennomførte en noe mer pragmatisk paripolitikk. Finland (som hadde hatt 

en ekstrem inflasjon) knyttet seg til gull til 13 prosent av den gamle pariteten, og hadde stor vekst i denne perioden 

og ingen bankkrise (se Petersen 1982, 77ff.; Beckman 1974, 27ff.). Dette gjaldt også en rekke stater som på ulike 

måter valgte å videreføre en inflasjonspolitikk, og som unngikk store bankkriser i denne fasen (bl.a. Frankrike, 

Tsjekkoslovakia, Belgia og også Tyskland). (Se Feinstein et al. 1995; Weber 1995; Toniolo 1995; Eichengreen 

1995.) 
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Når det gjelder Bretton Woods-epoken, var det her streng kapitalkontroll, som gjorde at 

faste valutakurser lot seg kombinere med stort handlingsrom i den makroøkonomiske 

politikken, med bl.a. motsykliske virkemidler (autonom penge- og finanspolitikk). Dette var en 

viktig forutsetning (i tillegg til en rekke andre betingelser nevnt ovenfor) for en gjennomgående 

makroøkonomisk stabilitet for medlemsstatene. (Som jeg kommer tilbake til, hadde Bretton 

Woods-systemet også en mer indirekte betydning, fordi det ga større rom for regulering av 

bank- og finanssektoren.) 

Under det jeg har kalt post-Bretton Woods-epoken, har frie kapitalbevegelser igjen vært 

dominerende. Konsekvensen har vært at stater som har forsøkt å binde valutaen, har måttet la 

dette hensynet styre penge- og finanspolitikken (alternativ (2) ovenfor). En slik ensidig 

fastkurspolitikk har i mange tilfeller bidratt til å forsterke konjunktursvingninger, som i sin tur 

har utløst og forsterket bankkriser (se nedenfor). Men fordi denne typen fastkurspolitikk over 

tid ofte bare er mulig å opprettholde gjennom en politikk som har upopulære konsekvenser (gitt 

kravet om demokratisk oppslutning), vil den også være lite troverdig og har ofte ført til 

spekulative angrep og valutakriser og bankkriser (twin crises).472 Stater som isteden har latt 

kurser flyte (og latt andre hensyn enn stabil valutakurs være bestemmende for den økonomiske 

politikken (jf. alternativ (1) ovenfor), (f.eks. såkalt inflasjonsmål), har isteden måtte akseptere 

kraftige svingninger i valutakursene, med den økonomiske ustabiliteten som følger av det 

(særlig for små, åpne økonomier).473 

Som jeg var inne på (kapittel 5), var den norske statens fastkurspolitikk en viktig årsak 

til den norske 1990-tallskrisa. I hele perioden 1987–92 var strategien (etter gjentatte 

devalueringer fra 1977 til 1986) å holde kronekursen stabil innenfor systemet av europeiske 

valutaer. Dette var en del av en overordnet politikk for å få kontroll over kostnadsvekst og 

inflasjon og styrke konkurranseevnen (Lie og Venneslan 2010, kapittel 15–16). Dette var en av 

grunnene til at regjeringen forlot ordningen med politisk styrt, lav rente og ga Norges Bank 

større handlingsrom i rentepolitikken. Som en følge av dette økte realrenta (etter skatt) 

dramatisk fra minus én i 1986 til pluss fem prosent fram mot 1990. Norges tilslutning til EMS 

i 1990 ga seg utslag i ytterligere renteøkning for å holde kronekursen stabil, til tross for at den 

akutte systemkrisa tilsa det motsatte. (Realrenta under de verste kriseåra var nærmere 12 

prosent, og åtte prosent etter skatt.) Mange analyser legger vekt på at denne valutapolitiske linja 

                                                 
472 Av de mest kjente er spekulasjonene mot britiske pund og svenske kroner i 1992, den russiske rubelkrisa i 1998 

og den argentinske krisa i 2001–2. Se f.eks. Kaminsky og Reinhart (1999). 
473 Den norske renteøkningen i 2002 (som svar på lønnsvekst og frykt for inflasjon) førte til kraftig økning i 

kronekursen og til svekket konkurranseevne med tap av arbeidsplasser. 
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var en av hovedårsakene til at krisa ble så dyp.474 Her er det særlig påfallende likheter med den 

norske 1920-tallskrisa. Denne standhaftige høyrentepolitikken kunne likevel ikke stoppe 

spekulative angrep på krona, og Norge ble tvunget til å forlate fastkurspolitikken i 1992. Denne 

beslutningen ga raskt lavere rentenivå og reduserte tap for bankene. Liknende mekanismer så 

man under de parallelle krisene i Sverige og Finland.475 

Tabell 6.3 gir en skjematisk framstilling av hvordan trilemmaet har spilt seg ut historisk 

i ulike konstellasjoner. I vår sammenheng er det særlig interessant hvordan dette i sin tur kan 

forklare variasjoner i finansiell stabilitet (kolonnen helt til høyre). Under gullstandarden ga 

kombinasjonen av frie kapitalbevegelser og faste valutakurser statene lite handlingsrom i 

pengepolitikken476 og dermed få virkemidler til å sikre finansiell stabilitet. Det står i skarp 

kontrast til situasjonen under Bretton Woods-epoken, der kapitalkontroll var den avgjørende 

faktoren som gjorde det mulig å kombinere stabil valuta og makroøkonomisk stabilitet og også 

finansiell stabilitet. Under post-Bretton Woods har mange land vært i samme situasjon som 

under gullstandarden, der fastkurspolitikk har vært en medvirkende årsak til finanskriser.477 De 

statene som isteden har valgt flytende valutakurser, og slik sett har større handlingsrom i den 

makroøkonomiske politikken, har imidlertid også vært rammet av bankkriser av andre 

strukturelle årsaker, noe jeg kommer tilbake til. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
474 Se f.eks. Tranøy 2000, 192ff.; Steigum (2004, 26ff.); (2004, 55ff.), Hanisch, Søilen og Ecklund (1999, 341ff.). 

De offentlige utredningene har derimot lagt større vekt på samspillet mellom realøkonomien og finanssektoren i 

den forutgående oppgangen (se f.eks. Dok. 17, 44–45). Siden årsakene til de to krisene ikke er noe hovedtema her, 

skal jeg ikke gå nærmere inn på denne diskusjonen. 
475 Som nevnt økte den svenske sentralbanken i 1992 de kortsiktige rentene til 500 prosent for å forsvare kursen, 

men måtte likevel gi tapt og devaluere. Alle de tre skandinaviske krisene kan følgelig karakteriseres som twin 
crises (Reinhart og Rogoff 2009). 
476 Det var i denne perioden (av andre grunner) uansett lite handlingsrom i finanspolitikken, bl.a. pga. svært lave 

skatteinntekter. 
477 Dette gjelder hele perioden for landene i Eurosonen, der situasjonen på viktige punkter likner gullstandard-

systemet (og dermed Norge på 1920-tallet). Dette ble særlig viktig for landene i Sør-Europa i forbindelse med 

finanskrisa i 2007–10. Under boblefasen 2002–07 var de forhindret fra å øke rentenivået for å dempe 

utlånsveksten, og etter krisa er de forhindret både i å devaluere og i å føre en mer ekspansiv pengepolitikk. Ikke 

ulikt 1920-tallet er de også forhindret fra å føre en autonom budsjettpolitikk, av hensyn til den allerede høye 

statsgjelden (og «umuligheten» av å slette gjeld innenfor eurosonen) (se mer kapittel 10). 
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 penge/valutapolitisk «trilemma» Finansiell 
ustabilitet/frekvens 
av bankkriser 

Faste (evt. 
justerbare) 
valutakurser 

frie 
kapital-
bevegelser 

autonom 
pengepolitikk 

Gullstandard  
(1870–1931) 

ja ja nei høy 

Bretton Woods 
(1945–1973) 

ja nei ja lav 

Post-Bretton 
Woods* (1985–) 

ja/nei ja nei/ja høy 

 

Tabell 6.3. Reguleringsregimer, økonomisk politikk og finansiell stabilitet 1870–2016 

* To ulike konstellasjoner i ulike stater og ulike perioder etter 1973: enten fast valutakurs og liten autonomi i den 

økonomiske politikken (EU/Eurosonen) eller flytende valutakurs og større autonomi. 

 

 

(ii) Variasjonene i finansiell stabilitet faller ikke bare sammen med valutasystemer, men 

også entydig sammen med variasjonen i statenes regulering av bankene. Det er bred enighet om 

at sterke markedsbegrensende reguleringer av bank- og finanssektoren («repressed finance») 

var en viktig årsak til den forbausende stabiliteten i perioden 1945–73 (men i samspill med 

makroøkonomisk stabilitet) (jf. Helleiner 1994; Eichengreen 1996; Blyth 2002; Konzelmann et 

al. 2012). Og denne typen bankreguleringer hadde Bretton Woods-systemets kapitalkontroll 

som en av sine forutsetninger (slik at reguleringer ikke ble undergravd av bankenes 

internasjonale operasjoner).478 

Det heller ingen tvil om at den gjennomgående langt høyere frekvensen av kriser i 

perioden før og etter har nær sammenheng med at det i begge tilfeller dreide seg om liberale 

bankregimer. Til tross for de enorme forskjellene mellom det nyliberale og det klassiske liberale 

regimet, er det noen likheter som er viktige i denne sammenhengen. Dette innebærer et klart 

skille mellom (riktig nok helt ulike grader av) statlig systemansvar på den ene side og 

konkurrerende profittmaksimerende banker på den andre, med stor grad av konkurranse mellom 

bankene om markedsandeler, få begrensninger av finansekspansjon, internasjonale 

kapitalbevegelser osv. Begge epoker kjennetegnes av stort handlingsrom for bankene, som 

                                                 
478 Men forholdet mellom staten og finanssektoren var på ingen måte konfliktfritt i denne perioden, og motsigelsen 

mellom stat og banksektoren (jf. kapittel 4) viste seg isteden på en rekke andre måter, bl.a. som vekst i «grå» 

uregulerte lånemarkeder, internasjonale «finansielle innovasjoner», flytting av virksomhet til stater med svake 

reguleringer osv. 
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blant annet førte til høy grad av internasjonal kapitalmobilitet, økning i finanssektorens andel 

av BNP og stort potensial for utvikling av finansbobler. 

Verken under det klassisk liberale eller det nyliberale regimet hadde statene effektive 

virkemidler til å begrense kredittveksten under oppgangskonjunkturer.479 I begge periodene var 

det gjentatte eksempler på kraftig utlånsvekst som skapte nasjonale finansbobler (ofte forsterket 

av formuesinflasjon i aksjemarkedet eller eiendomsmarkedet) og påfølgende soliditetskriser. 

Typisk for den siste perioden var denne typen kriser i mange tilfeller kom som en direkte følge 

av liberalisering av banksektoren, som i USA, Japan, Skandinavia, Irland og Island (Caprio og 

Klingebiel 1996; Drees og Pazarbasioglu 1998). (Jeg kommer tilbake til denne sammenhengen 

i punkt c) nedenfor.) Begge periodene var også kjennetegnet av at finanssektorene utgjorde en 

relativt større andel av de nasjonale økonomiene (enn i perioden 1945–70), noe som i seg selv 

øker potensialet for systemkriser. Veksten i finanssektoren er særlig tydelig fra omkring 1980, 

i kjølvannet av kredittliberaliseringer i hele OECD-området (og særlig i de dominerende statene 

USA, Storbritannia og Japan). Verdens samlede finansformuer økte fra omtrent samme nivå 

som global BNP i 1980 til mer enn tre ganger global BNP i 2005 (Ingham 2008, 147).480 Det 

skjedde en voldsom vekst av banker og andre finansforetaks utlån til ikke-finansielle foretak, 

til husholdninger og ikke minst til hverandre.481 Allerede i løpet av 1980-tallet var bankenes 

størrelse i en rekke land (USA, Storbritannia, de nordiske landene og Japan) mangedoblet 

relativt til BNP.482 De største bankene vokste også i størrelse relativt til sine respektive 

nasjonale banksystemer og nasjonaløkonomier, med den konsekvens at et økende antall ble 

regnet som too big to fail (Demirgüc-Kunt og Huizinga 2010; Kellermann 2011). I henhold til 

alle disse indikatorene har banksektorens rolle i de nasjonale økonomiene vokst seg langt større, 

også sammenliknet med situasjonen under det klassisk liberale regimet (se nærmere diskusjon 

i kapittel 7). 

De nasjonale bank- og finanssektorene ble i denne perioden også sterkere sammenvevd 

med internasjonale finansnettverk, noe som ytterligere bidro til finansiell ustabilitet. Som det 

går fra av figuren nedenfor (6.2), er det sterk sammenheng mellom internasjonal 

                                                 
479 Utviklingen etter 1980 har vist at sentralbankens virkemidler i mange tilfeller verken har kunnet hindre uønsket 

utlånsvekst (og finansbobler) eller vedvarende deflasjonære tendenser. (Se f.eks. Ryan-Collins et al. 2011, 136ff.) 
480 Ifølge Morris (2008, xii) var størrelsesforholdet ved utbruddet av finanskrisa fire til én. Verdien av alle derivater 

utgjorde sju ganger globalt BNP. De amerikanske finansforetakenes samlede forvaltningskapital økte fra 150 

prosent av USAs BNP i 1980 til nesten 400 prosent i 2008. Den tilsvarende utviklingen i Storbritannia var fra 30 

prosent (1987) til 200 prosent (Lybeck 2011, 106). Samlet privat gjeld i USA vokste i samme periode fra omtrent 

samme nivå som BNP til det tredoble (Mirowski 2013, 349). 
481 Denne veksten skjedde i ulikt tempo i ulike land, og skjøt de fleste steder ytterligere fart etter 1990. 
482 Se f.eks. Drees og Pazarbasioglu (1998); Kanya og Woo (2001); Haldane og Alessandri (2009). Streeck (2014, 

tabell 1.9–1.11) dokumenterer en kraftig vekst i husholdningenes gjeld også i Tyskland gjennom hele 1980-tallet. 



215 

 

kapitalmobilitet og frekvensen av bankkriser (Reinhart og Rogoff 2009, 155; se også kapittel 

10). 

 

Figur 6.2. Kapitalmobilitet og frekvens av bankkriser 1800–2008 (alle stater) 

Kilde: Reinhart og Rogoff 2009, 156. 

 

Disse historiske linjene og mekanismene er et godt utgangspunkt for å forklare begge 

de to norske bankkrisene. Avgjørende trekk ved den norske 1920-tallskrisa kan ses som typisk 

for et klassisk liberalt regime, med en kraftig uregulert kredittvekst under en oppgangsperiode. 

Selv om boomen 1914–18 var særegen for Norge, hadde utviklingen etter 1918 klare paralleller 

med (de ovenfor nevnte) krisene i de andre vestlige landene. Den norske staten hadde få 

virkemidler til å begrense utlånsveksten og (gitt valutastabilitet) begrensede muligheter til å 

stabilisere banksystemet etter at krisa brøt ut. (Se mer om dette under punkt b nedenfor). 

Tilsvarende kan 1990-tallskrisa, i hvert fall et stykke på vei, forklares med mekanismer 

som er typiske for nyliberale regimer. Det var bred enighet om at liberaliseringen av bank- og 

kredittpolitikken fra 1978 og fram til 1984 var en viktig forutsetning for den påfølgende 

utlånsboomen. To typiske nyliberale reformer var her helt sentrale, «frislippet» av bankenes 

utlån fra 1984 (jf. diskusjon i kapittel 5) og avskaffelsen av kapitalkontroll (gradvis 1978–

1990), som gjorde det mulig for bankene å finansiere mye av utlånsveksten gjennom innlån i 

internasjonale kapitalmarkeder (Dok. 17 1997–98, 38f.; Tranøy 2000, 199–201). 
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Krisa hadde også mange fellestrekk med andre bankkriser i OECD-området i samme 

periode (Norden, Japan og Spania) (Reinhart og Rogoff 2009, 158ff.), men også med de 

nasjonale bankkrisene i kjølvannet av den internasjonale krisa 2007–10. Også disse hadde sin 

hovedårsak i at dynamikken mellom utlånsvekst og formuesinflasjon, særlig i 

eiendomsmarkedene, slik som i Irland, Danmark, Storbritannia, USA (den første subprime-

fasen) og Spania (se f.eks. Lybeck 2011; se også kapittel 10). (Jeg kommer tilbake til spørsmålet 

om i hvilken grad den norske krisa også skyldtes en effekt av selve overgangen mellom et 

organisert og et nyliberalt regime.) 

Variasjonene i finansiell stabilitet og skiftene i valutasystem (i) og reguleringsregime 

(ii) er oppsummert i tabellen nedenfor. 483 

 

 penge/valutapolitisk «trilemma» Finanssektor 
relativt til 
BNP 

Reguleringsform Finansiell 
ustabilitet/ 
frekvens av 
bankkriser 

Fast (evt. 

justerbar) 

valutakurs 

frie kapital-

bevegelser 

autonom 

økonomisk 

politikk 

Gullstandard/ 
liberalt regime 
(1870–1931) 

ja ja nei middels markeds-

fremmende 

høy 

Bretton 
Woods/organisert 
regime (1945–1973) 

ja nei ja liten markeds-

begrensende 

lav 

Post-Bretton 
Woods/nyliberalt 
regime (1985– 

ja/nei ja nei/ja stor* 

 

markeds-

fremmende 

høy 

 

Tabell 6.4. Reguleringsregimer, økonomisk politikk og finansiell stabilitet 1870–2016 

* Og kraftig økende fra ca. 1990 (se også tabell 10.4). 

b) Statskapasitet og krisehåndtering 

Vi kan da gå over til den andre historiske linja som jeg pekte på ovenfor, økningen i statens 

reguleringskapasitet, som kan forklare avgjørende forskjeller mellom de to norske krisene. 

Både gullstandard- og post-Bretton Woods-epoken hadde høy frekvens av systemiske 

                                                 
483 Med Polanyi kan vi se på denne utviklingen som en (re-)disembedding av nasjonale og internasjonale 

finansmarkeder, men til forskjell fra mellomkrigstida har den ikke blitt etterfulgt av noen ny kraftig tendens i 

retning av en ny re-embedding av finanssektoren. Til tross store finanskriser ser man ingen kraftige politiske 

motbevegelser (eller en «andre bevegelse» i Polanyis forstand) som kan presse fram nye former for nasjonale og 

internasjonale reguleringer. Det finnes i dag ingen sosiale bevegelser som utfordrer den dominerende liberale 

orden, slik både arbeidsbevegelsen, sosialdemokratiske partier og borgerlige reformpartier, og til dels også 

autoritære høyreradikale partier, gjorde i mellomkrigstida. De reformene som er gjennomført etter finanskrisa 

2007–10, har ikke rokket ved hovedtrekkene i det nyliberale regimet. 



217 

 

bankkriser, men forløpet og konsekvensene av krisene var totalt forskjellige i de to epokene. 

Ikke minst fikk krisene i de to periodene helt ulike konsekvenser for bankenes innskytere, 

kreditorer og låntakere. Under gullstandardepoken var bankkriser ofte ledsaget av bankpanikk 

og ukontrollerte og kaotiske konkurser i storbanker, i mange tilfeller med store tap for 

innskytere og kreditorer osv. Under de mange bankkrisene fra 1980 og framover har slike 

hendelser vært sjeldne. Det har vært få tilfeller av bankpanikk og rene konkurser, og tapene for 

innskyterne har vært relativt små.484 De to største systemkrisene i denne perioden, Japan-krisa 

(1990–) og den globale finanskrisa (2007–10), er typiske i så måte. Konkurser i storbankene 

forekom ikke, og krisene rammet i hovedsak bankaksjonærer, langsiktige kreditorer og de 

berørte statenes finanser, og i liten grad innskytere og andre bankkunder (Eichengreen 2015).485 

I kapittel 3 var jeg inne på teorier om økende statlig reguleringskapasitet, at det på tvers 

av nasjonale forskjeller og skiftende reguleringsformer har foregått en økning i det Mann (1993, 

59f.) kaller statens gjennomtrengning av kapitalistiske markeder (selv om det ofte har skjedd 

sprangvis, som reaksjon på akutte kriser).486 Dels dreier det seg om generelle reguleringer, som 

omfatter alle kapitalistiske sektorer (banksektoren innbefattet), fra juridiske og administrative 

reguleringer til overvåkings- og rapporteringssystemer og makroøkonomiske styringsapparater. 

Dels dreier det seg om særskilte reguleringer av enkeltsektorer, noe som vi skal se ikke minst 

gjelder bankene.487 Som jeg var inne på (kapittel 4), dreier dette seg bl.a. om at sentralbanker 

og regjeringer, på grunn av de ødeleggende ringvirkningene av bankkonkurser, i økende grad 

påtok seg et «systemansvar» for bankene.488 Utviklingen i Norge bekrefter disse teoriene.489 

Denne utviklingen startet allerede i den klassiske liberale perioden ved at sentralbankene 

gikk fra å være private aktører til i stadig økende grad å fremme nasjonale «universelle» 

målsettinger (men uten at de ble formelt nasjonalisert), først ved å fungere som lender of last 

                                                 
484 Bankpanikk i Northern Rock (2007) og konkursen i Lehman Brothers (2008) er de meste kjente unntakene fra 

denne regelen. 
485 Den mest omfattende intervensjonen er muligens den i regi av den japanske staten under krisa på 1990-tallet, 

som bidro til å holde flere av de største bankene flytende i årevis til tross tapt egenkapital. Statens brutto 

kapitaloverføringer til bankene utgjorde omtrent 12 prosent av årlig japansk BNP (Kanaya og Woo 2001). Krisa i 

britiske Northern Rock i 2007 er et av de få tilfellene av bankpanikk. Konkursen i den amerikanske 

investeringsbanken Lehman Brothers høsten 2008 og likviditetskrisa som fulgte, er her et unntak som likner den 

klassiske liberalismens bankkriser. Eichengreen (2016) har i sin sammenlikning av 1930-tallskrisa og 2007–10-

krisa pekt på at nettopp erfaringene fra den første gjorde at alt ble satt inn på å unngå bankpanikk og bankkonkurser 

under den siste. 
486 Jeg viste her bl.a. til Michael Manns teori om statenes økende infrastrukturelle makt og «caging» og 

«naturalisering» av «statssamfunnet» (Mann 1993, 504–5). 
487 Parallelt med den prosessen Timothy Mitchell kaller «fixing the economy» (Mitchell 1998), kan vi snakke om 

«fixing the financial economy». 
488 Se Goodhart (1988); Capie et al. (1994). 
489 Se f.eks. Ecklund og Knutsen (2000); Lie et al. (2016). 
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resort (se kapittel 4). I gullstandardepoken var det likevel fortsatt klare begrensninger i 

sentralbankenes mulighet til å tilføre likviditet til krisebanker. Dels hadde de begrensede 

fullmakter fra sine private eiere (Capie et al. 1994) og dels satte gullstandardsystemet klare 

grenser for sentralbankenes utlån (Eichengreen 1996, 35–38, 75–77). Det fantes i liten grad 

tilsynsorganer, og regjeringskontorene hadde små administrative og finansielle ressurser 

(relativt til bankene) til å intervenere i bankkriser, og krisehåndteringen var i stor grad overlatt 

til sentralbankene (se kapittel 8). Støtte til krisebanker var dessuten begrenset til likviditetsstøtte 

til banker som var antatt å være solide, mens kapitaloverføringer til banker med negativ 

egenkapital i prinsippet var utelukket (mer om dette i senere kapitler).490 

I løpet av mellomkrigstida ble de nasjonale banksektorene (blant annet som et resultat 

av kroniske systemkriser) gjenstand for særlover og underlagt statlige tilsynsorganer og 

innskuddsgarantier (se kapittel 4).491 Under etterkrigstidas politiske systemer for 

makroøkonomisk planlegging og styring fikk denne statlige gjennomtrengningen av 

banksektoren helt nye dimensjoner. Sentralbanker (nå nasjonalisert og underlagt politisk 

kontroll av regjeringene), tilsynsmyndigheter, regjeringskontorer og korporative organer 

håndhevet detaljerte krav til bankene om likviditet, tapsavsetninger, regnskapsførsel og 

rapportering, alt dette som en del av en overordnet penge- og valutapolitisk styring. I Norge var 

statens reguleringskapasitet på dette området (med sterke fagmiljøer i sentraladministrasjonen 

og relativt svak banker) større enn i de fleste andre OECD-stater (se Knutsen 2007; Tranøy 

1994; se også kapittel 8). 

Utviklingen etter 1973 er tvetydig. På den ene side har vi sett at statenes handlingsrom 

i penge- og kredittpolitikken (valutakurs, rentenivå, kredittvolum) innenfor det nyliberale 

regime ble langt mindre sammenliknet med perioden 1945–73. Som vi skal se, har også statenes 

strukturelle avhengighet av bankene økt, fordi bank- og finanssektoren har vokst og fått langt 

større økonomisk (og dermed også politisk) betydning (se kapitlene 7 og 10). På den annen side 

dreide disse reformene seg på ingen måte om å vende tilbake til et klassisk liberalt regime. 

Liberaliseringen dreide seg ikke primært om å avskaffe reguleringer («deregulering») («rolling 

back the frontiers of the state»), men å sette andre politiske målsettinger og innføre andre 

virkemidler (re-regulering). Det er derfor dobbelt feil å snakke om en utvikling fra et uregulert 

banksystem under klassisk liberalisme til et organisert system under Bretton Woods og tilbake 

                                                 
490 Men som nevnt (kapittel 4), kan det i konkrete tilfeller være vanskelig å skille mellom soliditets- og 

likviditetskriser, og ofte kan den ene typen utløse den andre. 
491 Av de mer vidtgående var de nye banklovene i USA i 1933 og 1935 med atskillelsen mellom innskudds- og 

investeringsbanker (Glass-Steagall Act) og etableringen av innskuddsgarantier (FDIC). 
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til et uregulert system siden 1980-tallet: For det første var den klassiske liberalismen langt fra 

uregulert, og for det andre krever det nyliberale regimet, som vi skal se, til dels sterkere statlige 

reguleringer enn det organiserte regimet. 

Det er her viktig å merke seg at sentrale elementer av bankreguleringene fra de 

foregående organiserte regimene ble beholdt, slik som konsesjonskrav, tilsynsbestemmelser, 

rapporteringsplikt osv. Andre reguleringer har kommet til eller blitt styrket i forhold til 

situasjonen på 1970-tallet. Som mange har pekt på, spilte vestlige stater (riktig nok i varierende 

grad) selv en aktiv rolle når det gjelder å legge til rette for vekst i finanssektoren, bl.a. gjennom 

sentralbankenes pengepolitikk, nye finansielle objekter, skyggebanksystemet osv. (Gowan 

1999; Krippner 2011). Samtidig er det viktig at statenes ansvar for banksystemets stabilitet er 

opprettholdt og i mange tilfeller gjort mer eksplisitt. Det har (i hvert fall formelt) skjedd en 

skjerping av likviditets- og soliditetskrav, innført mer omfattende statlige innskuddsgarantier 

og mer omfattende tilsynsordninger der aktive risikovurderinger har blitt viktigere (Løyning 

2014; Knutsen 2006).492 Alt dette kan ses som typiske nyliberale reguleringer som skal sikre 

finansiell stabilitet uten å redusere konkurransen mellom bankene eller å gripe direkte inn i 

markedets virkemåte på annet vis. Flere av disse reguleringene har vært forsøkt standardisert 

på tvers av stater gjennom bl.a. Basel-reglene og EUs direktiver.493 

Sammenliknet med klassisk liberalisme har det ikke minst skjedd en kraftig styrking av 

statenes kapasitet til å håndtere systemkriser. De statlige apparatene for makroøkonomisk 

styring som ble bygd i etterkrigstida, spilte en ny og viktig rolle når det oppsto nye store 

systemkriser fra 1980 og framover (Reinhart og Rogoff 2009, 166f.; Laeven og Valencia 2012). 

Offentlige myndigheter hadde samlet sett langt større kapasitet til å overvåke utviklingen i 

banksektoren, sentralbankene langt videre rammer for å tilføre likviditet (og håndtere 

likviditetskriser), tilsynsorganer større kapasitet til å fusjonere, restrukturere eller avvikle 

krisebanker, og regjeringskontorer større ressurser til å koordinere aksjoner, endre lovverket 

osv. Disse kriseintervensjonene har også vært preget av vidtgående tiltak bl.a. i form av massive 

statlige kapitaloverføringer og statlige eierandeler i bankene.494 En viktig side ved dette er at 

                                                 
492 Man gikk her over til såkalt risikobasert tilsyn. Framfor deregulering «har det funnet sted en omfattende 

nyregulering – men nå i markedskonform retning» (Knutsen 2006, 49). Dette har inngått i en bredere utvikling i 

Norge fra omkring 1990 i retning av en (nyliberal) reguleringsstat på en rekke politiske områder (helse, offentlig 

infrastruktur osv.) (se f.eks. Veggeland 2010). 
493 Kapasiteten har også blitt styrket i etterkant av kriser. Særlig etter finanskrisa 2007–10 har flere stater styrket 

sin kriseberedskap: USA: Dodd-Frank-loven (2010), EU: kapitalkravsdirektivene, CRD II og II (2011) og 

etablering av EBA (European Banking Authority) (2011) og overnasjonalt, Basel III (2011). Se kapitlene 4 og 10. 
494 Dette ble særlig tydelig under den globale krisa 2007–10, da det også dreide seg om koordinerte tiltak mellom 

flere stater og overnasjonale organisasjoner som IMF og EU. For Haldane og Alessandri (2009) inngår dette i et 

argument om økende grad av moral hazard (pga. tidsinkonsistens), jf. kapittel 4. 
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nyliberale bankkriser i mye større grad enn klassisk liberale blir håndtert av statenes politiske 

ledelse og i mindre grad overlatt til sentralbankene.495 

Som vi skal se (kapittel 8), gjaldt dette også for Norge under 1990-tallskrisa. Krisa ble 

tidlig håndtert på øverste politiske nivå, og det fantes sterke statlige styringsorganer 

(Finansdepartementet, Norges Bank og Kredittilsynet).496 Selv om virkemidlene og 

handlingsbetingelsene deres var endret gjennom liberaliseringspolitikken på 1980-tallet, var 

ikke de entydig svekket. Bl.a. ble kapitalkravene til bankene også skjerpet inn i mot slutten av 

1980-tallet (selv det kom for sent til å hindre krisa), og den nye loven om 

finansieringsvirksomhet inneholdt skjerpede bestemmelser og regulering av nye deler av 

virksomheten (bl.a. opplysningsplikten overfor kunder, produktpakker, eierskapsbegrensninger 

og rapporteringskrav).497 Et hovedtema i de neste kapitlene blir hvordan denne økningen i 

reguleringskapasitet hadde betydning for selve krisehåndteringen, og kan forklare viktige 

forskjeller i forløpet av de to krisene. 

c) De to krisene og overganger mellom regimer 

Så langt har jeg argumentert for at viktige forskjeller i «statens strukturelle 

handlingsbetingelser» under de to krisene kan forstås i lys av teorier om to ulike 

reguleringsregimer. Valget av nettopp denne teoretiske rammen og denne periodiseringen 

innebærer nødvendigvis at andre viktige sider ved det konkrete historiske forløpet skyves i 

bakgrunnen. Før jeg begynner analysen, er det derfor viktig å diskutere noen mulige 

innvendinger mot valg av teoretisk periodisering. Er det viktige strukturelle trekk ved de 

aktuelle periodene 1920-tallet og overgangen 1980-90-tallet som avviker fra min framstilling 

av det klassisk liberale og det nyliberale regimet? Selv om vi holder oss til denne teorien om 

reguleringsregimer, er det viktige trekk ved disse to periodene som kanskje bedre kan forstås 

som uttrykk for en overgang mellom regimer? Det er flere studier av forholdet mellom staten 

og banken på 1920-tallet og 1980-tallet som har lagt en del vekt på nettopp dette (se f.eks. 

Eichengreen 1996; Drees og Pazarbasioglu 1998; Kaminsky og Reinhart 1999). 

Istedenfor å analysere 1920-tallets bankreguleringer som typiske for den klassiske 

liberale kapitalismen før 1914, kan de også ses som begynnelsen på dette regimets 

                                                 
495 Selv om sentralbankene i nyliberale regimer har blitt tildelt større autonomi enn i Bretton Woods-epoken. 
496 Jeg drøfter dette nærmere i senere kapitler. 
497 Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (Lov 1988-06-10-40). Her ble det også innført felles 

bestemmelser for forretnings-, sparebanker og andre finansforetak (finansieringsselskaper og annet). 
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sammenbrudd, både når det gjelder valutasystem, bankreguleringer (Eichengreen 1996, 45ff.; 

Lie 2012, 45ff.) og borgerskapets politiske hegemoni (Notermans 2000). Når det gjelder det 

første, har jeg nevnt de enorme problemene med å bringe gullstandardsystemet på beina igjen. 

Den klassisk liberale deflasjonspolitikken som måtte til for å appresiere valutaen (i alle andre 

stater enn USA), utløste, som vi har sett, en bølge av bankkriser i en rekke land. Og flere stater 

ble tvunget til mer radikale krisetiltak. Klassisk liberal økonomisk politikk utløste også langt 

sterkere politiske motkrefter enn tilfellet hadde vært før 1914 (Polanyi 1957, kapitlene 19–20). 

Riktig nok ble revolusjonsforsøk og omfattende streiker slått tilbake tidlig i tiåret, og borgerlige 

politiske partier (eller deres politikk) etablerte på nytt sitt hegemoni omkring 1920–21 (se f.eks. 

Maier 1975, kapitlene 1–2). Men likevel førte innføringen av allmenn stemmerett, en sterk 

organisert arbeiderklasse og arbeiderpartier i de nasjonale parlamentene til at betingelsene for 

å føre en klassisk liberal økonomisk politikk var endret (se f.eks. Eichengreen 1996, kap 3). 

1920-tallet var det første tiåret den organiserte arbeiderklassen og dens partier for alvor gjorde 

seg gjeldende i det politiske systemet. 

Begge disse faktorene er viktige for analysen av den norske 1920-tallskrisa (kapitlene 

7–9). Gjennomføringen av deflasjonspolitikken måtte utsettes både fordi den førte til 

bankkonkurser, økende arbeidsledighet og harde konflikter i arbeidslivet knyttet til deflasjon 

og kutt i lønninger (se f.eks. Sejersted 1973; se også kapittel 9). Det skjedde også institusjonelle 

endringer på 1920-tallet som pekte utover det klassisk liberale regimet, bl.a. nye lovreguleringer 

av bankene, og ved at sentralbanken og regjeringen påtok seg større ansvar for banksystemets 

stabilitet (se kapitlene 7–8). 

Norge under 1920-tallskrisa kan derfor også ses som en siste «oppløsningsfase» av det 

klassisk liberale bankregimet, eller også som en overgangsperiode mot statlige 

reguleringsformer som kom senere. Når jeg likevel velger å analysere den som et tilfelle av en 

klassisk liberal krise, er det fordi hovedvekten vil ligge på selve håndteringen av krisa. Selv om 

mange sider ved norsk økonomi og politikk (Norges Banks rolle, klassekamp, politisk 

polarisering) var endret i forhold til tida før 1914, skal jeg (i kapitlene 7–9) vise at de 

virkemidlene staten brukte for å håndtere krisa, i stor grad kan ses i forlengelse av de som var 

kjent fra tidligere. De tilløpene til nye permanente offentlige reguleringer som ble innført på 

1920-tallet, fikk liten betydning for håndteringen av krisa (tilsynsmyndigheter, konsesjonskrav, 
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kapitalkrav osv.). Om det hadde funnet sted en tilsvarende krise f.eks. 10 eller 20 år tidligere, 

er det ikke sikkert at den ville blitt håndtert veldig mye annerledes.498 

Mens 1920-tallskrisa markerte begynnelsen på slutten for klassisk liberal bankpolitikk, 

oppsto 1990-tallskrisa helt i begynnelsen av det jeg kalte et nyliberalt bankregime. Her kan det 

derfor innvendes at et slikt nyliberalt regime ennå ikke var etablert på slutten av 1980-tallet, da 

krisa brøt ut. På samme måte som perioden 1920–28 kan også kriseperioden 1988–1993 ses 

som en historisk overgangsperiode mellom regimer, og representerte en overgang mellom 

Bretton Woods-regimet og et framvoksende nyliberalt finansregime, som først for alvor ble en 

realitet i løpet av 1990-tallet (Helleiner 1994; Krippner 2011; Kolb 2011; se også kapittel 10). 

For det første, når det gjelder valutapolitikk, hadde de europeiske statene innført en 

«hybridmodell» med faste valutakurser kombinert med fravær av kapitalkontroll (Eichengreen 

1996, 152ff.). Mye tyder på at de involverte statene ikke forutså effekten av den økende 

internasjonale kapitalmobiliteten og hvordan internasjonal valutaspekulasjon gjorde det 

vanskelig å føre denne typen fastkurspolitikk (jf. diskusjonen ovenfor om «det umulige 

triangelet»). Som jeg har vært inne på, var denne politikken en viktig delårsak til en rekke 

bankkriser i denne perioden. Det samme gjelder den norske 1990-tallskrisa, der beslutningen 

om å binde kroneverdien innenfor EMS-samarbeidet 1986–1992 spilte en viktig rolle (Mjøset 

og Cappelen 2011; Steigum 2004). Det som kan kalles et mer konsekvent nyliberal system, 

med i hovedsak flytende kurser (og såkalt inflasjonsmål), kom først i 2001. 

For det andre var prosessen i retning av å liberalisere banksektoren ennå ikke fullført i 

hele OECD-området. Viktige endringer, særlig endringer i USA og Storbritannia, som fremmet 

ytterligere finansialisering, kom også i løpet av 1990-tallet (Konzelmann et al. 2012; Kolb 2011, 

kapitlene 9–10). I Norge ble de siste ambisjonene om politisk styring av banksektoren først 

oppgitt ved utgangen av 1990-tallet, med blant annet reprivatisering av bankene og enda større 

autonomi til Norges Bank i pengepolitikken (se Lie et al. 2016, kapittel 17). 

For det tredje, som jeg var inne på, kan selve overgangen fra et organisert til et nyliberalt 

regime være årsak til bankkriser, bl.a. fordi offentlige og private kontrollsystemer ennå ikke var 

tilpasset en «nyliberal» markedskonkurranse (Drees og Pazarbasioglu 1998). Bankene fikk 

større frihet til å ekspandere, uten at deres kunnskap om, og interne systemer for, å håndtere 

risiko ble styrket. Offentlige (nyliberale) reguleringer var heller ikke tilpasset denne 

situasjonen, slik som kapitalkrav og sterkere offentlig tilsyn. Dette er en av forklaringene på 

                                                 
498 Selv om Christianiakrakket først og fremst var en lokal krise, var Norges Banks intervensjon ganske 

omfattende. Som nevnt fikk Norge først en effektiv banklov og tilsynsorganer i 1925, etter at 1920-tallskrisa 

allerede var på retur (se kapittel 8). 
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den finansielle ustabiliteten og de mange bankkrisene på 1980- og begynnelsen av 1990-tallet, 

i første rekke USA (1985–91), Japan (1992–97) og Skandinavia (1987–94).499 Liknende 

mekanismer knyttet til overgangen mellom regimer gjorde seg gjeldende i Norge forut for 1990-

tallskrisa (Dok. 17, 51ff., 68ff.; Tranøy 2000, 144ff.).500 

I forlengelsen av dette er det, for det fjerde, også slik at dereguleringen av 

kredittpolitikken i mange land skjedde trinnvis og uten indre konsistens, noe som skapte en 

rekke negative uintenderte effekter. En særlig viktig faktor i Norge var at kvantitative 

kredittreguleringer og kapitalkontroll ble avskaffet først, mens Norges Banks fullmakt til å 

begrense utlånsveksten gjennom renteøkninger og endringer i skattesystemet først kom flere år 

senere. Nettopp denne uheldige rekkefølgen var en viktig årsak til den eksplosive utlånsveksten 

(Dok. 17, 27ff.; Lie og Venneslan 2010, kapittel 13; Tranøy 2000, 128ff.).501 

Det er likevel gode grunner til å analysere den norske 1990-tallskrisa som en nyliberal 

bankkrise: For det første er tema for denne undersøkelsen ikke primært årsakene til krisene, 

men statens håndtering av dem. Og liberaliseringen av den norske banksektoren var i hovedsak 

fullført da disse krisetiltakene ble satt inn. Det synes for det andre også uproblematisk å hevde 

at staten ikke grep tilbake til virkemidler fra før liberaliseringen startet (verken offentlig 

administrasjon av krisebanker, kapitalkontroll, politisk styrt rente, demokratisering av bankene 

eller kredittrasjonering), men i hovedsak utformet helt nye virkemidler, som var tilpasset en ny 

situasjon. Som vi skal vise nedenfor, hadde derimot virkemidlene mange fellestrekk med 

samtidige og senere «nyliberale bankkriser» i andre land. Som vi skal se, var den norske 

krisehåndteringen i noen henseender mer konsekvent nyliberal enn i noen annen stat senere (Lie 

2012, 167). Det er derfor mye som taler for at håndteringen av krisa hadde vært den samme om 

krisa hadde kommet 10 eller 20 år senere i den epoken som mer entydig kan kalles nyliberal, 

og da særnorske utviklingstrekk er enda mindre framtredende (se kapittel 10). 

Men innvendingene ovenfor blir likevel viktige å ha med i de kommende historiske 

analysene. Selv om den teoretiske rammen er helt avgjørende for disse analysene, vil jeg 

selvfølgelig forsøke å unngå at teoretiske kategorier stenger for forståelsen av det konkrete og 

særegne ved de to forløpene. I de tre neste kapitlene skal jeg vise hvordan det jeg ovenfor har 

                                                 
499 Bankkrisene på Island og Irland i kjølvannet av den globale finanskrisa kan også ses om utpregede virkninger 

av rask liberalisering av bankene. Se Mjøset (2011); Donovan og Murphy (2013). 
500 Som Løyning (2005) har vist, skjedde styrkingen av Kredittilsynet, med en overgang til mer proaktive 

reguleringsstrategier (tilpasset et nyliberalt finansregime), først i åra etter den norske 1990-tallskrisa. Se også 

Knutsen (2006). 
501 Kombinasjonen av en politisk målsetting om lav rente og et skattesystem der 50–60 prosent av renteutgiftene 

ble betalt av staten gjennom redusert skatt, forsterket utlånsveksten betydelig. 
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analysert som strukturelle handlingsbetingelser, gjør seg gjeldende i statlige beslutninger, i 

gjennomføringen av statlig politikk og dens konsekvenser. 

d) Oppsummering: finansiell (u)stabilitet og krisehåndtering 

Forholdet mellom de to epokene kan oppsummeres som to til dels motstridende utviklingstrekk. 

På den ene side har vi pendelbevegelsen mellom liberale og «ikke-liberale» reguleringsformer 

(jf. avsnitt a), og på den annen side en vedvarende styrking av statlig reguleringskapasitet (jf. 

avsnitt b). Det dreier seg om det vi med Polanyi kan kalle en utvikling fra disembedding til re-

embedding og ny re-disembedding – en hegeliansk dobbel negasjon som på ingen måte vender 

tilbake til utgangspunktet.502 Det nyliberale regimet har beholdt og «transformert» vesentlige 

trekk fra det mellomliggende organiserte regimet, og er derfor også grunnleggende forskjellig 

fra det klassisk liberale. 

Disse to utviklingstrekkene, knyttet til henholdsvis reguleringsform og 

reguleringskapasitet, er framstilt skjematisk i figuren nedenfor, som likheter og forskjeller 

mellom de epokene. Som jeg var inne på, er det også en sterk empirisk sammenheng mellom 

de ulike regimene og finanssektorens relative størrelse og graden av finansiell stabilitet, og som 

er inkludert i tabellen. I tillegg har jeg tatt med et annet vesentlig trekk knyttet til de ulike 

reguleringsregimene, nemlig typer av politiske regimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
502 Inndelingen i de tre epokene må i det hele tatt ikke tolkes inn verken i en «syklisk» eller «evolusjonistisk» 

ramme om «nødvendige» utviklingslinjer eller faser. Overgangen mellom epoker/regimer må isteden forstås som 

et resultat av kontingente prosesser innenfor rammen av grunnleggende kapitalistiske strukturer. 
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 reguleringsregime finansiell 
stabilitet 

finanssektor 
relativt til 
BNP 

statlig 
kapasitet 
for krise-
håndtering 

Politisk 
regime 

regulerings
-form 

regulerings
-kapasitet 

Gullstandard/ 
liberalt regime 
(1870–1935) 

liberal svak lav middels svak Borgerlig-

liberalt 

Bretton Woods/ 
organisert regime 
(1945–1973) 

organisert sterk høy liten ikke relevant Sosial-

demokratisk 

Post-Bretton 
Woods/nyliberalt 
regime (1985– 

liberal sterk lav stor sterk Sosial-

demokratisk-

nyliberalt 

 

Tabell 6.5. Reguleringsregimer, økonomisk politikk og finansiell stabilitet, og statlig kapasitet 
1870–2016 

 

Gullstandardepokens liberale banksystem var kjennetegnet av stadige systemkriser og 

av svake stater med liten kapasitet til å intervenere i kriser. Fra 1930-tallet og framover økte 

statene sin reguleringskapasitet, men reguleringene var også utformet slik at det ga høy 

stabilitet, og evnen til å intervenere ble aldri satt på prøve. I den siste epoken har vi to ulike 

tendenser som står i motsetning til hverandre. På den ene siden har det skjedd en liberalisering 

av bankenes nasjonale og internasjonale handlingsbetingelser, som har ført til ustabilitet og 

stadige systemkriser, ikke helt ulikt gullstandardepoken. På den annen side har økningen i 

statenes reguleringskapasitet (fra den mellomliggende perioden) gjort at disse krisene har fått 

et helt annet, og mindre dramatisk, forløp. 

De nyliberale reformene av banksektoren, og innføringen av et skarpere skille mellom 

stat og marked, gjaldt bare for «normale» stabile perioder. Under finanskriser har dette skillet 

systematisk blitt satt til side, og koplingen mellom staten og bankene har blitt sterkere enn noen 

gang tidligere. Vi kan derfor snakke om to parallelle prosesser i den nyliberale epoken, på den 

ene liberalisering av finansmarkedene, og på den annen side styrkede markedsreguleringer og 

sterkere kriseberedskap. Disse to sprikende tendensene har blitt stadig tydeligere de siste 30 

åra. Bank- og finanssektoren har hatt en ekstrem vekst med økende potensial for systemkriser, 

og omfanget av offentlige intervensjoner har økt tilsvarende, slik den siste finanskrisa (2007–

10) viste. (Se nærmere drøfting av denne tvetydige utviklingen i kapittel 10.) 
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6.3 Liberalt vs. nyliberalt regime: momenter for sammenlikning 

Disse forskjellene og likhetene i strukturelle og institusjonelle betingelser danner utgangspunkt 

for de historiske analysene som følger (kapitlene 7–10). Sammenliknet med kapittel 4 og 5 

snevres perspektivet her inn til å dreie seg om de to siste fasene (i Kindleberger-modellen) av 

krisene, omslag og sammenbrudd, og nærmere bestemt statens rolle med håndteringen av 

krisene i disse fasene. Jeg her presisere noen empiriske kategorier, problemstillinger som 

kausale hypoteser som skal danne utgangspunkt for disse analysene. 

Jeg argumenterte ovenfor (kapittel 1 og 2) for at staten i mange empiriske 

sammenhenger ikke kan eller bør «disaggregeres», men isteden analyseres som en samordnet 

aktør. I de følgende kapitlene undersøker jeg flere ulike organisasjoner innenfor statsapparatet 

som var direkte involvert i selve håndteringen av krisene, i første rekke regjeringen, 

Finansdepartementet, Norges Bank og Stortinget, og (på 1990-tallet dessuten) Kredittilsynet og 

Statens banksikringsfond). Jeg skal forsøke å vise at det her like fullt dreide seg om strategier 

som i stor grad var koordinert mellom de ulike organene, og dessuten at de i avgjørende faser 

involverte statens politiske ledelse. Jeg skal derfor i hovedsak analysere den norske staten som 

én koordinert aktør, og kun ta opp interne konflikter innad i statsapparatet der dette er 

avgjørende for utfallet. (Se f.eks. drøftingen av forholdet mellom regjering og Storting i kapittel 

9.) 

Som annonsert i innledningskapitlet skal jeg i de empiriske analysekapitlene (7–10) 

skille systematisk mellom likheter og forskjeller mellom de to krisene, og behandle disse i hver 

sine delkapitler. Jeg tar dels utgangspunkt i institusjonelle forutsetninger som var felles for 

begge krisene, på bakgrunn av at begge fant sted innenfor det jeg har kalt liberale bankregimer. 

Dels analyserer jeg forskjeller, og tar her utgangspunkt i noen avgjørende særtrekk ved 

henholdsvis 1920-tallets klassisk liberale og 1990-tallets nyliberale regime. Fra diskusjonen 

ovenfor har jeg valgt å konsentrere meg om tre ulike aspekter ved disse 

strukturelle/institusjonelle likhetene og forskjellene: For det første dreier det seg om 

avhengighetsforholdet mellom staten og bankene i de to periodene, for det andre om statens 

reguleringskapasitet og for det tredje om det jeg kaller politisk regime og statens 

legitimitetsgrunnlag. Jeg skal nedenfor kort antyde noen problemstillinger og hypoteser knyttet 

til hver av disse aspektene eller strukturelle faktorene: a) graden av avhengighet mellom staten 

og banksektoren, b) statens reguleringskapasitet og c) statens legitimitet. 



227 

 

a) Strukturell avhengighet  

I kapittel 3 og 4 diskuterte jeg teorier om strukturell avhengighet og motsigelse mellom staten 

og banksektoren i liberale bankregimer. Et hovedpoeng var at staten her har begrenset mulighet 

til å forebygge systemiske bankkriser, kriser som har ødeleggende konsekvenser for hele 

nasjonaløkonomien, og som undergraver fundamentale statlige interesser (akkumulasjon og 

legitimitet). Stater er isteden tvunget til å intervenere etterskuddsvis (jf. tesen om too big to 

fail). Jeg skal i kapittel 6 se nærmere hvordan dette ligger til grunn for likheter mellom de to 

krisene, hvordan den norske staten i begge tilfeller var på etterskudd, og at intervensjonen var 

preget av improvisasjon og ad hoc-løsninger. Jeg skal også se på hvordan staten i økende grad 

ble tvunget til å gjennomføre tiltak som sto i motsetning til samtidas grunnleggende prinsipper 

for økonomisk politikk. 

Jeg skal også se nærmere på en avgjørende strukturell forskjell, som kan forklare hvorfor 

staten på 1990-tallet satte langt mer inn på å unngå bankkonkurser enn tilfellet var på 1920-

tallet. Jeg skal her ta utgangspunkt i en relativt generell hypotese: Når banksektoren øker i 

størrelse og betydning, øker også statens avhengighet av bankene: Jo mer bankvesenet er 

integrert i økonomien og samfunnet, jo potensielt større negative konsekvenser vil en krise ha 

for staten, og jo mer tilbøyelig vil staten også være til å intervenere.503 Konsentrasjonen 

innenfor banksektoren vil ha en liknende effekt for staten og gjøre flere banker «too big fail». 

Hovedargumentet er følgelig at det er en sammenheng mellom økende betydning av 

banksektoren og sterkere press for intervensjon, fordi staten ikke (uten alvorlige konsekvenser 

for staten selv) kan la banker gå konkurs. Denne sammenheng mellom vekst i banksektoren og 

reduksjon av statens handlingsrom i kriser, kan nærmere forklares som en kjede av kausale 

mekanismer, angitt i figur 6.3.504 

Figur 6.3. Banksektorens betydning og statlig press til intervensjon 

 

                                                 
503 Dette tesen kan ses i sammenheng med Polanyis teori om dobbel bevegelse. Kapitalistisk dynamikk har 

konsekvenser som tvinger fram motbevegelser. 
504 Denne sammenhengen kan også brukes til å argumentere for økende grad av moral hazard for bankene (Haldane 

og Alessandri 2010). 
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Når vi sammenlikner 1920-talls- og 1990-tallskrisa er det derfor relevant å undersøke 

banksektorens relative betydning i norsk økonomi og i samfunnet generelt. Følgende hypotese 

kan tjene som utgangspunkt: Fordi konsekvensene av kriser (for staten) var potensielt langt mer 

alvorlige på 1990-tallet enn på 1920-tallet, var det også en større strukturell tvang til 

intervensjon. Hvis dette er riktig, kan det bidra til å forklare forskjeller mellom strategiene som 

ble valgt på 1920-tallet og 1990-tallet.505 

b) Reguleringskapasitet 

Som jeg var inne på ovenfor, tyder alt på at den norske staten på 1990-tallet hadde langt større 

reguleringskapasitet i forhold til bankene enn tilfellet var på 1920-tallet. Jeg skal undersøke 

dette ved å se nærmere på tre typer statlige ressurser knyttet til henholdsvis finansiell kapasitet, 

juridisk-administrativ kapasitet og overvåkingskapasitet. Spørsmålet er deretter hvilke 

konsekvenser disse kapasitetsforskjellene hadde for å forebygge og håndtere krisene og for 

ringvirkningene av dem. Det blir viktig å undersøke hvordan betydningen av dette varierte 

mellom ulike faser av krisene, og om vi i enkelte faser (på bakgrunn av strukturelle fellestrekk 

og på tross av slike kapasitetsforskjeller) kan se interessante likheter mellom 1920-tallet og 

1990-tallet. 

Jeg skal også se nærmere på det aspektet ved statlig maktutøvelse som jeg ovenfor 

(kapittel 2 og 3) kalte metakapasitet, dens kapasitet til å flytte statens egne grenser og overstyre 

de ulike maktformene som gjelder innenfor institusjonelle områder utenfor staten. Jeg skal her 

ta utgangspunkt i en hypotese om at denne metakapasiteten var langt større under den siste 

krisa, og at dette var særlig avgjørende for å forklare forskjeller i hvordan den siste fasen av de 

to krisene (sammenbruddsfasen) forløp. Disse antakelsene om forholdet mellom 

krisetilbøyelighet og -kapasitet kan framstilles skjematisk på denne måten, som et utgangspunkt 

for nærmere undersøkelse. 

 

  

 

                                                 
505 Erfaringene fra for eksempel konkursen i Lehman Brothers i 2008 bekrefter at statens handlingsrom har blitt 

mindre. Selv om denne banken var relativt liten i amerikansk målestokk, fikk fraværet av en offentlig 

redningsaksjon dramatiske ringvirkninger for hele det globale finanssystemet. 
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 Liberale 
finansreguleringer: 
risiko for kriser  

Statlig metakapasitet: 
evne til å håndtere 
kriser 

Klassisk liberalt regime 
(Norge 1874–1931) 

høy lav 

Organisert regime 
(Norge 1945–1973) 

lav høy 

Nyliberalt regime 
(Norge 1985–) 

høy høy 

 

Tabell 6.6. Reguleringsregimer og statlig metakapasitet 

c) Statens legitimitet 

Som jeg var inne på ovenfor (kapitlene 3 og 4), blir staten, når den intervenerer i bankkriser, 

tvunget til å bryte med de institusjonaliserte skillene mellom statlig og privat ansvar (noe som 

vi har sett gjaldt for begge de to norske krisene). Statlige krisetiltak fører derfor ofte til politisk 

motstand og svekket oppslutning om regjeringer og (i ekstreme tilfeller) det politiske systemet 

(Offe og Ronge 1975; Streeck 2014), uavhengig av regjeringenes politiske program og 

maktgrunnlag. De to norske krisene fant også sted innenfor politiske systemer med viktige 

fellestrekk: allmenn stemmerett, parlamentarisk demokrati, sterke organiserte klasseinteresser 

osv. Jeg skal undersøke de politiske prosessene knyttet til håndteringen av de to krisene, og 

analysere likheter knyttet til legitimering og politiske konflikter. 

Jeg vil deretter ta utgangspunkt i noen avgjørende forskjeller mellom de to periodene, 

knyttet til betingelsene for statens legitimitet, og det jeg kaller politisk regime: Dels dreier det 

seg om forskjeller i hvilke sosiale klasser og politiske partier som inngikk i statens 

maktgrunnlag, og dels store forskjeller i statlige institusjoners legitimitet (statens symbolske 

makt). Det var også store forskjeller i det vi kan kalle hegemoniske oppfatninger av statens rolle 

i økonomien, f.eks. hvilke økonomisk-politiske virkemidler som ble tatt for gitt som 

«naturlige», og hvilke som overhodet ikke var «tenkbare». Dette setter klare grenser for hvilke 

strategier som ble regnet som mulige og gjennomførbare i håndteringen av de to bankkrisene. 

Jeg skal se nærmere på disse forskjellene mellom de to ulike politiske regimene, og vise 

hvordan disse et stykke på vei falt sammen med to ulike reguleringsregimer for bankene. Som 

vi skal se, vil jeg betegne 1920-tallet som et såkalt borgerlig-liberalt regime og situasjonen fra 

siste del av 1980-tallet som et såkalt sosialdemokratisk-nyliberalt regime. Den siste betegnelsen 

er paradoksal, men er et forsøk på å beskrive et regime med både nyliberale og 
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sosialdemokratiske elementer, både når det gjaldt parlamentets politiske sammensetning, og når 

det gjaldt hegemoniske oppfatninger i den økonomiske politikken. Når det gjaldt forholdet 

mellom staten og bankene, kan vi her snakke om en nyliberal konsensus på tvers av andre 

skillelinjer mellom partiene, og der et statlig systemansvar for banksektoren var et viktig 

element. Som jeg var inne på i kapittel 3, kan vi også si at statens ideologiske kapasitet (eller 

dens konsentrasjon av symbolsk kapital) var mye større i den siste perioden. Jeg skal ikke bare 

se på statens legitimitet, men også dens legitimering, hvordan ble (i første rekke regjeringenes) 

krisehåndtering legitimert, og hvilke typer motargumenter ble den møtt med.  Følgende skjema 

skal tjene som utgangspunkt for analysen. 

 

 regulerings-
form 

regulerings-
kapasitet 

politisk regime radikale 
krisetiltak 

1870–1931 liberal lav borgerlig-liberal illegitime 

1945–1973 organisert høy sosialdemokratisk ikke relevant 

1985– liberal høy Sosialdemokratisk- 

nyliberal 

legitime 

 

Tabell 6.7. Reguleringsregime, politisk regime og legitimitet for krisetiltak 

d) Oppsummering av analyseskjema 

Hypotesene knyttet til disse tre aspektene (a, b, c ovenfor), og til forskjellene i statens 

betingelser for krisehåndtering, er oppsummert i figuren nedenfor. Forenklet kan vi si at det 

dreier seg om henholdsvis statsapparatets tvang til å intervenere, dels dens mulighet til å gjøre 

det. 

 1920-tallskrisa 1990-tallskrisa 

Strukturell avhengighet mellom staten og bankene 

«nødvendig» å intervenere («må intervenere») 

middels høy 

Statens reguleringskapasitet: 

administrativt/finansielt mulig å intervenere («kan intervenere»)   

lav høy 

Politisk legitimitet for intervensjon 

politisk mulig å intervenere («bør intervenere») 

lav høy 

 

Tabell 6.8. Oppsummering av analyseskjema 
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Disse tre aspektene eller problemstillingene henger selvfølgelig nøye sammen, men jeg 

skal i første omgang forsøke å analysere dem hver for seg i hvert sitt kapittel, henholdsvis 7, 8 

og 9. I alle tre kapitlene skal jeg ordne framstillingen etter likheter og forskjeller: Dels skal jeg 

undersøke likheter med utgangspunkt i teorien om strukturell motsigelse innenfor liberale 

reguleringsregimer, dels skal jeg undersøke hvordan dette gjorde seg gjeldende på helt ulike 

måter i henholdsvis et klassisk liberalt og et nyliberalt regime. De følgende kapitlene bygger i 

hovedsak på tidligere publisert materiale, i form av historisk statistikk og historiske analyser 

(se nærmere angivelse av kilder i kapittel 5). 
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7 Krisehåndtering: motsigelser og 
avhengighet 

 

Et teoretisk hovedpoeng ovenfor (jf. kapittel 4) var at forholdet mellom staten og bankene i 

liberale bankregimer er grunnleggende motsigelsesfullt, og at denne motsigelsen kommer 

særlig klart til uttrykk i forbindelse med bankkriser: På den ene side er bankene kapitalistiske 

foretak utenfor statens direkte kontroll, og der risikoen for tap og konkurs er eiernes private 

ansvar. På den annen side har slike konkurser så ødeleggende virkninger for hele økonomien at 

stater har tatt på seg et særlig systemansvar. Denne strukturelle motsigelsen viser seg blant 

annet ved at staten må forene motstridende hensyn, som i forbindelse med systemiske 

bankkriser ofte står i direkte motsetning til hverandre: Systemansvaret kan bare ivaretas 

gjennom intervensjoner der det offentlige på ulike måter tar direkte ansvar for insolvente 

banker, stikk i strid med statens normale rolle i en kapitalistisk markedsøkonomi. 

Jeg skal her se nærmere på hvordan denne motsigelsen på ulike måter gjorde seg 

gjeldende under de to norske bankkrisene. Jeg skal for det første (7.1) ta utgangspunkt i denne 

teorien for å forklare likheter mellom de to norske bankkrisene. Det dreier seg i begge tilfeller 

om liberale bankregimer med et klart skille mellom staten og bankene, mellom offentlig 

systemansvar og autonome finansmarkeder. På hvilke måter ble staten tvunget til å sette i verk 

reaktive tiltak som brøt radikalt med det offentliges normale rolle i denne typen liberale regimer 

for stat og marked, offentlig og privat ansvar? 

Jeg skal deretter (7.2) ta utgangspunkt i en viktig historisk forskjell mellom de to 

epokene, nemlig graden av strukturell avhengighet mellom staten og banksektoren (jf. kapitlene 

4 og 6). Dette kan være med å forklare hvorfor de motsigelsesfulle prosessene artet seg så ulikt 

under de to krisene. Jeg ser hele veien primært på statens overordnede strategier, mens 

spørsmålet om hvilke deler av statsapparatet som hadde den ledende rollen i utøvelsen av 

statens krisepolitikk, kommer i annen rekke.506 

 

                                                 
506 En viktig forskjell mellom de to regimene er som nevnt (kapittel 6) sentralbankens relative uavhengighet av 

politiske myndigheter. Mens Norges Bank hadde en ledende rolle i håndteringen av 1920-tallskrisa, hadde 

Finansdepartementet en tilsvarende posisjon under 1990-tallskrisa. Denne forskjellen i interne maktforhold i staten 

hadde åpenbart en selvstendig betydning for statens valg av strategi. Men hovedpoenget i det følgende er at 

forskjeller i statens interne organisering selv krever en forklaring, og har å gjøre med strukturelle forskjeller 

mellom et klassisk liberalt og et nyliberalt bankregime. Jeg kommer tilbake til dette, uten at det blir noe hovedtema. 
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7.1 Likheter: intervensjon og motsigelser 

Som nevnt kan systemiske bankkriser og påfølgende statlige intervensjoner ses som typiske 

tilfeller av det Polanyi kaller dobbeltbevegelse (double movement) (jf. kapittel 3.3 og 4.3). 

Første fase dreier seg om liberalisering av fundamentale økonomiske institusjoner, deriblant 

kreditt- og valutainstitusjoner. Andre fase, motbevegelsen, dreier seg om sosiale bevegelser 

eller statlige tiltak for å «beskytte» mot effekten av liberaliserte markeder, i dette tilfellet 

bankkriser. Vi kan her vende tilbake til Polanyi tese: 

While laissez-faire economy was the product of deliberate state action, subsequent 

restrictions on laissez-faire started in a spontaneous way. Laissez-faire was planned; 

planning was not … [The] countermovement against a self-regulating market […] turned 

out to be spontaneous, undirected by opinion, and actuated by a purely pragmatic spirit. 

(Polanyi 1957, 141) 

Slike motsigelsesfulle prosesser preger statens forhold til bankene, slik vi kjenner det fra siste 

del av 1800-tallet og fram til i dag (se kapittel 4). Kriser innenfor banksektoren blir i det lengste 

sett på som «normale» effekter av systemets virkemåte, og forsøkt håndtert innenfor 

eksisterende «planlagte» institusjoner (gjeldende sentralbankpraksis og lovverk). Men når 

krisene utvikler seg til systemkriser, blir offentlige myndigheter tvunget til «spontane og 

pragmatiske» tiltak for å få stabilisere finansmarkedene, tiltak som står i skarp kontrast til deres 

vanlige rolle i økonomien. Det dreier seg her om prosesser som er motsigelsesfulle i flere 

betydninger (jf. kapittel 3): Fordi bankkriser utvikler seg på uforutsigbare måter, blir de møtt 

med reaktive politiske tiltak som hele tiden er på etterskudd og har uintenderte konsekvenser. 

De er også motsigelsesfulle i den forstand at det dreier seg om typiske ad hoc-tiltak, 

kriseløsninger som formelt bryter med etablerte juridiske, administrative og politiske 

institusjoner. Det dreier seg dessuten om en politikk som i økende grad også innholdsmessig 

bryter med et liberalt skille mellom privat og offentlig, mellom bankenes private ansvar og 

statens systemansvar. 

Jeg skal nedenfor se nærmere på hvordan prosessene knyttet statens håndtering av de to 

norske krisene var motsigelsesfull i alle betydningene ovenfor. Innledningsvis (a) skal jeg vise 

hvordan myndighetene under hele krisa var på etterskudd i forhold til markedsutviklingen. 

Deretter (b) er temaet hvordan myndighetene, for å stabilisere banksektoren, i økende grad 

(formelt og innholdsmessig) ble tvunget til å bryte med etablerte ordninger, og gikk i retning 

av stadig mer drastiske tiltak. Til slutt (c) skal jeg vise hvordan myndighetene hele tida forsøkte 
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å forene motstridende hensyn: Selv de mest radikale grepene ble samtidig forsøkt tilpasset til 

de liberale regimene de sprang ut av.507 

a) Etterskuddsvis krisehåndtering 

En nødvendig (men selvfølgelig langt fra tilstrekkelig) betingelsene for begge bankkrisene var 

eksistensen av det jeg har kalt liberale bankregimer, preget av en strukturell atskillelse mellom 

staten og banksektoren (se ovenfor kapitlene 3–4).508 Begge epokene var kjennetegnet av fravær 

av kapitalkontroll, fravær av kvantitative utlånsreguleringer og med stort rom for 

markedsmekanismer og konkurransetvang mellom bankene. Til sammen satte dette klare 

grenser for statlig styring av banksektoren, med begrenset kontroll over bankenes 

kredittbeslutninger og andre finansielle disposisjoner, og dermed for oppbygging av ustabile 

gjeldsstrukturer.509 Som jeg var inne på, var dette ikke ulikt situasjonen i andre vestlige land i 

de samme periodene, der det i mange tilfeller også utviklet seg bankkriser med liknende forløp 

som de to norske krisene.  

Statens politikk under begge krisene var også grunnleggende preget av disse strukturelle 

betingelsene. Det viser seg blant annet i hvordan myndighetene hele tiden var på etterskudd i 

forhold til utviklingen i finansmarkedene. Hvis vi ser kriseforløpene som helhet fra forskyving 

(displacement) (hhv. 1914–15 og 1982–83) og fram til sammenbrudd (1923–28 og 1991–93) 

(jf. kapittel 5), var politikken gjennomgående reaktiv.510 I begge periodene var det derfor også 

nødvendig med stadige skifter av virkemidler for å korrigere virkningene av tidligere 

styringstiltak. Under oppgangsperiodene (1914–20 og 1983–86) ventet man i begge tilfeller alt 

for lenge med tiltak for å bremse kredittveksten, også etter at den hadde gått inn en klar 

                                                 
507 Begge disse temaene har også nær sammenheng med spørsmålet om statens kapasitet til å intervenere i krisene, 

som er tema for neste kapittel. 
508 Jeg legger altså vekt på fellestrekk som kan forklares med likeartede strukturelle betingelser. Men det var 

selvfølgelig også andre likheter mellom krisene. At begge krisene endte med finansielle sammenbrudd, skyldtes 

selvfølgelig også en rekke en kontingente historiske forhold, forhold som ikke kan føres tilbake til denne typen 

felles handlingsbetingelser. Det er i det hele tatt vanskelig å sette noe klart skille mellom det jeg her kaller 

«strukturelle» og «kontingente» forhold: På hvilke punkter hadde myndighetene andre sannsynlige 

handlingsalternativer som kunne ha endret forløpet vesentlig? Et hovedpoeng nedenfor er likevel å vise at det 

fantes klare grenser for statens håndtering av krisa, selv om det kan diskuteres hvor de bør trekkes. 
509 I årene forut for 1920-tallskrisa hadde staten svært lite kontroll over utviklingen i finansmarkedene. Når det 

gjelder det nyliberale finansregime som ble etablert i løpet 1980-tallet, hadde staten gitt fra seg mange av de 

styringsredskapene som kunne hindret en slik utvikling. Det ga også bankene større muligheter til å unndra seg de 

reguleringene som faktisk fantes. Det mest kjente eksemplet er de såkalte «avlastningsforretningene» i 1986–87, 

der bankene bevisst underrapporterte sine utlån under den store boomen (Dok. 70, 58). 
510 På dette punktet er de fleste økonomisk-historiske analysene av krisene samstemte. Se oversikt over denne 

litteraturen i kap. 5. 
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boblefase (fra 1916 og fra 1985). Når myndighetene deretter ble tvunget til å stramme inn på 

penge- og finanspolitikken (henholdsvis 1920–21 og 1986–87), hadde det for lengst foregått en 

kraftig oppbygging av privat gjeld som gjorde bankene sårbare for kriser. Fordi 

innstrammingspolitikken ble satt inn så sent, var det også nødvendig med svært kraftige 

virkemidler, bl.a. betydelig renteøkning og kutt i offentlig budsjetter. Under oppbyggingen av 

den siste krisa strammet man også inn med å øke kapitalkravene til bankene (1987/88 og 1992) 

og legge om skattepolitikken (1987–92) (jf. kapittel 5).511 Riktig nok fikk man på denne måten 

kontroll over utlånsveksten (og inflasjonen), men la samtidig grunnlaget for store negative 

uintenderte konsekvenser. I begge tilfeller bidro tiltakene til å forsterke den økonomiske 

konjunkturnedgangen som allerede hadde begynt, og som etter hvert skapte store problemer for 

bankene.512 Både i 1920 og 1986 strammet man også inn gjennom en radikal omlegging av 

valutakurspolitikken (jf. kapittel 6), med det formål å forhindre nye bølger av inflasjon og 

finansielle bobler i framtida. Men dette grepet gjorde det snart nødvendig med en langt 

kraftigere økning av rentenivået enn planlagt, noe som ytterligere bidro til utlånstap og senere 

soliditetskriser for bankene. Når myndighetene i hhv. 1921 og 1989 snudde om til en mer 

ekspansiv politikk, viste det seg i begge tilfeller å være for sent.513 Den økonomiske nedgangen 

flatet ut (i henholdsvis 1922 og 1989), men veksten i økonomien var fortsatt ikke stor nok til å 

forhindre at bankenes tap fortsatte å øke kraftig (fra 1922–23 og 1990–91) fram til 

sammenbruddet (1922–23 og 1991–93).514 I begge periodene var man også alt for sent ute med 

oppgi fastkurs/appresieringspolitikken, som krevde en vedvarende svært høy realrente, og som 

gjorde krisene langt dypere enn de ellers ville blitt. Både på 1920-tallet og 1990-tallet var det 

også slik at tiltak for begrense bankenes utlån, først kom etter at krisa allerede var et faktum: I 

det første tilfellet den nye banklovingen og tilsynsordningen (1924) og i det andre styrkingen 

av Kredittilsynet (1986–92), strengere lovregulering av alle typer finansforetak (1988)515 (og 

som nevnt skjerpede kapitalkrav og skattereform).516 

                                                 
511 Der skattefordelen av gjeldsrenter ble gradvis redusert. 
512 Realrenta (etter skatt) økte fra minus 11 prosent våren 1920 til pluss 35 prosent årsskiftet 1921–22 (Hodne og 

Grytten 2002, 113). Fra 1986 til 1988 var økningen fra minus én prosent til pluss fire (Lie 2012, 165). 
513 Høsten 1921 besluttet Norges Bank å utsette gjennomføringen av paripolitikken pga. tiltakende bankkrise.  Etter 

budsjettkutt og lønnsstopp 1986–1988 ble finanspolitikken lagt kraftig om i ekspansiv retning fra 1989 og 

framover, med økende budsjettunderskudd helt fram til 1993. 
514 Som nevnt ovenfor (kap. 6), opprettholdt man (til tross for kortvarig utsettelse 1922–23) fastkurspolitikken 

gjennom begge bankkrisene helt til de internasjonale valutaregimene endret seg, dvs. fram til sammenbruddet av 

hhv. den internasjonale gullstandarden i 1931 og EMS-systemet i 1992. Det var først etter at man hadde lagt om 

valutapolitikken at rentenivået kunne reduseres, noe som i begge tilfeller bidro til at bankenes tap endelig kom 

under kontroll. 
515 Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (Lov 1988-06-10-40). 
516 Jeg kommer tilbake til disse reguleringene. 
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Hvis vi ser på de to periodene som helhet, fra boomen til sammenbruddet, var altså 

myndighetenes økonomiske politikk utpreget reaktiv og kontinuerlig på etterskudd i forhold til 

utviklingen i finansmarkedene. Staten framsto i begge tilfeller både som relativt uvitende og 

avmektig i forhold til disse prosessene. Begge kriseforløpene kan derfor ses som utpregede 

tilfelle av det Rogoff og Reinhardt (2009, 15–20) kaller this time is different-syndrome, der 

krisepotensialet hele tiden ble undervurdert. 

b) Liberal stat – illiberal krisehåndtering 

I kapittel 5 plasserte jeg de to krisene innenfor fasene i Kindleberger-Minsky-modellen (jf. 

tabell 5.1), og jeg skal her konsentrere meg om statens rolle under de to siste av disse fasene, 

omslags- og sammenbruddsfasen. Da bankenes utlånstap økte for alvor fra henholdsvis våren 

1920 og høsten 1988, førte det først til en tapping av det såkalte førstelinjeforsvaret, dvs. 

bankenes egenkapital (aksjekapital og andre avsetninger).517 Da disse reservene for enkelte 

bankers del ikke lenger var tilstrekkelige, og det oppsto kriser i enkeltbanker, kan vi si at krisene 

gikk over i omslagsfasen. Dette kan tidfestes til henholdsvis høsten 1920 og høsten 1988. 

 

 omslagsfase sammenbruddsfase 

 krise i mindre banker krise i storbanker/ 

systemkrise 

toppunkt 

1920-tallskrisa 1920−22    1922−28  vår 1923 

1990-tallskrisa 1988-90 1991−93 høst 1991 

 
Tabell 7.1. Kindleberger-Minsky-modellen og de siste fasene av to norske bankkriser 

 

I denne omslagsfasen ble bankenes utlånstap for alvor også en sak for offentlige myndigheter. 

Krisebankene ble imidlertid fortsatt håndtert innenfor rammen av et liberalt skille mellom stat 

og marked og innenfor de etablerte statlige institusjonene. Det dreide seg om bistand til 

restrukturering av gjeld, fusjoner, kapitaltilførsel via etablerte kanaler, eller i verste fall 

avvikling eller konkurs i tråd med gjeldende rettsregler. 

                                                 
517 I 1988 var det, til forskjell fra i 1920, lovpålagte kapitalkrav til bankene. Likevel var egenkapitaldekningen i 

gjennomsnitt langt høyere i 1920, fordi bankene i mindre grad baserte virksomheten på lån i Norges Bank, 

interbank-  og obligasjonsmarkedet. (Om regulering av bankene, se kapittel 8.) 
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Innenfor det nyliberale regimet i 1988 var disse institusjonaliserte «liberale» 

virkemidlene ganske omfattende. Det fantes et såkalt andrelinjeforsvar, i form av 

banksektorens egne lovpålagte sikringsfond,518 og fram til 1991 ble en rekke (til sammen 12, i 

hovedsak mindre) banker tilført til sammen 7,9 milliarder kroner fra disse fondene. Krisa i disse 

bankene ble håndtert av Kredittilsynet, som bidro aktivt til at samtlige problembanker ble 

fusjonert med mer solide banker.519 I 1920 fantes ikke det ingen private eller offentlige 

sikringsfond,520 og det var heller ingen effektive tilsynsorganer (mer om dette i neste kapittel). 

Statens interesser ble ivaretatt av Norges Bank som, gjennom ulike ad hoc-løsninger, håndterte 

krisene i hver enkelt bank for seg. Det dreide seg om direkte støtte til rediskontering og 

ekstraordinære utlån, eller indirekte medvirkning til privat rekapitalisering eller fusjoner med 

solide banker. Når antall krisebanker økte våren 1921, tok Norges Bank også initiativ til en 

ekstraordinær støttepakke med innskudd i banker «i forbigående vansker», som et 

trepartssamarbeid med forretningsbankene og Finansdepartementet. Sistnevntes bidrag ble 

gjort mulig gjennom en ekstraordinær bevilgning fra Stortinget i mars 1921.521 Selv om 

intervensjonene var helt ulike (mer om dette i neste kapittel), kan vi si at staten i begge tilfeller 

fortsatt holdt seg innenfor de etablerte liberale grensene mellom stat og marked.522 

Begge krisene eskalerte imidlertid hurtig, og fra henholdsvis våren 1922 og årsskiftet 

1990–91 kan vi si at de gikk over i panikk- eller sammenbruddsfasen (se kapittel 5). Det dreide 

seg ikke lenger om en krise i mindre enkeltbanker, men rammet også de største bankene, og det 

dreide seg nå om systemkriser der stabiliteten i hele banksystemet var truet. I mars 1922 ble det 

klart at Norges nest største bank, Centralbanken, hadde tapt hele egenkapitalen, og i november 

1990 viste nye beregninger at tapene i den fjerde største banken, Fokus Bank (og muligens også 

den nest største, Kreditkassen) var enorme og truet den lovpålagte egenkapitaldekningen. 

Forsøkene på å hente inn ny privat kapital mislyktes,523 og kapitalbehovet var større enn det 

                                                 
518 Det dreide seg om hhv. Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond, begge etablert etter 

bestemmelser i henholdsvis forretningsbankloven og sparebankloven i 1961 (Fondet som omfattet sparebankene 

ble opprinnelig etablert i 1924, men den gangen med en annen finansieringsmodell.) 
519 F.eks. la Kredittilsynet til rette for at den klart insolvente Sunnmørsbanken ble overtatt vederlagsfritt av 

Kreditkassen i mars 1990. Unntaket var en liten nystartet bank (Norion Bank) som i samsvar med eksisterende 

banklovgivning ble satt under offentlig administrasjon (oktober 1989, se nedenfor). 
520 Det ble etablert et frivillig sikringsfond for sparebankene i 1921, men det spilte ingen vesentlig rolle i den 

perioden som analyseres her. 
521 Bevilgning på 15 millioner kroner i mars 1921. St.prp. 46 (1921). «Om samtykke til at statskassens midler for 

et beløp av inntil 15 mill. kroner å gjøre innskudd i banker som støtte under forbigående vanskeligheter.» 
522 En viktig forskjell fra 1990-tallet var at støtten fra starten av var betinget, og kun gitt til banker som var regnet 

som «levedyktige». Man tillot at flere mindre banker ble avviklet (tre) eller gikk konkurs (seks) (Rygg 1950, 44ff.). 

(Mer om dette nedenfor.) 
523 Ifølge Østrup (2008, 375) gjaldt dette også DNB. 
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henholdsvis Norges Bank og sikringsfondene kunne håndtere (Dok. 17, 162). Siden det dreide 

seg om landets største banker, var det ikke lenger mulig å håndtere krisa gjennom fusjoner. 

Krisene lot seg på dette tidspunktet ikke lenger håndtere bare av administrative organer 

(hhv. Norges Bank og Kredittilsynet), men involverte i økende grad regjeringen og Stortinget, 

og i begge tilfeller dreide det seg om en gradvis opptrapping til stadig mer radikale tiltak. Under 

begge disse liberale regimene var det selvfølgelig langt fra noen statlig oppgave å støtte private 

foretak som var truet av konkurs – heller ikke banker. Men samtidig var ansvarlige myndigheter 

i begge tilfeller fullt klar over at konkurser i disse storbankene kunne få enorme ringvirkninger. 

Det dreide seg med andre ord om banker som var too big to fail, og staten ble i en viss forstand 

bankenes gissel.524 I valget mellom to onder, risiko for finansielt sammenbrudd eller direkte 

offentlig støtte til private banker, valgte myndighetene i begge tilfeller det siste. 

I begge tilfeller ble den første (midlertidige) løsningen å overføre frisk egenkapital til 

bankene over offentlige budsjetter (såkalte statlige bailouts). I mars 1922 bevilget Stortinget 25 

millioner til rekapitalisering av krisebanker.525 Beløpet var imidlertid langt fra tilstrekkelig. Når 

situasjonen allerede samme høst ble kritisk også i landets største bank, Foreningsbanken, så 

Finansdepartementet seg tvunget til å overskride rammen, og fikk deretter en ekstrabevilgning 

fra Stortinget i februar 1923.526 I den tilsvarende situasjonen under den siste krisa, våren 1991, 

fikk statsstøtten en litt annen form, med opprettelse av det nye Statens Banksikringsfond (SBF) 

med en kapital på fem milliarder kroner bevilget av Stortinget i mars 1991.527 Fondet skulle 

støtte opp om de eksisterende sikringsfondene, som et nytt såkalt tredjelinjeforsvar for bankene 

(etter at det eksisterende andrelinjeforsvaret i mellomtida var kraftig tappet for midler). 

Disse strategiene var forskjellige på vesentlig punkter, noe jeg kommer tilbake (se 7.2, 

jf. også 6.2).528 Men i begge tilfeller ble det bevilget penger over statsbudsjettet til bankene – 

offentlige midler ble brukt til å dekke bankenes private tap. Og det ble ikke stilt bestemte 

betingelser til de aktuelle bankene, eller krevd statlige eierposter. I begge tilfeller tvang det seg 

altså fram tiltak som både i form og innhold brøt med statens rolle innenfor et klassisk liberalt 

og et nyliberalt finansregime: Det dreide seg om improviserte, uortodokse løsninger som 

                                                 
524 Se f.eks. Rygg (1950, 87): «Bankens betydning for vår økonomi var også så stor, og de interesser som det her 

gjaldt, så vidtrekkende at man ikke våget å la instituttet falle.» (Ryggs erindring av møtet mellom Norges Bank og 

Centralbankens ledelse 19. mars 1922.) Jf. også: «Uten at Kreditkassen, DNB og Fokus Bank har en rimelig 

soliditet er mye av grunnlaget for norske forretningsbanker borte.» (Leder av Stortingets finanskomité Per Kristian 

Foss DN 20.12.1990, sitert etter Gram 2011, 28.) 
525 St.prp. 54 (1922). Om ytterligere støtte til privatbanker og sparebanker under forbigående vanskeligheter. 
526 Se St.prp. nr. 24 (1923). 
527 St.prp. nr. 43 (1990–91). Om bevilgning til Statens Banksikringsfond. 
528 Til forskjell fra i 1922 dreide seg altså ikke om direkte statlige overføringer til de enkelte bankene, men indirekte 

støtte gjennom de eksisterende sikringsfondene. 
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samtidig var et radikalt avvik fra et liberalt skille mellom offentlig og privat ansvar – et unntak 

fra det som ellers ble regnet som statens rolle i økonomien.529 Vi kan si at statens 

motsigelsesfulle posisjon, å ha ansvar uten kontroll, ble tydeligere. 

Men også disse tiltakene hvilte på alt for optimistiske forutsetninger. De viste seg å være 

helt utilstrekkelige når krisene nådde sine toppunkter henholdsvis våren 1923 og høsten 1991. 

Statens krisehåndtering gikk da i begge tilfeller inn i en ny fase. Vinteren 1923 fikk en rekke 

nye banker problemer, og på tross av statsstøtten året før var Foreningsbanken på nytt på randen 

av konkurs. Banksystemet som helhet var nå truet av sammenbrudd,530 og strategien med å 

redde krisebankene syntes umulig å fortsette. Høsten 1991 var et tilsvarende vendepunkt. Det 

ble da klart at ingen av de tre store forretningsbankene, Fokus Bank, Kreditkassen og DNB, lå 

an til å oppfylle de lovbestemte egenkapitalkravene. I oktober 1991 viste nye tapsanslag at hele 

egenkapitalen kunne være tapt i Kreditkassen og Fokus Bank. Det var også tegn på mistillit til 

norske banker i internasjonale pengemarkeder (Gram 2011, 101; se også nedenfor 7.2). 

Kapitalbehovet var langt større enn ressursene de eksisterende fondene rådde over. Både i 1923 

og 1991 var det altså en reell fare for fullt sammenbrudd i banksystemet, og krisa lot seg ikke 

løse ved hjelp av de strategiene man hadde fulgt så langt. Vi kan si at myndighetene, gitt de 

eksisterende ressursene og institusjonene, sto overfor valg mellom to umulige alternativer. 

Det ene alternativet under begge krisene ville ha vært å holde seg til gjeldende 

lovgivning for håndtering av slike situasjoner. Både i 1923 og i 1991 var det klare og utvetydige 

bestemmelser som gjaldt for banker med likviditetsproblemer eller tapt egenkapital. 

I 1923 gjaldt her de samme lovbestemmelsene for banker som for andre aksjeselskaper. 

Dersom egenkapitalen var tapt, skulle bankene – ifølge gjeldende lov om aksjeselskaper – gå 

til konkurs eller til akkordforhandlinger, en prosedyre som allerede var brukt for flere små 

banker. Men (som nevnt ovenfor) ble denne løsningen regnet som uaktuell for de storbankene 

som nå hadde problemer. Ringvirkningene av konkurser ville vært store både for norsk økonomi 

og ville undergrave tilliten til det norske finanssystemet i internasjonale markeder. 

                                                 
529 Her kan det innvendes at liknende former for statlig intervensjon på ingen måte var nytt for den norske staten, 

verken på 1920-tallet eller 1990-tallet. Under første verdenskrig hadde den norske staten gjennomført til dels 

drastiske intervensjoner i en rekke markeder (se f.eks. Lie 2012, 37ff.) og så sent som på slutten av 1970-tallet 

hadde den norske staten hatt en rekke selektive støtteordninger for ulike bransjer, og også gått inn med støtte til 

enkeltselskaper truet av konkurs (Lie 2012, 129ff.). Når jeg likevel kaller håndteringen av de to bankkrisene brudd 

med de etablerte regimene, er det dels fordi eksemplene på direkte statsstøtte ikke innbefattet finanssektoren, og 

dels fordi denne støttepolitikken var knyttet til historisk spesifikke styringsregimer som den norske staten forut for 

de to krisene hadde forlatt. Innenfor det jeg har kalt henholdsvis liberalt og nyliberalt finansregime, var derfor 

denne typen direkte bankstøtte definitivt et brudd med den rådende orden. 
530 At det var en generell mistillit til hele banksektoren, kom bl.a. til uttrykk i at kursen på alle bankaksjer falt 

kraftig gjennom hele 1923 (Petersen 1982, 102). 
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I 1991 var det to ulike prosedyrer for håndtering av banker som var truet av konkurs:531 

Den ene var avvikling: Dersom minst 25 prosent av egenkapitalen i en bank skulle være tapt, 

hadde staten, ved Kredittilsynet, hjemmel til å avvikle banken, på bankens egen bekostning. 

Denne ordningen egnet seg imidlertid best for mindre banker og banker som hadde tilstrekkelig 

egenkapital, både til å dekke alle kreditorer og dessuten avviklingskostnadene. De store 

krisebankene oppfylte ikke disse kriteriene. Framgangsmåten ble bare brukt overfor den 

nystartede Oslobanken, og selv om dette var en relativt liten forretningsbank, ble det en prosess 

som strakk seg over fem år (1993–98) med store tap for sikringsfondene (og indirekte også for 

staten). 

Den andre prosedyren var å sette bankene under offentlig administrasjon,532 dvs. 

midlertidig beskyttelse mot innskytere og kreditorer, med sikte på senere avvikling, 

sammenslåing eller tilbakeføring til fri virksomhet. Tanken bak denne ordningen var å sikre 

banker som var solide, men som hadde akutte likviditetsproblemer, mot bankpanikk. 

Hovedproblemet for bankene på 1990-tallet var imidlertid ikke likviditeten. Norges Bank 

fungerte under hele krisa som lender of last resort, og det var ingen virkelige tilløp til 

bankpanikk.533 Problemet var derimot utlånstap og sviktende soliditet, noe som ikke løses ved 

å sette banker under administrasjon. Ordningen kom derfor kun til anvendelse overfor den helt 

ubetydelige Norion Bank.534 

Hovedproblemet med både offentlig administrasjon og avvikling var imidlertid de 

mulige konsekvensene for hele banksektoren. Finansdepartementet var bekymret for at denne 

framgangsmåten ville undergrave tilliten til hele det norske bank- og finanssystemet, og dermed 

også til norsk økonomi (se f.eks. Dok. 17, 140–41). Smith-kommisjonen konkluderte her med 

at «[d]et var uheldig at regelverket før 1991 i så liten grad ga noe egnet grunnlag for å håndtere 

en bankkrise av større omfang» (Ibid., 140).535 

De institusjonaliserte ordningene staten hadde etablert for å håndtere slike 

unntakssituasjoner, viste seg, på samme måte som i 1923, å være uegnet, og ble derfor heller 

ikke benyttet: «… de mekanismer for inngrep i kriserammede banker som lovgivingen ga 

anvisning på før lovendringen høsten 1991 har spilt en ubetydelig rolle i den faktiske 

                                                 
531 Fastsatt i Lov om forretningsbanker (1961). 
532 En ordning som, slik vi skal se nedenfor, paradoksalt nok ble innført som følge av 1920-tallskrisa. 
533 Et mulig unntak var store kontantuttak i Fokus Bank i februar 1991 (etter nyheter på NRK), men de fleste 

kundene kom tilbake (Dok. 17, 182). 
534 Prosessen ble påbegynt i 1988 og fullført først mer enn ti år senere (Dok. 17, 154). 
535 Jeg kommer tilbake til dette i inneværende og neste kapittel. 
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krisehåndteringen» (Dok. 17, 154). Vi kan kalle dette en motsigelse av samme slag som den på 

1920-tallet, der de eksisterende rettsreglene, hvis de ble anvendt, ville bidra til å forsterke krisa. 

Det andre alternativet var både i 1923 og 1991 en drastisk opptrapping av den offentlige 

støtten til krisebankene. Det kunne enten skje ved en kraftig økning av kapitaloverføringene, 

eller aller helst ved å stille ubetingete (og ubegrensete) statlige garantier til alle innskytere og 

kreditorer i norske banker. 

På 1920-tallet opplevde regjeringen og Norges Bank et sterkt press fra bankene og andre 

økonomiske interesser om slike tiltak. Men når det gjaldt ytterligere bailouts til krisebanker, 

regnet regjeringen det som umulig å få tilslutning i Stortinget, der støtte til insolvente banker 

var sett på som politisk uakseptabelt.536 (Se nærmere diskusjon av dette i kapittel 9.) Norges 

Bank ønsket heller ikke å bidra med ytterligere kriselån.537 Det ble i denne situasjonen også 

foreslått at Norges Bank skulle stille ubetingede garantier for alle krisebanker (slik den danske 

regjeringen hadde stilt garanti for sin største bank) (Petersen 1982, 83).538 Evt. kunne man stilt 

garantier for alle bankinnskudd for å hindre nye tilfeller av bankpanikk. Men Norges Bank var 

ikke villig til å strekke seg lenger enn den alt hadde gjort og ble ikke presset lenger av 

regjeringen (Lie et al. 2016, 207). Det skulle også senere vise seg at krisebankenes kapitalbehov 

var så stort at det vanskelig kunne vært dekket av offentlige budsjetter (se nærmere kapittel 8). 

I 1991 hadde staten finansielle ressurser til å trappe opp krisebankene og kunne også 

(slik som i Sverige året etter) ha stilt garantier for hele banksystemet. (Se nærmere diskusjon i 

kapittel 8.) Men både i regjeringen og Finansdepartementet som (sammen med SBF) utformet 

strategien, var det stor motvilje både mot alle typer generelle garantier til bankene og mot å gå 

inn direkte med statlig kapital til enkeltbanker. Dels ble denne typen (direkte eller indirekte) 

statsstøtte til krisebanker betraktet som uheldige «selektive subsidier»: Det ville hindre 

omstilling og effektivisering og skape presedens for andre selskaper (se f.eks. Lie og Venneslan 

2010, 460). Dels anså Finansdepartementet det som politisk illegitimt å legge til rette for at 

bankenes private aksjonærer kunne høste framtidig gevinst ved at staten sikret videre drift av 

insolvente banker. (Se f.eks. Lie og Venneslan 2010, 465; se også nærmere diskusjon i kapittel 

                                                 
536 Den forrige bevilgningen hadde møtt stor motstand også i regjeringspartiene (se nærmere kapittel 9). 
537 Jf. Ryggs uttalelse: «Man skal ikke klusse med banker gang på gang» (sitert etter Lie et al. 2016, 204). Når 

enda en storbank, Den Norske Handelsbanken, var truet av konkurs i mai 1923, besluttet regjeringen å overføre 

offentlige midler (i form av innskudd), uten å informere Stortinget – en beslutning som senere førte til riksrettssak 

mot regjeringen Berge. Den begrunnelsen som statsminister Berge senere selv ga for hemmeligholdet, var at 

dersom det ble kjent, ville det svekke tilliten til banken og dermed forsterke problemene som skulle løses (hindre 

selvoppfyllende profetier). Dette kan være riktig, men var åpenbart ikke regjeringens eneste motiv. Jeg kommer 

tilbake til dette i kapittel 9. 
538 Forslaget ble støttet av representanter for bankene og av en rekke politikere, deriblant tidligere statsminister 

Christian Michelsen (Petersen 1982, 70f.). 
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9). Begge deler bygger følgelig (på ulik måte) på argumentet om såkalt moral hazard (jf. 

kapittel 4). 

Innenfor både det klassisk liberale regimet i 1923 og det nyliberale i 1991 manglet altså 

staten virkemidler til å utøve systemansvaret effektivt. Vi kan si at staten i begge tilfeller sto 

overfor et valg mellom umulige alternativer: Enten man fulgte de gjeldende rettsregler 

(henholdsvis konkurs/akkord eller avvikling/administrasjon) eller man trappet opp 

støttepolitikken overfor bankene, ville det skape nye problemer for staten selv. Dette dilemmaet 

kan ses som et særlig typisk utslag av det jeg ovenfor (kapitlene 3 og 4) analyserte som en 

strukturell motsigelse mellom staten og bankene, og hvordan dette viser seg som motstridende 

krav til statens politikk, eller som uforenlige målsettinger. Begge alternativene ovenfor støtte 

an mot det jeg ovenfor kalte strukturelle grenser for statens politikk, knyttet til akkumulasjon 

og legitimitet: Å holde seg til de gjeldende rettsreglene kunne føre til sammenbrudd av 

banksystemet (og dermed undergrave både akkumulasjon og legitimitet), mens ytterligere 

kapitaltilførsel dels ville vært nytteløst eller ineffektivt (akkumulasjon), dels i strid med et 

demokratisk flertall (legitimitet) (og kunne i 1923 dessuten ha vært statsfinansielt umulig 

(akkumulasjon)). Tilgjengelige tiltak for å redde bankene for å sikre akkumulasjon og/eller 

legitimitet, ville altså samtidig undergrave akkumulasjon og/eller legitimitet. 

Veien ut av denne situasjonen ble i begge tilfeller et radikalt skifte av strategi. 

Regjeringene tok i begge tilfeller initiativ til lovendringer som ga offentlige myndigheter både 

større makt og større ansvar for krisebankene. Det dreide seg om tiltak som både brøt (formelt) 

med gjeldende institusjoner og lovverket, og (innholdsmessig) med det vi har kalt et liberalt 

skille mellom offentlig og privat ansvar. 

I februar 1923 ble det i all hast utarbeidet og vedtatt en helt ny lov for å håndtere den 

akutte situasjonen, den såkalte administrasjonsloven. Formålet var å sikre en midlertidig 

løsning for krisebanken, som ikke skulle påføre staten uforutsigbare utgifter. Hovedpunktet var 

at banker som «midlertidig» var «kommet i betalingsvansker» unntas fra konkurs og akkord og 

isteden kunne søke om å settes under offentlig administrasjon av et styre oppnevnt at Norges 

Bank.539 De administrerte bankene kunne midlertidig fortsette sin virksomhet slik at man på 

sikt kunne avgjøre om de kunne drives videre, rekonstrueres eller avvikles. Alle innskudd ble 

bundet og kunne normalt ikke trekkes ut, og samtidig kunne banken ta imot nye innskudd som 

prioritet framfor gamle, og disse ble samtidig gitt en særlig statsgaranti. Administrasjonsstyret 

                                                 
539 Ot. prp. nr. 8 (1923). Midlertidig lov om tillegg til lovgivingen om akkordforhandlinger og konkurs, vedtatt av 

Stortinget 24. mars 1923. 
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hadde også fullmakt til å skrive ned den administrerte bankens egenkapital og krav fra 

kreditorer. Ved å settes under offentlig administrasjon ble krisebankene beskyttet mot tapping 

av innskudd og kunne vinne tid med sikte på å kunne komme tilbake i normal drift. 

Administrasjonsloven ga bankene unntak fra de rettsreglene som ellers gjaldt for 

insolvente private selskaper. Den satte dermed til side noen grunnleggende spilleregler for 

forholdet mellom kreditorer og debitorer i kapitalistiske markedsøkonomier. Bankenes 

kreditorer tapte midlertidig retten til sine tilgodehavender, slik at banker som ellers ville gått til 

konkurs, inntil videre kunne fortsette virksomheten, underlagt særskilte betingelser.540 Det mest 

radikale med loven var imidlertid at alle innskudd i de administrerte bankene ble midlertidig 

sperret. Hele denne juridiske konstruksjonen var et radikalt brudd med datidas klassisk liberale 

bankregime og markedsøkonomi. 

Denne midlertidige loven, som kun var tenkt som en akutt-løsning, fikk langt mer 

vidtgående konsekvenser enn planlagt. For det første ble det raskt klart at både 

Foreningsbanken og Centralbanken ble tvunget til å søke om offentlig administrasjon. Dette 

utløste (ikke overraskende) stor usikkerhet om kreditorenes juridiske stilling i disse og andre 

administrerte banker, og det oppsto økende mistillit til hele det norske banksystemet blant 

internasjonale bankkunder (Lie et al. 2016, 209). Regjeringen ga deretter statsgaranti til disse 

to bankenes kreditorer (men ikke til de øvrige administrerte bankene). Statsminister Berge kom 

også med en offentlig erklæring om statlig (likviditets)garanti for systemnødvendige banker 

(too big to fail): «institutter som er av stor betydning, og som er fullt gode for sine forpliktelser, 

vil få støtte til fortsettelse av sin virksomhet».541 

For det andre kom ordningen til å omfatte langt flere banker enn forutsatt. Når stadig 

nye banker fikk problemer, ble dette ikke lenger bare en unntaksordning, men omfattet en 

vesentlig del av banksektoren. I perioden 1923–28 var det så mye som 66 banker som ble satt 

under administrasjon, og tre av de seks største, Handelsbanken, Centralbanken og 

Foreningsbanken. Bare disse tre storbankene hadde året før kontrollert 25 prosent av de norske 

bankenes samlede forvaltningskapital. De administrerte forretningsbankenes 

forvaltningskapital tilsvarte i 1927 til sammen nesten halvparten av forretningsbankenes 

samlede forvaltningskapital (Engebretsen 1939, 104).542 

                                                 
540 De to største bankene som ble underlagt ordningen, fikk også utvidede statlige garantier. 
541 Sitert etter Lie et al. (2016, 211). Det innskutte forbeholdet, «som er fullt gode for sine forpliktelser», markerer 

en viktig forskjell fra situasjonen på 1990-tallet. Det betyr at banker med tapt egenkapital i utgangspunktet lå 

utenfor statens ansvarsområde. Mer om denne forskjellen mellom krisene i kapittel 8. 
542 Dette er riktig nok beregnet utfra forvaltningskapitalen på det tidspunkt bankene gikk under administrasjon, og 

mye av denne kapitalen var i realiteten tapt. 
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For det tredje var ordningen bare en løsning for banker som allerede var truet av 

konkurs, og bidro ikke til å stabilisere banksystemet som helhet, på lengre sikt. Myndighetene 

måtte derfor ganske snart gjenoppta andre former for ad hoc-støtte til enkeltbanker (se kapittel 

8 og 9). Situasjonen var på nytt dramatisk i 1927–28 med krise i to av de andre storbankene 

(Bergens Privatbank og DnC). 

For det fjerde, loven var tenkt bare som en midlertidig statlig beskyttelse mot 

kreditorene, for å avhjelpe en akutt likviditetskrise, i påvente av at panikken blant innskyterne 

roet seg. Men så godt som alle de berørte bankene hadde i realiteten tapt egenkapitalen og lot 

seg ikke rekonstruere, selv etter forlengelse av administrasjonsperioden. Av de 66 administrerte 

bankene kom bare seks tilbake i vanlig drift (Petersen 1982, 124). Regjeringen og Norges Bank 

ble dermed mot sin vilje på det meste sittende med kontroll over betydelige deler av 

banksektoren. 

Statens løsning på krisa i 1991 var som kjent en helt annen, men har likevel noen 

interessante likhetstrekk: Regjeringen foreslo en rekke radikale tiltak som ble vedtatt i 

Stortinget i november 1991. Det dreide seg om viktige endringer av eksisterende rettsregler 

som ga staten fullmakter som avviker kraftig fra et liberalt bankregime, slik man hittil hadde 

kjent det. Det ble åpnet for at SBF kunne gå direkte inn som aksjonær i forretningsbankene på 

midlertidig basis for å ivareta statens systemansvar. Statens Bankinvesteringsfond (SBIF) ble i 

tillegg opprettet med det formål å gå direkte inn som «investor på forretningsmessig 

grunnlag».543 Det mest radikale og kontroversielle tiltaket var imidlertid den lovendringen som 

ga regjeringen hjemmel til å skrive ned verdien av den private aksjekapitalen til null dersom 

«bare 25 prosent eller mindre av aksjekapitalen kan antas å være i behold».544 Aksjekapitalen 

kunne følgelig skrives ned til null til fordel for de statlige majoritetsaksjonærene uten at hele 

egenkapitalen var tapt, og uten tilslutning fra bankens styrende organer, og på tvers av etablerte 

prosedyrer for konkursbehandling, avvikling eller offentlig administrasjon. Dermed kunne 

staten gå inn som eier i bankene, uten at man samtidig indirekte subsidierte de private 

aksjonærene som ville dratt fordel av at banken ble drevet videre. Det ville ellers være umulig 

å «nulle» disse aksjene uten å gå omveien om offentlig administrasjon eller bankenes 

generalforsamling, noe som i begge tilfeller ville ha gjort planen om å stabilisere krisebankene 

vanskeligere (se nærmere diskusjon i kapitlene 8 og 9). 

                                                 
543 Formålet for SBIF var «å bidra med ansvarlig kapital til norske banker med utgangspunkt i forretningsmessige 

vurderinger». Jf. Lov om statens Bankinvesteringsfond, Innst. O. nr. 14 (1991–92), Ot.prp. nr. 8 og Ot.prp. nr. 10.   
544 Nytt tillegg til § 36 i Forretningsbankloven, vedtatt 29. november 1991. Innst. O. nr. 14 (1991–92). (For en 

grundig drøfting av lovendringen, se Dok. 17, 141–42.) 
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Hele denne krisepakken kan ses som et radikalt brudd med måten krisa inntil da hadde 

vært håndtert. Et av grepene var å innføre et skille mellom bankene (som omfattes av statens 

systemansvar) og bankens eiere (som fortsatt skulle bære risikoen for investert kapital). Staten 

fikk virkemidler til å skille mellom disse to oppgavene, for å kunne redde bankene uten å redde 

eierne. 

I desember 1991 hadde anslaget over utlånstapene i Fokus Bank og Kreditkassen økt 

ytterligere, og nye revisjonsrapporter tydet på at hele egenkapitalen var tapt. Med hjemmel i de 

nye lovbestemmelsene kunne staten (ved Statens Bankinvesteringsfond) skyte inn ny 

aksjekapital til begge bankene, og samtidig – dette var det radikale grepet – skrive den 

opprinnelige private aksjekapitalen i begge bankene ned til null. Og staten kunne gjøre dette 

utenom prosedyrene med offentlig administrasjon/avvikling eller vedtak i bankenes 

generalforsamlinger. Dermed sto den norske staten, representert ved de to fondene, som eier av 

to av de tre største forretningsbankene. 

For den tredje og største banken, DNB, var situasjonen i første omgang ikke akutt. Men 

banken hadde fortsatt for lav egenkapitaldekning, og var ikke i stand til å skaffe ny privat kapital 

(gitt økende tap og dårlig inntjening). DNB fikk tilført kapital fra de statlige fondene i flere 

omganger,545 og fra våren 1992 var de statlige fondene majoritetsaksjonærer, men ennå uten at 

den private aksjekapitalen ble nedskrevet. Etter ytterligere underskudd og kapitalbehov høsten 

1992 satte staten som forutsetning for ny kapitaltilførsel at den eksisterende aksjekapitalen ble 

nullet. Gitt dette presset vedtok bankens generalforsamling i mars 1993 selv å skrive ned den 

opprinnelige private aksjekapitalen til null, og staten ble dominerende eier også av DNB.546 

Den norske staten ble fra det tidspunktet stående igjen som eier av alle de tre landsdekkende 

forretningsbankene (som kontrollerte drøyt halvparten av bankenes samlede 

forvaltningskapital).547 I alt var det om lag 170 000 bankaksjonærer som satt igjen med 

verdiløse aksjer. I 1993 gikk SBIF også inn med en eierandel på 48 prosent i landets tredje 

største bank (og største sparebank), Sparebanken NOR.548 Dette brå skiftet i statens politikk fra 

å være uten eierandeler til å sitte med dominerende eierkontroll, var med andre ord langt fra 

                                                 
545 Samtidig tok myndighetene initiativ til å innlemme det kriserammede finansieringsselskapet Realkreditt i DNB-

konsernet, og sikret derved videre drift av dette foretaket. 
546 To måneder tidligere hadde regjeringen fått gjennom enda en tilføyelse i Forretningsbankloven som fungerte 

som et ris bak speilet. Regjeringen fikk ytterligere fullmakt til tvangsnedskriving av den private aksjekapitalen i 

krisebanker (dersom mindre enn 25 prosent av én enkelt kapitalklasse er i behold) (Endring av 

Forretningsbankloven, 8. januar 1993, paragraf 32, se Ot.prp. nr. 20, 1992–93.) For en nærmere drøfting, se Dok. 

17, 142–43. 
547 Den største av sparebankene, og tredje største norske banken, Sparebanken NOR, fikk også betydelig statlig 

kapitaltilførsel, men overlevde som privateid bank med et nødskrik (se kapittel 5). 
548 Lån til banken ble i 1994 konvertert til egenkapital, såkalt bail in (se kapittel 4). (Se også Wilse 2004.) 
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noen planlagt prosess, men skyldtes hovedsakelig mangel på bedre alternativer. Det kan ses 

som et særlig typisk tilfelle av «nationalisation by default». 

La meg oppsummere: Det var store forskjeller i hvilke tiltak som ble valgt i alle faser 

av krisa, og hvordan de endte: 1920-tallskrisa endte med offentlig administrasjon og gradvis 

avvikling av krisebankene, 1990-tallskrisa med videre drift og statlig eierskapittel.549 Men 

samtidig er det noen viktige strukturelle likheter. Begge krisene er utpregede motsigelsesfulle 

prosesser, der staten forsøkte å styre et felt den ikke hadde kontroll over. Begge viser hvordan 

stabilisering av liberale bankregimer krever tiltak som var utenkelige bare kort tid i forveien, 

og som brøt radikalt med liberale spilleregler. 

For det første kan vi snakke om motsigelse i den forstand at vi ser en glidning i retning 

av stadig mer radikale og improviserte tiltak, i tråd med Polanyis tese om re-embedding som 

«spontan og pragmatisk». Da krisene brøt ut, fantes det lovbestemmelser for slike situasjoner 

(hhv. konkurs/akkord og administrasjon/avvikling). Men disse viste seg å være uegnet, og man 

ble tvunget til å sette dem til side, til fordel for helt nye og uprøvde tiltak. Myndighetene ble 

med andre ord tvunget til å gjennomføre «unntaksordninger fra unntaksordningene». Det dreide 

seg i begge tilfeller om avvik fra styring i henhold til forutsigbare regler som ellers kjennetegner 

liberale regimer. 

For det andre dreide det seg i begge tilfeller om en glidning i tiltakenes innhold fra det 

jeg har kalt liberale til illiberale virkemidler. I starten forsøkte staten i begge tilfeller å utøve 

sitt systemansvar ved hjelp av virkemidler som var i samsvar med liberale reguleringsformer. 

Men under begge krisene ble man tvunget til å gå inn med former for støtte til insolvente banker 

som står i direkte motsetning til statens rolle i en liberal markedsøkonomi. Til slutt endte krisene 

med at dominerende forretningsbanker ikke lenger opererte som private, kapitalistiske foretak, 

men var satt under offentlig administrasjon eller statlig eierkontroll. Utfallet av begge krisene 

ble at offentlige myndigheter tok ansvar for konsekvensene av de private bankenes 

disposisjoner. Det dreide seg i begge tilfeller om en radikal dekommodifisering av store deler 

av banksektoren, som bryter fullstendig med et liberalt skille mellom stat og marked. 

Begge krisene viser det motsigelsesfulle ved statens systemansvar, at ansvaret for 

finansmarkedet i gitte situasjoner bare kan utøves med bryte med reglene som gjelder for dette 

markedet. I liberale bankregimer skal staten sikre finansiell stabilitet gjennom sin 

makroøkonomiske politikk og sin håndhevelse av universelle regler og tilsyn, og der det er et 

                                                 
549 Som jeg kommer tilbake til nedenfor, ble den videre utviklingen enda mer forskjellig. De nevnte reformene i 

1991 lyktes raskt med å stabilisere hele banksystemet. I 1923 var det innledningen på ytterligere fem år med 

bankkrise (selv om situasjonen aldri ble like akutt). 
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klart skille mellom offentlig og privat ansvar. Men i tilfelle av akutte bankkriser kan 

systemansvaret bare ivaretas ved å bryte med dette skillet. Det er dypt ironisk at staten i denne 

typen regimer, nettopp som følge av at den hadde gitt avkall på direkte styring av 

kredittmarkedene, ble tvunget til langt sterkere direkte og illiberale inngrep overfor 

banksektoren (offentlig administrasjon, nasjonalisering) enn det som gjelder selv i perioder med 

repressed finance. 

c) Statseide banker i liberale bankregimer 

Begge krisene oppsto innenfor det jeg har kalt liberale bankregimer, som et resultat av at disse 

formene for indirekte styring av bankene hadde sviktet. Og som vi har sett, førte de til at staten 

måtte sette fundamentale markedsmekanismer ut av spill. Isteden ble offentlige organer (riktig 

nok på helt ulike måter) sittende med formell kontroll over store deler av den private 

banksektoren. Staten endte altså opp med en rolle som var fullstendig i strid med disse liberale 

regimene, der dens direkte makt over bankene med ett slag hadde vokst til historisk ukjente 

høyder. Førte dette til endringer av disse regimene og en overgang til mer direkte styring med 

banksektoren? Og hvis ikke, hvordan håndterte staten denne kombinasjonen av direkte kontroll 

og liberal indirekte styring av bankene? 

Nasjonaliseringen av bankene i 1991−1993 var så omfattende at det ser ut til å savne 

sidestykke i nyere vestlig historie. Staten endte som eier av alle de tre landsdekkende norske 

forretningsbankene, i tillegg til at den hadde eierposter i en rekke andre større banker.550 

Eierskapet ble forvaltet av de statlige fondene (SBF og SBIF), men disse var direkte underlagt 

Finansdepartementet og dermed gjenstand for potensielt direkte politisk styring. Siden de 

statseide bankene utgjorde mer enn halvparten av banksektoren, hadde staten også en enorm 

potensiell markedsmakt over hele bank- og kredittsektoren. 

Som vi har sett, førte også administrasjonsordningen på 1920-tallet til at vesentlige deler 

av banksektoren (og som sagt tre av de seks største forretningsbankene) ikke lenger var 

kontrollert av sine private eiere. De administrerte bankene fortsatte ordinær drift og mottok nye 

innskudd (med særskilt statsgaranti), samtidig som de var underlagt administrasjonsstyrer (som 

etter fullmakt fra Stortinget var) oppnevnt av Norges Bank, etter bestemmelsene i 

administrasjonsloven. 

                                                 
550 Sparebanken NOR (48 prosent), Samvirkebanken (32 prosent (til 1992)), Bergens Skillingsbank (13,9 prosent), 

Oslobanken (18,5 prosent (til 1992)) og en rekke andre sparebanker (Wilse 2004). 
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Selv om statens engasjement i begge tilfeller var tenkt som midlertidige ordninger, varte 

de i en årrekke. Den opprinnelige planen i 1923 var at de administrerte bankene skulle 

rekonstrueres eller likvideres i løpet av kort tid. Dette viste seg imidlertid å være helt urealistisk, 

bl.a. fordi nesten samtlige av dem viste seg å være håpløst insolvente. Loven måtte derfor 

revideres i 1925, med åpning for en mer langsiktig avvikling.551 For den største banken, 

Centralbanken, gikk det 12 år fram til den ble endelig likvidert i 1935.  

Også statens eierskap på 1990-tallet ble langvarig. Selv om de tre bankene igjen gikk 

med overskudd fra 1993, gikk det enda 3–6 år før full reprivatisering av Fokus Bank (1996) og 

Kreditkassen (2000). Når det gjelder DNB, ble staten (etter en delvis privatisering) sittende med 

47 prosent av aksjene, og senere (2004–05) redusert til 34 prosent, såkalt negativ kontroll, en 

posisjon den fortsatt har i 2018. (Om denne prosessen, se f.eks. Wilse 2004; Knutsen 2007; 

Ekberg og Vatnaland 2002.) 

Men paradoksalt nok var ikke denne nyvunne maktposisjonen en del av en plan om 

politisk styring av banksektoren, snarere tvert imot. Verken på 1920-tallet eller 1990-tallet 

hadde regjeringene (eller deres støttepartier på Stortinget) noe program om økt statlig styring 

eller (langt mindre) om demokratisk kontroll over banksektoren. Når det gjelder 1920-tallet, er 

ikke dette overraskende, gitt hegemoniet til liberal økonomisk politikk blant partiene på 

Stortinget og ikke minst i Finansdepartementet og Norges Bank. De sosialistiske partiene på 

sin side (med sine programmer om sosialisering av bankkapitalen) inngikk ikke i noen 

potensiell regjeringskonstellasjon og hadde minimal politisk innflytelse.552 

På 1990-tallet ble nasjonaliseringen gjennomført av en regjering utgått av 

Arbeiderpartiet (med støtte i Stortinget fra mellompartiene og SV). Men heller ikke her lå det 

noe politisk prosjekt til grunn for eierskapet utover å stabilisere banksektoren. Arbeiderpartiet 

hadde allerede i 1948 forkastet planen om en omfattende nasjonalisering av bankene (Knutsen 

2007, 291) (og nøyde seg isteden med «kredittsosialistiske» reguleringer). Det nye initiativet 

på begynnelsen av 1970-tallet om en radikal demokratisering (såkalt «deprivatisering») av 

bankene ble i hovedsak oppgitt på slutten av 1970-tallet (og reversert av Høyreregjeringen i 

1981), og Arbeiderpartiet bidro isteden aktivt til dereguleringen av sektoren fra 1978.553 Når 

                                                 
551 Se Ot.prp. nr. 28, Innst. O. XVIII. 
552 I 1923 sto den sosialistiske opposisjonen (DNA og Sosialdemokratene) for en linje med sosialisering av 

bankene, men hadde kun 37 av 150 representanter og inngikk ikke i noen mulig regjeringskonstellasjon. De hadde 

heller ikke noe alternativt reformistisk program for sterkere statlig regulering av bankene innenfor en kapitalistisk 

økonomi (se f.eks. Notermans 2000). Som vi skal se i kapittel 9 fikk de riktig nok flertall for etablering av et 

selvstendig bankråd, men dette fikk ingen større betydning. Se nærmere diskusjon av den politiske konteksten i 

kapittel 9.  
553 Se Knutsen (2007, 275) for en nærmere drøfting av denne prosessen. 
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nasjonaliseringen som en følge av krisa likevel var et faktum, kunne man ha tenkt seg at den 

ble fulgt opp av forslag om større demokratisk kontroll over banksystemet. Men i 1991−93 var 

dette ikke noe tema i stortingsdebattene.554 Det er slik sett en dyp historisk ironi i at staten, 20 

år etter at planen om demokratiseringen av bankene ble lansert, ble sittende med enormt mye 

større direkte kontroll over banksektoren enn det som lå i selv de mest radikale av disse 

forslagene. 

Verken på 1920-tallet eller 1990-tallet var det på tale at staten skulle bruke kontrollen 

over bankene til å fremme andre politiske målsettinger, slik som politisk styring av rentenivået, 

sanering av gjeld til bestemte grupper av låntakere eller kanalisering av kreditt til politisk 

prioriterte formål. Staten ønsket heller ikke å bruke sin eierkontroll til å drive én eller flere av 

bankene på liknende måte som statsbankene. I begge tilfeller ble det tvert imot sett på som 

avgjørende at statens kontroll over krisebankene skulle ha minst mulig betydning. Det ble lagt 

stor vekt på å etablere klare institusjonaliserte skiller mellom statens politiske rolle og dens 

rolle som økonomisk aktør. På 1920-tallet ser dette ut til å ha vært en selvfølgelig forutsetning 

for administrasjonsordningen. Denne ble derfor, i likhet med det meste av krisehåndteringen, 

lagt i hendene på Norges Bank (på tross av bankens vilje).555 Ordningen var basert på den 

liberale rettsstatens håndtering av konkurser, der administrasjonsstyrene skulle beskytte 

innskyternes og kreditorenes eiendomsrettigheter, og der andre hensyn var underordnet dette. 

Ettersom planen med å få bankene tilbake i fri virksomhet viste seg å være helt urealistisk, kom 

de realiteten til å fungere på liknende måte som bestyrere av konkursbo, eller som selskap drevet 

videre av sine kreditorer (Petersen 1982, 123ff.).556 

På 1990-tallet var det et viktig prinsipp at statens eierskap gjennom SBF og SBIF skulle 

utøves «med utgangspunkt i forretningsmessige vurderinger».557 Riktig nok var det en uttalt 

målsetting at staten skulle sikre nasjonalt eierskap av bankene, men bankene skulle drives «som 

om» de var private: «Det forutsettes at det statlige medeierskapet baseres på at bankene skal 

drives på et ordinært forretningsmessig grunnlag … og slik at statlig og privat eierkapital kan 

oppnå en forretningsmessig forrentning» (Innst.S. nr. 213, 1993–94, 21). Det er rimelig å anta 

at en viktig forutsetning for dette var at det, til forskjell fra på 1920-tallet, (og i enda større grad 

                                                 
554 SV fremmet riktig nok noen forslag til strengere bankreguleringer, begrensninger i lederlønninger mv. 
555 Norges Bank ønsket av formelle grunner at administrasjonsstyrene skulle oppnevnes av Finansdepartementet 

(se Lie et al. 2016, 205–6). 
556 Arbeiderpartiet kom i forbindelse med behandling av loven f.eks. med et forslag om å garantere for et 

minstebeløp pr. innskyter i krisebankene, men dette ble avvist (Innst. O. nr. 68, 1923). Om praktiseringen av 

ordningen, se Petersen (1982, 120ff., 212ff.). 
557 Lov som SBIF, § 1. 
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enn i andre OECD-stater) var etablert en praksis med staten som dominerende eier av store 

kapitalistiske foretak. Staten hadde i hele etterkrigstida fungert som en tilbaketrukket, strategisk 

eier, som ikke la seg opp i forretningsmessige beslutninger, kjent som den såkalte Hydro-

modellen.558 Statens eierskap i de tre storbankene kan dels ses som en videreføring av dette, 

men med en mer eksplisitt nyliberal innretning: Statens eierskap av bankene skulle uttrykkelig 

være midlertidig, og i enda mindre grad underlegges politiske hensyn.559 Det ble lagt stor vekt 

på at eierskapet ikke skulle utøves direkte av Finansdepartementet, men lagt til de to relativt 

uavhengige fondene, og fondenes eierstyre skulle (som i privateide kapitalistiske selskaper) 

bare utøves gjennom generalforsamlingen (Ibid.). Det ble også lagt vekt på at eierskapet skulle 

fremme kostnadseffektiv drift. De statlige fondene skulle stille direkte krav om tiltak for å 

«styrke driftsøkonomien», og indirekte bidra til effektiv markedskonkurranse ved å 

opprettholde alle de tre statseide storbankene som selvstendige konkurrerende selskaper (der 

staten som eier «konkurrerer med seg selv»).560 Staten som eier skulle m.a.o. forsøke å realisere 

den effektiviseringen av bankene de private eierne mislyktes med på 1980-tallet. 

Dette betød å skille skarpt mellom ulike statlige roller: «Det er av stor betydning at 

myndighetene skiller mellom oppgaven å forvalte aksjene i bankene [og] oppgaven å utarbeide 

lover og regler for finansnæringen og å føre tilsyn …»561 (St.meld. nr. 39, 1993–94, 13). På den 

ene side skulle staten drive bankene «som om» de var uavhengige private kapitalistiske foretak. 

Statens rolle som aksjeeier i bankene skulle, i tillegg til å sikre nasjonalt eierskap til de to største 

bankene, være styrt av hensynet til å maksimere utbytte av statens investeringer.562 På den 

annen side (og til forskjell fra den klassiske liberale epoken på 1920-tallet) skulle statens 

systemansvar styrkes. Først og fremst dreide det seg om en styrking av (og fortsatt uavhengig 

stilling for) Kredittilsynet som tilsynsmyndighet. Dette kan ses som et (nyliberalt) skille mellom 

stat og marked innenfor staten selv, et skille mellom «staten som stat» og «staten som 

kapitaleier». «Staten som stat» dreier seg om statens rolle for å sikre mest mulig effektiv 

markedskonkurranse i kombinasjon med finansiell stabilitet. Staten «som kapitaleier» skulle 

                                                 
558 Se f.eks. Grønlie (2006). 
559 Det var et viktig premiss allerede før nasjonaliseringen (høsten 1991) at det skulle være størst mulig 

konkurranse mellom bankene, og at private eiere burde inn igjen så snart som mulig (Lie og Venneslan 2012, 466). 
560 Se f.eks. Ot. prp. nr. 20, 1990–91, 12. 
561 Disse to oppgavene måtte igjen skilles fra oppgaven med «å utforme og gjennomføre den økonomiske 

politikken» (Ibid.). 
562 Staten som eier stilte høye krav til lønnsomhet og utbytte så lenge de kontrollerte de tre store 

forretningsbankene. Finansdepartementet/SBF kom f.eks. i 1992–93 med krav til ledelsen i Kreditkassen om 

«effektivisering, kapasitetstilpasning [les: nedskalering av virksomheten], rasjonalisering og andre tiltak» 

(Knutsen et al. 1998, 444–45). 
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styre bankene utfra bedriftsøkonomiske målsettinger alene og maksimere profitt for staten som 

eier. 

Statens nye rolle som dominerende administrator/eier førte heller ikke til endringer i 

bankregimene som helhet. Både på 1920-tallet og 1990-tallet ble de eksisterende reguleringene 

av bankene i hovedsak videreført. I kjølvannet av 1920-tallskrisa vedtok Stortinget riktig nok 

en ny lov om aksjebanker (som trådte i kraft fra 1925) med innføring av bl.a. en (permanent) 

konsesjonsordning, egenkapitalkrav, krav om spredning av risiko og et nytt felles statlig 

tilsynsorgan for både sparebanker og forretningsbanker. Men dette kan knapt kalles strukturelle 

endringer. Det dreide seg i hovedsak om å underlegge forretningsbankene de samme 

reguleringene som i lang tid hadde omfattet sparebankene (konsesjon, tilsyn mv.). Mer radikale 

forslag om styring av bankenes rentemargin frafalt, og det ble heller ikke noe krav om felles 

sikringsfond for forretningsbankene.563 Et vedtak om et eget Stortingsoppnevnt bankråd fikk 

minimal betydning (se kapittel 9). Det faktum at det på nytt ble en akutt krise i to storbanker 

våren 1928, og etter en kort stabil periode en ny systemkrise allerede i 1931–33, tyder på at 

disse lovreguleringene hadde begrenset effekt.564 Som vi har sett, førte heller ikke bankkrisa 

1923–28 til at Norge ga opp gullbinding av krona, som ble opprettholdt helt til den 

internasjonale gullstandarden langt på vei brøt sammen i 1931.565 

Den statlige overtakelse av bankene i 1991–93 førte heller ikke til noen strukturelle 

endringer av det nyliberale finansregimet. Politikken i ettertid kan tvert imot ses som en 

konsekvent videreføring av den liberaliseringen som var blitt innledet på slutten av 1970-tallet. 

Det var ingen forsøk på å gjeninnføre de virkemidlene som ble oppgitt på 1980-tallet, eller 

iverksatte andre former for re-regulering. Snarere ble liberaliseringen av finanssektoren 

forsterket utover 1990-tallet, bl.a. at forsikringsselskaper (med gjensidige eierformer) og 

sparebankene fikk anledning til å innføre eierformer som lå nærmere ordinære aksjeselskaper 

(Knutsen 2007, 560; 578).566 

Hvorfor førte ikke krisene til endringer i de bankregimene som produserte dem? 

Spørsmålet ligger i utkanten av dette prosjektet, men jeg skal helt kort antyde noen svar. Som 

                                                 
563 Et eget sikringsfond for Sparebankene ble lovfestet i 1924, men ble ikke operativt før mange år senere (Knutsen 

2007, 239). 
564 Knutsen og Ecklund (2000, 123) hevder riktig nok at situasjonen forut for krisa i 1931 ville vært enda verre 

uten etableringen av Bankinspeksjonen i 1925. 
565 Sammenbruddet av den internasjonale gullstandarden 1931–33 kan også regnes som slutten på det klassisk 

liberale bankregimet. Men mye taler for å betrakte 1930-åra som en overgangsperiode og at et nytt bankregime 

ble innledet etter andre verdenskrig, i sammenheng med helt nye former for overordnet statlig markedsstyring (Lie 

2012, 72ff.). 
566 Jf. også liberaliseringen av konsesjon for utenlandske selskaper, reduksjon av statsbankenes rolle og 

reprivatisering av de statseide bankene. 
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jeg var inne på, hadde de eksisterende bank- og kredittreguleringene oppslutning i de 

hegemoniske delene av statsapparatet (Finansdepartementet og Norges Bank) og på tvers av de 

politiske partiene. Verken 1920-talls- eller 1990-tallskrisa førte til at de etablerte ordningene 

ble vesentlig utfordret i den politiske offentligheten. Det var bred politisk enighet om at det 

nyliberale bankregimet ga bedre vekstbetingelser for økonomien enn det man hadde forlatt i 

løpet av 1980-tallet.567 I dette tidligere (organiserte) regimet var spørsmål som rentenivå, 

bankstruktur og kredittrammer på en helt annen måte politisert og utsatt for legitimeringspress. 

I det nyliberale regimet var derimot sentrale deler av penge- og kredittpolitikken i langt større 

grad koplet fri fra vedtak i Stortinget og fra legitimering i offentligheten, og i stor grad overlatt 

til «selvlegitimerende» markedsmekanismer og Norges Banks teknokratiske beslutninger. Selv 

om statens handlingsrom var mindre, ga denne politiseringen likevel statsapparatet bedre 

styringsmuligheter i hvert fall på kort sikt.568 

At det ikke ble noen omlegging av bank- og kredittpolitikken må i begge periodene også 

ses i lys av samtidas internasjonale valuta- og finanssystemer (jf. diskusjonen i kapittel 6). I 

begge periodene var Norge koplet til valutasystemer der kapitalkontroll var avskaffet og der 

bankene var tett integrert i transnasjonale finansnettverk. Dette satte klare grenser for hvilke 

nasjonale bankreguleringer som kunne innføres uten å risikere kapitalflukt og problemer for de 

norske bankenes internasjonale operasjoner. I 1992 sluttet Norge seg dessuten til EØS, noe som 

satte klare grenser for særnorske reguleringer av finanssektoren, og tvert imot stilte krav om 

ytterligere liberalisering.569 

Dette argumentet bekreftes hvis man sammenlikner med bankkriser i andre vestlige land 

i de samme periodene, som heller ikke førte til systemendringer. (Se også nærmere diskusjon i 

7.2.) Ingen andre av de statene som opplevde bankkriser på 1920-tallet, la om pengepolitikken 

eller innførte omfattende bankreguleringer. Vesentlig strukturelle endringer skjedde først som 

en følge av krisene og ikke minst oppløsningen av gullstandarden på 1930-tallet. Det samme 

gjelder de kriserammede landene på 1980- og 1990-tallet som, i likhet med Norge, møtte 

bankkrisene med effektive statlige intervensjoner og der krisebankene i hovedsak ble drevet 

videre uten tap for innskyterne, men uten å føre til radikale reformer i banksektoren.570 

                                                 
567 Se f.eks. St.meld. nr. 39, 1993–94, kapittel 9. 
568 Politisering av eierskapet ble imidlertid et problem i forbindelse med reprivatiseringen av bankene på slutten 

av 1990-tallet. Da gjorde det seg gjeldende motstridende politiske hensyn: bankstruktur, nasjonalt eierskap og 

salgsinntekter. (Om denne prosessen, se Ekberg og Vatnaland 2003; Knutsen 2007, 575–78.) 
569 Bl.a. lettere adgang til å etablere filialer for utenlandske finansforetak og generell harmonisering av 

rammevilkårene for finansnæringen (se f.eks. St.meld. nr. 39, 1993–94, 112–13). 
570 Om ettervirkningene av den globale krisa 2007–10, se kapittel 10. 
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Men utfallet i Norge med full nasjonalisering av krisebankene skiller seg fra løsningene 

i de fleste andre land, med statlige innskuddsgarantier (USA), bailouts uten nasjonalisering 

(Japan), etablering av bad bank (Sverige) osv. (jf. kapittel 4). Men på lengre sikt ble den norske 

staten likevel ikke sittende igjen med større politisk makt over banksektoren enn i disse 

landene.571 Den viktigste forskjellen ble paradoksalt nok den økonomiske nettogevinsten som 

tilfalt staten etter salg av bankaksjene. Den norske staten viste seg her uintendert som en 

vellykket finansinvestor. Staten tok en risiko ingen andre investorer var villige til å ta, og sikret 

seg kontroll over selskaper til «fire-sale»-priser, og høstet deretter en pen salgsgevinst når 

bankene igjen gikk med overskudd. Dette er enda et eksempel på historisk ironi: En aksjon som 

var utelukkende politisk motivert og ikke økonomisk begrunnet, viste seg som det motsatte, å 

være økonomisk lukrativ, men uten varige politiske konsekvenser. Men dette er bare 

tilsynelatende et paradoks: Målet med statsovertakelsen var å sikre en velfungerende privateid 

banksektor, noe man lyktes med å realisere: Staten fungerte etter planen som en nyliberal 

«market maker of last resort».572 

For å oppsummere, begge intervensjonene kan ses som radikale inngrep for å sikre 

status quo, som brudd for å sikre kontinuitet, som illiberale midler for å fremme liberale mål. 

Men det betyr også at de bankregimene som lå til grunn for krisene, ble videreført.573 De samme 

strukturelle motsigelsene mellom staten og bankene vedvarte, og la grunnlaget for nye kriser. 

Etter toppunktet av krisa og innføringen av administrasjonsordningen i 1923 gikk det ytterligere 

fem år før krisa var avsluttet, og deretter oppsto det en ny systemkrise allerede i 1931–33. På 

1990-tallet fortsatte utviklingen i retning av deregulering og internasjonalisering av 

finanssektoren, en utvikling som ledet fram til den neste store finanskrisa i 2007−2011 (se 

kapittel 10). 

 

 

                                                 
571 Tvert imot kan vi si at siden store deler av den norske banksektoren er kontrollert av konserner med hovedkontor 

i Sverige (Nordea) og Danmark (Den Danske Bank), har den norske staten mindre makt. 
572 Jf. W. Buiter i Financial Times, mars 2008, sitert i Panitch og Gindin (2010, 384). 
573 Det er interessant å merke seg at dette likner de politiske ettervirkningene av finanskrisa i 2007–10. Det skjedde 

heller ikke da (med unntak av Island) noen radikal re-embedding av bank- og finanssystemet (og langt fra noen 

regimeendring) i de statene som ble hardest rammet, og i minst grad i de dominerende statene, USA og 

Storbritannia. (Se f.eks. Mirowski 2013, 239ff.; Kolb 2011, 260ff.; Johnson og Kwak 2010, kap 7.) 
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7.2 Forskjeller: Strukturell avhengighet –                                
press til å intervenere? 

Selv om håndteringen av krisene var preget av samme typer motstridende hensyn, var likevel 

virkemidlene, og ikke minst effekten, helt ulike. Jeg skal se nærmere på noen forskjeller i 

statens handlingsbetingelser mellom de to epokene som kan bidra til å forklare disse 

forskjellene.574 

a) Strukturell avhengighet og krisehåndtering 

Jeg diskuterte ovenfor (kapitlene 4 og 6) det jeg kalte strukturell avhengighet mellom staten og 

bankene, og hvordan dette kan forklare statens rolle i bankkriser. Kapitalistiske stater er utsatt 

for press om å intervenere for å forhindre at krisene undergraver betingelsene for akkumulasjon 

og legitimitet. Videre var jeg inne på at banksektorens rolle i det nyliberale regimet har økt, og 

at også statens strukturelle avhengighet av bankene dermed har blitt større. Jeg formulerte også 

en hypotese om at når banksektorens betydning i samfunnet øker, blir konsekvensene av 

bankkriser mer alvorlige for staten, slik at staten også blir mer sårbar for bankkriser, og har et 

større strukturelt press til å intervenere i kriser (jf. figur 6.3, kapittel 6).575 Jeg skal ta 

utgangspunkt i denne hypotesen for å forklare en viktig forskjell mellom de to krisene: Dersom 

statens avhengighet av bankene var langt større på 1990-tallet enn på 1920-tallet, vil det i så 

fall kunne forklare hvorfor den norske staten på 1990-tallet grep inn mer effektivt. 

Noen forskjeller i krisetiltak var særlig påfallende: For det første var det store forskjeller 

i spørsmålet om opphør av ordinær drift. Under de første åra av 1920-tallskrisa forekom en 

rekke regelrette bankkonkurser, og etter hvert ble krisebankene satt under offentlig 

administrasjon.576 De to storbankene som ble satt under administrasjon våren 1923, disponerte 

nesten en tredel av forretningsbankenes forvaltningskapital. Under 1990-tallskrisa åpnet ikke 

                                                 
574 Én viktig forklaring på dette er åpenbart forskjeller i statens evne, dens kapasitet for å intervenere tidlig, noe 

jeg skal se bort fra her og isteden behandle nærmere i neste kapittel. Tema her er ikke så mye statens egen evne 

som dens ytre betingelser, ikke om den var «i stand til» å intervenere, men snarere i hvilken grad den var «tvunget 
til» å intervenere. 
575 Det er også mulig å gi et visst statistisk belegg for denne hypotesen. IMF (Laeven og Valencia 2012) har 

beregnet de gjennomsnittlige effektene av bankkriser på økonomisk vekst og offentlig gjeld for alle systemiske 

bankkriser 1970–2011 og funnet at konsekvensene er 30–40 prosent mer alvorlige for «advanced» enn for 

«emerging economies». Disse to kategoriene kan ha noe relevans for Norge hhv. på 1920-tallet og 1990-tallet. 

Analysen tar ikke hensyn til omfanget av statlige intervensjoner, men utfra dataene om de enkelte krisene er det 

mye som tyder på at disse forskjellene gjelder til tross for at gruppen av «advanced economies» intervenerte mer 

effektivt. 
576 Situasjonen i Norge var her ikke ulik bankkriser i andre vestlige land i mellomkrigstida, der bankkonkursene i 

USA 1930–33 var de mest ekstreme tilfellene. 
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lovverket for konkurser, og også opphør av normal drift gjennom offentlig 

administrasjon/avvikling forekom bare i to marginale tilfeller. Mens «too big to fail-doktrinen» 

på 1920-tallet bare forhindret regelrette konkurser i storbanker, gjaldt det på 1990-tallet å sikre 

videre drift i samtlige banker, uansett størrelse.577 For det andre, til forskjell fra 1990-tallet, 

fungerte ikke Norges Bank på 1920-tallet som lender of last resort på en så effektiv måte at det 

hindret enhver form for bankpanikk. For det tredje forekom det store tap av innskudd under 

1920-tallskrisa (ca. åtte prosent av innskuddsmassen). På 1990-tallet var det kun bankenes 

aksjonærer som måtte ta tap, mens innskyterne (og andre kreditorer) ble sikret normal 

avkastning. For det fjerde ble store innskudd og andre fordringer på 1920-tallet sperret i de 

administrerte bankene i årevis, mens situasjonen i 1991–92 raskt ble avklart gjennom statlig 

overtakelse. En femte gjennomgående forskjell var at myndighetene på 1920-tallet i hovedsak 

håndterte krisene i hver enkelt bank for seg, mens de på 1990-tallet behandlet banksektoren 

som et helhetlig system. (Disse forskjellene blir nærmere beskrevet i kapittel 8.) 

 

 

 Nasjonaliserte 
banker 

Bank-
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Bank-
konkurser 

Off. adm./ 
avvikling 

Sperring 
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Tap av 
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garantier 
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tallskrisa 

ingen flere 
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6 73 i 66 adm. 

banker 
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Bare for 

solvente 

banker 

1990-
tallskrisa 

3 største 

forr. banker 

ingen ingen 2 Ingen Ingen Generell, 

ubegrenset 

 

Tabell 7.2. To norske bankkriser: Forskjeller i krisetiltak og -effekter  

 

Problemstillingen er altså om disse forskjellene i statens intervensjoner kan forklares på 

bakgrunn av forskjeller i strukturell avhengighet, som et resultat av mekanismene som er 

antydet ovenfor (jf. figur 6.3)? Hvis vi sammenlikner med andre bankkriser i samme perioder, 

ser vi samme type forskjeller mellom de to periodene. Den norske krisehåndteringen på 1920-

tallet har mange fellestrekk med den i andre vestlige land på 1920-tallet. I bl.a. Danmark, 

Sverige og Nederland fant det også sted omfattende statlige intervensjoner som likevel ikke 

                                                 
577 På 1990-tallet var det som nevnt ovenfor bare den knøttlille Norion bank som ble satt under offentlig 

administrasjon, mens bare den middels store Oslobanken ble avviklet. Staten bidro også til å hindre konkurs i flere 

finansieringsselskaper gjennom fusjon med banker (Nevi, Realkreditt). På 1920-tallet vurderte Norges Bank fra 

tilfelle til tilfelle om den ønsket å bidra til videre drift – eller akseptere avvikling eller konkurs eller, senere, 

offentlig administrasjon. 
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kunne forhindre et tosifret antall bankkonkurser og betydelige tap for innskyterne (Petersen 

1982, 77–84; Jonker og Van Zanden 1995, 79–80; Hansen 1996).578 

Tilsvarende er håndteringen av den norske 1990-tallskrisa ikke ulik de andre 

bankkrisene i OECD-området på 1980- og 1990-tallet (og tilsvarende ulik den norske krisa på 

1920-tallet) (se f.eks. Laeven og Valencia 2012; Østrup 2008, kapittel 4; Dok. 17, 254ff.). 

Under de parallelle krisene i Sverige og Finland sørget myndighetene for videre drift av 

samtlige krisebanker (som selvstendige eller i fusjon med andre), og der staten og de private 

aksjonærene bar tapene.579 Krisa i Frankrikes største bank (Crédit Lyonnaise) i 1991 endte med 

at banken ble nasjonalisert med store tap for staten. Krisa i det amerikanske sparebanksystemet 

på 1980-tallet ble også møtt med effektive statlige tiltak, bl.a. ved at føderale myndigheter 

garanterte for samtlige innskudd. Det er også relevant å sammenlikne med de mange nasjonale 

bankkrisene som oppsto i kjølvannet av den store internasjonale finanskrisa i 2007–11, der 

strategiene var de samme.580 I alle disse krisene sørget de involverte statene for at ingen større 

banker gikk konkurs, og at ingen innskytere tapte penger. Hvis vi derimot ser på nyere 

bankkriser utenfor OECD-området i framvoksende økonomier, er det større likheter med 

krisehåndteringen i Norge på 1920-tallet.581 

Dette taler for at forskjellen mellom de norske krisestrategiene ikke primært bør 

forklares med forhold som er særegne for Norge og den norske staten, men har å gjøre med 

strukturelle forskjeller mellom det jeg kalte et klassisk liberalt og et nyliberalt bankregime. 

Regelen ser altså ut til å være at stater på minst samme utviklingsnivå som Norge på 1990-tallet 

ikke tillater banker å gå konkurs. 

Med utgangspunkt i denne historiske forskjellen kan det formuleres følgende 

kontrafaktiske hypotese:582 Hvis staten på 1990-tallet ikke hadde intervenert effektivt, men 

åpnet for konkurser, innskuddstap og sperring av fordringer, langvarig usikkerhet osv., ville 

                                                 
578 På 1930-tallet også i Østerrike, Tyskland, Belgia og ikke minst USA. 
579 Dette betyr ikke at løsningene var de samme som i Norge. Begge steder brukte man i stor grad en såkalt bad 
bank-modell, der tapsbringende låneprosjekter ble løftet ut av krisebankene og håndtert av egne statlige organer, 

og banker forble i privat eie. Men denne forskjellen er ikke avgjørende i denne sammenhengen (se f.eks. Dok. 17, 

256ff.). 
580 Jeg foretar en nærmere sammenlikning med disse i siste kapittel. 
581 Blant annet foregikk det omfattende bankkonkurser og tap av innskudd under krisene i Russland (rubelkrisa 

1988–89), Argentina (1989–90) og Latvia (1995). Dette er land som har visse fellestrekk med utviklingsnivået av 

banksektoren i vestlige stater i den klassisk liberale epoken (se diskusjon nedenfor). 
582 Den allmenne formelen for slike kontrafaktiske hypoteser er «hvis ikke a, så ikke b». For Norge i 1991 gjelder 

altså: Hvis ikke effektiv statlig intervensjon, så ikke bankstabilitet. (Se f.eks. Sørensen 2004, kapittel III; Goertz 

og Mahoney 2012, 155ff.) Vanligvis er denne typen kontrafaktisk historieskriving brukt til å analysere subjektive 

beslutninger eller kontingente utfall av historiske begivenheter. Som vi skal se, argumenterer jeg her for at 

alternativet, «hvis ikke», av strukturelle grunner aldri ble vurdert. 
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effekten vært en dramatisk økonomisk og politisk krise, langt alvorligere enn den vi så på 1920-

tallet. Med andre ord, hvis den norske staten hadde intervenert like begrenset og med like store 

forbehold under 1990-tallskrisa som tilfellet var under 1920-tallskrisa, ville konsekvensene for 

den norske banksektoren, økonomien og samfunnet vært langt verre enn tilfellet var på 1920-

tallet. 

Det betyr på ingen måte at 1920-tallskrisa var uten alvorlige ringvirkninger. Krisa faller 

sammen med en økonomisk og politisk kriseperiode, med kraftig økonomisk tilbakeslag i 

1920–21, tilspisset klassekamp i 1921 og 1923–24 og en ustabil parlamentarisk situasjon i hele 

perioden 1920–28. Den verste nedgangen kom imidlertid som en direkte følge av den 

internasjonale krisa i 1920–22, som også var den utløsende årsaken til bankkrisa. Systemkrisa 

i bankene fra 1922 førte ikke i seg selv til noen markant økonomisk tilbakegang.583 På tross av 

vedvarende bankkrise 1920–28 var det, med unntak av året 1921, sammenhengende økonomisk 

vekst i hele denne perioden, selv om den var noe svakere enn gjennomsnittet for vestlige land.584 

Bankkrisa førte heller ikke til noen akutt politisk krise og var heller ikke i seg selv noe sentralt 

tema på Stortinget og i den politiske offentligheten (Lie 2012, 45ff.; Lie et al. 2016, 191ff.).585 

Min hypotese er at samme type krisehåndtering på 1990-tallet ville hatt langt mer alvorlige 

realøkonomiske og politiske ringvirkninger. Jeg skal undersøke dette via forskjellige omveier. 

b) Banksektorens relative betydning i 1922 og i 1991 

Jeg skal starte med å se nærmere på den «uavhengige variabelen» i modellen ovenfor. Stemmer 

det at banksektoren hadde en relativt større betydning på 1990-tallet enn på 1920-tallet? Jeg 

skal antyde noen svar ved hjelp av historisk statistikk og andre indikatorer på forskjeller i 

bankenes posisjon i samfunnet i de to periodene. Som nevnt (kapittel 5) befant norsk økonomi 

seg både 1920-tallet og 1990-tallet på omtrent samme utviklingsnivå (næringsstruktur, BNP-

nivå) som gjennomsnittet av vestlige kapitalistiske land (Feinstein, Temin og Toniolo 1997). 

                                                 
583 Derimot var det i likhet med i Danmark et konjunkturfall i 1926–27, som en direkte følge av en ny runde med 

hardhendt paripolitikk, den såkalte gullparitetsdepresjonen. 
584 BNP-vekst 1920–25 var i gjennomsnitt 2,6 prosent pr. år og ikke mye lavere enn i perioden 1915–20 (Knutsen 

og Ecklund 2000, 131; SSB, Historisk statistikk 1968). I hvilken grad den svake økonomiske utviklingen 1920–

25 må ses som et resultat av den realøkonomiske krisa som lå til grunn for bankkrisa, og i hvilken grad den skyldtes 

selve bankkrisa, er vanskelig å avgjøre. Som nevnt (se kapittel 5–6) er det uenighet blant økonomiske historikere 

om i hvilken grad pengepolitikken (og bankkrisa) var hovedproblemet, eller om den primært må ses som en effekt 

av konjunkturomslaget etter utlånsboomen 1914–20. 
585 Men som jeg kommer tilbake til, skapte bestemte sider ved regjeringenes håndtering av bankkrisa senere strid, 

og førte til både riksrettssak (1926–27) og regjeringskrise (1927). Men dette var først fire-fem år etter at bankkrisa 

var på sitt verste. Mer om dette i kapittel 9. 



258 

 

Norsk økonomi (kapittel 6) gikk også, mellom de to krisene, gjennom mange av de samme 

grunnleggende endringene som andre vestlige land når det gjaldt reguleringen av økonomien 

generelt og av banksektoren spesielt. De forskjellene jeg beskriver nedenfor, kan derfor også 

ses som typiske forskjeller mellom et liberalt og et nyliberalt bankregime. For enkelhets skyld 

konsentrerer jeg meg om situasjonen i Norge i henholdsvis 1922 og 1991, de to årene bankenes 

tap var størst, og da de mest omfattende statlige tiltakene ennå ikke var satt i verk (hhv. 

administrasjonslov og nasjonalisering). 

i. Banksektorens relative størrelse: Et enkelt mål på om bankene har fått en større 

betydning, er om de har vokst relativt til andre økonomiske sektorer. Den historiske utviklingen 

i forholdet mellom bankenes (spare- og forretningsbanker) forvaltningskapital og BNP er angitt 

i tabell 7.3. 

 

 Bankenes samlede 
forvaltningskapital som andel 
av BNP (prosent) 

1914 (før krigsboomen) 66 

1920 (utbrudd av 1920-tallskrisa) 103 

1935 (etter kriseperiodene) 77 

1977 (før liberalisering) 49 

1988 (utbrudd av 1990-tallskrisa) 89 

1993 (etter kriseperiode) 68 

 

Tabell 7.3. Relativ størrelse på en norske banksektoren i 1922 og 1991. 

Kilde: SSB, Historisk statistikk 1994. 

 

Disse tallseriene viser også at bankene spilte en viktig rolle under begge de 

oppgangskonjunkturene som ledet fram til de to krisene. Som vi ser, eksploderte bankenes 

forvaltningskapital i Norge under boomen som gikk forut for 1920-tallskrisa (jf. kapittel 5), for 

så å bli desimert i løpet av mellomkrigstida.586 Norge fulgte et liknende mønster som i resten 

av OECD-området i de samme periodene (se f.eks. Bordo 1986). En like sterk vekst i de norske 

bankenes relative størrelse fant sted fra 1978 og de følgende 10 åra, og også her hadde 

utviklingen klare paralleller med resten av OECD-området (se kapittel 6). Hvis vi tar hensyn til 

                                                 
586 Det skjedde ikke bare en reduksjon relativt til BNP, men også i absolutt forstand. Målt i faste priser nådde ikke 

bankenes samlede forvaltningskapital samme nivå før i 1939 (SSB, Historisk statistikk). 
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dette, er det mye som tyder at de norske bankenes relative størrelse sammenliknet med BNP 

var omtrent den samme ved utbruddet av de to krisene. 

Men denne tolkningen av statistikken kan problematiseres. For det første er det et stort 

metodeproblem knyttet til denne typen historisk statistikk. Selv om målene på bankenes 

størrelse skulle være sammenliknbare, gjelder ikke dette nødvendigvis målene på BNP. Som 

kjent er det store metodeproblemer knyttet til sammenlikning av BNP mellom land på ulikt 

utviklingsnivå, i første rekke knyttet til i hvilken grad det fulle omfanget av den såkalt uformelle 

økonomiske sektoren fanges opp i statistikken.587 En avgjørende forskjell mellom Norge på 

1920-tallet og 1990-tallet er nettopp størrelsen på de uformelle sektorene, som ikke inngår i 

BNP.588 Det er derfor grunn til å anta at den offisielle statistikkens tall for Norges BNP omfatter 

en langt mindre andel av økonomien på 1920-tallet enn tilfellet var på 1990-tallet. Det betyr 

også at tallene ovenfor om bankenes relative størrelse gir et feil bilde av deres rolle i økonomien 

som helhet. Hvis realøkonomien på 1920-tallet var langt større enn den offisielle statistikken 

tilsier, var også banksektoren relativt mindre.589 Det er derfor grunn til å anta at selve størrelsen 

på banksektor gjorde at presset til å intervenere var større på 1990-tallet. 

ii. Integrasjon mellom bank og samfunn. Det er imidlertid ikke nødvendigvis selve 

størrelsen på den samlede forvaltningskapitalen som er mest avgjørende for statens avhengighet 

av bankene. Da er det like viktig å se på hvor store deler av samfunnet som er integrert i 

pengeøkonomien og dermed direkte eller indirekte avhengig av bankenes tjenester. Hvis vi ser 

på bankenes virksomhet i det «halvt moderniserte» Norge på 1920-tallet, var den svært 

avgrenset, og knyttet til bestemte sektorer og sosiale klasser, sammenliknet med det «fullt 

moderniserte» 1990-tallet. Både økende utbredelse av kapitalistiske produksjonsforhold og av 

statlig pengeøkonomi bidro her til at bankene også fikk en langt viktigere rolle i samfunnet. 

Denne økte betydningen av bankene bekreftes av historisk statistikk. Når de norske bankenes 

                                                 
587 Dette er et særlig påtrengende problem i dagens utviklingsforskning, se f.eks. Jerven (2013). 
588 I 1922 var ca. 40 prosent av sysselsettingen i primærnæringene (mot bare seks prosent i 1991), som på denne 

tida hadde et betydelig innslag av uformell økonomi. I tillegg var det langt større uformelle sektorer også i alle 

områder av økonomien, for eksempel gjennom kvinners hjemmearbeid (mer enn en fjerdedel av befolkningen i 

arbeidsfør alder var husmødre og hjemmearbeidende kvinner). Landbruket ble riktig nok utover 1920-tallet i 

økende grad innlemmet i pengeøkonomien (bl.a. gjennom lånefinansierte investeringer), men gjeldskrisa i 

landbruket ble først et viktig tema mot slutten av 1920-tallet. 
589 Dette temaet har vært mye diskutert i forbindelse med spørsmålet om globalisering. Mange har argumentert for 

at norsk økonomi (i hvert fall på eksportsiden) var langt mer globalisert de første tiårene av 1900-tallet enn på 

1990-tallet (se f.eks. Thonstad 2001). Disse analysene tar imidlertid ikke hensyn til at den formelle økonomien 

(som globaliseringen måles som andel av) utgjorde en mye mindre del av, og var mindre integrert i, samfunnet 

som helhet omkring 1920. Bordo et al. (1999) konkluderer derfor med at USA (og andre vestlige stater) i dag er 

langt mer integrert i verdensøkonomien enn tilfellet var på begynnelsen av 1900-tallet, bl.a. fordi «trade and direct 

investments have opened up what a century ago were ‘non-traded’ sectors, such as services, retail trade, and public 

utilities, to international competition» (Ibid., 4). 
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utlån ble firedoblet fra 1914 til 1920 (jf. kapittel 5), skyldtes det i hovedsak utlån til 

næringslivskunder og særlig innenfor de bransjene som opplevde en eksportdrevet boom. 

Forretningsbankenes utlånstap under bankkrisa bekrefter dette, der 90 prosent av tapene (1920–

25) stammet fra handel, skipsfart og noen sentrale industrisektorer.590 Fra og med 1927 fins det 

offentlig statistikk over fordelingen av utlånene på ulike sektorer, som viser at (se tabell 7.4) 

nesten tre firedeler av bankenes samlede utlån da gikk til næringsformål.591 

 

 Industri, handel, 
skipsfart, 
primærnæringer 

Offentlig 
sektor 

1927: «Hus- og 
tomteeiere»  
1991: «Boligformål»  

Annen 
virksomhet 

1927 73 12 10 5 

1991 39 9 36 16 

 

Tabell 7.4. Bankenes utlån fordelt på formål 
Kilde: SSB, Private Aktiebanker 1927 og Statistisk Årbok 1992. Det er stor usikkerhet om i hvilken grad disse 

tallene er sammenliknbare. Dette gjelder særlig kategorien «Hus- og tomteeiere»/«boligformål» der mye tyder på 

at tallene fra 1927 i hovedsak omfatter næringsbygg, utleieboliger osv. 

 

Den eneste statistiske kategorien som også omfatter husholdninger, var «hus- og 

tomteeiere», som i 1927 utgjorde 10 prosent av bankenes samlede utlånsmasse, men dette dreier 

seg sannsynligvis i liten grad om lån til selveiende husholdninger (som i 1991), men 

hovedsakelig om kommersielle utbyggere. Det var dessuten nesten utelukkende sparebanker 

(ved siden av andre finansierskilder) som ga denne typen lån – når det gjaldt 

forretningsbankene, sto «hus- og tomteiere» for kun 0,5 prosent utlånene.592 Konklusjonen må 

være at husholdninger (og dermed også lønnstakere) var helt marginale som låntakere under 

1920-tallskrisa: «Disse lånetilbudene [forsikringsselskaper, offentlige fond og sparebanker] 

klarte likevel ikke å skape et finansielt grunnlag for en boligbygging av vesentlig omfang før i 

1930-årene» (Annaniassen 1991, 123). 

Kontrasten er stor til situasjonen i 1991, da husholdningene var den suverent største 

gruppen av låntakere både i forretnings- og sparebankene, og sto for så mye som 49 prosent av 

                                                 
590 Bankinspeksjonens arkiv, gjengitt etter Knutsen (1982, 244–45). Det fins dessverre ingen offentlig statistikk 

over fordelingen av bankenes utlån til ulike formål før 1927. 
591 SSB, Historisk statistikk. Slike opplysninger mangler i offentlig statistikk før 1927 og går heller fram av Norges 

Banks årsmeldinger. 
592 I perioden 1922–27 foregikk det en omfattende boligbygging i byene, og det er grunn til å anta at kategorien 

«hus- og tomteeiere» var enda lavere i 1922. Dette kan også leses ut av den enorme veksten til dette formålet 

1927–35. Utlånstap på boliglån ser også ut til å ha vært helt ubetydelig i perioden 1920–25. Det er ikke registrert 

som egen kategori i oversikten over utlånstap, men inngår i kategorien «andre tap» (6,5 prosent). 
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bankenes samlede utlån. Den alt overveiende delen av dette var boliglån (36 prosent av alle 

lån), og der låntakerne kom fra alle samfunnsklasser, også store deler av arbeiderklassen og de 

nye mellomlagene. 80 prosent av husholdningene eide (1988) egen bolig.593 Lønnsmottakere 

(husholdninger) har dermed gått fra å være helt marginale til å utgjøre hoveddelen av bankenes 

lånekunder.594 

En annen radikal utvidelse av bankenes rolle er knyttet til utbredelsen av lønnskontoer. 

I 1920 var privatpersoners innskudd i bankene begrenset til sparekonti.595 Lønnskonti ble for 

alvor utbredt i løpet av 1970-tallet, etter at avtale om lønnskonto og gratis bruk av sjekker ble 

en del av hovedavtalen mellom LO og NAF i 1969. Bankene fikk på denne måten også en ny 

rolle i alle typer betalingsformidling (sjekker, postgiro, bankgiro). I 1990 var hele den voksne 

befolkningen avhengige av lønns- og brukskonti for å kunne motta lønnsinntekter, både i privat 

og offentlig sektor, offentlige overføringer og betale skatt, og bankkonti var en forutsetning for 

å fungere ikke bare som økonomisk aktør, men også som borger av staten.596 Som en følge av 

dette var også statsapparatet selv i langt større grad direkte avhengig av de private bankene, 

ikke minst i forbindelse med kjøp av varer og tjenester. 

Til sammen innebærer dette en strukturell endring av forholdet mellom bank og 

samfunn: Med unntak for sparekonti, begrenset til sparebankene, spilte bankene på 1920-tallet 

en marginal rolle for det store flertallet av befolkningen. På 1920-tallet rammet bankkonkurser 

i hovedsak bedrifter og næringsdrivende, og bare indirekte de ansatte i disse foretakene. På 

1990-tallet ville det potensielt rammet alle sidene ved samfunnets «økonomiske infrastruktur», 

og statens press for å intervenere i bankkriser var følgelig et helt annet enn på 1920-tallet. 

                                                 
593 SSB, Boforholdsundersøkelsen 1988, tabell 18. Selv om den statlige husbanken fortsatt spilte en viktig rolle, 

var en økende andel av husholdningene avhengig av private banklån til boligformål. Jeg mangler imidlertid 

historiske data om dette. 
594 Denne økende relative betydningen av de norske bankenes utlån til husholdninger skyldes ikke bare veksten i 

utlån til denne gruppen, men også endringer i kredittmarkedet for bedriftskunder. Disse benyttet seg samlet sett i 

mindre grad av bankkreditt på 1990-tallet enn på 1920-tallet. Større foretak kunne lettere skaffe kapital gjennom 

andre kanaler enn lån i norske banker (bl.a. i utenlandske banker, aksjemarkedet, obligasjonsmarkedet osv.) 

(Knutsen 2007, 599ff.), og de norske bankene satt igjen med en mindre andel av de totale utlånene til næringslivet. 

Denne tendensen til at bankenes utlån i stadig større grad går til husholdninger og til eiendom, gjelder for hele 

OECD-området i etterkrigstida og særlig etter 1980 (se Turner 2016, kapittel 4). 
595 To tredjedeler av befolkningen hadde sparekonti, i all hovedsak i sparebankene. Fordi det ikke fantes offentlige 

pensjonsordninger, hadde denne typen bankinnskudd en viktig rolle. Men sparebankene opererte i hovedsak svært 

lokalt og var lite utsatt for de systemiske effektene som rammet forretningsbankene, i hvert fall i den perioden som 

analyseres her. 
596 Nye former for elektronisk betalingsformidling (bank- og betalingskort) kom også for fullt inn omkring 1990. 

En spesiell tvistesak fra midten av 1990-tallet illustrerer denne endringen: En Grimstad-borger insisterte på å betale 

sine kommunale avgifter i kontanter (framfor som kontooverføring), med henvisning til Norges Banks sedlers 

formelle status som lovlig betalingsmiddel. Kommunen nektet med henvisning til at den hadde lagt ned sin 

kassafunksjon allerede ti år tidligere. Saken gikk videre til Norges Bank og Forbrukerrådet (Dagbladet 6. august 

1996). 
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iii. Bankenes relative størrelse. Men statens strukturelle avhengighet av bankene er også 

bestemt av bankenes størrelse. Slik diskusjonen av too big to fail-mekanismen viste (jf. kapittel 

4), fører kapitalkonsentrasjon innad i banksektoren til at denne avhengigheten øker. På 1990-

tallet var strukturen i den norske banksektoren langt mer sentralisert enn tilfellet var på 1920-

tallet. De fire største norske bankene i 1991 hadde kontroll over 67 prosent av den samlede 

forvaltningskapitalen,597 mens den tilsvarende andelen i 1922 var 25 prosent.598 I 1991 

kontrollerte Norges største bank (DNB) 26 prosent, mens den største banken i 1922, 

Centralbanken, hadde en andel på åtte prosent. Krisen i de norske storbankene på 1990-tallet 

var med andre ord et langt større problem enn på 1920-tallet. 

En annen viktig forskjell var andelen små lokalbanker. I Norge var det i 1922 så mye 

som 173 forretningsbanker og 598 sparebanker, og det store flertallet av disse var svært små, 

med bare én eneste lokal avdeling og i hovedsak helt lokale kunder. Det var slike banker som 

først bukket under de to første åra av bankkrisa på 1920-tallet, og de økonomiske 

ringvirkningene her var svært begrensede (se Rygg 1950, 44ff.). I 1991 var antallet banker 

redusert til henholdsvis 22 forretningsbanker og 134 sparebanker.599 De bankene som fikk 

problemer under første del av 1990-tallskrisa (dvs. fram til årsskiftet 1990/1991), var også 

primært lokale banker, men likevel av en slik størrelse at hvis virksomheten opphørte 

(avvikling/administrasjon), ville det fått konsekvenser for langt flere kunder enn i de 

konkursrammede småbankene på 1920-tallet. 

iv. Intern integrasjon i banksektoren. En enda viktigere strukturell forskjell var 

imidlertid bankenes gjensidige avhengighet. Sammenliknet med 1920-tallet var bankenes 

virksomhet på 1990-tallet i langt større grad basert på gjensidige lån i det såkalte 

interbankmarkedet og i mindre grad på egne innskudd og kontantbeholdning.600 Sammenliknet 

med 1920-tallet var også egenkapitaldekning i forretningsbankene desimert fra 21 prosent 

(1920) til ca. fire prosent (1987).601 Opphevelsen av kapitalkontroll (jf. kapittel 6) førte til at de 

norske forretningsbankene utover 1980-tallet også gjorde seg mer avhengig av løpende innlån 

i transnasjonale pengemarkeder. I 1988 tilsvarte dette hele 23 prosent av forretningsbankenes 

utlån (Vale 2004, 12), mens det bare hadde marginal betydning på 1920-tallet (Skånland 1967, 

                                                 
597 Følgende banker etter størrelse: DNB, Kreditkassen, Sparebanken NOR og Fokus Bank. Se Finans Norge: 

Historisk statistikk: forretnings- og sparebankenes årsregnskaper. 
598 Følgende banker etter størrelse: Centralbanken, Den norske Creditbank, Foreningsbanken, Christiania Bank og 

Kreditkasse (SSB, Private Aktiebanker 1923.) 
599 Historisk statistikk fra Finans Norge og Sparebankforeningen. 
600 Se SSB, Historisk statistikk 1994. 
601 Se Skånland (1990, 203); Lie og Venneslan (2010, 471). Tilsvarende tall for sparebankene er ikke direkte 

sammenliknbare. 
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285; Gram 2011, 93). Dersom den generelle tilliten til det norske bankvesenet skulle bli 

svekket, kunne det rammet samtlige banker, som dermed ville fått vanskeligere tilgang til 

funding og til høyere priser (se Vale 2004, 12; Dok. 17, 39–40). (Se også nærmere drøfting 

nedenfor.) 

I sum betyr dette at banksektoren hadde fått en mer «systemisk karakter», og tillit til 

bankene dreide seg om tillit til den enkelte bank. På 1990-tallet kunne tap i én enkelt bank ha 

langt større potensielle konsekvenser også for alle andre banker. De norske bankene var dermed 

i mye større grad avhengig av systemisk tillit (jf. kapittel 4), både innad i det norske 

banksystemet og ikke minst utad når det gjaldt den internasjonale tilliten til dette systemet. 602 

Selv om det er vanskelig å si noe sikkert om disse historiske endringene i banksektorens 

relative betydning, er det altså mye som tyder på at sektoren i Norge (i likhet med hele OECD-

området) var langt viktigere for økonomien (og samfunnet) som helhet på 1990-tallet enn på 

1920-tallet, og dessuten at bankenes gjensidige avhengighet var langt større. 

c) Press til å intervenere i 1922 og 1991 

Vi kan vende tilbake til de kausale mekanismene i figur 6.3, og den «uavhengige» variabelen 

kan spesifiseres nærmere. Det jeg ovenfor kalte «økende betydning av banksektoren», kan altså 

knyttes til flere parallelle utviklingstendenser (jf. punkt i–iv). Jeg har argumentert for at 

bankkonkurser på 1990-tallet ville hatt konsekvenser for en langt større del av befolkningen 

enn på 1920-tallet. Det neste spørsmålet er om den økende avhengigheten mellom bankene og 

samfunnet (og mellom bankene) også førte til større avhengighet mellom bankene og staten. 

Og fører økende strukturell avhengighet mellom staten og banksektoren også til økende press 

for staten til å intervenere i bankkriser? Hadde staten på 1990-tallet sterkere grunner til å 

forhindre konkurser og mulig finansielt sammenbrudd, og kan dette forklare forskjellene i 

strategier mellom 1920-tallet og 1990-tallskrisa? 

 

                                                 
602 Anthony Giddens legger vekt på økende betydning av tillit («trust») i moderne samfunn, av en type som er 

upersonlig og «systemisk» (Giddens 1990, kap. 3). 
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Figur 7.1. Integrasjon mellom banksektor og samfunn og statlig press til intervensjon  
(se også figur 6.3, kapittel 6). 

 

Punktene (i og ii) er viktige premisser for å forklare en slik indirekte sammenheng 

mellom endret bankstruktur og press til intervensjon. Mens bankkonkursene (og administrerte 

banker) på 1920-tallet rammet i hovedsak næringslivet,603 ville en tilsvarende situasjon på 

1990-tallet derimot hatt direkte konsekvenser for så godt som samtlige borgere. Og gjennom 

kundeforhold som lønnstakere, boligeiere, trygdemottakere osv. grep bankene inn i de fleste 

sider av livet. Det er grunn til å tro at dette endrer statens handlingsbetingelser under bankkriser. 

Dels ville effektene av bankkonkurser vært større for hele økonomien, noe som også ville 

rammet staten direkte i form av reduserte skatteinntekter (akkumulasjon). Dels er det grunn til 

å tro at siden bankkonkurser rammer en større del av befolkningen, blir også det politiske 

presset på staten til å intervenere på en effektiv måte større (legitimitet). Det vil i det minste 

være mer legitimt for regjeringer å bruke offentlige midler på bankene, og omvendt større risiko 

for å miste oppslutning hvis redningsaksjonene er utilstrekkelige.604 

Når det gjelder betydningen av økende konsentrasjon i banksektoren (iii), bekreftes 

dette delvis av situasjonen på 1920-tallet. De konkursene som rammet små lokale banker, fikk 

relativt små ringvirkninger. Too big to fail-argumentet kom først til anvendelse da krisa nådde 

storbankene (Foreningsbanken, Centralbanken og Handelsbanken). Men som vi har sett, hadde 

disse storbankene svært mye mindre markedsandeler enn tilfellet var på 1990-tallet, og Norges 

Bank så dem ikke som mer systemnødvendige enn at man gikk inn for offentlig administrasjon, 

framfor å bidra til fortsatt fri virksomhet (i skarp kontrast til myndighetenes redningsaksjoner 

                                                 
603 Det gjelder i hvert fall hvis vi ser bort fra tap av innskudd i sparebankene. Men disse utgjorde bare til sammen 

ca. 13 prosent av innskuddstapene, og kom i hovedsak etter den perioden som behandles her (Engebretsen 1939, 

156f.). 
604 Dette berører også det mer allmenne spørsmålet om statens legitimitetsgrunnlag, noe jeg kommer tilbake til i 

et senere kapittel (kapittel 9). I hvilken grad regnes det i utgangspunktet som et statlig ansvar å intervenere og 

hvordan blir det legitimert i offentligheten? 

i. større banksektor

ii. større integrasjon    
banksektor - samfunn

iii. større 
bankkonsentrasjon

iv. større systemisk 
integrasjon mellom 
banker

større økonomiske 
og politiske 
konsekvenser av 
bankkonkurser

sterkere 
avhengighet:

stat -
banksektor

sterkere press 
for statlig 

intervensjon
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overfor storbankene i 1991–93). Norges Banks vurdering ble for så vidt bekreftet av utviklingen 

etterpå, ettersom disse bankene ikke dro de andre storbankene med seg i fallet.605 

Her kan den kontrafaktiske hypotesen ovenfor spesifiseres nærmere: Å tillate konkurser 

eller offentlig administrasjon av større banker ville under 1990-tallskrisa vært ødeleggende for 

det norske banksystemet. Gyldigheten av denne hypotesen kan ikke bekreftes direkte ved å 

sammenlikne med andre vestlige bankkriser på 1980- og 1990-tallet (Japan, de nordiske 

landene, Frankrike), der doktrinen om too big to fail alle steder ble håndhevet effektivt. Jo større 

krisebanker har vært i nasjonal målestokk, jo mer har myndighetene satt inn på å unngå konkurs 

eller offentlig administrasjon gjennom ulike ekstraordinære tiltak. Det har i denne perioden 

vært mer eller mindre offisiell politikk at banker over en viss størrelse ved statens hjelp er sikret 

videre drift.606 

Det er imidlertid her interessant å se på et velkjent unntak fra regelen om at større 

finansinstitusjoner ikke lenger tillates å gå konkurs. Dette kan fungere som et naturlig 

eksperiment, og som kan bidra til å bekrefte den kontrafaktiske hypotesen ovenfor:607 Det dreier 

seg her om konkursen i den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers i 2008. Riktig 

nok dreide det seg om en investeringsbank og ikke om en ordinær innskuddsbank, og hvis det 

hadde dreid seg om en innskuddsbank, tyder alt på at amerikanske myndigheter hadde 

forhindret konkursen. Men like fullt viser hendelsen de katastrofale konsekvensene denne typen 

konkurser kan ha for hele det nasjonale, og også globale, finanssystemet.608 Her kan man 

innvende at Lehman Brothers’ virksomhet, ikke minst globalt, var av et helt annet omfang enn 

noen norsk bank har vært i nærheten av, og at den systemiske avhengigheten i det globale 

finanssystemet var langt større i 2008 enn i 1991, særlig innenfor de nye derivatmarkedene.609 

                                                 
605 Det er her interessant å sammenlikne med bankkrisa i Danmark på 1920-tallet, der den største banken 

(Landmandsbanken) i en helt annen forstand var too big to fail. Den danske staten gikk nettopp derfor lenger enn 

den norske i å stille garantier for alle dennes kreditorer (Lie et al. 2016, 207). 
606 På spørsmål i 2008 om «too big to fall» var et problem, svarte Robert Rubin (finansminister i USA 1995–99) 

følgende: «No […] Too big to fall isn’t a problem with the system. It is the system. You cant’t be a competitive 

global financial institution serving global corporations of scale without having a certain scale yourself. The bigger 

multinationals get, the bigger financial institutions have to get» (Sitert etter David Rothkopf 2012, 266). 
607 I J.S. Mills formalisering av analytisk komparativ metode, dreier det seg altså her om et eksempel på 

forskjellsmetoden. Hvis det er slik at alle andre større krisebanker i nyliberale regimer er like mht. alle andre 

relevante variabler (a, b, c, x), men skiller seg fra hverandre mht. én (intervensjon/ikke intervensjon), kan denne 

faktoren forklare forskjellen i utfall (stabilisering/eskalerende krise). Men som jeg var inne på (jf. kapittel 1), er 

det innenfor denne typen historisk makrososiologi ikke mulig å oppfylle disse kravene til naturlige eksperimenter. 
608 Amerikanske myndigheter reddet som kjent konsekvent alle andre konkurstruede finansforetak under krisa 

2007–10 (Bear Sterns, GSE-ene, AIG, Citigroup osv.) Grunnene til at det amerikanske finansdepartementet ikke 

forhindret Lehman-konkursen, er sammensatte og kontingente, men det hadde åpenbart ikke skjedd hvis man på 

forhånd var klar over konsekvensene. Se mer om dette i kapittel 10. (Se f.eks. Ferguson og Johnsen 2010; Sorkin 

2009, 534ff.; Paulson 2010.) 
609 Dette gjelder særlig såkalte MBS-er, CDO-er, CDS-er avledet av amerikanske boliglån. Mer om denne 

«verdipapiriseringen» av bankenes virksomhet i kapittel 10. 
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Dessuten åpnet amerikanske myndigheter her for en «regulær konkurs», og ikke offentlig styrt 

avvikling eller administrasjon, som alternativet hadde vært i Norge. På den annen side var 

Lehman Brothers en relativ liten bank både i global og amerikansk målestokk. De enorme 

konsekvensene av konkursen sto ikke i forhold til bankens størrelse, men skyldtes at den 

undergravde tilliten til amerikanske og transnasjonale finansmarkeder (noe amerikanske 

myndigheter ikke klarte å forutse). Eksemplet viser i hvor stor grad nyliberale bankregimer er 

avhengig av systemisk tillit, og hvor potensielt store negative ringvirkninger bankkonkurser 

derfor kan få. Det naturlige eksperimentet Lehman Brothers kan sies å bekrefte at ukontrollerte 

bankkonkurser i utviklede kapitalistiske økonomier har ødeleggende konsekvenser, og derfor 

er i strid med fundamentale statlige interesser. Dette kan følgelig forklare at stater i nyliberale 

bankregimer intervenerer i systemiske bankkriser med sikte på at alle større finansinstitusjoner 

kan drives videre uavbrutt. 

Men dette eksemplet forklarer likevel ikke hvorfor myndighetene på 1990-tallet satte så 

store krefter inn på å redde også de minste bankene (og andre finansforetak). Som nevnt lot 

man aldri krisene i noen enkelt bank utvikle seg så langt at det var noen som helst fare for 

verken likviditetskrise, konkurs eller (med ett helt marginalt unntak) offentlig administrasjon. 

Bakgrunnen for dette ligger sannsynligvis også (som i eksemplet med Lehman Brothers) mye i 

graden av systemisk integrasjon mellom bankene – punkt iv. i figur 7.1. Kontrasten til 1920-

tallskrisa er her åpenbar. Krisene og konkurser i enkeltbanker 1920–22 fikk ingen umiddelbare 

konsekvenser for hele banksystemet. Det gikk nesten to år før krisa spredde seg til de større 

bankene, og da i første rekke som et resultat av de enkelte bankenes tap på egne utlån. Heller 

ikke de alvorlige problemene i storbankene fra 1922 førte umiddelbart til noen systemtruende 

krise i banksystemet som helhet. 

Knutsen (2007, 240–41) har undersøkt i hvilken grad mistillit og tapping av innskudd i 

1922 og 1923 spredte seg innenfor banksystemet. Han har tatt for seg situasjonen i de tre store 

krisebankene der utlånstapene var særlig høye (og alle de tre bankene endte til slutt opp under 

statlig administrasjon). Det viser seg at tapping av innskudd fra disse bankene ikke spredte seg 

til andre banker, tvert imot, «[…] innskuddene synker i banker som hadde annonsert store 

utlånstap, men innskuddene samtidig øker i andre banker» (Knutsen, 240, se også tabell 6.5, s. 

241). I den grad det oppsto bankpanikk i denne perioden, skjedde det hovedsakelig i 

enkeltbanker, på grunnlag av bankenes regnskapstall eller fallende aksjekurs, og ikke som en 
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følge av svekket tillit til banksystemet som helhet.610 Det var altså den enkelte bank som mistet 

tillit på grunn av egne utlånstap, og dette rammet ikke uten videre hele banksystemet.611 

Den økende systemiske avhengigheten dreier seg også om den internasjonale tilliten til 

nasjonale banksystemer. På 1990-tallet ville krise i én (til og med liten) norsk bank kunne ha 

rammet alle de andre bankenes posisjon i de internasjonale finansmarkedene. Dette fordi 

internasjonale aktører vanskelig vil kunne overskue den enkelte bankens systemiske betydning 

i Norge, og vil kunne se krisa som symptom på problemer i hele det norske banksystemet. Dette 

har også endret statens handlingsbetingelser. Som vi har sett, var det en mer eller mindre 

sammenhengende systemkrise i Norge i perioden 1922–28, men uten at det førte til noen 

vesentlig kapitalflukt fra norske banker.612 Men bare ved å sette banker under administrasjon i 

Norge i 1991, ville man derimot risikert å utsette samtlige banker for økte lånekostnader i 

internasjonale finansmarkeder. 

Krisa på 1920-tallet hadde også forbløffende små konsekvenser for tilliten til den norske 

krona. (Jf. her diskusjonen av valutaregimer i kapittel 6.) Selv om Norges Bank de første åra av 

bankkrisa (1922–24) måtte utsette gjennomføringen av paripolitikken, ble man på ingen måte 

tvunget til å gi den opp på lengre sikt. Da krisa var på sitt verste i 1923, var det riktig nok tegn 

til mistillit til norske banker i utlandet og sviktende tillit til krona, som falt med ca. 20 prosent 

1923–24 (Petersen 1982, 70-71). Men til tross for at bankkrisa på ingen måte var slutt i 1924, 

steg kursen kraftig de kommende åra og kunne festes til gull våren 1928. Krisa førte altså ikke 

til noen varig mistillit til norske banker og den norske valutaen, snarere tvert imot var det 

spekulative kjøp av norske kroner (og utenlandske innskudd i norske banker) som førte til den 

kraftige kursoppgangen 1925–28 (Hodne og Grytten 2002, 107).613 Det er vanskelig å vurdere 

ringvirkningene av en tilsvarende situasjon på 1990-tallet, men utviklede stater som etter 1980 

har hatt ukontrollerte systemkriser, har opplevd omfattende kapitalflukt og kollaps i kursen på 

den nasjonale valutaen.614 Dersom banker av en viss størrelse hadde blitt satt under 

                                                 
610 Ifølge Knutsen kan krisa forklares med de enkelte bankenes egne utlånstap, knyttet til utlånene under boomen 

1914–20, og det var bankene som var mest eksponert for slike tap, som fikk problemer. 
611 Riktig nok tapte en del banker penger på sine innskudd i krisebanker, men dette var ikke noen hovedgrunn til 

at krisa spredde seg. Men på lang sikt (og etter 15 år med sammenhengende kriser 1920–35) førte åpenbart 1920-

tallskrisa til svekking av tilliten til bankene og til bankinnskudd som sådan. Men dette ligger utenfor rammen av 

denne undersøkelsen. 
612 Knutsen, Lange og Nordvik (1998, 40) viser at storbanken Christiania Bank og Kreditkassen f.eks. var relativt 

upåvirket av krisa på 1920-tallet. Det eneste unntaket var våren 1923, da administrasjonsordningen førte til at 

mange internasjonale kunder i norske banker gikk over til Norges Bank, pga. usikkerhet om bankenes juridiske 

stilling (Lie et al. 2016, 209). 
613 J.M.Keynes tjente omkring 1919–22 en formue på valutaspekulasjon, men hans kjøp av norske kroner så tidlig 

som i 1919 bidro neppe til denne formuen (Ahamed 2009, 165). 
614 Ekstreme tilfeller er Argentina 2002 og Island 2008. 
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administrasjon i Norge i 1991, ville det sannsynligvis ført til spekulasjon til fordel for kursfall, 

og det ville i så fall vært umulig å videreføre den typen streng fastkurspolitikk som Norge holdt 

fast ved gjennom hele krisa fra 1987 til 1992.615 

Den viktigste forskjellen mellom de to krisene ser derfor særlig ut til å være graden av 

systemisk avhengighet mellom bankene. Tilliten til de norske bankene på 1990-tallet var derfor 

i mye større grad systemisk, og der mistillit til enkeltbanker raskt kunne føre til mistillit til 

samtlige. Dette utgjør en helt avgjørende forskjell i betingelsene for statens krisehåndtering, og 

snevrer inn det jeg kalte statens handlingsrom under bankkriser.616 Som vi skal se (kapittel 10), 

bekreftes dette av erfaringene fra den globale krisa 2007–11. 

Men disse forskjellene i den strukturelle avhengigheten trenger likevel ikke være 

årsaken til at intervensjonene forløp så ulikt. At de effektive statlige tiltakene i 1991–93 var i 

samsvar med statens interesser, er ikke en tilstrekkelig forklaring på at en slik politikk faktisk 

ble besluttet og satt ut i livet. For å unngå en ugyldig funksjonalistisk forklaring her (at statens 

intervensjon kan forklares med et funksjonelt systembehov), må vi undersøke om denne 

sammenhengen var erkjent innenfor statsapparatet, og om denne innsikten faktisk lå til grunn 

for innretningen av krisepolitikken.617 

De analysene som er gjort av beslutningsprosessen under 1990-tallskrisa, tyder på at 

Finansdepartementet var fullt klar over de direkte konsekvensene av å sette mindre banker 

under administrasjon, både pga. ringvirkningene av den enkelte banken og for stabiliteten i 

banksystemet som helhet. Når man unnlot å la banker gå til avvikling eller administrasjon i den 

første fasen av krisa, var det hensynet til finansiell stabilitet som ser ut til å ha vært 

hovedgrunnen. Det samme gjelder etablering av Statens Bankinvesteringsfond (15. mars 1991), 

der formålet var å hindre enhver tvil om de eksisterende fondenes styrke til å tåle alle framtidige 

potensielle banktap (se Lie og Venneslan 2010, 462ff.; Gram 2011, 30ff.). Diskusjonene i de 

sentrale statlige organene (i første rekke FD og SBF) i forbindelse med lovendringen høsten 

1991, og begrunnelsen som ble gitt overfor Stortinget, viser at hovedmålet nettopp var å sikre 

den «systemiske tilliten» til bankene. (Jeg kommer tilbake til dette i neste kapittel.) I sin 

viktigste redegjørelse i Stortinget (oktober 1991) begrunnet finansministeren tiltakene med 

                                                 
615 Også her er det interessant å sammenlikne Irland og Island i 2008, der sistnevnte hadde mye friere hender i 

håndteringen av krisa fordi de sto utenfor Eurosonen (se note 131, kapittel 4). 
616 Men selv om det kan se ut til at stater innenfor det vi har kalt nyliberale finansregimer, er underlagt et sterkt 

press om å unngå at banker må innstille virksomheten, kan slike statlige redningsaksjoner (som jeg har vært inne 

på) innrettes på ulike måter. 
617 Jf. kritikken av funksjonalistiske forklaringer, se f.eks. Elster (1979, 92–105) og Giddens (1985, 293–97). 
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hensynet til kundene i den enkelte krisebank og ringvirkningene for tilliten til banksystemet.618 

Det ble også sett som en viktig oppgave å «berolige» transnasjonale finansmarkeder med at den 

norske staten «stilte seg bak» det norske banksystemet.619 

Dette står i skarp kontrast til 1920-tallet der tiltakene var innrettet mot de enkelte 

krisebankene, og der målet var midlertidig likviditetsstøtte til banker som «var levedyktige» (se 

f.eks. Ot.prp. 46 (1921), Ot. prp. 54 (1922)) (se Petersen 1982, 17ff.). Som vi har sett, ble forslag 

om generelle garantier overfor bankene avvist, også etter at krisa hadde nådd storbankene (se 

f.eks. Lie et al. 2016, 207). Heller ikke administrasjonsordningen hadde som hovedformål å 

stabilisere finanssystemet, men var framfor alt en ad hoc-løsning på krisa i de enkelte 

storbankene. I det hele tatt kan ikke 1920-tallsstatens håndtering av krisa forklares som 

«funksjonell», i den betydningen at den (uintendert) fremmet statens eller banksektorens 

interesser eller «systembehov».620 Dersom det isteden hadde vært mulig å sette inn mer 

effektive og universelle tiltak, mer lik de som ble tatt i bruk på 1990-tallet, hadde det helt klart 

vært både i statens og bankenes interesse. (Jeg kommer tilbake til dette i neste kapittel.) Mitt 

hovedpoeng her er isteden at bankstrukturen på 1920-tallet (små og lite integrerte banker) var 

en (av flere) betingelser for at den ad hoc-pregede politikken ikke fikk enda mer alvorlige 

konsekvenser enn den faktisk fikk. En bankstruktur mer lik den på 1990-tallet, ville ha økt 

presset i retning av andre og mer omfattende tiltak. Men, som vi skal se i kapittel 8 og 9, var 

det også andre årsaksfaktorer som er viktige i denne sammenhengen.621 

7.3 Oppsummering 

Vi har sett hvordan offentlige myndigheter under begge krisen hele tiden var på etterskudd i 

forholdet til utviklingen. De ble presset i retning av stadig mer radikale krisetiltak, der staten 

                                                 
618 Sigbjørn Johnsens redegjørelse i Stortinget i oktober 1991, St.tid. 267–75 (17.10.1991). I begrunnelsen for 

regjeringens støttepakke la også Arbeiderpartiets saksordfører vekt på bankkundenes interesser, og ikke minst at 

de med store boliglån ville tapt mye på all finansiell uro som kunne gi økte renter: «Hvis vi ikke hadde gjort en 

innsats for å reparere skaden som er oppstått, ville det fått katastrofale følger. En avvikling av banker slik at lån 

måtte innfris på kort tid ville ført til nedleggelse av bedrifter, arbeidsledigheten ville nådd uante høyder, og mange 

familier ville ha mistet hus og heim» (Mary Kvidal (Ap), St.tid. 1039 (1991)). 
619 Finansministeren og Sentralbanksjefen la stor vekt på dette under møtet i Verdensbanken i oktober 1991 (Lie 

og Venneslan 2010, 464). Det ble høsten 1991 sendt ut flere pressemeldinger, bl.a. fra Norges Bank om at banken 

ville sørge for tilstrekkelig likviditetstilførsel til bankene (Gram 2011, 61). 
620 Det dreier seg derfor på ingen måte om en funksjonalistisk forklaring, fordi politikken på 1920-tallet var klart 

dysfunksjonell. 
621 For å gi en mer utfyllende forklaring på forskjellene i håndtering av de to krisene, må vi også se på andre viktige 

forskjeller mellom 1920-tallet og 1990-tallet. De to faktorene jeg kommer tilbake til i senere kapitler, er 

forskjellene i statens reguleringskapasitet og forskjellene i statens legitimitetsgrunnlag. 
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etter hvert som krisene eskalerte, i økende grad måtte ta ansvar for krisebankene. De endte 

begge med at offentlige myndigheter måtte gripe inn med ad hoc-pregede løsninger for private 

banker, helt i strid med datidas liberale bankregimer. Begge krisene viser den strukturelle 

avhengigheten mellom staten og bankene: Fordi bankkonkurser har ødeleggende konsekvenser, 

også for statene selv, setter de inn drastiske tiltak for å forhindre dem. 

Begge krisene bekrefter Polanyis tese om at liberale kapitalistiske markeder er 

tilbøyelige til å fungere selvundergravende og er avhengige av ikke-kapitalistiske 

motbevegelser for å unngå sammenbrudd, i dette tilfelle statlig intervensjon og maktbruk (se 

f.eks. Streeck 2016). Under begge krisene, som fant sted i liberale bankregimer, ble staten 

tvunget til å sette inn virkemidler som i mange henseender var mer vidtgående og mer 

avvikende (offentlig administrasjon, nasjonalisering) fra gjeldende liberal politikk enn de 

statlige reguleringene som kjennetegnet den mellomliggende perioden med repressed finance. 

Men begge krisene viser også at denne typen intervensjoner og midlertidige direkte reguleringer 

er forenlig med denne typen bankregimer, i den forstand at de ikke trenger å innebære varige 

endringer i eksisterende liberale regimer. Straks situasjonen er stabilisert, kan de samme typene 

markedsrelasjoner gjenetableres med statens hjelp. 

Men statens håndtering av krisene var også helt forskjellig innenfor de to ulike liberale 

regimene. Dette kan ses på bakgrunn av at den strukturelle avhengigheten mellom staten og 

bankene var langt større i det nyliberale regimet på 1990-tallet enn i det klassisk liberale på 

1920-tallet. De potensielle ringvirkningene av bankkonkurser var enormt mye større, og statens 

handlingsrom tilsvarende mindre: På 1920-tallet kunne myndighetene «tillate seg» å 

intervenere på ineffektive og inkompetente måter, mens de på 1990-tallet så det som nødvendig 

å støtte bankene med alle tilgjengelige midler. Dette viser en dypere strukturell motsigelse 

mellom staten og bankene under 1990-tallets nyliberale regime: Staten legger til rette for 

konkurranse i finansmarkeder samtidig som taperne i konkurransen kan regne med å bli reddet 

av staten. Hva dette betyr for maktforholdet mellom staten og bankene, er følgelig tvetydig. 

Krisene viser hvordan banksystemet i slike sammenhenger kan regne med å reddes av staten, 

og omvendt at staten dermed også er bankenes gissel. Men det viser også at staten under gitte 

betingelser er i stand til å nasjonalisere krisebanker. (Mer om dette i kapittel 8.) 
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8 Reguleringskapasitet og krisehåndtering 
 

Jeg var inne på at statens potensial til å regulere banksektoren var vesentlig større på 1990-tallet 

enn på 1920-tallet (jf. kapitlene 4 og 6). Det var i den mellomliggende perioden, særlig perioden 

1945−75, at det norske statsapparatet (i likhet med alle vestlige stater) ekspanderte særlig 

kraftig, ikke minst når det gjelder kapasitet til å regulere markedssfæren. Dels økte statens evne 

til å regulere markedssfæren som helhet, noe som direkte og indirekte berørte bankene 

(lønnstakerrettigheter, skatteinnkreving, konkurranselovgivning, forbrukervern osv.), dels 

dreide det seg om mer spesifikke reguleringer av banksektoren, slik som særlover, systemer for 

overvåking osv. Jeg skal her se nærmere på disse forskjellene i statlig reguleringskapasitet 

undersøke hvilken betydning det hadde for forløpet av de to krisene. 

En økning av statens reguleringskapasitet trenger ikke bety større direkte politisk 

kontroll over bankene, men kan tvert imot også være nært forbundet med en liberal politikk der 

markedsmekanismer får større betydning (se f.eks. Vogel 1996). For å få fram denne 

dobbeltheten skilte jeg (jf. kapitlene 3 og 6) mellom reguleringskapasitet og reguleringsform 

som to aspekter ved bankregimer som kan variere relativt uavhengig av hverandre. Selv om de 

to krisene som studeres her, fant sted innenfor bankregimer preget av helt ulik statskapasitet, 

dreide det seg i begge tilfeller om det jeg har kalt liberale reguleringsformer, dvs. med høy grad 

av privat autonomi og stort handlingsrom for bankene. Statens mulighet til å styre 

finansmarkedene hadde følgelig mange av de samme, strukturelt betingede, grensene og var 

preget av de samme motsigelsene. 

Som i forrige kapittel er perspektivet dobbelt. På den ene side skal jeg se på likheter 

som har å gjøre med strukturelle motsigelser mellom staten og bankene (innenfor to liberale 

bankregimer). På den annen side skal jeg undersøke betydningen av forskjeller i statlig 

reguleringskapasitet, slik det er skjematisk framstilt i høyre kolonne i tabellen nedenfor (tabell 

8.1). 

 Ikke-liberal 
reguleringsform 

Liberal 
reguleringsform 

Lav reguleringskapasitet −1870 1870−1930 

Høy reguleringskapasitet 1945−1975 1985− 

 

Tabell 8.1.  Reguleringsform og reguleringskapasitet i Norge fra 1880 
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Som en innledning skal jeg (8.1) forsøke å gi et bilde av statens reguleringskapasitet 

overfor bankene i de to epokene: Hvor store var disse forskjellene, forstått som potensial for 

regulering og intervensjon?622 Deretter ser jeg nærmere på hvordan disse forskjellene i 

kapasitet/potensial lå til grunn for bestemte kausale prosesser, hvordan det preget statens 

håndtering av de to krisene. På den ene side (8.2) tar jeg utgangspunkt i noen påfallende likheter 

mellom de to krisene, som tyder på at krisehåndteringen, på tross av kapasitetsforskjeller, var 

underlagt noen av de samme strukturelle begrensningene. Jeg ser bl.a. på hvordan krisene i 

begge tilfeller lenge eskalerte uten at staten klarte å forhindre det. På den annen side (8.3) skal 

jeg se på de delene av kriseforløpet der utfallet ble ulikt, og undersøke i hvilken grad dette kan 

tilskrives forskjellene i statlig kapasitet. 

8.1 Reguleringskapasitet: 1920 vs. 1990 

Jeg skal her konsentrere meg om de statlige ressursene som har særlig betydning for statens 

evne til å stabilisere banksystemet under kriser. Vi kan her i tråd med Michael Mann623 først 

skille mellom staters økonomiske og administrative maktressurser. Økonomiske ressurser 

dreier seg i denne sammenhengen særlig om potensial for ulike typer finansiell støtte til 

krisebanker, og skal nedenfor analyseres under overskriften finansiell kapasitet. Administrativ 

kapasitet dreier seg på den ene side om ressurser til å etablere og håndheve lover og alle typer 

administrative reguleringer av bankene, noe jeg kaller juridisk-administrativ kapasitet. Men 

helt avgjørende her er også statens evne til å hente inn og lagre informasjon om økonomiske 

forhold, i dette tilfellet det som gjelder utviklingen i banksektoren: pengemengde, utlånsvolum, 

                                                 
622 Jeg kaller dette kapasitet, fordi jeg tar utgangspunkt i hvilke ressurser staten kontrollerte, og som gir den et 

bestemt potensial for maktutøvelse, i dette tilfellet i forbindelse med kriser. 
623 Jeg viste i kapittel 2 til Michael Manns (1988, 1993) skille mellom fire ulike statlige maktressurser (eller sources 
of power), som forutsetter og gjensidig forsterker hverandre. I tillegg til økonomiske og administrative dreier det 

seg om fysiske (volds-)ressurser og ideologiske ressurser. Ideologiske ressurser kommer jeg tilbake til i neste 

kapittel i drøftingen av statens legitimitet. Fysiske ressurser behandler jeg bare indirekte, som en allmenn 

betingelse for statens håndhevelse av rettsregler overfor bankene, og kan her ses som en forutsetning for statens 

administrative makt (der jeg nedenfor skiller mellom to typer). Finansiell og juridisk-administrativ kapasitet 

henger også nøye sammen, men kan med fordel analyseres som relativt selvstendige momenter. Det er fullt mulig 

å tenke seg stater med en høy administrativ kapasitet men med svake finansielle ressurser for eksempel pga. stor 

gjeldsbyrde (slik som mange EU-land i dag). 
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profittnivå, tapsavskrivninger, egenkapitalsituasjonen osv. Jeg analyserer derfor dette som en 

egen type maktressurs, som jeg kaller overvåkingskapasitet.624 

a) Finansiell kapasitet 

Med finansiell kapasitet menes her statens potensial for mobilisering av alle slags 

ekstraordinære monetære ressurser for å understøtte bankene.625 Det er to typer støtte som er 

viktige her (jf. diskusjonen av krisehåndtering i kapittel 4):626 I den grad det dreier seg om å 

hindre en likviditetskrise, kan man gi banker tilgang til ekstraordinære lån i sentralbanken, 

gjennom dennes rolle som lender of last resort, eller gjennom ekstraordinære garantier. Hvis 

det derimot dreier seg om tap av egenkapital og vi får en soliditetskrise, kan det, i tillegg til 

generelle garantier overfor bankene, bli nødvendig med direkte overføringer til bankene over 

offentlige budsjetter. 

Det er umulig å gi noe presist bilde av den norske statens kapasitet på disse områdene 

på 1920-tallet og 1990-tallet. Men det er likevel ikke vanskelig å se avgjørende forskjeller, som 

har å gjøre med det relative størrelsesforholdet mellom staten og bankene i Norge i de to 

epokene. Jeg har allerede (kapittel 7) vist at bankenes samlede forvaltningskapital (balanse) 

relativt til størrelsen på den nasjonale økonomien (BNP) var på omtrent samme nivå ved 

utbruddet av de to krisene. Hvis vi derimot isteden sammenlikner bankenes størrelse med 

statens økonomiske ressurser, i form av størrelsen på sentralbanken og på statens samlede 

inntekter, var imidlertid forskjellene store. 

Hvis vi for det første sammenlikner banksektorens samlede balanse med Norges Banks 

balanse på de to tidspunktene, ser vi at sentralbanken hadde en helt annen relativ styrke i 1988 

enn den hadde i 1920. I 1920 kontrollerte Norges Bank mindre kapital enn det de største private 

bankene gjorde hver for seg. Viktig i denne sammenhengen var også at Norges Bank hadde 

pålagt seg selv sterke begrensninger i sine utlån til bankene. For det første ville økende utlån 

bidra til voksende pengemengde og var derfor uforenlig med paripolitikken (se f.eks. Sejersted 

1973, 49ff og Eichengreen 1996, 37). For det andre måtte banken unngå å ta for stor risiko ved 

                                                 
624 Disse to aspektene ved administrativ kapasitet henger nøye sammen. Overvåking er en helt avgjørende 

forutsetning for effektive politiske, juridiske og forvaltningsmessige reguleringer. Og omvendt krever innhenting, 

lagring og analyse av informasjon omfattende administrative apparater. Men som vi skal se, kan de også være 

nyttig å analysere hver for seg. 
625 Økonomisk kapasitet kan også forstås mye videre, som statens samlede økonomiske ressurser, og i den 

betydningen som en materiell forutsetning for statsapparatet som sådan og for alle andre kapasitetsformer. Her 

brukes imidlertid finansiell kapasitet i en snevrere betydning. 
626 Se kap. 4. I forbindelse med 1990-tallskrisa, se f.eks. Lie (2010, 453). 
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slike utlån av hensyn til sin egen soliditet. Selv om banken var direkte kontrollert av staten 

(direksjon var regjeringsoppnevnt og virksomheten fastlagt ved lov), var forholdet mellom 

allmenne interesser (som bankenes bank å stabilisere banksystemet) og bankens egne interesser 

(sikre solid bankdrift) i noen grad uavklart (Lie et al. 2016, 197, 202). 

Under 1990-tallskrisa hadde Norges Bank relativt sett langt større ressurser. Dels var 

banken relativt langt større, med en forvaltningskapital (1990) på 33 prosent av bankenes 

samlede forvaltningskapital, mot bare ni prosent i 1920 (se tabell 8.2). Dels var det heller ingen 

andre hensyn som hindret den i å tilføre likviditet til bankene om nødvendig (se mer om dette i 

avsnitt 8.3). Og ikke minst (se nedenfor) hadde banken en helt annen oversikt over de enkelte 

bankenes finansielle stilling (overvåkingskapasitet). 

 

 Bankenes 

forvaltningskapital 

som andel av BNP  

Norges Banks 

balanse som andel 

av bankenes samlede 

forvaltningskapital* 

Statens inntekter** 

som andel av 

bankenes samlede 

forvaltningskapital 

Statens gjeld som andel 

av dens inntekter (og som 

andel av BNP)*** 

1920 103 % 9 % 6 % 404 % (25 %) 

1988 124 % 33 % 47 % 59 % (26 %) 

 

Tabell 8.2. Den norske statens og Norges Banks finansielle styrke relativt til bankenes 
størrelse under krisenes verste år  

 

Kilder: *Hvidsten 2013 og SSB, Historisk statistikk. **SSB (kategorien «Statsforvaltningens samlede 

inntekter») ***SSB (som foregående). 

 

For det andre, hvis vi sammenlikner statens samlede inntekter med bankenes samlede 

forvaltningskapital, var statens finansielle posisjon vis-à-vis bankene også her langt sterkere 

på 1990-tallet (se tabell 8.2). I 1920 disponerte staten inntekter som tilsvarte bare seks prosent 

av bankenes forvaltningskapital, mens det i 1988 dreide seg om nesten det halve. I tillegg 

kommer det at statens handlingsrom i finanspolitikken, før krisa brøt ut i 1920, allerede var 

kraftig svekket, pga. den (etter datidens målestokk) svært høye statsgjelda som hadde bygd 

seg opp i perioden 1914–1920. Statens gjeld var ikke høyere enn 15 prosent av BNP, men 

med datidens lave skattenivå, utgjorde dette hele fire ganger statens inntekter. Gjelda var 
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derfor også kraftig økende,627 og i 1928 var nivået mer enn doblet til 39 prosent av BNP.628 

Rommet for kapitaloverføringer til bankene gjennom ytterligere låneopptak var derfor svært 

begrenset.629 Situasjonen var en helt annen på begynnelsen av 1990-tallet, med langt lavere 

gjeldsnivå relativt til statens inntekter, etter mange år med gjeldsreduksjoner. Statens 

finansielle styrke vis-à-vis bankene og kapasitet for å intervenere i en kommende bankkrise 

var følgelig langt større på 1990-tallet enn på 1920-tallet.630 

b) Juridisk-administrativ kapasitet 

Statens kapasitet til å sette i verk og håndheve lover og administrative reguleringer av bankene 

er selvfølgelig helt avgjørende for å håndtere bankkriser. Denne kapasiteten var svak på 

begynnelsen av 1920-tallet, i likhet med dens generelle kapasitet til å regulere økonomien for 

øvrig. Økonomisk politikk var også lavt prioritert innenfor hele det politiske systemet, der både 

Stortinget og regjeringen «satte seg selv på sidelinjen» i disse spørsmålene (Lie 2012, 45). 

Makroøkonomisk politikk og styring av den økonomiske utviklingen var heller ikke noe sentralt 

tema i den politiske offentligheten.631 Store deler av dette politikkområdet (pengepolitikk, 

rentepolitikk, valutapolitikk, bankreguleringer) var overlatt til Norges Bank, som også var den 

eneste instansen som hadde innsikt og ressurser til i noen grad å ivareta det offentliges interesser 

overfor bankene. Men også Norges Bank hadde helt minimale ressurser til denne typen 

                                                 
627 Dette skyldtes også at man i 1920 ennå ikke hadde skaffet seg oversikt over de omfattende statlige utleggene 

fra krigsperioden. 
628 Eitrheim og Lie (2014) understreker betydningen av statens gjeldsbelastning for statens handlingsrom i 

finanspolitikken på 1920-tallet. 
629 Statens gjeld i 1920 beløp seg til 1,1 mrd. kroner (SSB, Historisk statistikk) eller 15 prosent av BNP. Dette 

virker ikke urovekkende høyt etter våre dagers målestokk, men det var en høy andel for 1920-tallets stater, bl.a. 

fordi statens inntekter i prosent av BNP var svært mye lavere, og fordi mulighetene til låneopptak også var mindre 

(se Lie 2012, 67, 73). 
630 Hvor stor offentlig gjeld i andel av BNP som er bærekraftig, vil avhenge av mange forhold, slik som veksten i 

økonomien og nivået og utviklingen av statens inntekter. Hvis den imidlertid øker til et nivå der långivere mister 

tillit til statens evne til å betjene gjelden, kan disse statene bli avkrevd betydelig høyere renter når lånene skal 

fornyes (økt «risikopremie»). En kritisk grense er hvis lånekostnadene overstiger veksten i økonomien, og dermed 

vokser som andel av statens utgifter, og setter i gang en negativ spiral av økende gjeld og fallende vekst. 

Gjeldskrisa som rammet en rekke europeiske land etter finanskrisa i 2008, er et nylig eksempel (noe jeg kommer 

tilbake til dette i kapittel 10). 
631 Det samme gjaldt faglige debatter, der de eneste fire-fem økonomene med akademiske posisjoner hadde liten 

politisk innflytelse og dessuten var svært uenige om grunnleggende økonomiske spørsmål i samtida (ikke minst 

paripolitikken) (se Hanisch og Berg 1984, kap. 3). 
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oppgaver.632 Finansdepartementet var lite633 med liten økonomifaglig kompetanse og 

tilsvarende svak kapasitet til alle typer økonomiske reguleringer, også når det gjaldt bankene.634 

Som jeg var inne på (kapittel 6), var det før 1925 heller ingen særskilt lovregulering av 

bankene,635 og ikke noe statlig tilsynsorgan som kunne overvåke bankene og sanksjonere de få 

bestemmelsene som fantes.636 Mange av de kriserammede bankene hadde før og under krisa 

handlet åpenbart i strid med aksjeloven – for eksempel ved mer eller mindre bevisst 

manipulering av regnskaper og drift for kreditorenes regning – men dette ble i liten grad 

avdekket eller møtt med sanksjoner (Petersen 1982, 32; Knutsen og Ecklund 2000, 108).637 

Regjeringens og Finansdepartementets kapasitet til å utforme nye lover, administrative 

forskrifter og konkrete støttetiltak overfor bankene var i det hele tatt svært begrenset. 

Alle disse formene for offentlig kapasitet var selvfølgelig helt annerledes omkring 1988. 

De juridiske og administrative reguleringene av bankenes virksomhet var en viktig del av det 

systemet for makroøkonomisk planlegging og styring som ble etablert etter andre verdenskrig, 

og videre utbygd gjennom hele etterkrigstida.638 Finansdepartementet, SSB, Norges Bank og 

Bankinspeksjonen (fra 1986 Kredittilsynet) hadde en helt annen funksjon, størrelse og 

slagkraft,639 og makroøkonomisk politisk styring sto øverst på den politiske dagsordenen.640 

Mens forretningsbankene i 1920 i hovedsak var underlagt de samme reguleringene som andre 

                                                 
632 Det var knapt andre enn direktør Rygg i staben som hadde formell økonomisk utdanning, og arbeidet med 

krisebankene ble nesten utelukkende håndtert av direktøren og noen ytterst få medarbeidere (Lie 2012, 196). En 

stor del av Norges Banks virksomhet dreide seg fortsatt om å forvalte egne utlån direkte til publikum. 
633 Departementet hadde kun 90 ansatte totalt, og de aller fleste i avdelinger for skatt, toll, lønn, bokholderi osv. 

(Se Kolsrud 2001, 188). Samtlige departementer var dessuten fra omkring 1921 under press fra den såkalte 

«øksebevegelsen» i Stortinget for en kraftig reduksjon av antall stillinger. Selv om Finansdepartementet ikke var 

det som ble rammet hardest, var en oppbygging av kapasiteten utenfor diskusjon (se Tønnesson 1979, 53ff.). 
634 De få med økonomisk utdanning i sentraladministrasjonen hadde kun bak seg et to-årig «statsøkonomisk 

studium» (se Hanisch og Berg 1984, kap. 3). «… gjennom hele bank- og valutakrisen har ingen i embetsverket 

etterlatt de omfattende arkivene et eneste papir med noe som likner et økonomisk resonnement om hva slags 

konsekvenser det ene eller det andre tiltaket kan tenkes å føre med seg» (Lie et al. 2016, 271). Se også Lie (2012, 

85ff.). 
635 For bankene gjaldt de samme lovbestemmelsene som for alle andre private aksjeselskaper, bl.a. mht. etablering, 

drift, rapportering og evt. avvikling og konkurs. 
636 Det fantes imidlertid en minimal tilsynsordning for sparebankene, bemannet av én enkelt inspektør for 562 

sparebanker. Se f.eks. Knutsen og Ecklund (2000, 70). 
637 Det som for alvor utløste systemkrisa i 1922, var nyheten i mars 1922 om akutte problemer i Centralbanken, 

dette til tross for at banken bare åtte dager tidligere hadde lagt fram et regnskap for 1921 som viste en solid 

egenkapital og besluttet å utbetale et utbytte på seks prosent (Knutsen og Ecklund 2000, 109; se også Lie et al. 

2016, 200–201). 
638 Viktig i denne sammenhengen var etablering av systemet med nasjonalbudsjett og nasjonalregnskap fra 1947. 
639 Norges Bank hadde ved utbruddet av krisa i 1987 ca. 1200 tilsatte (ekskl. seddeltrykkeriet). 

Finansdepartementet hadde i 1987 en stab på 260, men hvis vi sammenlikner med de funksjonene som 

Finansdepartementet hadde ansvaret for i 1920, dreide det seg til sammen om mange tusen ansatte i ulike deler av 

sentraladministrasjonen (Toll- og avgiftsdirektoratet, Skattedirektoratet osv.). 
640 Og som jeg var inne på (kap. 6), førte ikke dereguleringen av kredittpolitikken som fant sted fra slutten av 1970-

tallet, til noen generell nedbygging av dette apparatet, selv om virkemiddelbruken ble annerledes. 
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kapitalistiske foretak, dreide det seg i 1988 også om en rekke helt særegne bankreguleringer og 

kontrollsystemer, på en rekke nivåer.641 Til forskjell fra 1920-tallet var banksektoren på denne 

måten etablert som et særskilt institusjonelt område for statlig regulering. 

Sparebankene og forretningsbankene var regulert av særskilte lover,642 som bl.a. 

inneholdt krav til styringsstruktur, likviditet, kapitaldekning (førstelinjeforsvar), felles 

sikringsfond (andrelinjeforsvar) osv. Lovverket hadde stadig blitt revidert og, som vi har sett, 

ble det ikke minst gjort viktige endringer mens bankkrisa pågikk, og Finansdepartementet 

kunne her dra på store interne utredningsressurser og på fagmiljøene i Norges Bank og de nye 

statlige bankfondene.643 Til forskjell fra 1920-tallet fantes det også et Kredittilsyn,644 som i 

tillegg til overvåking av sektoren (se nedenfor) også hadde fullmakt til å utforme regelverk, 

tildele konsesjoner, og ikke minst å sanksjonere regelbrudd (Knutsen 2007, 200ff.; Knutsen og 

Ecklund 2000, 272ff.).645 Tilsynet hadde et særlig ansvar for å fremme finansiell stabilitet. 

Liberaliseringen av finansmarkedene på begynnelsen av 1980-tallet ble imidlertid ikke ledsaget 

av strengere regler og sterkere kontrollsystemer. Det ble i ettertid klart at det økende 

handlingsrommet for bankene (særlig perioden 1983–86) burde vært fulgt av strengere kontroll 

med bankenes utlånsvekst og risikoeksponering, og skjerpede krav til kontrollsystemer og 

egenkapitaldekning. Dette kom først gradvis på plass etter at krisa allerede hadde brutt ut (se 

nedenfor).646 

 

 

                                                 
641 Mange av de relevante reguleringene var ikke rettet bare mot bankene, men mot finanssektoren som helhet, 

dvs. også forsikringsselskaper, finansieringsselskaper, omsetning av verdipapirer osv. Men jeg vil så langt som 

mulig konsentrere meg om banksektoren i snevrere forstand. 
642 Lov om forretningsbanker (1961) og Lov om sparebanker (1961), der førstnevnte erstattet den tidligere omtalte 

loven som ble innført i 1924. (Siste revisjon som er relevant her, ble gjort 6. des. 1991, se nedenfor.) 
643 Ifølge Steigum (2011, 2) var og er det norske Finansdepartementet eksepsjonelt sterkt: «… the most powerful 

Minsistry of finance among OECD countries (relative to the economy’s size) …». Departementet var på denne 

tida bl.a. sekretariat for en omfattende utredning om banksektoren (NOU 1989: 1). Departementets 

makroøkonomiske styring var i hele etterkrigstida basert på svært tette koplinger til SSB og Sosialøkonomisk 

institutt ved Universitetet i Oslo (det såkalte jerntriangelet) (se f.eks. Mjøset 2011). 
644 Kredittilsynet ble etablert i 1986 med ca. 100 tilsatte, som en sammenslutning av Bankinspeksjonen (som forut 

for dette hadde 44 ansatte), Forsikringsrådet og Meglerkontrollen. 
645 Tilsynsfunksjonen omfatter både overvåking og kontroll. Kredittilsynet skulle dels innhente informasjon om 

situasjonen i de enkelte kredittinstitusjonene og dels føre kontroll med at reglene ble fulgt, med fullmakt til å 

iverksette sanksjoner. 
646 Dette kom bl.a. fram i de utredningene som etterfulgte krisa, mer om dette nedenfor. Den grunnleggende statlige 

styringssvikten hadde imidlertid å gjøre med måten liberaliseringen ble gjennomført på. Begge deler ligger 

imidlertid utenfor rammen av denne avhandlingen. 
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c) Overvåkingskapasitet 

Kapasitet til å overvåke utviklingen i banksektoren har særlig stor betydning i forbindelse med 

kriser. Også denne overvåkingskapasitet var på begynnelsen av 1920-tallet helt minimal. Den 

viktigste kilden til kunnskap om sektoren var bankenes egne regnskaper, og disse ble kun 

offentliggjort én gang i året i forbindelse med årsoppgjøret. De dannet også grunnlag for SSBs 

årlige publisering av bankstatistikk.647 Disse regnskapsoppgavene var dessuten av dårlig 

kvalitet, ikke minst var registreringen av tapsengasjementer mangelfull, noe som delvis skyldtes 

minimale offentlige krav til regnskapsføring.648 Ofte hadde derfor heller ikke ledelsen i den 

enkelte bank oversikt over sin egen regnskapsmessige situasjon.649 Og uten et offentlig 

tilsynsorgan var det ingen kilder til å overprøve informasjonen. Statens viktigste kilde til 

utviklingen av bankkrisa ser ut til å ha vært Norges Banks løpende kontakt med bankene i 

forbindelse med opptak og reforhandling av lån, og det var derfor også Norges Bank som ble 

det viktigste statlige organet i håndteringen av bankkrisa.650 

Statens overvåkingskapasitet før og under 1990-tallskrisa var også en helt annen enn på 

1920-tallet. Fra 1986 av publiserte SSB månedlig kredittmarkedsstatistikk, basert på bankenes 

rapportering til Kredittilsynet (samlede innskudd og utlån på ulike betingelser, og en langt mer 

detaljert årsrapport),651 og Finansdepartementet kunne dermed i prinsippet følge bankenes 

utlånsvirksomhet fra måned til måned. I tillegg hadde Kredittilsynet mer omfattende oppgaver 

med overvåking av hver enkelt banks likviditet og soliditet (risikonivå, kontrollrutiner osv.) 

med rapportering til Finansdepartementet. Departementet kunne derfor i prinsippet kontinuerlig 

overvåke og justere virkemidlene sine overfor bankene. 

På grunn av omorganisering, ressursmangel og feilprioritering var imidlertid 

Kredittilsynets overvåking av bankene svekket i en avgjørende periode forut for bankkrisa 

(1983−87) (Dok. 70, 68ff.; SNF-rapport 29/92, 241ff.; NOU 1992:30, 72ff.). Man var derfor i 

denne perioden i alt for stor grad henvist til bankenes egenrapportering, og denne var til dels 

                                                 
647 Det dreier seg om de årlige publikasjonene Norges Sparebanker og Private Aktiebanker (se SSB, Historisk 
statistikk). 
648 SSB baserte seg på bankenes egen frivillige rapportering av regnskapstall. Etter innføring av Lov om 
Forretningsbanker (1924) ble riktig nok kravene til ensartet rapportering skjerpet (f.o.m. 1926), men dette ser ikke 

ut til å ha hatt noen betydning for krisehåndteringen.  
649 Se Petersen (1982, 32); Knutsen og Ecklund (2002, 109). 
650 Men hvis Finansdepartementet likevel hadde hatt bedre oversikt over banksektoren, er det usikkert om man 

hadde kompetanse til å benytte den. Det er betegnende for situasjonen hvordan statens gjeld ble femdoblet i 

perioden 1914–1920, og at dette først ble kjent i ettertid. Hvis den norske staten ikke hadde kapasitet til å skaffe 

seg oversikt over sin egen gjeldsbyrde, hvordan kunne den regulere den private gjeldsutviklingen? I det hele tatt 

var de aktuelle delene av statsapparatet små og hadde svært begrenset økonomifaglig kompetanse. 
651 De årlige skjemaene for rapportering fra bankene til Kredittilsynet utgjorde på denne tida ikke mindre enn 24 

sider (se SSB, Historisk statistikk). 
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både mangelfull og bevisst manipulert. På grunn av lite «stedlig tilsyn» hadde man også dårlig 

innsikt i situasjonen i de enkelte bankene. Dette førte til at man ikke avdekket «svekkede 

kontrollrutiner» og økende eksponering for risiko (Dok. 70, 74). Men sammenliknet med 1920-

tallets nærmest totale mangel på oversikt, var kapasiteten likevel høy.652 

d) Kapasitetsforskjeller og kriseforløp 

Det var følgelig enorme forskjeller mellom de to epokene når det gjelder statens kapasitet 

relativt til bankene. Denne sammenlikningen bekrefter slik sett teorien nevnt tidligere om 

«statens økende gjennomtrenging av markedet» (Giddens 1984; Mann 1993; Mitchell 1998; se 

også ovenfor kapittel 3), og tesen om at banksektoren på 1990-tallet på en helt annen måte 

befant seg «innenfor staten» (forstått som institusjonell ramme).653 Spørsmålet blir da hvilke 

konsekvenser dette hadde for forløpet av de to krisene. 

I forrige kapittel forsøkte jeg å vise at statens håndtering av begge krisene endret seg 

etter hvert som krisene ble mer omfattende. I omslagsfasen av krisene holdt staten seg til de 

reguleringene som allerede fantes, basert på de etablerte skillene mellom stat og marked. I 

sammenbruddsfasen, der også de dominerende bankene var truet av konkurs, kunne ikke staten 

lenger begrense seg til å håndheve etablerte reguleringer, men ble tvunget til radikale former 

for re-regulering eller re-embedding.654 Jeg skal nedenfor (8.2) argumentere for at statens rolle 

i omslagsfasene, til tross for de enorme kapasitetsforskjellene, hadde viktige likhetstrekk og var 

preget av liknende former for statlig avmakt. Når det derimot kommer til sammenbruddsfasen, 

var det disse forskjellene i kapasitet som gjorde at utfallet ble helt ulikt (8.3). Dette er skjematisk 

framstilt i tabell 8.3. 

 

 

 

                                                 
652 Det som skjedde etter krisene, i form av offentlige utredninger og granskinger, er i seg selv gode eksempler på 

forskjellene i overvåkingskapasitet. Mens 1920-tallets bankkaos i hovedsak bare ledet til en riksrettssak som dreide 

seg om det juridisk-konstitusjonelle spørsmålet om brudd på parlamentariske spilleregler, førte 1990-tallskrisa i 

løpet av få år til intet mindre enn to utredninger i regi av regjeringsoppnevnte utvalg, én Stortingsoppnevnt 

granskningskommisjon og to større forskningsprosjekter. 
653 I tillegg hadde også den relative størrelsen på offentlig sektor vokst, noe som særlig har betydning for statens 

finansielle kapasitet. Hovedtema i fortsettelsen er imidlertid statens reguleringskapasitet og ikke størrelsen på 

statsapparatet som sådan.  
654 Jeg bruker i det følgende hovedsakelig termen re-embedding for å få fram at det dreier seg om 

markedsbegrensende reguleringer som (på kort sikt) begrenser betydningen av liberale markeder. 
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 Omslagsfase 1920–22/1988–90  
etablert regulering 

Sammenbruddsfase 1922–28/1991–93  
re-embedding 

1920-tallet:  
lav kapasitet 

avmakt  avmakt  

1990-tallet:  
høy kapasitet 

avmakt  makt (effektiv metakapasitet) 

 

Tabell 8.3. Statlig makt og avmakt i ulike faser av krisene 

 

Til slutt (8.3b) skal jeg forsøke å vise hvordan det her var snakk om en ny form for 

«politisering» eller «statliggjøring» av krisa på 1990-tallet, og hvordan staten i mye større grad 

fungerte som en beskyttende buffer mellom bankene og resten av samfunnet. Jeg knytter dette 

til begrepet om statlig metakapasitet. 

8.2 Likheter: Reguleringskapasitet og statlig avmakt i krisenes 
omslagsfase 

Jeg har tidligere lagt vekt på at håndteringen av begge krisene var motsigelsesfull, i den forstand 

at myndighetene var tvunget til å styre et felt de manglet kontroll over. Selv om det var enorme 

forskjeller i statens reguleringskapasitet (finansiell, juridisk, overvåking), hadde 

krisehåndteringen de samme typene strukturelle grenser. Dette viste seg særlig i hvordan 

myndighetene var ute stand til å hindre at krisene eskalerte og utviklet seg til alvorlige 

systemkriser. Denne statlige avmakten var særlig tydelig i omslagsfasene av krisene, 

henholdsvis åra 1920–22 og 1988–90.655 Jeg skal se nærmere på statens rolle i disse åra, og 

forsøke å forklare hvorfor forskjellene i statlig kapasitet hadde begrenset betydning i denne 

fasen av krisene.656 

Det må imidlertid først presiseres at likheten på dette punktet bare gjaldt håndteringen 

krisetendenser på systemnivå. Når det gjaldt kriser i enkeltbanker, var staten under 1990-

tallskrisa langt mer effektiv, også i de innledende fasene. Norges Bank ga fra starten av 

ubegrenset likviditetsstøtte, og det var (i skarp kontrast til perioden 1920–23) aldri noen fare 

                                                 
655 Tema også for dette kapitlet er primært håndteringen av krisa, ikke årsakene til den. Jeg analyserer derfor ikke 

de fasene som gikk forut for dette. 
656 Jeg tar for meg noen av de samme krisetiltakene som i forrige kapittel (kap. 7), men med et noe annet 

utgangspunkt (statens reguleringskapasitet). 
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for panikk (finansiell kapasitet).657 Når det gjaldt å hindre soliditetskriser, hadde bankenes egne 

sikringsfond også stor betydning i de innledende fasene av 1990-tallskrisa (fram til 1991),658 

og disse fondene var igjen et resultat av statlige pålegg (juridisk-administrativ kapasitet).659 Til 

forskjell fra 1920-tallet spilte dessuten statens tilsynsorgan (Kredittilsynet) en avgjørende rolle 

for å skaffe seg oversikt over regnskapssituasjonen i de enkelte krisebankene og finne effektive 

ad hoc-løsninger for hver av dem (overvåkingskapasitet). 

Men selv om statens under den siste krisa lyktes i å håndtere krisene i enkeltbanker, 

gjaldt ikke dette for banksystemet som helhet. Forskjellene mellom de to krisene når det gjaldt 

statlig makt overfor enkeltbanker gikk sammen med en påfallende likhet i statlig avmakt på 

systemnivå. Heller ikke under den siste krisa var myndighetene (til tross for overlegen kapasitet) 

i stand til å hindre at problemene spredte seg gradvis fra små til større banker, og at den endte 

som en «fullskala» systemkrise. I denne betydningen kan vi si at den sterke staten på slutten av 

1980-tallet (som aktivt forsøkte å stoppe utviklingen) var enda mer avmektig enn den svake 

1920-tallsstaten (som hadde mindre ambisjoner i så måte).  

For å forklare dette, må vi ser se nærmere på myndighetens rolle i periodene 1920–22 

og 1988–1990/91. Etter at de første krisetegnene viste seg i hhv. 1920 og 1988, hvorfor endte 

det i begge tilfeller nesten med sammenbrudd i banksystemet? Hvorfor klarte ikke offentlige 

myndigheter å hindre en slik utvikling? 

Når det gjelder perioden 1920–22, er det en rekke åpenbare årsaker til at det norske 

statsapparatet mislyktes. Som jeg antydet ovenfor, var ikke betingelsene til stede verken til å 

forutsi krisa eller til å hindre at den eskalerte. Verken Norges Bank eller Finansdepartementet 

                                                 
657 1920-tallskrisa utviklet seg derfor også mye raskere og mer kaotisk enn tilfellet var på 1990-tallet. Når det 

gjaldt enkeltbanker, kunne det på 1920-tallet gå bare noen måneder, eller til og med bare uker, fra problemer viste 

seg i den enkelte bank til den måtte innstille virksomheten. Det oppsto i mange tilfeller bankpanikk, også i de store 

bankene: Centralbanken (januar–februar og mai 1922), Foreningsbanken (oktober 1922), Handelsbanken (april 

1923), DnC og Kreditkassen (januar 1928) (Knutsen, 2007, 240–41). 
658 Hele 17 banker fikk ekstraordinær tilførsel av kapital fra disse fondene fra september 1988 (og fram til 

opprettelsen av SBF våren 1991), og det var ingen fare for bankkonkurser i denne fasen. 
659 Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond ble opprettet i 1961, etter skjerping av 

banklovgivningen (se f.eks. Lie et al. 2016, 425). Det ble gjennom hele mellomkrigstida gjort flere mislykte forsøk 

på å etablere slike fond gjennom frivillige ordninger (Knutsen 1982, 216–227). Fraværet av slike fond er med å 

forklare hvorfor 1920-tallskrisa utviklet seg raskere og mer dramatisk 1920–1922/1923. I mellomtida hadde seks 

banker gått konkurs og tre blitt avviklet, og de tre kriserammede storbankene hadde i realiteten tapt egenkapitalen. 

Fra de første akutte krisetegnene i 1987–88 gikk det nesten dobbelt så lang tid fram til krisa var på sitt verste i 

årsskiftet 1990–91, og fram til det tidspunktet kunne samtlige krisebanker drive videre som før, eller i fusjon med 

andre.  At det 1988 (til forskjell fra 1920) fantes lovpålagte soliditetskrav (førstelinjeforsvar) i form av minstekrav 

om egenkapitaldekning, hadde imidlertid liten betydning. Fram til 1990 lå myndighetenes kapitalkrav så lavt som 

6,5 prosent (Dok. 70, 124ff.) og langt under det gjennomsnittlige nivået i forretningsbankene i 1920 som var 17 

prosent (uten noe slikt lovpålagt krav) (Knutsen 2007, 143). Sammenliknet med de andre nordiske landene 

omkring 1990 hadde de norske bankene svak egenkapitaldekning. Både danske og svenske banker sto langt 

sterkere, noe som førte til at bankkrisa begge steder fikk mindre alvorlige konsekvenser for bankene sett i lys av 

omfanget av utlånstapene (se f.eks. Dok. 70, 254ff.). 
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hadde på noe tidspunkt oversikt over situasjonen (verken i de enkelte bankene eller 

banksystemet) og hadde få andre handlingsalternativer.660 Når det gjelder den siste krisa, ligger 

derimot ikke svaret i dagen. Hvordan kunne det ha seg at den sterke norske staten på slutten av 

1980-tallet, med hele sitt apparat for makroøkonomisk planlegging og styring og sine detaljerte 

systemer for overvåking og kontroll, ikke var i stand til å stoppe en utvikling som endte med 

full systemkrise? Hvorfor klarte ikke offentlige myndigheter verken å forutsi eller hindre at 

krisa eskalerte fra de første tegnene på krisa viste seg i 1987–88 og fram til full systemkrise 

årsskiftet 1990–91? I hvilken grad hadde man å gjøre med strukturelle forhold staten ikke hadde 

kontroll over? 

I denne sammenhengen er derfor 1990-tallskrisa det mest interessante tilfellet. Jeg skal 

se nærmere på hva myndighetene gjorde i denne omslagsfasen. I den forbindelse kan det være 

fruktbart å stille et kontrafaktisk spørsmål: Kunne statens overlegne ressurser (sammenliknet 

med 1920-tallet) ha vært brukt annerledes og dermed hindret full systemkrise? Hvis svaret er 

nei, peker dette i retning av at statens krisehåndtering var underlagt noen av de samme 

strukturelle begrensningene under begge de to krisene.661 

Det kan her videre være nyttig å skille mellom to ulike problemstillinger knyttet til 

denne perioden: (i) Hvor stor informasjon hadde myndighetene om risikoen for en systemkrise. 

Gitt deres overvåkingskapasitet, hadde man kunnet forutsi at det var en systemkrise underveis? 

(ii) Hvis staten hadde hatt mer informasjon om risikoen for en krise, hva kunne vært gjort 

annerledes for å forhindre en slik utvikling? Kunne statens juridisk-administrative kapasitet her 

vært utnyttet bedre?662 

(i) Som vi har sett, lyktes myndighetene i å skaffe seg løpende oversikt over situasjonen 

i de enkelte krisebankene. Når det gjaldt utviklingen i banksystemet som helhet, var dette 

vanskeligere. Riktig nok hadde Finansdepartementet som overordnet myndighet tilgang til data 

fra Kredittilsynet om at forretningsbankenes tap ble tredoblet fra 1986 til 1989 (eller nesten 

seksdoblet fra 1983–89). Tilsynet advarte også allerede i 1986–87 om en generell økning i 

utlånstapene og forverret egenkapitalsituasjon i bankene (Dok. 17, 75–80),663 og ratingbyrået 

                                                 
660 Riktig nok kunne man ha ført en annen valutakurspolitikk (f.eks. valgt en lavere fastkurs mot gull), men dette 

ville ikke ha vært avgjørende i den fasen av krisa som diskuteres her. 
661 Dette betyr ikke at det også var en rekke mer kontingente feilvurderinger og direkte uheldige omstendigheter 

som lå til grunn for begge krisene, jf. Hyman Minsky: «After a crisis it is always possible to construct plausibel 

arguments […] that accidents, mistakes, or easily corrected shortcomings were responsible for the disaster» (sitert 

etter Turner 2016, 164). 
662 Bortsett fra det jeg allerede har skrevet om Norges Banks likviditetsstøtte, hadde finansiell kapasitet mindre 

betydning i denne fasen av krisa. Jeg kommer derimot tilbake til det i avsnitt 8.3. 
663 Men samtidig var Kredittilsynets tilsyn lenge mangelfullt (der man i alt for stor grad var avhengig av bankenes 

egenrapportering), og advarsler om både dårlige kontrollrutiner og økende sårbarhet burde ha kommet tidligere 
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Standard & Poor førte i 1987 norske banker opp på en såkalt «watch list» (Ibid., 86). Men 

advarslene fra Kredittilsynet kom sent, og det er også uklart om de nådde fram til ledelsen i 

Finansdepartementet. Smith-kommisjonen peker her på dårlig kommunikasjon mellom ulike 

instanser (Dok. 17, 81). Men tallene var også (på liknende måte som på 1920-tallet) mangelfulle 

pga. bankenes sviktende regnskapsføring og til tider bevisste omgåelse av offentlige 

reguleringer.664 Helt fram til sammenbruddet høsten 1991 forsøkte bankene bl.a. å omgå 

kravene til kapitaldekning, og det viste seg senere at flere banker av den grunn bevisst hadde 

underrapportert utlånstapene (Dok. 70, 59).665 

Noen av disse begrensningene kunne man nok kommet over gjennom et mer effektivt 

tilsyn og bedre koordinering innad i statsapparatet. Det hadde imidlertid uansett vært vanskelig 

å forutse en mulig systemkrise på dette tidspunktet (1988–90). Det er betegnende at den store 

offentlige utredningen om penge- og kredittpolitikken som ble lagt fram så sent som 15. februar 

1989 (NOU 1989:1), ikke bruker én eneste av sine 467 sider på finansiell ustabilitet eller 

bankkriser.666 På dette tidspunktet var det lite som tydet på at situasjonen i bankene skulle 

forverre seg kraftig (Dok. 70, 59). Det var tegn til bedring i norsk økonomi med (riktig nok 

svak) vekst i produksjonen og investeringer,667 og de største bankene gikk igjen med overskudd. 

De akutte problemene i DnC var løst og gjennom fusjon med Bergen Bank etablerte man det 

som framsto som den svært solide banken DNB. I januar 1990 ble Kreditkassen kåret til 

«vinnerbanken» av Økonomisk Rapport, den samme banken som allerede året etter hadde et 

underskudd på nesten åtte milliarder kroner. Stortingsmeldingen om finansmarkedene som ble 

lagt fram i februar 1990, tar heller ikke opp spørsmålet om finansiell (u)stabilitet (St. meld. nr. 

31, 1989–90). Så sent som høsten 1990 var både departementets og Norges Banks vurdering at 

den verste krisa var på retur (Lie og Venneslan 2010, 458). Det var fortsatt vanskelig å forutse 

                                                 
(Ecklund og Knutsen 2000, 272; Dok. 17, 87). Finansdepartementet forsto heller ikke konsekvensene av å gi 

bankene større adgang til å benytte såkalt ansvarlig lånekapital som en del av sitt egenkapitalgrunnlag, med den 

følge at de ble langt mer sårbare når utlånstapene slo inn. Det var først våren 1990 at Kredittilsynet meldte om en 

systemkrise under utvikling (Dok. 17, 77; Knutsen og Ecklund 2000, 248ff.). 
664 Det mest kjente eksemplet er de såkalte «avlastningsforretningene» i 1986–87, der bankene bevisst 

underrapporterte sine utlån under den store boomen (Dok. 70, 58). Kredittilsynets undersøkelsesutvalg (Wiker-

utvalget) avdekket en rekke høyst tvilsomme disposisjoner, men få tilfeller av åpenbare lovbrudd (Dok. 70, 24). 
665 Helt fram til første kvartal 1991 foregikk det i Kreditkassen en bevisst underrapportering av tapstallene (Dok. 

70, 164f.). 
666 Utredningen tar riktig nok (på bakgrunn av erfaringene 1985–87) opp spørsmålet om regulering av 

kredittveksten (bruk av renteøkning som virkemiddel), men ikke risikoen for finanskriser. Det er heller ikke drøftet 

i vedlegget om «Imperfeksjoner i avregulerte kredittmarkeder». 
667 Norge opplevde en svak resesjon i 1988, men svak vekst igjen fra 1989 og gjennom hele den dramatiske fasen 

av bankkrisa. Sentralbanksjef Skånlands årstale i februar 1989 var optimistisk med sikte på utviklingen i bankene: 

«Selv om også året 1989 vil vise betydelig tap, regner vi med at nettoresultatet i bankene vil vise bedring» (Norges 

Bank 1988, 26). Finansminister Gunnar Berge uttrykte høsten 1989 godt håp om at krisa var inne i en sluttfase 

(Lie og Venneslan 2010, 452). 
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at forretningsbankenes tap skulle mer enn doble seg fra 1990 til 1991, til rekordhøye 5,9 prosent 

av utlånene (Dok. 17, 59). 

Gjennom hele denne perioden 1988-90 var altså kapasiteten til å forutse krisa svært 

mangelfull. Dette kan ikke primært forklares med inkompetanse eller sviktende rutiner innenfor 

bestemte statlige organisasjoner. Det må også ses på bakgrunn av at myndighetenes overvåking 

av banksektoren, selv på sitt mest velfungerende, alltid vil ha klare strukturelle grenser.668 

Fundamentalt sett handler det om at kapitalistiske markeder alltid er grunnleggende ustabile og 

ikke lar seg forutsi, samme hvor store overvåkingsressurser man skaffer til veie.669 I tillegg 

kommer det at finansmarkeder og kredittsystemer, særlig innenfor liberale bankregimer, har en 

særegen uforutsigbarhet og ustabilitet («volatilitet») relativt uavhengig av svingningene i 

realøkonomien (se f.eks. Minsky 1986, jf. diskusjon i kapittel 4). Jeg var bl.a. inne på hvordan 

formuesinflasjon/deflasjon spilte en stor rolle under begge krisene (jf. kapittel 5), og at prisfall 

på aksjer, eiendom osv., som bankene har som sikkerhet for sine utlån, bidro til å utløse 

prosesser som hadde sin egen selvforsterkende logikk, og som derfor i stor grad er 

uforutsigbar.670 Med et bedre fungerende system for overvåking, ville man sannsynligvis visst 

mer om risikoen for systemkrise på et tidligere kunne ha.671 Men selv om statens 

overvåkingskapasitet på slutten av 1980-tallet hadde blitt styrket i ekstrem grad, og man hadde 

vært i stand til å gjennomgå bankenes samlede utlånsporteføljer, ville man neppe, så mye 

tidligere enn man gjorde (årsskiftet 1990–91), vært i stand til å forutsi at bankenes egenkapital 

var truet. 

(ii) Det neste spørsmålet blir da, med bedre risikovurderinger og tidligere advarsler, hva 

kunne myndighetene eventuelt ha gjort for å hindre insolvente storbanker og full systemkrise? 

Hvordan kunne statens enorme juridisk-administrativ kapasitet (sammenliknet med 1920-tallet) 

vært benyttet til å hindre at krisa eskalerte? 

Dette var et sentralt spørsmål for de offentlige granskningene som fulgte etter krisa, og 

særlig for Smith-kommisjonen (Dok. 17, 33–51).672 Kommisjonens rapport behandler for det 

                                                 
668 Man kan her f.eks. kontrafaktisk anta at Kredittilsynet fungerte optimalt, og at det ikke var noen former for 

intern styringssvikt, slik at myndighetene utnyttet sitt fulle potensial for innhenting og koordinering av informasjon 

(om bankenes egenkapitalsituasjon, tapspotensial, risikoen for ytterligere tap osv.). 
669 Jf. her Keynes’ skille mellom risiko og usikkerhet (se kap. 4). 
670 Analyser av bankenes utlånstap under 1990-tallskrisa viser at det dreide seg om en rekke forskjellige typer utlån 

(eiendom, primærnæringer, innenlandsk tjenesteyting osv.) og at disse hadde svært sammensatte årsaker (Dok. 70, 

62–64). 
671 Smith-kommisjonen konkluderer med at «det ikke er rimelig å legge til grunn at krisen ville blitt avverget 

dersom tilsynet hadde fungert bedre i disse årene», men at «et bedre tilsyn kunne ha bidratt til avdempe krisen» 

(Dok. 17, 87). Se også Knutsen og Ecklund (2000, 304–5). 
672 Rapporten gir (siden dette er en viktig del av kommisjonens mandat) svært omfattende og grundige analyser 

når det gjelder spørsmålet om myndighetenes ansvar for krisa. 
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første spørsmålet om bankkrisa kunne vært forhindret gjennom en annen makroøkonomisk 

politikk. Rapporten retter (i likhet med de aller fleste historiske analyser) skarp kritikk mot den 

politikken som ble ført under oppgangen 1983–86.673 Når det derimot gjelder perioden 1987–

93, konkluderer kommisjonen med at det var lite rom for en alternativ økonomisk politikk. Den 

svake økonomiske utviklingen i denne perioden skyldtes i stor grad den svært kraftige 

innstrammingspolitikken 1986–87. Utvalget argumenterer imidlertid for at denne politikken var 

viktig for å stoppe utlånsveksten og bobletendensene i økonomien, og derfor nødvendig for å 

unngå en enda større nedgang på et senere tidspunkt. Kommisjonen peker også på at regjeringen 

(etter den økonomiske nedgangen 1987–88) allerede fra 1988 slo om til en svært ekspansiv 

finanspolitikk, og at den derfor ikke kan klandres for den vedvarende svake økonomiske 

utviklingen 1988–92. Derimot blir regjeringens rentepolitikk kritisert for å ha forverret krisa.674 

Men samtidig ses den høye renta i perioden 1989–93 som en nødvendig bieffekt av andre 

politiske målsettinger – som kommisjonen ikke finner grunn til å kritisere (målsetting om 

redusert inflasjon, omlegging av skattepolitikken og valutakurspolitikken).675 Kommisjonens 

konklusjon på dette punktet kan i høyeste grad diskuteres,676 men samtidig argumenteres det 

overbevisende for at en noe lavere rente i denne perioden neppe ville forhindret en systemkrise 

i bankene, men bare redusert omfanget av den. 

                                                 
673 «... myndighetenes hovedbidrag til den økonomiske nedgangen og – dermed – til bankkrisen, ligger i det som 

ble gjort – eller rettere: ikke ble gjort – i den perioden midt på 1980-tallet da veksten var særlig kraftig» (Dok. 17, 

50). Kommisjonen er her på linje med de øvrige offentlige utredningene og de fleste historiske og økonomiske 

analysene (Lie og Venneslan 2010; Knutsen og Lie 2002; Lie 1995; Knutsen 2007; Knutsen og Ecklund 2000; 

Moe et al. 2004; Tranøy 2000). 
674 Selv om det nominelle rentenivået var relativt stabilt, førte omlegging av skattesystemet og lavere inflasjon til 

at realrenta (etter skatt) økte fra omtrent null i 1987 til sju prosent i 1992. 
675 Rentesjokket i 1986–87, omleggingen av skattesystemet 1988–92 og redusert inflasjon (som til sammen førte 

til kraftig økning i realrenten etter skatt) var ifølge kommisjonen nødvendig for å stoppe utlånsveksten, «det er 

vanskelig å se for seg en troverdig alternativ politikk fra 1987» (Dok. 17, 44). Regjeringens rentepolitikk i denne 

perioden bekrefter tendensen til at i nyliberale regimer (med mer autonom sentralbank) blir pengepolitikken i mye 

mindre grad politisert enn tilfellet er med finanspolitikken (se Scharpf 2013). 
676 Tvert imot kan man hevde at renteøkningen fra 1988 til 1992, som kan tilskrives fastkurspolitikken og EMS-

tilknytningen, nettopp hadde «troverdige alternativer». Regjeringenes valutapolitiske linje kan tvert imot ses som 

et bevisst valg basert på andre overordnede mål: dels å forhindre nye bølger med inflasjon og svekket 

konkurranseevne og dels å knytte Norge sterkere til den økonomiske integrasjonen i EU/EMS (se f.eks. Lie 2012, 

165; Hanisch et al. 1999, 344; Steigum 2004). Dette forklarer at man holdt fast ved denne politikken gjennom hele 

bankkrisa helt til sammenbruddet av EMS-systemet i 1992. (Først etter at man lot kursen flyte, falt rentenivået 

dramatisk og banktapene ble normalisert.) Det man imidlertid ikke kunne forutsett, var at det tyske rentenivået 

skulle stige i akkurat denne perioden og tvinge fram så uvanlig høyt rentenivå i Norge i 1990–92. Hvis man 

imidlertid hadde prioritert annerledes, kunne man latt krona flyte langt tidligere av hensyn til rentenivået og 

finansiell stabilitet. Vi kan derfor si at regjeringen her sto overfor en konflikt mellom to uforenlige mål, fastkurs 

og lav rente, og der førstnevnte ble prioritert framfor det siste, og det at dette forverret bankkrisa, var noe man tok 

med på kjøpet. Men det er verdt å merke seg at med fortsatt kapitalkontroll ville ikke denne motsetningen oppstått, 

jf. diskusjonen av «det umulige triangelet» (se kap. 6). 
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Granskningskommisjonen diskuterer for det andre hva myndighetene kunne ha gjort 

annerledes i denne perioden for å redusere bankenes tap eller styrke soliditeten, og om dette i 

så fall kunne ha hindret sammenbruddet (Dok. 70, 84f.).677 Et viktig tema i den offentlige 

debatten etter krisa var de statlige forskriftene for bankenes regnskapsføring av utlånstap. Bidro 

endringer av tapsforskriftene (særlig fra 1988) til å «blåse opp» bankenes tap i den grad at 

bankkrisa i realiteten var en politiske konstruert «papirkrise»?678 Kommisjonen analyserer disse 

spørsmålene inngående og konkluderer med at de aktuelle bankenes tap var av et slikt omfang 

at egenkapitalen måtte anses som tapt i 1991–93 – uavhengig av de aktuelle endringene av 

regnskapsforskriftene (Dok. 70, 89ff.). 

Kunne så myndighetene kunne gjort noe for å styrke bankenes soliditet før krisa ble 

systemisk? Den politikken som faktisk ble ført i hele denne perioden, kan kalles utpreget 

nyliberal, med vekt på et skarpere skille mellom offentlig og privat ansvar og økt betydning av 

markedsmekanismer. Til grunn lå en oppfatning om at bankenes lønnsomhet var for dårlig, bl.a. 

fordi oppgangsperioden 1983–86 hadde fremmet overkapasitet og ineffektiv drift. 

Myndighetenes så det som sin viktigste oppgave å fremme mer effektiv konkurranse i 

finanssektoren. Hvis inntjeningen økte, ville man på den måten også kunne hente inn ny privat 

kapital. Man avviste derfor alle former for støtte eller subsidiering av bankene, fordi dette ville 

hindre omstilling og skape presedens for andre sektorer. Man gikk derfor også mot at det 

offentlige påtok seg større ansvar, f.eks. å utstede generelle garantier for alle bankinnskudd, 

fordi dette ga bankenes eiere færre insentiver til selv å rydde opp (Lie og Venneslan 2010, 458–

60).679 Den nevnte stortingsmeldingen om finanssektoren som ble lagt fram våren 1990, kom 

med en rekke forslag til ytterligere liberaliseringer og tiltak for å fremme økt konkurranse, som 

alle ble satt ut i livet (adgang for utenlandske etableringer, friere stilling for Postbanken, åpne 

for blandede finanskonsern av bank- og forsikring, styrke aksjemarkedet osv.).680 Som vi skal 

se, fortsatte denne overordnede nyliberale linja i noen grad gjennom hele krisa. 

                                                 
677 Også her er det imidlertid den foregående perioden som får gjennomgå: Kredittilsynet og Finansdepartementet 

var ifølge kommisjonen for sene med å sette inn tiltak som kunne begrenset utlånsboomen, innstramming av 

egenkapitalkrav (særlig aksepten for bruk av såkalt «ansvarlig lånekapital»), effektivt stedlig av bankene fra 1984–

87. 
678 Dette var et viktig tema i offentlig debatt i kjølvannet av krisa. Jeg kommer tilbake til spørsmålet i kapittel 9. 

Som nevnt foran (kap. 4), vil beregning og regnskapsføring av bankenes utlånstap alltid være et komplisert teknisk 

spørsmål, og omfanget av slike tap kan ikke avgjøres uavhengig av hvilke offentlige forskrifter som til enhver tid 

gjelder for bankenes regnskaper og definisjonene av kategorier som «forventede tap», «tapsavsetninger» og 

«konstaterte tap» (og som derfor må forstås som sosiale konstruksjoner). 
679 Så sent som høsten 1990 prioriterte Finansdepartementet insentiver til kostnadskutt og økt inntjening i bankene 

(Lie og Venneslan 2010, 458).  
680 Se St.meld. 31 (1989–90), Strukturpolitikken på finansmarkedet. 
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Denne strategien med å tvinge fram effektivisering hadde imidlertid klare 

begrensninger: Mulighetene for kostnadskutt var begrensede og tok tid å gjennomføre, og økt 

lønnsomhet på kort sikt ville kreve høyere rentemarginer, noe som igjen ville føre til flere 

misligholdte lån. Bankenes hovedproblem var imidlertid ikke underskudd på driftsregnskapene, 

men de voksende tapene på utlån. Det som gjorde at bankkrisa eskalerte i perioden 1988–1991, 

var altså ikke primært lav lønnsomhet i driften, men de stadig økende tapene på de eksisterende 

utlånene. Men det betyr også at samme hvilke tiltak myndighetene kunne komme med for å øke 

lønnsomheten, ville det monnet lite i forhold til bankenes økende tapsavskrivninger og 

svekkede egenkapitalsituasjon (Dok. 70, 81). 

Spørsmålet er da om man istedenfor kunne ført en annen og mer intervensjonistisk 

politikk overfor bankene i denne perioden. Kredittilsynet og Bankforeningen foreslo at bankene 

burde få mulighet til å øke sine skattefrie avsetninger, men fikk ikke gjennomslag i 

Finansdepartementet, som, i tråd med sin nyliberale linje overfor bankene, betraktet det som en 

type subsidiering som hindret omstilling.681 Men selv om forslaget hadde blitt gjennomført, 

ville det neppe hatt vesentlig betydning for egenkapitalsituasjonen i bankene.682 Hvis 

myndighetene skulle gjort noe som monnet, måtte man ha gått tungt inn med statlig kapital 

og/eller eierandeler i bankene. Slik direkte støtte ville imidlertid vært en belastning for 

offentlige budsjetter og var neppe noe man kunne regne med å få tilslutning til blant partiene 

på Stortinget så lenge krisa ennå ikke truet stabiliteten i systemet. 

Et mer radikalt brudd med den nyliberale reguleringsformen kunne vært å innføre mer 

direkte styring av bankene. Man kunne f.eks. ha vendt tilbake til en type reguleringer fra det 

organiserte regimet (før liberaliseringen 1977–85), f.eks. gjeninnføring av mer direkte 

reguleringer av renter og utlånsvolum. Men dette ville ikke ha løst det som var bankenes 

hovedproblem, nemlig de stadig økende tapene på den utlånsporteføljen bankene allerede satt 

med. Siden bankene låner ut på lang sikt, er de hele tiden avhengige av at låneavtaler, som er 

inngått lang tid tilbake, blir overholdt. Et hovedpoeng i Kindleberger-Minsky-modellen (jf. 

kapitlene 4–6) er nettopp denne tidsforskyvingen mellom oppbygging av ustabile 

gjeldsstrukturer og sammenbruddet i finanssektoren, og at de «fundamentale årsakene» 

(boomen) går langt forut for virkningene (sammenbruddet). De tapene som kom til overflaten 

                                                 
681 «Incentivhensyn tilsa også at bankene ikke ble gitt skattelettelser for å motvirke dårlige resultater» (Daværende 

ekspedisjonssjef Svein Gjedrem, intervjuet av Smith-kommisjonen, Dok. 70, 81). 
682 Smith-kommisjonen konkluderer med at økt mulighet for skattefrie avsetninger ikke hadde hatt noen vesentlig 

effekt, i hvert fall ikke på et så sent tidspunkt: «… i 1989 var situasjonen i mange av de bankene som senere ble 

sterkest rammet av krisen, formodentlig blitt så vidt dårlig at de ikke hadde hatt midler til å bygge opp soliditeten 

i en slik grad at krisen kunne vært forhindret» (Dok. 17, 81). 
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fra 1990 og framover, var i stor grad knyttet til utlån fra perioden med utlånsboom 1983–87 

(innenfor bygg og anlegg, bolig og eiendomsmarkedet osv.), altså opptil ti år før krisa nådde 

toppunktet (Dok. 17, 60; Knutsen og Lie 2010, 105).683 Disse tapene skyldtes i stor grad 

systematisk feilvurdering av bankene under denne oppgangen, men også det faktum at de 

grunnleggende forutsetningene for lånene i mellomtida hadde endret seg radikalt pga. fallende 

konjunkturer, med lav etterspørsel og kraftige prisfall i disse markedene. 

Utlånstapene var følgelig heller ikke noe bankene selv hadde kontroll over, og økt statlig 

styring av bankene, eller til og med statlig overtakelse, ville i denne perioden (1988–90) ikke 

gjort noen vesentlig forskjell for tapsutviklingen. Jeg argumenterte tidligere for at den 

strukturelle atskillelsen mellom staten og bankene i et nyliberalt bankregime satte klare grenser 

for statens mulighet til å styre bankenes virksomhet. I denne sammenhengen dreier det seg til 

og med om en «dobbel atskillelse». Ikke bare sto myndighetene uten kontroll over bankenes 

disposisjoner, men om de hadde skaffet seg slik kontroll, ville de også ha måttet ta over 

bankenes utlånsporteføljer, slik disse forelå som resultat av bankenes tidligere beslutninger.684 

De avskrivingene som her uansett måtte gjøres, ville i så fall måtte overtas av staten som eier, 

og i verste fall bli dekket inn over offentlige budsjetter. Hvis staten f.eks. hadde skaffet seg 

kontroll over Kredittkassen og Fokus Bank allerede i 1990 og ikke først høsten 1991 (etter at 

de to bankenes egenkapital i mellomtida var tapt), hadde det derfor neppe hatt vesentlig 

betydning for utfallet. Statlig eierskap kunne neppe gjort mye annerledes i driften av bankene, 

og ville ikke kunnet forhindre de økende tapene som fulgte av de tidligere private eiernes 

disposisjoner. Muligens kunne staten som eier av bankene ha skaffet seg hjemmel for en mer 

effektiv tvangsinndriving av gjeld og pantsatte aktiva, eller foretatt en selektiv nedskriving av 

gjeld utfra bestemte politiske kriterier (f.eks. utfra en sosial profil å ettergi visse typer 

boliggjeld). Men ingen av delene ville ha fjernet de underliggende årsakene til den voksende 

soliditetskrisa. 

Det var derfor neppe noe klart alternativ til den strategien som den norske staten fulgte 

i 1988–90/91, og som endte med full systemkrise: De enkelte bankene skulle i størst mulig grad 

bære tapene selv, eventuelt meg hjelp av de eksisterende sikringsfondene. Når det gjaldt de 

store forretningsbankene, kunne man bare i det lengste håpe at de kom seg gjennom krisa med 

                                                 
683 Knutsen og Lie (2002, 105) viser at om lag halvparten av avskrivingen i Kreditkassen i 1991 stammet fra 

lånekontrakter inngått i perioden 1984–87. 
684 Som jeg var inne på (jf. kapittel 4 og 7), er staten, når den intervenerer i bankkriser overlatt til den samme 

«logikken» som preger kapitalistisk virksomhet, der det først etterskuddsvis viser seg investeringer genererer 

profitt eller tap. 



289 

 

egenkapitalen i behold, og at tapene i mellomtida ikke truet tilliten til det norske banksystemet. 

Først da det fra 1991 oppsto full systemkrise, ble man tvunget til å slå om til en annen kurs (se 

nedenfor kapittel 8.3). 

Konklusjonen blir derfor at myndighetene, til tross for overlegen kapasitet, ikke kunne 

gjort så mye i perioden 1988–90 for å stoppe prosessen mot full systemkrise. Selv om 

overvåkingskapasiteten hadde vært utnyttet bedre, ville man neppe kunne ha forutsagt dette 

utfallet. Til tross for sin store juridisk-administrative kapasitet er det tvilsomt om staten kunne 

brukt denne informasjonen til å hindre krisa. Man kunne endret bankenes rammebetingelser 

innenfor det eksisterende reguleringsregimet (skatteletter, reduksjon av rentenivå, lavere 

kapitalkrav), men dette ville neppe ha endret utfallet. Når det gjelder mer radikale 

intervensjoner (garantier, kapitaloverføringer, nasjonalisering), ville dette påført staten store 

utgifter (akkumulasjon), dels vært umulige å få demokratisk tilslutning til (legitimitet). 

Det viser seg altså at staten, til tross for langt høyere kapasitet, var underlagt samme 

type strukturelle grensene som på 1920-tallet: Offentlige myndigheter hadde i begge tilfeller 

svært begrenset kontroll over banksektoren, slik at man i de innledende fasene av krisene i 

begge tilfeller forble relativt avmektige tilskuere til utviklingen. Til tross for de enorme 

forskjellene i kapasitet var offentlige myndigheter i like liten grad i stand til å hindre at det 

utviklet seg til en systemkrise. Dette bekreftes hvis vi sammenlikner med bankkriser i andre 

land innenfor tilsvarende regimer (og, som vi se i kapittel 10, gjaldt det også for den globale 

krisa 2007−10). Både under «tilsvarende» kriser på 1920-tallet og 1990-tallet kunne 

myndighetene gjøre lite annet enn i det lengste la bankene bære tapene selv.  

8.3 Forskjeller: Kapasitet for re-embedding i 
sammenbruddsfasen 

Som jeg allerede har vært inne på (kapittel 5 og 7), var det store forskjeller i statens rolle mellom 

de to periodene med full systemkrise, sammenbruddsfasene. På 1920-tallet dreide det seg om 

åra fra februar 1922, med krisa i Centralbanken, og fram til april 1928, med gullfesting av 

krona. Under 1990-tallskrisa kan den tilsvarende perioden regnes (som en langt kortere periode) 

fra årsskiftet 1990−91, da tapene for alvor truet storbankene, og fram til den statlige 

overtakelsen av DNB i mars 1993. Det var i denne fasen at myndighetene gikk over til å 
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intervenere på måter som brøt med de rådende liberale/nyliberale regimene med radikale former 

for re-embedding i form av re-regulering og dekommodifisering. 

Til forskjell fra forrige kapittel (7.1), der jeg la vekt på at intervensjonen i denne 

sluttfasen hadde samme motsigelsesfulle karakter, er temaet i det følgende hvordan de også 

hadde helt ulik virkning. Som jeg har vært inne på var tiltakene som ble satt inn fra 1922 og 

framover, i stor grad mislykkede, også på egne premisser: De førte ikke til rask avslutning på 

krisa og hindret ikke at den spredde seg til stadig nye banker. Situasjonen roet seg etter de 

dramatiske åra i 1922–24, men forverret seg igjen i 1927–28, med kriser i nye storbanker. 

Statens krisetiltak fra 1991–93 lyktes derimot fullt ut med målsettingen om å hindre tap for 

innskyterne og å sikre tilliten til det norske banksystemet (se tabell 8.4), og det var i hovedsak 

bare bankenes aksjonærer som tapte penger. De samlede samfunnsøkonomiske kostnadene av 

selve krisa ble svært små (se f.eks. Steigum 2011; Schwierz 2004). 

 

 1920–28  
(toppunkt 1922–23) 

1988–93  
(toppunkt 1991) 

Antall banker konkurs 6 0 

Antall banker under offentlig adm., likvidert, 

avviklet eller nasjonalisert 

73 5 

Tap av innskudd i mrd. kroner (i prosent av 

samlede innskudd, krisas verste år) 

0,40 (8 %)* 0 

 

Tabell 8.4. Konsekvenser av krisene innenfor banksektoren 

Kilder: Engebretsen (1939); Rygg (1950); Dok. 17.  
*Egen beregning basert på Engebretsen (1939) og SSB Historisk statistikk 1948. Skånland (1990) oppgir her 

seks prosent. 

 

Problemstillingen i det følgende (a) er i hvilken grad disse store forskjellene kan 

forklares med forskjeller i statskapasitet (se kapitlene 3 og 6). Jeg skal deretter (b) se nærmere 

på hvordan staten under 1990-tallskrisa kunne fungere som en buffer mellom bankene og 

økonomien for øvrig, og knytter her an til teorien om statens metakapasitet (jf. kapitlene 2–4). 
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a) Hvorfor intervensjonen lyktes/mislyktes? 

Det var i denne sluttfasen av krisene at bankene trengte direkte tilførsel av statlig kapital, og 

statens finansielle kapasitet fikk større betydning. Som jeg var inne på ovenfor (jf. kapittel 5), 

var bankenes utlånstap under 1920-tallskrisa (både som andel av samlet forvaltningskapital og 

som andel av BNP) omtrent det dobbelte av 1990-tallskrisa. Som vi har sett (8.1) var også staten 

på 1920-tallet finansielt langt svakere relativt til bankene enn på 1990-tallet, både mht. Norges 

Banks balanse og offentlige inntekter (se f.eks. tabell 8.2 ovenfor). Alt i alt betyr dette at statens 

finansielle ressurser til å møte bankenes tap under 1920-tallskrisa var vesentlig mindre enn på 

1990-tallet (se nedenfor, tabell 8.5). 

Dette hadde betydning for Norges Banks rolle som LoLR, særlig under den siste fasen 

av krisene, da bankenes tap eksploderte. Selv under de verste kriseåra på 1990-tallet forble 

summen av bankenes tap mindre enn halvparten av Norges Banks balanse, mens den på 1920-

tallet utgjorde langt over det dobbelte.685 Som jeg var inne på (kapittel 8.2), var dette (sammen 

med paripolitikken) en av grunnene til at Norges Bank var tilbakeholdende med lån til 

krisebanker også etter at krisa rammet storbankene fra 1922. Banken hadde grunn til å frykte at 

ytterligere kreditt til krisebanker ville true dens egen soliditet (Rygg 1950, 92, 114; se også Lie 

et al. 2016, 202). Siden det (se nedenfor) ikke fantes noe soliditetsvern for bankene, var det høy 

risiko knyttet til slike lån. Dette står i skarp kontrast til situasjonen under hele 1990-tallskrisa, 

da Norges Bank fortsatte sin ubegrensede likviditetsstøtte til bankene, selv etter at de enorme 

tapene i storbankene kom til overflaten.686 

Forskjellen mellom de to krisene var enda større når det gjaldt kapasiteten til å støtte 

opp om bankene over offentlige budsjetter. De private bankenes tap under 1920-tallskrisa var 

nesten fire og en halv ganger større enn statens årlige inntekter (se tabell 8.5). Selv om staten 

hadde vært villig til å bruke enda større budsjettmidler på bankene, ville det følgelig ha monnet 

lite. Kontrasten er stor til 1990-tallet da tapene tilsvarte 24 prosent av statens inntekter, og det 

følgelig aldri var noen stor risiko for at bankkrisa ville overbelaste statens finanser. (Hvis vi 

holder oss til det verste året av de to krisene, var bankenes tap i 1922 langt høyere enn statens 

samlede inntekter samme år (!), mens det i 1991 tilsvarte kun snaue sju prosent.) 

                                                 
685 Ifølge Rygg (1950, 114) beløp garantibehovet til Foreningsbanken seg alene til fire-fem ganger Norges Banks 

aksjekapital. 
686 Norges Bank hadde en kraftig økning av lån «på ekstraordinære vilkår», og dette utgjorde på det meste (våren 

1992) hele 25,2 mrd. kroner (Lie et al. 2016, 425). Bankene var også i økende grad avhengige av lån i sentralbanken 

allerede fra 1986–87. I 1922 utgjorde de private bankenes rediskontering av lån i Norges Bank ca. 300 millioner 

kroner (Engebretsen 1939, 77). Dette tilsvarer 4,4 mrd. i 1992-kroner og (med forbehold om usikker 

sammenlikning) bare ca. 20 prosent av Norges Banks utlån til bankene i 1992, til tross for at bankenes problemer 

på 1920-tallet var langt dypere. 
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 1920–28 1988–93 

Samlede tap i hele perioden i prosent av gj.snittlig 

forvaltningskapital (og i mrd. kroner, løpende priser) 

 22  (1,6) 13  (74,8)  

Tap krisas verste år (1922, 1991) i prosent av BNP samme år 

(og i mrd. kroner) 

 6,8  (0,36) 2,8  (21,6)  

Bankenes samlede tap i prosent av Norges Banks 

gjennomsnittlige balanse 

234 46  

Bankenes samlede tap i prosent av statens gjennomsnittlige 

årlige inntekter687 

438 24  

 

Tabell 8.5. Bankkrisenes størrelse, relativt til statens finansielle kapasitet 
Kilder: se tabell 5.2 og Hvidsten (2013) (Norges Banks balanse 1817–1945). 

 

Statens samlede kapitaltilførsel over statsbudsjettet til krisebanker under 1920-

tallskrisa, i form av støtteinnskudd og tegning av aksjekapital (gjennom fire ulike 

stortingsvedtak 1921–24), beløp seg til nesten 100 millioner kroner (Engebretsen 1939, 150).688 

Det viser seg at dette tilsvarte mer enn en fjerdedel av statens årlige inntekter i samme 

periode.689 (Og som jeg kommer tilbake til i neste kapittel, hadde denne bankstøttepolitikken 

også store politiske kostnader for de regjeringene som hadde ansvaret.)690 Men til tross for 

omfanget monnet den massive støtten likevel lite, så lenge det utgjorde bare seks prosent av 

bankenes samlede utlånstap i samme periode. 

Til sammenlikning var statens samlede kapitaltilførsel, medregnet rentekostnader, under 

den siste krisa (overført 1991–1993) beregnet til i alt 22,4 milliarder kroner, noe som tilsvarer 

«bare» drøye sju prosent av statens inntekter i 1991. Likevel utgjorde dette hele 33 prosent av 

bankenes tap. Så mye som en tredjedel av bankenes samlede tap ble altså indirekte dekket inn 

                                                 
687 Jeg har valgt nasjonalregnskapets oppgaver over statens inntekter (og ikke offentlig konsum) for å gi et mest 

mulig sammenliknbart bilde av den finansielle situasjonen, uten å ta hensyn til budsjettbalansen i de to periodene. 

Jeg har brukt tallene for statens (og ikke det offentliges) inntekter, og ser da bort fra 

kommunenes/fylkeskommunenes inntekter, fordi dette gir et best bilde av regjeringens finansielle handlingsrom. 

Se, SSB, Historisk statistikk 1948 (kategorien «statens driftsinntekter», 1920–28) og Historisk statistikk 1994 

(kategorien «statsforvaltningens inntekter», 1988–93). 
688 Det aller meste (ca. 85 prosent) ble bevilget i den fasen av krisa som behandles her, 1922–28. 
689 Jeg bruker her kategorien offentlige inntekter i nasjonalregnskapet (og ikke offentlig konsum) for å gi et mest 

mulig sammenliknbart bilde av den finansielle belastningen, uten å ta hensyn til budsjettbalansen i de to periodene. 
690 I tillegg kommer de 21 millionene som Norges Bank lånte ut via selskapet A/S Securitas til private støttekjøp 

av aksjer i forretningsbankene. 
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over offentlige budsjetter, samtidig som det (også på kort sikt) fikk langt mindre konsekvenser 

for statsfinansene enn på 1920-tallet. Til tross for at staten ikke trengte å strekke seg så langt 

som på 1920-tallet, monnet det likevel vesentlig mye mer. 

 

 1921–28*  1991–93  

Brutto kapitaltilførsel over off. budsjetter i % av BNP, krisas verste 

år (og i mrd. kroner, løpende priser) 

2,3 (0,99)* 2,9 (22,4)**   

Brutto kapitaltilførsel i % av statens gjennomsnittlige årlige inntekter 27,1   7,2  

Brutto kapitaltilførsel i % av bankenes samlede tap 6 33 

Nettokostnad/gevinst for offentlige budsjetter og Norges Bank etter 

reprivatisering i % av BNP i krisas verste år (og i mrd. kroner, 

løpende priser)****** 

- 12,0 (600)***  + 1,6 (13)**** 

Andel av bankene som mottok statlig kapital og som fortsatte ordinær 

drift. 

ingen 10 av 11 

 

Tabell 8.6. Statlig kapitaltilførsel til bankene som andel av BNP og av offentlige inntekter  
Kilder: Egne beregninger basert på følgende: 

* Engebretsen (1939, 150). 
** Summen varierer, avhengig av den regnskapstekniske beregningsmåten. Tabellen er basert på Sandal (2004), 

og ligger noe høyere enn NOU 1992: 30 (37–39) som oppgir 17,6 mrd. (2,2 prosent). Siste versjon av IMFs 

database (Laeven og Valencia 2012) oppgir 2,7 prosent og Drees og Pazarbasioglu (1998) 2,6 prosent. 

Verdensbanken (Caprio og Klingebiel 1996) oppgir et høyre støttebeløp tilsvarende fire prosent (men 

datagrunnlaget oppgis ikke). Differensen mellom disse anslagene er likevel ikke vesentlig for argumentasjonen 

her. 

*** 99 millioner over statsbudsjettet og ca. 500 millioner i nettotap for Norges Bank (se Skånland 1990). 

**** Etter salg av statens eierandeler i bankene kom man i 2001 ut med et overskudd på ca. 13 mrd. kroner 

(Sandal 2004). 

***** Statlige inntekter (kommunale og fylkeskommune ikke medregnet), kilde SSB statistikkbanken/historisk 

statistikk. Tallene for 1920-tallet og 1990-tallet er ikke direkte sammenliknbare, men opplysningene i tabellen 

gir likevel et tilnærmet riktig bilde. 

****** De ti små bankene som var satt under administrasjon og kom tilbake i fri virksomhet i perioden 1926–

31, er her utelatt. Disse bankene hadde mottatt statlig kapital, og evt. lån fra Norges Bank dreide seg om svært 

små beløp. For perioden 1991–93 er medregnet de bankene som mottok støtte eller garantier fra SBF og SBIF 

(se NOU 1992:30, 38). 

 

Den norske statens overlegne finansiell kapasitet på 1990-tallet sammenliknet med 

1920-tallet kan følgelig forklare mange av forskjellene i utfall.691 Men det kan det likevel ikke 

                                                 
691 I kapittel 10 setter jeg dette inn i et lengre historisk (og internasjonalt) perspektiv. Jeg peker på at banksektoren, 

både i Norge og resten av OECD-området, i 1990 var relativt liten sammenliknet med 20 år senere (se kapittel 10, 

tabell 10.2), og at 1990-tallskrisa derfor inntraff på et gunstig historisk tidspunkt, før bankene hadde vokst seg 

langt større enn BNP. 
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forklare de vesentligste. Faktum er at den tross alt omfattende offentlige støtten til bankene i 

åra 1921–23 ikke bare hadde mindre effekt, men svært liten stabiliserende effekt overhodet. 

Støttepolitikken dreide seg i stor grad om å kaste gode penger etter dårlige, slik at ingen av 

bankene som var mottakere av denne støtten, senere unngikk å bli satt under administrasjon.692 

I kontrast til dette viste det seg at blant de i alt åtte bankene som (direkte eller indirekte) mottok 

støtte fra de statlige fondene (SBF og SBIF) i 1991–93, var det bare én (Oslobanken), som ikke 

var i stand til å drive videre (enten som selvstendige banker (fem) eller i fusjon med andre (to)) 

(Dok. 17, 183).693 Hovedproblemet på 1920-tallet var derfor like mye planløsheten i 

bankstøttepolitikken som mangel på finansielle ressurser (Keilhau 1938, 408ff.).  

Overvåkingskapasitet er viktig i denne sammenhengen. Norges Bank og 

Finansdepartementet hadde på 1920-tallet ingen mulighet til å skaffe seg oversikt over 

situasjonen i bankene, og kom aldri på høyde med utviklingen. Dels misforsto man situasjonen 

som kriser i enkeltbanker og ikke som en systemkrise. Så sent som september 1922 regnet 

Norges Bank med at den akutte krisa i Centralbanken var løst, uten å kjenne til problemene som 

bygde seg opp i rekke andre storbanker (Foreningsbanken, Handelsbanken) (Lie et al. 2016, 

203).694 Dels misforsto man lenge situasjonen som primært en midlertidig likviditetskrise, der 

løsningen var rediskontering og nye innskudd og – når det ikke lenger var nok – midlertidig 

beskyttelse mot kreditorene gjennom administrasjonsloven. Som nevnt (kapittel 4) er det riktig 

nok svært vanskelig å skille mellom illikviditet og insolvens i banker, og som vi skal se 

nedenfor, kan bankkriser best avhjelpes gjennom kombinasjon av likviditets- og soliditetsstøtte. 

Når det gjelder bankene nevnt ovenfor, burde det imidlertid vært mulig å avdekke at de hadde 

tapt hele egenkapitalen, slik at kun likviditetstilførsel var til liten nytte. Av de administrerte 

bankene var det følgelig nesten ingen som kom tilbake i fri virksomhet.695 Likevel fortsatte 

Norges Bank også de kommende åra, helt fram til 1928, å legge vekt på tiltak for å løse 

bankenes likviditetsproblemer.696 

                                                 
692 De storbankene som derimot overlevde krisa, var ikke mottakere av statlig kapitaltilførsel (bl.a. Bergens 

Privatbank (senere Bergen Bank), Christiania Bank og Kreditkassen (senere Kreditkassen)). Unntaket er det 

halvstatlige AS Securitas’ støttekjøp av aksjer i DnC i 1927–28. 
693 Oslobanken ble, som vi har sett, avviklet/administrert på en helt udramatisk måte. Medregnet her er ikke de 13 

krisebankene som ble støttet av bankenes egne sikringsfond i åra 1988–90, før etablering av de statlige fondene. 
694 Det var mange slike eksempler. Etter en akutt krise ble bankene i Tønsberg fusjonert og refinansiert våren 1921, 

men måtte innstille i februar 1923. 
695 Det dreide seg om kun ti små lokalbanker av i alt 66 administrerte banker. 
696 Viktig her var planen fra 1927 om en såkalt innskuddssentral der forretningsbankene og Norges Bank i 

fellesskap skulle gi lån til banker i likviditetskrise. Planene møtte stor motstand fra flere hold og ble aldri 

gjennomført. Sannsynligvis hadde det heller ikke vært noen adekvat løsning (Lie et al. 2016, 240–42; Thomassen 

2012, 98ff.). Men denne politikken var helt i overensstemmelse med et klassisk liberalt regime, med vekt på 

likviditetsstøtte (til solide banker). 
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Kontrasten var stor til 1990-tallet, da informasjon om egenkapitalsituasjonen i 

krisebankene var helt avgjørende.697 Fra 1991 samarbeidet Finansdepartementet tett med 

Kredittilsynet og de nyopprettede statlige fondene (SBF og senere SBIF). Da situasjonen spisset 

seg til utover sommeren og høsten 1991, var det også tett kontakt med ledelsen av de aktuelle 

bankene. SBF hyret dessuten inn egne eksterne bankfaglige og juridiske konsulenter og 

revisjonsselskaper for å vurdere situasjonen i bankene på avgjørende tidspunkter.698 Hele 

prosessen krevde store ressurser, med blant annet gjennomgang av store deler av bankenes 

utlånsporteføljer. 

Men overvåkingskapasitet var heller ikke en avgjørende faktor i seg selv. Det er usikkert 

om de ansvarlige myndighetene på 1920-tallet ville endret sin politikk vesentlig selv om de 

hadde hatt bedre oversikt over situasjonen i bankene. Det skyldes blant annet at Norges Bank 

og Finansdepartementet åpenbart hadde mangelfulle kunnskaper om hvordan finansmarkedene 

fungerte, og hvordan myndighetene kunne bidra til å gjenopprette tilliten til banksystemet som 

helhet (Ibid.; Petersen 1982, 51f.). Norges Bank ble i 1923 forsøkt presset til å utvide sine 

garantier til bankene (etter modell fra den samtidige krisa i Danmark), men lot bevisst hensynet 

til finansiell stabilitet være underordnet andre hensyn: dels hensynet til bankens egen soliditet, 

dels liberale prinsipper om ikke å støtte insolvente banker (se kapittel 9) og dels hensynet til 

paripolitikken (dvs. ikke bidra til økning av pengemengden). 

Forskjeller i juridisk-administrativ kapasitet spilte også en stor rolle. På 1920-tallet var 

det ingen bestemt instans i regjeringskontorene som var i stand til å utforme krisetiltakene 

(Petersen 1982, 120). Finansdepartementet var helt avhengig av råd fra Norges Bank og hadde 

små muligheter til å overprøve disse. På 1990-tallet hadde departementet en stor stab som la 

planer utfra ulike scenarier, og man samarbeidet også tett med Kredittilsynet og Norge Bank, 

og fra 1991 med de statlige fondene (SBF og SBIF). Sammenliknet med 1920-tallet hadde man 

en helt annen kapasitet til å forutsi virkningen av egne politiske tiltak og ha alternative strategier 

klare på forhånd. 

                                                 
697 Det spilte også en rolle at myndighetene på 1920-tallet normalt ikke hadde tilgang til annet enn årsregnskaper, 

og at man her bare førte såkalte «konstaterte» utlånstap (pga. konkurs e.l.). Under siste del av 1990-tallskrisa var 

bankenes kvartalsregnskaper viktige. Når det f.eks. gjaldt Kreditkassen, gikk det fram at kapitaldekningen falt fra 

4,5 prosent etter fjerde kvartal 1990, til 3,2 prosent etter andre kvartal 1991 og muligens var negativ etter tredje 

kvartal (Dok. 70, 164–65). Men et springende punkt her var tolkningen av tapsforskriftene (fra 1988) og 

regnskapstekniske beregninger av «forventede» eller sannsynlige tap på utlån, som f.eks. pga. verdifall på 

panteobjekter. Slike forventede tap ble underrapportert fra bankenes side helt fram til høsten 1991, og var en viktig 

årsak til den dramatiske utviklingen fra oktober 1991. 
698 Bl.a. brukte SBF eksterne private revisjonsfirmaer til å vurdere egenkapitalsituasjonen i Fokus Bank og 

Kreditkassen i forbindelse med kapitaltilførsel og nulling av aksjekapitalen (Dok. 17, 157, 167, 185). 
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Under begge krisene ble det gjort lovendringer for å hindre sammenbrudd i 

banksystemet. I 1923 dreide det seg særlig om administrasjonsloven og i 1991 om lovendringen 

som åpnet for statlig eierskap og «nulling» av private aksjonærer. Som nevnt (jf. kapittel 7) var 

begge reformene (av strukturelle grunner) reaktive og ad hoc-pregede, men jeg pekte også på 

at det var store forskjeller i lovgivernes evne til å forutsi og forhindre uintenderte konsekvenser. 

Administrasjonsloven ble som nevnt utformet i løpet av noen få dager av Norges Bank og 

Justisdepartementet og vedtatt i all hast, som svar på en akutt krisesituasjon (Lie et al. 2016, 

204–205; Petersen 1982, 60–62).699 Ikke overraskende viste det seg ganske snart at den bygde 

på sviktende forutsetninger og måtte derfor revideres flere ganger de følgende åra.700 Loven 

fikk også den negative uintenderte virkningen at bankinnskudd ble flyttet til de administrerte 

bankene for på den måten å nyte godt av statlige innskuddsgarantier. Dermed bidro ordningen 

til å undergrave de frie bankene, og muligens til at enda flere banker måtte settes under 

administrasjon. Dette kan ses som et utpreget tilfelle av moral hazard-mekanismen (jf. kapittel 

4), der de bankene som har tatt minst risiko, blir straffet gjennom tapping av innskudd. Faktisk 

var det slik at også de positive virkningene av administrasjonsordningen var uintenderte, at 

loven på tross av intensjonen i hovedsak ble et effektivt redskap for styrt avvikling av banker 

som i realiteten var konkurs.701 

Lovendringene i 1991 var forberedt på en helt annen måte. Til tross for at 

Finansdepartementet anså en systemkrise som usannsynlig, ble det i løpet av 1990 diskutert 

ulike strategier i tilfelle et slikt utfall. De viktigste premissene ble da lagt for de tiltakene som 

ble satt inn året etter (Lie og Venneslan 2010, 457ff.; Gram 2011, 28–29). En viktig premiss 

var å unngå den typen uintenderte konsekvenser og selvundergravende insentiver som ble 

diskutert foran (jf. kapittel 4). I en helt annen grad enn på 1920-tallet var man i stand til å 

foregripe hvordan de aktørene som var gjenstand for politikken (i første rekke 

finansinstitusjonene og deres kreditorer og eiere), ville reagere, og dermed å forhindre at statens 

målsettinger ble undergravd. Denne måten å utforme politikk på, gjennom systematisk bruk av 

ekspertkunnskap, bygger på en kombinasjon av overvåkingskapasitet og administrativ kapasitet 

                                                 
699 Finansdepartementet hadde ikke ressurser til å utforme denne typen reformer. Også den helt nye aksjebankloven 

(vedtatt 1924) ble i det alt vesentlige utformet av Norges Bank, Justisdepartementet og av eksterne komiteer 

(Petersen 1982, 85–86). Det samme gjelder de mange krisetiltakene, som i hovedsak ser ut til å ha blitt til gjennom 

ad hoc-kontakt mellom Norges Banks direksjon, finansministeren, bankforeningen og de berørte bankene (Ibid., 

33ff.). 
700 Bare i løpet av den første måneden måtte Stortinget behandle en rekke tilleggsbestemmelser. 
701 En viktig grunn til at Norges Banks planer om en innskuddssentral for bankene i 1927 aldri ble vedtatt, var at 

den i utgangspunktet ble oppfattet som dårlig gjennomtenkt og umulig å gjennomføre (Lie et al. 2016, 242–43; 

Thomassen 2012, 98ff.). 
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som ikke var mulig på 1920-tallet. Det kan ses som et særlig godt eksempel på det Giddens 

(1985; 1990) har kalt økende refleksiv selvregulering av moderne institusjoner (se kapittel 3). 

Når 1990-tallskrisa fikk en mer effektiv løsning, var det følgelig på grunn av langt større 

både finansiell kapasitet, overvåkingskapasitet og juridisk-administrativ kapasitet. Men selve 

kapasiteten forklarer ikke alt. At man lyktes med håndteringen i 1991–93, har også å gjøre med 

måten disse ressursene ble kombinert på. Jeg pekte ovenfor (kapittel 2) på at også samordning, 

evnen til å koordinere ulike instanser, er en avgjørende betingelse for at staten kan fungere som 

en aktør.702 

På 1920-tallet ble de løpende beslutningene under krisa tatt i nær kontakt mellom 

regjeringen og Norges Bank, og det var ingen tvil om at statsapparatet i de avgjørende sakene 

fungerte som én samlet institusjonell aktør. Det fantes imidlertid ingen langsiktig strategi, og 

politikken var preget av motstridende hensyn og forble ad hoc-preget under hele krisa (Lie 

2012, 51). Norges Bank hadde en koordinerende rolle, fordi den som eneste instans i staten 

hadde løpende informasjon om utviklingen i bankene. Men samtidig var banken formelt 

underordnet Stortinget og regjeringen, og var også pålagt av Stortinget å føre en deflatorisk 

pengepolitikk.703 Når det gjaldt mange av lovendringene og støttebevilgningene under krisa, 

var initiativet hos regjeringen, men alltid i nært samarbeid med Norges Bank. 

Under sluttfasen av 1990-tallskrisa fungerte den norske staten i mye større grad som en 

strategisk aktør, som var i stand til å fremme langsiktige politiske målsettinger. En viktig 

forutsetning for det var at regjeringen og Norges Bank på en helt annen måte handlet koordinert, 

og en viktig forutsetning for dette var åpenbart fagmiljøene i og omkring Finansdepartementet. 

Jeg skal derfor se nærmere på hvordan dette konkret kom til uttrykk i sluttfasen av de to krisene. 

Et viktig spørsmål under begge krisene gjaldt forholdet mellom såkalt likviditets- og 

soliditetsvern. På 1920-tallet var det aldri, heller ikke etter at krisa ble systemisk, noen klar 

                                                 
702 I tillegg til ressurser og samordning nevnte jeg i kapittel 2 autonomi som en tredje forutsetning for at staten 

kan opptre som en aktør, at den er i stand til å sette seg egne mål, relativt uavhengig av bestemte klasser eller 

særinteresser i samfunnet. Som nevnt i kapittel 4, er ikke dette spørsmålet om statens autonomi i forhold til 

banksektoren noe hovedtema. Jeg argumenterer imidlertid for at det norske statsapparatet (og de instansene som 

håndterte statens interesser) hadde en høy grad av autonomi overfor bankene, og at krisehåndteringen kan forklares 

uten å trekke inn press fra de enkelte bankene og deres særinteresser. (Bankenes interesser har likevel betydning 

for analysen slik det forstås utfra teorien om strukturell avhengighet.) 
703 Norges Bank hadde i hovedsak private aksjonærer, men virksomheten var regulert gjennom sentralbankloven, 

og direktøren var utnevnt av regjeringen. I noen sammenhenger henviste direktør Rygg til aksjonærenes interesser 

når banken var tilbakeholden med lån til krisebanker (Lie et al. 2016, 202). I den grad bankens støttepolitikk faktisk 

var styrt av dette hensynet, betyr det at den norske staten hadde mindre grad av autonomi under 1920-tallskrisa 

enn 1990-tallskrisa (da Norges Bank var en rent statlig institusjon). Men det er likevel ikke noe som tyder på at 

aksjonærenes særinteresser var styrende for Norges Banks politikk. Riktig nok var det en del konflikter mellom 

Norges Bank og regjeringene om støtten til bankene, men i hovedsak ser det ut til å ha vært enighet om den linja 

som ble fulgt. (Se mer om dette i kapittel 9.) 
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ansvarsfordeling mellom Norges Bank og Stortinget/regjeringen om disse funksjonene. Tvert 

imot forble rollene uklare. Det var aldri noen klar strategi for hva man skulle gjøre med banker 

som sto i fare for å tape egenkapitalen, og det var stadige forhandlinger og dragkamper fra sak 

til sak. Som vi har sett, improviserte Norges Bank og Stortinget seg fram med flere begrensede 

støttebevilgninger, som viste seg å være utilstrekkelige, og dermed til liten nytte.704 Samtlige 

av de bankene som mottok støtte, endte likevel med konkurs eller offentlig administrasjon, og 

det aller meste av bankstøtten (ca. 100 millioner kroner) forsvant i dragsuget. En side ved denne 

uklarheten var at Norges Banks rolle som LoLR hele tida var begrenset og betinget. For å unngå 

egne tap ved eventuell konkurs, måtte sentralbanken hele tida vurdere om bankene som mottok 

lån, var solide (eller som det ofte ble formulert: «hadde livets rett»).705 Men når man på denne 

måten var tilbakeholdende med likviditetsstøtte, ble det også umulig å gjenopprette tilliten til 

banksystemet.706 I fraværet av en slik systemisk tillit var innskyterne hele tida avhengige av å 

vurdere likviditeten til enkeltbanker, noe som førte til utstrakt flytting av innskudd og (til dels 

panikkartet) tapping av innskudd i stadig nye banker helt fram til 1928 (og på nytt i 1931–

1934).707 Norges Banks støttepolitikk fikk dermed liten effekt, og innskudd gikk tapt når de 

aktuelle bankene, til tross for denne støtten, gikk konkurs eller ble satt under administrasjon.708 

Tvert imot kunne støtte til krisebanker i seg selv utløse rykter og selvoppfyllende profetier som 

bidro til at banken bukket under.709 Tapene som Norges Bank ble påført er beregnet til 5–600 

millioner kroner, som er nesten på høyde med Norges Bank gjennomsnittlige balanse i denne 

perioden (Skånland 1990). 

                                                 
704 Riktig nok kom regjeringen i mai 1923 (etter at Centralbanken og Foreningsbanken var satt under 

administrasjon) med en erklæring om støtte til «institutter som er av stor betydning», men med det forbeholdet at 

«de var fullt gode for sine forpliktelser» (sitert etter Lie et al. 2016, 211). Og dette forhindret ikke at enda en av 

storbankene, Handelsbanken, gikk til administrasjon året etter. 
705 Dette var også et premiss for administrasjonsloven, der formålet var midlertidig å sikre disse «sunne» bankene 

mot pågang fra kreditorene. (En annen sak er at ordningen, på tross av hensikten, kom å fungere som et slags 

universelt sikkerhetsnett for alle banker som fikk problemer. Det ble etter hvert også klart at det var helt urealistisk 

at de administrerte bankene kunne gjenoppta fri virksomhet.) 
706 Helt siden sentralbankene begynte å fungere som LoLR, har det vært kjent at denne typen likviditetsstøtte (til 

antatt solide banker) bør framstå som ubetinget og ubegrenset, for derved å berolige markedet (det såkalte Bagehots 
Dictum) (se f.eks. Goodhart 1988). 
707 «Ofte var det tilstrekkelig med rykter om store tap» (Petersen 1982, 18). 
708 Norges Banks håndtering av krisa i Handelsbanken er typisk i så måte, med flere små og utilstrekkelige 

støttetiltak fra mai 1923 til april året etter: «[…] støtteordningene ble gitt på en slik måte at de vanskelig kunne 

medvirke til å opprettholde tilliten til banken» (Petersen 1982, 51). 
709 Se f.eks. Petersen 1982, 38f. Dette var også regjeringens begrunnelse for å hemmeligholde støtten til 

Handelsbanken i mai 1923 (se kapittel 9). Det faktum at enkeltbanker mottok selektiv statsstøtte, ble med rette 

oppfattet som et tegn på at de var truet av konkurs, og slik bidro det til å skape en selvoppfyllende profeti (på 

samme måte som ved uttaks-run), fordi man ikke visste hvor langt staten ville strekke seg i å stille seg bak banken 

hvis situasjonen skulle bli verre. Tilsvarende mekanismer gjorde seg gjeldende under finanskrisa i 2008 da 

amerikanske banker vegret seg mot ekstraordinære støttelån. 
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Under 1990-tallskrisa var det en mye klarere ansvarsfordeling mellom Norges Banks 

ansvar for likviditetsvern og regjeringen/Stortingets ansvar for soliditetsvern (Lie og Venneslan 

2010, 454ff.). Norges Bank sørget for ubegrenset likviditet, og ubetinget av den enkelte 

bankens egenkapitalsituasjon.710 Til tross for tilløp til tapping av innskudd og problemer med 

innlån i interbankmarkedet i krisebankene i løpet av 1991, ble problemene aldri akutte.711 I 

hovedsak la Norges Bank grunnlaget for en selvoppfyllende profeti – men her med motsatt 

fortegn: Bankene forble likvide fordi de var forventet å være det. Dermed ble også behovet for 

likviditet (og indirekte også for kapital) langt mindre. Norges Banks tap i forbindelse med krisa 

(avskrivinger i første fase) var ubetydelige. 

Men en forutsetning for denne ansvarsfordelingen var at Finansdepartementet hadde en 

klar strategi for hva man skulle gjøre med bankene som manglet egenkapital. Et hovedprinsipp 

her var at det aldri skulle være noen tvil om at staten ville støtte opp om systemnødvendige 

banker. Til forskjell fra 1920-tallet ble overføringene til krisebankene derfor aldri begrenset til 

noe bestemt beløp, tvert imot ønsket man hele tida å unngå at tiltakene skulle «oppfattes som 

en ‘endelig løsning’» (Ot. prp. nr. 8, 1991–92, 27). De statlige fondene (SBF og SBIF) hadde 

hele tida vide og fleksible rammer.712 Håndteringen var også grunnleggende forskjellig i den 

forstand at kapitaltilførsel ikke var betinget av om bankene «hadde livets rett». Støtten fra de 

statlige fondene var altså universell (jf. kapittel 2), og omfattet også banker som var åpenbart 

insolvente (Fokus Bank, Kreditkassen), og som hadde tatt uforsvarlig høy risiko 

(Sunnmørsbanken). 

Men selv om staten strakk seg mye lenger enn på 1920-tallet, når det gjaldt å redde 

kriserammede banker, var det også her helt avgjørende å stille bankene til ansvar. Som nevnt 

(se kapittel 4) står stater overfor to motstridende hensyn når de tar stilling til statlig 

kapitaltilførsel. På den ene side må man forhindre at systemviktige banker går konkurs 

(offentlig systemansvar). På den annen side må man sørge for at bankenes eiere (og evt. 

kreditorer) i størst mulig grad bærer tapene (privat eieransvar). Hvis staten blir sittende med 

                                                 
710 Man holdt seg derfor til prinsippet om at Norges Bank aldri skulle gå inn på eiersiden i de kriserammede 

bankene, for dermed unngå å komme «på begge sider av bordet» dersom de samme bankenes gjeld eller 

egenkapital senere måtte nedskrives (Lie et al. 2016, 425; Lie og Venneslan 2010, 454). 
711 Det var tilløp til panikkartede uttak i Fokus Bank i februar 1991, men kundene kom raskt tilbake. Høsten 1991 

var det en kort periode stor usikkerhet mht. kortsiktig funding i Kreditkassen, inntil vedtaket om statlig 

kapitaltilførsel. Begge situasjonene viser potensialet for akutt krise og betydningen av statens intervensjoner. 
712 SBIFs kapital på var 4,5 milliarder (bevilgning mars 1991) og ble i god tid før rammen var brukt opp, supplert 

med ytterligere seks milliarder (november 1991), og i tillegg etablerte man Statens Banksikringsfond (november 

1991) med svært fleksible rammer. Strengt tatt vil alle former for statlig støtte til krisebanker nødvendigvis være 

begrenset, staten har heller ikke ubegrensede finansielle ressurser, men det avgjørende var at markedene hadde 

tillit til at denne grensen aldri ville nås, og at den derfor ikke ville ha praktiske konsekvenser. 
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regningen, mens eierne kan nyte fordel av redningsaksjonen, vil det både fremme moral hazard 

og undergrave offentlige finanser (akkumulasjon), og dessuten svekke oppslutningen om staten 

(legitimitet).713 Mye tyder på at myndighetene på 1990-tallet var klar over dette dilemmaet, og 

krisehåndteringen kan forstås som et forsøk på å forene disse motstridende kravene. 

Selv om myndighetene under hele krisa ga massiv likviditets- og soliditetsstøtte til 

bankene, forsøkte man samtidig å forene denne politikken med nyliberale 

konkurranseprinsipper. Som nevnt var det Finansdepartementets og regjeringens primære 

standpunkt at (direkte eller indirekte) statsstøtte til banknæringen og krisebankene 

(skattereduksjoner, garantier osv.) var ineffektivt og politisk illegitimt. I det lengste holdt man 

derfor fast ved prinsippet om at bankene skulle rydde opp selv, primært gjennom kostnadskutt 

og mer effektiv drift. Da krisa forverret seg, ga man ingen generelle garantier for bankene, deres 

innskytere og kreditorer. Selv da krisa toppet seg i oktober 1991, nøyde regjeringen seg med 

garantier til de «ordinære» innskyterne og mer vage formuleringer om at man ville «sikre tilliten 

til det norske banksystemet generelt» (Dok. 17, 147; Lie og Venneslan 2010, 464). Man holdt 

altså fast ved å holde statens systemansvar atskilt fra ansvaret til de enkelte bankene, 

aksjonærene og bankkundene.714 

Finansdepartementet gikk av samme grunn også hele tida mot såkalte bad bank-

løsninger, der statlige selskap tar over de mest tapsbringende engasjementene slik at de 

gjenværende delene av bankene forblir solide. Mens både generelle statlige garantier og en 

statlig bad bank-løsning ble satt inn under de samtidige krisene i Sverige og Finland, ble alle 

tapsengasjementer i Norge beholdt i de ansvarlige bankene. Finansdepartementet betraktet en 

bad bank-løsning som indirekte statlige subsidier til de eierne som ble sittende igjen med en 

mer profitabel bank, etter at tapsengasjement var løftet ut.715 Da det våren 1991 ble nødvendig 

med kapitaloverføringer til bankene, ble disse derfor heller ikke gitt direkte til bankene, eller i 

form av statlige eierandeler, men indirekte i form av statlige overføringer til bankenes egne 

sikringsfond, det nye såkalte tredjelinjeforsvaret (se også kapittel 7). Premisset for denne 

støtten var raskest mulig tilbakebetaling, og at bankene selv skulle ta ansvar for å «styrke 

driftsøkonomien» (Ot.prp. nr. 20, 1990–91). 

                                                 
713 Dersom staten ivaretar systemansvaret og redder krisebankene, belønner man samtidig taperne i 

markedskonkurransen, og dermed bidrar staten (i tillegg til å undergrave statsfinansene) dels til å undergrave de 

markedsmekanismene man ønsker å fremme, dels til å undergrave sin egen legitimitet. 
714 Lovfestede garantier for alle innskudd opp til to millioner kroner ble innført gjennom den nye 

Banksikringsloven i 1996. 
715 Lie og Venneslan (2016, 459) understreker også her dette som typisk for departementets «markedskonforme 

ansvarliggjøringslinje». Ingen ting tyder på at den norske strategien var mindre effektiv enn bad bank-løsningene 

i Sverige og Danmark, og den førte til langt lavere utgifter for staten (se f.eks. Sandal 2004, 103ff.). 
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Som vi har sett (kapittel 7) ble det høsten 1991 klart at denne strategien ikke var 

tilstrekkelige og at flere storbanker sto i fare for å tape egenkapitalen, og heller ikke lyktes i å 

hente inn ny privat kapital. Det var derfor ingen vei utenom også direkte tilførsel av statlig 

kapital, og i langt større omfang. Statens motsigelsesfulle rolle ble på det tidspunktet enda 

tydeligere (jf. kapittel 7): Enten kunne man rekapitalisere bankene før bankene fikk akutte 

problemer, men i så fall ville også bankenes private eiere nyte godt av videre drift og framtidig 

avkastning. Alternativt kunne man skaffe seg full kontroll over de enkelte krisebankene ved å 

sette dem under offentlig administrasjon, men i så fall ville man risikere ødeleggende virkninger 

for banksystemet. Slike rettsprosesser ville bl.a. forverret de aktuelle bankenes situasjon, slik 

at det samlede kapitalbehovet økte. Begge alternativene var følgelig i strid med statens 

grunnleggende interesser (akkumulasjon og legitimitet). (Se f.eks. Lie og Venneslan 2010, 465; 

se også nærmere diskusjon i kapittel 9.) 

Som nevnt i forrige kapittel, skar derfor regjeringen gjennom med en tredje løsning, 

som krevde bestemte lovendringer: Gjennom vedtak i Stortinget i november 1991 fikk de 

statlige fondene både lovhjemmel og finansielle ressurser til å gå inn som direkte eiere i 

kriserammede banker. Samtidig fikk regjeringen fullmakt til å skrive ned den private 

aksjekapitalen til null hvis mindre enn en fjerdepart av aksjekapitalen var i behold. På denne 

måten fikk man de nødvendige redskapene til å redde bankene før situasjonen var akutt og 

samtidig tvinge eierne til å ta tapet fullt ut. Rekkefølgen var også helt avgjørende: Nullingen av 

aksjene måtte skje før, og som en forutsetning for at, staten gikk inn som eier. Hvis ikke, kunne 

denne løsningen bli blokkert av de private minoritetsaksjonærene. Denne framgangsmåten 

gjorde det mulig å skrive ned den opprinnelige private aksjekapitalen i to av de tre største 

forretningsbankene, straks disse betingelsene var oppfylt, men i god tid før situasjonen ble 

dramatisk. Dette skjedde allerede i desember 1991.716 En liknende framgangsmåte ble 

gjennomført overfor den største banken, DNB, i mars 1993.717 

                                                 
716 Staten lyktes derimot ikke like godt med å stille alle bankenes kreditorer til ansvar for tapene. Et viktig spørsmål 

dreide seg om eierne av såkalt ansvarlig lånekapital, langsiktige lån til banken som ble regnet som en del av 

bankenes egenkapital. Disse kreditorene hadde sikret seg såkalte «default-klausuler» som staten ikke tok sjansen 

på å utfordre i rettssystemet. De var dessuten redde for konsekvensene for vurderingen av norske banker i 

internasjonale kredittmarkeder som norske banker fortsatt var avhengige av (Lie og Venneslan 2016, 470–71). 

Mer om dette i senere kapitler. 
717 I mellomtida hadde man sikret seg enda mer «vidtgående» lovhjemmel (8. jan. 1993) som gjorde det mulig å 

«nulle» de private aksjene også i denne banken («Lex DNB»), men denne kom ikke til anvendelse ettersom DNBs 

generalforsamling selv vedtok å skrive ned verdien av disse aksjene til null. Den mest framtredende motstanderen 

innad i DNB mot statlig overtakelse ga motvillig følgende «nietzscheanske» anerkjennelse av det norske 

statsapparatets kapasitet, representert ved styrelederen i SBF og SBIF: «Framdriften var styrt av en mann med et 

suverent kjennskap til statsadministrasjon og politikk, en byråkrat av usedvanlig format og med stor styrke, 
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Denne strategien i sluttfasen av krisa var altså utpreget intervensjonistisk (jf. kapittel 4), 

der staten tok direkte kontroll over krisebanker. Dette omslaget i 1991, fra en nyliberal 

konkurransepolitikk overfor bankene til statlig overtakelse, kan virke paradoksalt og 

selvmotsigende. Etter ti-femten år med systematisk nedbygging av kontrollen med 

banksystemet, slo man plutselig om til full nasjonalisering. Men, som jeg var inne på (se kapittel 

7), det dreide det seg på ingen måte om en tilbakevending til sosialdemokratisk politikk for 

statlig eierskap. (Så sent som sommeren 1991 arbeidet myndighetene aktivt med å skaffe ny 

privat kapital til Kreditkassen (Dok. 70, 164, 183)) Snarere kan man se nullingen av aksjene 

som konsekvent håndhevelse av de samme markedsprinsippene og nyliberale bankpolitikken 

man fulgte i de foregående åra: Staten skal avstå fra alle typer selektive støttetiltak, og eierne 

bærer tapene fullt ut når selskaper går konkurs. 

Som jeg var inne på ovenfor (se kapittel 6), kjennetegnes nyliberale bankregimer av 

indirekte, liberale konkurransereguleringer under normale perioder, men at stater tvinges til 

omfattende illiberale intervensjoner under kriser for å opprettholde de samme liberale 

markedene. Den norske krisehåndteringen 1991–93 kan ses som et særlig utpreget eksempel på 

dette. Som Einar Lie (2012, 167) har pekt på, var den norske løsningen «mer i tråd med 

grunnprinsippene i det kapitalistiske systemet enn den man finner i USA under senere kriser», 

der staten bare gikk inn som minoritetsaksjonær (se Borio et al. 2010; se også kapittel 10). Når 

man ser hvordan staten i fortsettelsen forvaltet eierskapet i bankene, kan hele prosessen også 

ses som en videreføring av 1980-tallets nyliberale politikk og som motivert av hensynet til å 

fremme effektiv konkurranse i banksektoren på lengre sikt. (Jf. nærmere drøfting av dette i 

kapittel 7.1.b og nedenfor i kapittel 9.3.) 

Det er derfor heller ikke belegg for påstanden fra kritikerne av «nullingsvedtaket» om 

at motivet var økonomisk vinning for staten – statens angivelige «bankran».718 Kritikerne har 

rett i at staten her anvendte alt den hadde av juridiske, administrative og finansielle ressurser 

for å sette til side de private eierne. Det var imidlertid ingen ting som tydet på at myndighetene 

trodde overtakelsen ville forrente seg. Faktum er at ingen private investorer var villige til å gå 

inn med kapital i kriserammede bankene på det aktuelle tidspunktet.719 Alt tyder på at 

                                                 
Tormod Hermansen. Her nyttet det lite med for en amatør å komme med ny informasjon» (Axel Dammann 1996, 

243). 
718 Dette ble hevdet særlig hardnakket av representanter for de nullede aksjonærene. (Se for eksempel Dammann 

1996.) Men denne oppfatningen fikk også en viss støtte blant partiene på Stortinget og var en del av premissene 

for opprettelsen av Smith-kommisjonen. 
719 Smith-kommisjonen argumenterer overbevisende for at: 1) Bankene på det tidspunktet staten gikk inn med 

kapital, var definitivt konkurs, 2) motivet for at staten gikk inn, var ikke muligheten for gevinst og 3) at det på det 
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regjeringens overordnede motiv ikke var økonomisk avkastning, men et ønske om å stabilisere 

banksektoren. Staten kom m.a.o. til å fungere som det vi kan kalle «owner of last resort».720 

Vi kan si at staten her så det som sin oppgave å fremme samfunnets allmenne interesser 

ved å handle på vegne av banksystemet som helhet. Staten fremmet «totalkapitalens interesser» 

på tvers av de partikulære kapitaleieres interesser. I denne betydningen hadde staten primært 

politiske, og ikke økonomiske, motiver. Det uttrykkelige målet var å sikre den norske 

økonomien som helhet, og ikke å berike statsapparatet. Og som nevnt (kapittel 7) skjedde denne 

overtakelsen innenfor rammen av et overordnet institusjonelt skille mellom stat og marked: 

Statlig eierskap skulle være midlertidig, og bankene i statlig eie skulle drives videre som 

konkurrerende foretak etter ordinære markedsøkonomiske prinsipper. 

Sammenliknet med 1920-tallet fikk dette noen paradoksale effekter. På 1920-tallet da 

både regjeringen og Norges Banks bankstøtte hele tida var betinget og begrenset av hensynet 

til den økonomiske risikoen, gikk overføringene til bankene i det store og hele tapt i konkurser 

og administrerte avviklinger. Når Stortinget og Norges Bank satte som betingelser for støtte at 

bankene hadde «livets rett», kan man si at staten her handlet som en hvilken som helst 

markedsaktør, som investor og ikke som stat.721 På 1990-tallet derimot, da staten, utfra et 

overordnet politisk hensyn, så bort fra hensynet til framtidige økonomiske tap, ble effekten 

motsatt. Staten overtok nettopp eierskapet fordi ingen private investorer var villige til å ta så 

høy risiko. Etter re-privatiseringen av bankene på slutten av 1990-tallet satt staten igjen med en 

gevinst som langt oversteg alternative investeringer. Siden den private aksjekapitalen i de tre 

store bankene ble eliminert, kunne staten tilegne seg inntektene av aksjesalget i forbindelse med 

(delvis) reprivatisering av bankene fem år senere, i perioden 1996−1999. Avhengig av 

beregningsmåte dreide det seg om en pen gevinst på mellom seks og 14 milliarder kroner 

(Sandal 2004; Dok. 70, 296). 

Vi kan si at det norske statsapparatet under 1990-tallskrisa i større grad opptrådte som 

stat, i den forstand at støtten ikke var (bedrifts)økonomisk motivert, men politisk. Staten kunne 

hindre mistillit nettopp fordi den ga en ubetinget støtte, som ikke var motivert av hensyn til 

                                                 
tidspunktet heller ikke var mulig å forutse en kommende gevinst knyttet til reprivatisering. Jeg kommer tilbake til 

diskusjonen rundt nulling av aksjene i et senere kapittel. 
720 Formulering brukt av leder av Baselkomiteen Stefan Ingves på et seminar i Finanstilsynet oktober 2016, referert 

i Aftenposten 21. okt. 2016. 
721 Som nevnt opptrådte Norges Bank i noen grad som en privat bank og ikke bare som en statlig garantist når den 

under hele krisa la vekt på at den ikke kunne ta for stor risiko overfor krisebanker. Selv om banken representerte 

statlige interesser, var den i noen grad underlagt de samme begrensningene som private investorer. I den grad dette 

hensynet var bestemmende for statens politikk, kan vi altså si at staten på 1920-tallet hadde mindre autonomi enn 

på 1990-tallet. 
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økonomisk avkastning verken på kort eller lang sikt. Målet var å sikre banksektoren av hensyn 

til samfunnsøkonomien og samfunnet som helhet, selv om det innebar å støtte opp om 

insolvente og «uansvarlige» banker. 

Som vi har sett, krevde den strategien som ble fulgt under hele 1990-tallskrisa, en helt 

annen og sterkere stat enn på 1920-tallet. Denne måten å håndtere krisa på ville ikke vært mulig 

uten en kontinuerlig overvåking av bankene, stadige endringer av lovverket og store finansielle 

ressurser. Og ikke minst krevde det at ulike instanser i staten klarte å samle seg om og 

gjennomføre en felles strategi. Også her kan vi gjenkjenne mange av de samme mønstrene i 

sluttfasen av andre bankkriser i samme perioder: Samtlige intervensjoner på 1980/90-tallet 

(USA, Japan, de nordiske landene m.fl.) var enormt mye mer koordinerte og effektive enn 

tilfellet hadde vært i mellomkrigstida, selv om ikke alle lyktes like godt med å mobilisere og 

koordinere statlig kapasitet som i de nordiske landene og i særdeleshet i Norge. (Mer om dette 

i kapittel 10.) 

b) Staten som buffer – metakapasitet 

Bankkriser (både deres årsaker og virkninger) henger nært sammen med utviklingen (og kriser) 

i ikke-finansielle sektorer. Men som vi har sett, har slike kriser også sin egen relativt 

selvstendige logikk, som betraktet for seg, kan ha ødeleggende virkninger for hele økonomien. 

Disse virkningene kan analyseres som årsakskjeder, som kjedereaksjoner som sprer seg mellom 

debitorer og kreditorer i finansmarkedet og resten av økonomien – samtidig som effektene 

forsterkes for hvert ledd som rammes. Sviktende inntekter fra låntakerne fører til mislighold av 

lån, som når det når et visst nivå, kan føre til tap av egenkapital eller likviditetskrise i 

enkeltbanker, videre til kriser i hele bank- og finanssystemet og til ikke-finansielle sektorer og 

samfunnet som helhet. 

Den kanskje viktigste forskjellen mellom de to krisene var at staten på 1990-tallet hadde 

kapasitet til å stoppe slike kausale prosesser. Den lyktes langt på vei i å isolere krisa til de 

enkelte bankene, og til et forhold mellom staten og bankenes eiere. Selv om det var mange av 

de samme mekanismene som viste seg både forut for og under krisene, var virkningene derfor 

vesensforskjellige, og sett på denne måten framstår de to krisene som helt ulike sosiale 

fenomener. Jeg skal derfor se nærmere på statens evne til å fungere som en slik «buffer» mellom 

bankene og samfunnet, dens evne til absorbere negative effekter og hindre dem i å spre seg og 

forsterkes. Hva sier dette om statens rolle i de aktuelle epokene? 
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Her må det imidlertid først presiseres at jeg så langt som mulig forsøker å avgrense 

analysen til de virkningene som følger av selve bankkrisene. Jeg setter på denne måten parentes 

rundt en rekke andre sider ved den økonomiske utviklingen i de to periodene: Som nevnt ble 

begge bankkrisene utløst av, og falt sammen med, dype nedgangskonjunkturer i de ikke-

finansielle sektorene av økonomien. Banksektoren spilte en viktig rolle også her, både ved å 

bidra til gjeldsvekst under boblefasen og til kredittskvisen etterpå. Det førte bl.a. til at en rekke 

låntakerne ble sittende med en enorm gjeldsbelastning, og i denne sammenhengen utgjør 

bankenes utlånstap bare toppen av isfjellet. På 1990-tallet rammet dette særlig en stor gruppe 

av boligeiere, som etter prisfallet i boligmarkedet hadde en pantegjeld som oversteg 

boligverdien.722 Stor gjeldsbelastning var også en viktig årsak til konkurser og nedbemanninger 

i åra etter 1987 og for at arbeidsledigheten ble tredoblet i åra 1988 til 1993.723 Men disse 

effektene har mer å gjøre med den makroøkonomiske utviklingen i denne perioden og i mindre 

grad med bankenes problemer, som er tema her. 

Det som særlig preget 1920-tallskrisa, var at den spredte seg ukontrollert. 

Konjunkturomslaget i 1919−1920 førte til raskt voksende utlånstap for bankene. Ettersom det 

ikke fantes noen form for sikringsfond, truet det raskt soliditeten til en rekke enkeltbanker. 

Myndighetenes tilførsel av likviditet var utilstrekkelig, og førte til tapping av innskudd, og 

kapitaloverføringene var utilstrekkelige til å hindre at banker bukket under. I tillegg til å ramme 

bankene selv, eiere, ledelse, ansatte, gikk det direkte ut over innskytere og kreditorer, og også 

låntakere. Krisa spredde seg stadig, dels direkte fordi mange banker hadde tilgodehavender i de 

bankene som måtte innstille, og dels indirekte fordi bankkundene mistet tillit til hele 

banksystemet. Statens bankstøttepolitikk lyktes dårlig med å hindre slik spredning, ikke minst 

fordi den hele tida var begrenset og betinget, og derfor ble gjenstand for den samme mistilliten 

som til de aktuelle bankene.724 Store deler av banksystemet ble derfor rammet av negative 

selvforsterkende prosesser, med tapping av innskudd, økende utlånstap, fallende priser på 

pantsatte aktiva og fallende kurser på bankaksjer. Administrasjonsordningen bremset riktig nok 

disse kjedereaksjonene fordi den hindret innskytere og andre kreditorer å hente ut 

                                                 
722 Men det er et interessant faktum at staten som en følge av dette gjeldsproblemet i 1992 etablerte en ny 

gjeldsordningslov for å avhjelpe situasjonen for denne nye typen gjeldsslaver, og slik sett også her opptrådte som 

en buffer, i dette tilfelle mellom bankene og deres kunder (Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for 
privatpersoner (Lov-1992-07-17-99, Gjeldsordningsloven.)). Denne loven legger likevel avgjørende vekt på 

kreditorenes interesser. (Jf. her statens konstitutive rolle for gjeldsrelasjon og inndriving av gjeld, se kap. 3.1). 
723 Mange av disse låntakerne ville hatt problemer helt uavhengig av om bankene hadde vært mer solide og ikke 

hadde havnet i problemer. 
724 «Fremfor alt: en bank som engang er støttet under full musikk, må støttes til bunns. Ellers svikter tilliten også 

til støtteaksjonen» Keilhau (1938, 412). 
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tilgodehavender fra de administrerte bankene. Disse kunne isteden drives videre mens man 

tvang gjennom en fordeling av tapene på alle bankens innskytere og kreditorer (Petersen 1982, 

60ff.). Men på systemnivå hadde administrasjonsordningen liten effekt, fordi den ikke var 

innrettet på å sikre tilliten til de bankene som fortsatt var i fri virksomhet. Som nevnt hadde 

ordningen tvert imot den motsatte effekten fordi de ordinære bankene ble tappet for innskudd 

til fordel for de administrerte som hadde statsgarantier. Man klarte følgelig ikke å stoppe de 

ødeleggende selvforsterkende mekanismene i banksektoren, noe som kom til uttrykk ved at 

stadig nye banker fikk problemer, og ble satt under administrasjon, helt fram til juni 1927 

(Engebretsen 1939, 195ff.). Som vi har sett, forble bankene også kraftig svekket på lengre sikt, 

i hvert fall gjennom hele 1930-tallet. 

Det var et viktig poeng ovenfor (kapittel 7.2) at de realøkonomiske konsekvensene av 

1920-tallskrisa tross alt var mindre enn man kunne forvente, gitt den kaotiske situasjonen der 

store banker bukket under med store tap for innskytere og kreditorer. Bankenes samlede utlån 

ble også redusert med hele 40 prosent fra 1920 til 1926 (Skånland 1967). Men bankkrisa hadde 

(også i seg selv, uavhengig av den realøkonomiske krisa den gikk sammen med) store negative 

effekter på alle deler av økonomien (Knutsen 2007, 242f.; Hanisch et al. 1999, 63f.; Skånland 

1967; Skånland 1990). Den økonomiske veksten i perioden 1920−28 var gjennomgående svak, 

både sammenliknet med periodene før og etter og med den samtidige globale utviklingen 

(veksten i Norge var omtrent det halve av veksten i andre nordiske land). Den norske staten led 

også store tap, både direkte ved at støtten til bankene gikk tapt, og indirekte gjennom reduserte 

inntekter i åra som fulgte. Det er ingen tvil om at «bankkrisen hadde en selvstendig og betydelig 

negativ effekt» (Knutsen 2007, 242). I det hele tatt var det tydelig hvordan de opprinnelige 

utlånstapene i bankene satte i gang selvforsterkende mekanismer som rammet krisebankenes 

kunder, deretter alle de andre bankenes låntakere, innskytere og kreditorer, og deretter hele 

økonomien. Staten var ikke i stand til å stoppe disse ringvirkningene. 

Hvis vi sammenlikner med 1990-tallet, var situasjonen i utgangspunktet ganske lik. 

Riktig nok var bankenes utlånstap bare omtrent halvparten av hva de var på 1920-tallet, men 

like fullt var det snakk om en gigantisk bankkrise (relativt til nasjonaløkonomien). Som vi har 

sett, ble krisa av Reinhart og Rogoff (2009) inkludert i «the big five» i deres oversikt over 

bankkriser i perioden 1945−2008. Men på 1990-tallet utløste dette likevel ikke de samme 

typene selvforsterkende mekanismer. Utlånstapene ble, som vi har sett, i første omgang 

absorbert dels av bankenes egne sikringsfond, dels av andre banker gjennom offentlig 

organiserte fusjoner, og til slutt av de nye statlige fondene. Myndighetene sørget for at 
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egenkapitalsituasjonen i de enkelte krisebankene aldri utløste andre akutte problemer, med 

kortsiktig funding, bankpanikk eller tapping av innskudd. Det var ikke på noe tidspunkt tegn 

på at tilliten til enkeltbanker eller til banksystemet var alvorlig svekket. Overfor kundene 

fungerte banksystemet i det hele tatt ganske uforandret. Selv i den mest dramatiske perioden 

fra høsten 1991 til våren 1993, med tap av egenkapital og dramatiske nasjonaliseringer, ble 

krisebankene drevet videre som før, uten noen konsekvenser for bankenes kunder, og bare i 

begrenset grad for de ansatte.725 Denne siste fasen av krisa ser heller ikke ut til å ha hatt 

vesentlige negative konsekvenser for den makroøkonomiske utviklingen (Steigum 2011; 

Schwierz 2004).726 De som i første rekke ble rammet av krisa, var forretningsbankenes eiere, 

som fikk aksjene redusert i verdi og senere nullet. Målt utfra den samlede egenkapitalen i de tre 

bankene (aksjekapital og fond) i 1989, før sammenbruddsfasen, dreide det seg om et tap på 7,5 

mrd. kroner. Staten tapte også på kort sikt, gjennom de drøyt 20 milliardene i overføringer til 

krisebankene. I siste instans var dette utgifter som ble fordelt på alle skattebetalere og dermed 

på alle norske statsborgere. Vi kan si at staten på denne måten sosialiserte bankenes private tap, 

ved å smøre de tynt utover hele befolkningen. Men etter verdistigningen på bankene i åra etter 

krisa kunne staten som nevnt realisere et pent overskudd når bankene ble reprivatisert. 

1990-tallskrisa ble derfor i en viss forstand aldri noe mer enn en latent krise, der 

virkningene aldri kom lenger enn til at bankene ikke klarte å oppfylle myndighetenes lovpålagte 

krav til egenkapitaldekning. Vi kan si at 1990-tallskrisa nettopp forble bare en krise for 

bankenes eiere og (på kort sikt) for statsapparatet, men ikke for bankenes kunder, for resten av 

økonomien og for samfunnet for øvrig. Mens 1920-tallskrisa spredte seg ukontrollert, klarte 

staten å isolere krisa på 1990-tallet til et forhold mellom staten og den enkelte bank. Staten 

fungerte her som en «støtabsorberende buffer» mellom bankene og samfunnet. Satt på spissen: 

Dersom kunnskapen om bankenes tap hadde forblitt en hemmelighet mellom bankledelsen og 

offentlige myndigheter, ville norske bankkunder, så vel som den norske offentligheten, vært 

fullstendig uvitende om at det overhodet fant sted en bankkrise i Norge i denne perioden. 

Som jeg var inne på (kapittel 4.4), kan også bankkriser spre seg på andre måter, ved at 

selve krisehåndteringen skaper negative uintenderte konsekvenser for staten selv. Også i dette 

henseendet var håndteringen av 1990-tallskrisa langt mer vellykket enn på 1920-tallet. Som 

nevnt bidro bankstøtten på 1920-tallet i neste omgang til en drastisk forverring av offentlige 

                                                 
725 Toppledelsen ble skiftet ut og det skjedde omfattende nedbemanning i hele banksektoren, men ingen 

masseoppsigelser. 
726 «Norway’s growth and employment performance after the banking crisis has been very strong, much stronger 

than Denmark’s» Steigum (2011, 11). 
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finanser, mens det på 1990-tallet (etter noen år) bidro til det motsatte.727 Når det gjelder moral 

hazard-effekter, kunne dette potensielt vært et langt større problem på 1990-tallet, ettersom 

staten bidro til å redde (nesten) samtlige krisebanker. Den konsekvente politikken med å la 

aksjonærene ta tapene fullt ut, ga imidlertid neppe norske banker insentiver til å ta større risiko 

i framtida, snarere tvert imot. På dette punktet står håndteringen i kontrast til såkalte liberale 

strategier som har vært fulgt under andre nyliberale bankkriser, og der moral hazard er en høyst 

relevant problemstilling (se kapittel 10). Når det gjelder mulige uintenderte negative 

konsekvenser av statens TBTF-politikk under krisa, er sammenhengen litt mer usikker. Den 

kan bl.a. ha hatt konkurransevridende virkninger. Det faktum at flere grupper av storbankenes 

kreditorer (særlig knyttet til ansvarlig lånekapital) takket være den statlige overtakelsen 

unngikk tap, kan ha vært med å gi disse bankene et komparativt fortrinn i åra som fulgte, overfor 

mindre banker (Steigum 2011) og overfor andre økonomiske sektorer.728 

Når det gjelder de direkte og indirekte konsekvensene av de to krisene, kan vi skille 

mellom et desentrert og et sentrert kriseforløp. Utviklingen innenfor kapitalistiske markeder er 

normalt utpreget desentrerte prosesser, der ingen enkelt (institusjonell) aktør har kontroll 

verken over bestemte utfall eller totalprosessen. Dette gjaldt i høyeste grad 1920-tallskrisa, i 

den forstand at den spredde seg på en ukontrollert og uforutsigbar måte, og verken private 

institusjonelle aktører (de største bankene eller Bankforeningen) eller offentlige aktører 

(Norges Bank, regjeringen/Stortinget) var i stand til å forutsi eller kontrollere utviklingen. Dette 

står i kontrast til 1990-tallskrisa, der det norske statsapparatet nettopp klarte å innta en slik rolle. 

Vi kan si at krisa her ble sentrert av staten. Myndighetene klarte å skaffe seg oversikt over 

situasjonen i samtlige banker og sette inn tiltak som stoppet den typen kjedereaksjoner som var 

så typiske for 1920-tallet. Slik klarte den å isolere krisa til et forhold mellom staten på den ene 

side og de enkelte bankenes ledelse og aksjonærer på den annen side. Der 1920-tallsstaten ikke 

klarte å forhindre desentrerte kjedereaksjoner mellom private markedsaktører, klarte 1990-

tallsstaten å sentrere krisa, tvinge den over i et kontrollert forløp. 

Som vist ovenfor kunne staten fungere på denne måten, som buffer og som «sentrerende 

instans», fordi den disponerte langt større ressurser enn tilfellet var på 1920-tallet, og kunne 

utøve sterkere makt overfor bankene. På denne måten var statsapparatet (som samordnet aktør) 

                                                 
727 Selve prosessen med avvikling av de administrerte bankene krevde også store offentlige ressurser og ytterligere 

tap. 
728 Etter bankkrisa (og i enda større grad med nye lovfestede innskuddsgarantier fra 1996) er det imidlertid liten 

grunn for innskytere til å vurdere de ulike bankenes soliditet og risikoeksponering, noe som kan ses som en moral 
hazard-effekt (se kap. 4). 
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i stand til å overkjøre interessene til de enkelte bankene og ikke minst eiernes interesser. En 

grunn til dette er at staten disponerte ressurser som i selve sitt omfang var overlegne alle de 

enkelte bankene som var involvert, både finansielt, administrativt og mht. 

overvåkingskapasitet. Vi har sett hvordan staten hadde finansiell styrke til å sprøyte inn ny 

kapital i bankene, uten å ta hensyn til budsjettbegrensninger. Den hadde overvåkingskapasitet 

til å skaffe seg overblikk over situasjonen i hele banksektoren og administrativ kapasitet til å 

koordinere innsatsen overfor den enkelte bank, i lys av en overordnet strategi for hele sektoren. 

Nettopp denne evnen til å gripe inn i andre sosiale områder utenfor staten, er det aspektet 

ved statens makt som jeg kalte dens metakapasitet (se kapittel 2.3). Det dreier seg om statens 

potensial til dels å overstyre de maktformene og «spillereglene» som gjelder innenfor alle andre 

institusjonelle områder av samfunnet, og dels å flytte grensene mellom statsapparatet og disse 

områdene. Jeg var inne på hvordan dette gjaldt forholdet til markedssfæren, der staten på ulike 

måter kan overstyre markedsaktørers økonomiske makt: Dels kan den i gitte situasjoner re-

regulere kapitalistiske markeder, endre de spillereglene som er konstituerende for forholdet 

mellom markedsaktører. Dels kan statlige myndigheter flytte grenser mellom statsapparatet og 

markedssfæren, f.eks. ved å nasjonalisere privateiendom eller på annen måte dekommodifisere 

bestemte relasjoner. 

Staten har dette potensialet fordi dens makt er av en kvalitativt annen type enn den som 

gjelder innenfor den kapitalistiske markedssfæren. Staten opptrer i stor grad også som andre 

markedsaktører (f.eks. som kjøper og produsent av varer og tjenester), og staten er da selv 

henvist til de økonomiske mekanismene den har lagt det institusjonelle grunnlaget for (lovverk, 

pengesystem og andre konstituerende institusjoner). Men staten er også i den privilegerte 

posisjonen at den kan endre slike mekanismer og under bankkriser overstyre makten til bankene 

og deres eiere. Staten nøyde seg under de to krisene på ingen måte med å overholde de gjeldende 

grensene mellom stat og bankene og håndheve de eksisterende reguleringene, den både endret 

de spillereglene som gjaldt innenfor banksektoren og flyttet grensene mellom staten og 

bankene. 

På dette punktet var det avgjørende forskjell mellom de to krisene. Under 

redningsaksjonen på 1990-tallet var statsapparatet på helt annen måte enn på 1920-tallet i stand 

til å gripe inn i økonomien utenfra. Man klarte å gjennomføre en politikk som satte hensynet til 

den norske økonomien som helhet i forgrunnen og på tross av de enkelte bankenes og eiernes 

interesser. Det klareste eksemplet på dette var kanskje de endringene som Finansdepartementet 

i 1991−93 fikk gjennomført i bankloven: Hjemmelen til å gå inn som eier av private banker og 
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samtidig til å eliminere de private aksjene og dermed tvinge disse aksjonærene til å ta sin del 

av tapene fullt ut. Det var også helt sentralt at man fikk gjennom disse lovendringene før man 

gikk inn som eier, og dermed hindret konflikter som kunne undergravd tilliten til de aktuelle 

bankene. Den statlige overtakelsen av storbankene som fulgte, representerte en 

«nasjonalisering» av privat kapital av et omfang som ville vært helt utenkelig bare et par år 

tidligere.  

Krisehåndteringen i 1991–93 kan ses som eksempler på metakapasitet i begge 

betydningene ovenfor. For det første endret staten reglene som gjelder for forholdet mellom 

bankene og deres kreditorer, ved at de tidligere reglene om offentlig administrasjon eller 

avvikling ble satt til side, og dermed gjorde det mulig for bankene å drive videre på vanlig måte 

(re-embedding). For det andre besluttet staten ensidig å flytte grensene mellom stat og marked, 

ved at staten selv skaffet seg full eierkontroll over krisebankene gjennom regelen om nulling 

av den opprinnelige aksjekapitalen (dekommodifisering). 

Dette står i kontrast til 1920-talet, da de offentlige apparatene var langt på vei henvist 

til å opptre som andre markedsaktører, f.eks. med å skyte inn midler i bankene som andre 

investorer uten å endre systemets virkemåte, og med den konsekvens at midlene gikk tapt. 

Administrasjonsloven kan riktig nok ses som et eksempel på re-embedding av banksektoren, 

men problemet var at den bare kunne gjøres gjeldende lokalt, for de enkelte bankene, og etter 

at de allerede hadde tapt egenkapitalen, og kunne derfor ikke endre utviklingen i banksektoren 

som helhet. Tvert imot kan man si at innføring av denne ordningen (og at den ble tatt i bruk 

overfor to av storbankene) undergravde alle andre tidligere og framtidige tiltak, fordi 

myndighetene på denne måten innrømmet at den offentlige bankstøtten ikke var tilstrekkelig 

(Thomassen 2012, 29). 

Men statens utøvelse av metakapasitet skjedde også på 1990-tallet innenfor rammen av 

det rådende liberale regimet: Det var kun snakk om «nødvendige» midlertidige tiltak for å løse 

en akutt krise. Den norske staten på 1990-tallet var overhodet ikke interessert i noen permanent 

flytting av grensene mellom stat og marked, selv om den hadde makt til å innføre et helt nytt 

styringsregime. Den nyvunne eierkontrollen over bankene kunne vært brukt til å etablere nye 

former for direkte politisk styring av de nasjonaliserte bankene eller banksektoren som helhet. 

Likevel forble statsovertakelsen bare et middel til å få finansmarkedene til å fungere på omtrent 

samme måte som før. Da staten ble sittende som eier også etter at krisa var overstått, var det 

kun i mangel av alternativer på kort sikt. Hovedformålet var å bidra til mest mulig effektive, 

liberale finansmarkeder i Norge, og fremme en effektiv konkurranse mellom uavhengige 
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banker, og spørsmålet om privat eller statlig eierskap var underordnet dette målet. I åra som 

fulgte, vendte statens styring av banksektoren, på tross av dens rolle som eier, straks tilbake til 

samme type markedsøkonomiske reguleringer som gjaldt forut for krisa.729 

Slik sett var sentreringen av makt knyttet til helt spesielle omstendigheter, og da krisa 

var løst, fulgte banksektoren igjen en desentrert logikk, der statens rolle som eier ikke gjorde 

noen avgjørende forskjell. Statens metakapasitet viser seg i begge ender av denne prosessen: 

først i beslutningen om statsovertakelse av bankene, deretter i beslutningen om å avstå fra 

direkte politisk styring og til slutt i (del)privatisering. Denne prosessen viser et interessant trekk 

ved nyliberale finansregimer: Staten har på den ene side ikke noe ønske om direkte kontroll 

med utviklingen i finanssektoren, men nøyer seg med å håndheve indirekte reguleringer, dvs. 

fremme en konkurranse (og en desentrert logikk). Den rådende oppfatningen er at det er dette 

som best sikrer den akkumulasjonen og legitimeringen som staten er avhengig av. Men samtidig 

har denne typen stat potensial til å utøve mer direkte former for makt over markedet i gitte 

situasjoner, der dette er nødvendig for å sikre nettopp akkumulasjon og legitimitet. Når de 

private eierne mislykkes, kan staten midlertidig gå inn ikke bare som «owner of last resort», 

men også som «market maker of last resort». Vi kan i så fall se krisehåndteringen i 1991–93 

som uttrykk for en ny form for markedsfremmende eller nyliberal intervensjonisme. (Jeg 

kommer tilbake til dette i kapittel 10.) 

8.4 Oppsummering 

 

Det var svært store kapasitetsforskjeller (juridisk-administrativ, finansiell og mht. overvåking) 

mellom den klassisk liberale staten på 1920-tallet og den nyliberale1990-tallsstaten, og helt 

ulikt potensial til å håndtere bankkriser. I de innledende fasene hadde imidlertid disse 

forskjellene begrenset betydning, fordi de ansvarlige myndighetene av strukturelle grunner var 

forhindret fra å gripe inn og snu den realøkonomiske utviklingen, og forhindre at bankenes tap 

stadig økte. I sammenbruddsfasen av krisa ble derimot statens samlede maktressurser helt 

avgjørende for utfallet. Den relativt svake staten på 1920-tallet var ute av stand til å forhindre 

at krisa spredde seg ukontrollert og vedvarte, mens man på 1990-tallet lyktes i begrense krisa, 

                                                 
729 Statens eierskap til bankene utløste riktig nok midlertidig andre politiske konflikter omkring nasjonalt eierskap 

og eierkonsentrasjon i banksektoren, men disse stilnet straks reprivatiseringen var gjennomført. 
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og sentrere den til et forhold mellom staten og de enkelte krisebankene. Avgjørende her var det 

jeg kalte statens metakapasitet, og dermed dens evne til å re-regulere, og nasjonalisere store 

deler av, banksektoren på en effektiv måte.  
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9 Krisehåndtering og legitimitet 
 

Jeg har analysert ulike aspekter ved den motsigelsesfulle avhengigheten mellom staten og 

banksektoren under de to krisene. I de to foregående kapitlene var temaet hvordan offentlige 

myndigheter for å stabilisere banksektoren tok kontroll over private banker, i direkte motsetning 

til gjeldende prinsipper for økonomisk politikk: Staten ble tvunget til å bryte med skillet mellom 

staten og finansmarkedene med det formål å opprettholde det samme skillet. I dette kapitlet skal 

jeg analysere et annet aspekt ved motsigelsen mellom staten og bankene, det som direkte angår 

forholdet mellom akkumulasjon og legitimitet. Det teoretiske utgangspunktet (jf. kapittel 3 og 

4) er at kapitalistiske stater med en demokratisk styreform er underlagt to potensielt 

motstridende strukturelle handlingsbetingelser: Det må føres en politikk som både sikrer stabil 

kapitalakkumulasjon (akkumulasjon) og (i hvert fall et minimum av) tilslutning fra borgerne 

(legitimitet). Strukturelle betingelser må her forstås som grenser som, hvis de blir overskredet, 

undergraver statens makt. Motsigelsen består i at det er vanskelig å føre en politikk som forener 

begge, og i verste fall vil hensynet til det ene undergrave det andre – på kort eller lengre sikt: 

Tiltak for å fremme kapitalakkumulasjon kan svekke regjeringens eller, i verste fall, statlige 

institusjoners legitimitet. Eller omvendt er det bare er mulig å få demokratisk tilslutning til en 

politikk som svekker kapitalakkumulasjonen og dermed statens inntektsgrunnlag. 

Som jeg var inne på (kapittel 4), gjør denne motsigelsen seg gjeldende i håndteringen 

av bankkriser: Fordi redningsaksjoner overfor krisebanker (for å fremme akkumulasjon) ofte 

bryter med etablerte reguleringer, kan de mangle politisk legitimitet og utløse kraftig politisk 

motstand og undergrave oppslutningen om de ansvarlige myndighetene (undergrave statens 

legitimitet). Eller omvendt kan det være slik at regjeringen mangler politisk støtte for 

nødvendige intervensjoner (eller ikke engang vurderer slike som mulige), og hensynet til 

legitimitet dermed undergraver akkumulasjon. 

Nedenfor skal jeg innledningsvis (9.1) diskutere noen generelle spørsmål knyttet til 

legitimitet/legitimering av statlig politikk i forbindelse med håndtering av bankkriser. Deretter 

går jeg nærmere inn på de to norske bankkrisene som denne type motsigelsesfulle prosesser. 

Framstillingen er også her ordnet i likheter og forskjeller mellom de to krisene. Jeg skal først 

(9.2) se på likheter knyttet til at krisetiltakene på 1920- og 1990-tallet utfordret grensene for 

legitim liberal økonomisk politikk, og undersøke i hvilken grad de møtte motstand i det 

politiske systemet. Deretter (9.3) skal jeg undersøke noen påfallende forskjeller mellom de to 



314 

 

krisene: Jeg pekte ovenfor (kapitlene 7 og 8) på avgjørende forskjeller i myndighetenes 

intervensjoner, og jeg skal her undersøke i hvilken grad også legitimiteten og den politiske 

motstanden var forskjellig. Viktig i denne sammenhengen er at det dreide seg om to helt ulike 

politiske regimer der statens legitimitetsgrunnlag var forskjellig. 

9.1 Statens legitimitet 

I kapittel 2 la jeg vekt på at den moderne statens makt er uatskillelig knyttet til dens legitimitet, 

og at denne legitimiteten bygger på at staten oppfattes som representant for samfunnets 

allmenne interesser. Dette betyr ikke at statens politikk er i overensstemmelse med slike 

allmenne standarder i noen normativ forstand, eller at de preger alle sider ved dens virksomhet. 

For det første er borgernes anerkjennelse av staten også et produkt av statens maktposisjon: Det 

at staten framstår som hevet over særinteresser og som representant for det allmenne, er i like 

stor grad en effekt av dens faktiske makt som det omvendte forholdet. Statens evne til å framstå 

som hevet over særinteresser er nettopp en avgjørende side ved dens maktkapasitet, det Michael 

Mann (1993) betegner som ideologisk kapasitet og Pierre Bourdieu (2014) som symbolsk 

kapital. For det andre er statsapparatets makt (selv om den skulle anerkjennes som legitim) 

begrenset, fordi den bygger på herredømmeforhold mellom sosiale klasser (og mellom 

kulturelle identiteter) som er atskilt fra staten. Denne atskillelsen mellom politisk og økonomisk 

makt innebærer at det som formelt sett er universelle statlige institusjoner, alltid også formidler 

økonomiske (og kulturelle) dominansforhold utenfor staten (se f.eks. Meiksins Wood 1995). 

For det tredje er det dessuten viktig å skille mellom ulike nivåer av statlig legitimitet. En ting 

er spørsmålet om tilslutning til staten som representant for nasjonen, noe annet er tilslutning til 

mer spesifikke politiske regimer som igjen må skilles fra legitimiteten til bestemte statlige 

reguleringer eller til konkrete beslutninger (se f.eks. Munro 1996). Store deler av statens daglige 

maktutøvelse krever normalt ingen aktiv legitimering, men framtrer i stor grad som 

«naturaliserte» administrative funksjoner. Og om det i mange tilfeller er utbredt motstand mot 

bestemte statlige institusjoner eller politiske vedtak, trenger det ikke å rokke ved oppslutningen 

om staten som sådan. For det fjerde vil det ofte være slik på alle disse nivåene (ikke bare når 

det gjelder statens administrative praksiser, men også beslutninger i det politiske systemet) at 

flertallet av borgerne er ukjent med eller indifferente overfor politiske prosesser (se f.eks. 

Habermas 1977 [1973]). Ofte kan vi isteden snakke om en type «negativ legitimitet», dvs. en 
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politikk som ikke har noen aktiv tilslutning, men som heller ikke oppfattes som vilkårlig eller 

partikularistisk maktbruk – og derfor heller ikke som direkte illegitim. 

Alt dette gjør det vanskelig å konkretisere spørsmålet om statens legitimitet i empiriske 

analyser. Den strukturelle betingelsen om akkumulasjon setter grenser for statens handlingsrom 

som er mer entydige og objektive: Økonomisk tilbakegang rammer staten direkte i form av 

fallende inntekter, og dette gjelder relativt uavhengig av hvordan disse virkningene fortolkes 

av staten og dens borgere. Til forskjell fra dette er betingelsen om legitimitet i sin natur både et 

produkt av statens evne til å legitimere sin politikk og av borgernes fortolkning av den – 

formidlet av det politiske systemet og den politiske offentligheten. Legitimiteten til statlige 

institusjoner og beslutninger er også i stor grad avhengig av statens formelle organisering 

(konstitusjonell fordeling av makt, intern samordning av statsapparatet) og av den hegemoniske 

politiske kulturen, som igjen er preget av klassestrukturen i (stats)samfunnet – og de ulike 

klassenes politiske organisering og mobilisering. Legitimitetsspørsmål er derfor vanskeligere å 

analysere empirisk. 

Til tross for alle disse teoretiske og empiriske vanskelighetene er det viktig å holde fast 

ved at legitimitet er en avgjørende strukturell betingelse for moderne, demokratiske stater. Jeg 

foreslår imidlertid at det i empiriske analyser kan forstås som en type «negativt grensebegrep»: 

Selv om statens maktutøvelse i stor grad er «naturalisert» og «selvlegitimerende», må vi like 

fullt holde fast ved at hensynet til legitimitet utgjør en strukturell grense for den moderne statens 

politikk. Staten må ha et minimum av legitimitet, basert på dens evne til å framstå som 

representant for samfunnets allmenne interesser og forvalte universalistiske prinsipper. Ett (av 

flere) kriterier for dette, og som er metodisk avgrensbar, er å undersøke i hvilken grad 

regjeringen møter motstand for sin politikk blant partiene representert i nasjonalforsamlingen. 

Dette gir i hvert fall en viss indikasjon på legitimiteten til den sittende regjeringen og for 

bestemte politiske saker. 

Hvilken rolle spiller spørsmålet om legitimitet i forbindelse med håndtering av 

bankkriser? Som vi har sett, dreier det seg i stor grad om tiltak i regi av administrative organer 

(sentralbank, regjeringskontorer, tilsynsmyndigheter). Forutsetningen for at slike operasjoner 

kan fungere, er at disse apparatene implisitt anerkjennes som legitime representanter for statens 

interesser, men uten at det krever noen direkte legitimering i den politiske offentligheten. Men 

i mange tilfeller blir også bankkriser ofte politisert på en helt annen og direkte måte, særlig i 

fasene der krisene også må håndteres på regjeringsnivå. Det kan dreie seg om krisepakker og 

lovendringer som må behandles i nasjonalforsamlingen, noe som på en helt annen måte krever 
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en offentlig begrunnelse og legitimitet. Ofte dreier det seg om kontroversielle tiltak som kan 

utløse kraftig politisk motstand. Dette rammer i utgangspunktet bare legitimiteten til de aktuelle 

tiltakene og til den aktuelle regjeringen og ikke til det politiske systemet eller staten som sådan. 

Men dersom regjeringen tvinger gjennom upopulære tiltak, kan det true selve legitimiteten til 

de etablerte politiske partiene. 

Når jeg nedenfor analyserer de to norske bankkrisene, skal jeg konsentrere meg om 

legitimitet knyttet til denne typen avgrensede problemstillinger: Hvordan lyktes regjeringen 

med å legitimere sin politikk og sikre seg flertall for den i Stortinget, og i hvilken grad møtte 

den motstand? Hvilke konsekvenser fikk denne motstanden på lengre sikt?730 Jeg skal med 

andre ord holde meg innenfor rammen av det Steven Lukes (2005) kaller et endimensjonalt 

maktbegrep, situasjoner der makten utøves på tross av motstand. Men som sagt er dette kun en 

metodologisk avgrensing, og det er også andre strukturelle aspekter ved statens makt som 

implisitt ligger til grunn for analysene nedenfor. Det faktum at stater overhodet intervenerer i 

bankkriser, må (som vist i tidligere kapitler) ses på bakgrunn av både det strukturelle presset til 

å gripe inn, og deres kapasitet til å gjøre det, og legitimeringen av denne politikken må forstås 

som avledet av disse forholdene. 

Vi kan da vende tilbake til dialektikken mellom akkumulasjon og legitimitet i 

forbindelse med bankkriser, og forsøke å formalisere noen kausale mekanismer og prosesser 

som kan forklare forløpet. Statens intervensjoner i bankkriser kan være ineffektive, i den 

forstand at de fører til finansielle sammenbrudd som undergraver økonomien som helhet, og 

som dermed også undergraver statens legitimitet. Det var mange eksempler på dette i den 

klassisk liberale epoken, men det har også forekommet innenfor det nyliberale.731 Dette er 

framstilt som mekanisme (1) i figur 9.1.732 Statlige myndigheter er altså underlagt en strukturell 

tvang i retning av å intervenere på måter som i større eller mindre grad er effektive (i den 

betydningen at man unngår et finansielt og dermed økonomisk sammenbrudd). Dette har vært 

et viktig premiss i de foregående historiske analysene: Jeg har forsøkt å vise hvordan norske 

myndigheter (riktignok med skiftende midler og i varierende omfang) intervenerte i begge de 

aktuelle krisene, fordi de var fullt klar over at alternativet, et sammenbrudd i finanssystemet, 

                                                 
730 Det er selvfølgelig på ingen måte slik at demokratisk fattede vedtak nødvendigvis er legitime i betydningen 

representerer «allmenninteressen», men det er bare hvis motstand mot regjeringens politikk kommer til uttrykk i 

det politiske systemet, i våre tilfeller blant de politiske partiene på Stortinget, at den direkte truer statens legitimitet. 
731 I kjølvannet av den globale finanskrisa 2007–10 er Island og Hellas nærliggende eksempler. Jeg drøfter dette 

nærmere i kapittel 10. Nyere bank- og valutakrisene utenfor OECD-området (f.eks. Russland (1998) og Argentina 

(2002)), har også mange fellestrekk med krisemekanismer under det klassiske regimet. 
732 Mer presist kan vi her snakke om kjeder av kausale mekanismer, og det jeg i kapittel 1 kalte kausale prosesser. 

Jeg bruker likevel her, for enkelhets skyld, betegnelsen mekanismer.  
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ville rammet staten enda hardere. (Selv om håndteringen på 1920-tallet var alt annet enn 

vellykket, var den likevel (gitt strukturen i banksystemet) effektiv i den betydningen at man 

unngikk et sammenbrudd.) 

Mekanisme (2) i figuren er derfor mest relevant for våre to case (som for de aller fleste 

bankkriser i de to epokene som undersøkes her). Det som kjennetegner disse situasjonene, er at 

hensynet til akkumulasjon og legitimitet potensielt står i motsetning til hverandre, at en politikk 

som skal fremme akkumulasjon, undergraver legitimitet. Som vi har sett, dreide det seg under 

begge de to norske krisene om tiltak som krevde ekstraordinær behandling i Stortinget, og der 

innholdet utfordret grensene for legitim (ny)liberal politikk. Jeg skal nedenfor se nærmere på 

hvordan og i hvilken grad disse statlige tiltakene satte regjeringens legitimitet på spill. 

Begge de to norske krisene oppsto innenfor liberale finansregimer, og jeg har vært inne 

på hvordan krisetiltakene brøt radikalt med gjeldende liberal økonomisk politikk. Når staten 

f.eks. så seg tvunget til direkte kapitaloverføringer for å redde banker fra konkurs, var dette i 

strid med de legitime skillene mellom stat og marked. Det kan by på store utfordringer å 

begrunne slike tiltak med at de tjener samfunnets allmenne interesser – og ikke bare tjener 

statsapparatets eller bankenes interesser. Når man på denne måten utfordrer grensene for hva 

som anses som legitim politikk, kan det utløse alvorlige politiske kriser, regjeringsskifter og 

svekke legitimiteten til hele det politiske systemet.733 Mindre alvorlige effekter kan være at 

regjeringen presses til å endre sine planer, at regjeringen mister støtte i befolkningen, eller at 

de politiske motsetningene øker. I våre to tilfeller er det slike, mindre dramatiske, konsekvenser 

som er mest relevant å undersøke. 

Gitt disse forutsetningene fins det altså ikke noen problemfri måte å takle finanskriser 

på. Samme hvilken strategi offentlige myndigheter velger, vil det kunne slå tilbake på 

myndighetene selv. Enten intervensjonen er ineffektiv (eller helt fraværende) (1) eller den 

intervenerer effektivt (2), kan konsekvensen være at det undergraver regjeringen og statens 

interesser. 

 

 

 

 

                                                 
733 Håndteringen av nasjonale bankkriser i kjølvannet av den globale finanskrisa i 2007–10 fikk, også der man 

unngikk sammenbrudd, ofte alvorlige konsekvenser for de sittende regjeringene (USA, Irland, m.fl.) og til dels 

også for hele det politiske systemet (Spania, Italia, og kanskje også i USA) (se kap. 10). 
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 (1) ineffektiv  finansielt sammenbrudd  svekket legitimitet 

Intervensjon  

           (2) effektiv  brudd med legitim politikk/prosedyre  potensielt svekket legitimitet 

 

Figur 9.1. Forholdet mellom akkumulasjon og legitimitet ved intervensjon i bankkriser 

 

Mekanisme (2) er motsigelsesfull i flere betydninger enn den første. I drøftingen av 

teoriene om strukturell motsigelse mellom stat og marked skilte jeg mellom to ulike forståelser 

av begrepet. Jeg argumenterte for at motsigelsen mellom stat og marked ikke må forstås som 

en «logisk motsigelse», som en motsigelse mellom begreper eller prinsipper, men som en 

«empirisk motsigelse» mellom institusjonelle områder som i sin virkemåte forutsetter 

hverandre og som samtidig har konsekvenser som står i motsetning til hverandre.734 

Men samtidig kan «logisk motsigelse» betraktes som ett aspekt ved strukturelle 

motsigelser, særlig når det gjelder mekanisme (2) ovenfor, at krisehåndtering bryter med 

legitim politikk. Det går an å se på dette som en variant av et mer allment «liberalt dilemma» i 

statens legitimitetsgrunnlag, at akkumulasjonen ofte bare kan opprettholdes med midler som 

bryter med de liberale prinsippene (eller konstitutive reglene) som staten bygger på, at staten 

må bruke tvang for å opprettholde liberale friheter. I vår sammenheng dreier det seg mer 

spesifikt om motsigelsen mellom på den ene side liberale prinsipper om like 

konkurransebetingelser, fravær av direkte politisk styring og bankenes ansvar for egen risiko, 

og på den annen side hensynet til finansiell stabilitet. For å sikre finansiell stabilitet (og dermed 

også sikre det frie markedets fortsatte eksistens), må det anvendes midler som bryter med 

prinsippet om markedets frihet − frihet opprettholdt med tvang. I denne betydningen følger 

logiske motsigelser i form av slike «liberale dilemmaer» av selve den moderne statens 

grunnstruktur, og er et uunngåelig trekk ved enhver liberal stat med kapitalistisk 

markedsøkonomi.735 At liberale markeder på denne måten bare kan opprettholdes gjennom 

illiberale midler, skaper ikke nødvendigvis noe legitimitetsproblem for liberal-demokratiske 

kapitalistiske stater. Det dreier vanligvis om rutinemessige tiltak som oppfattes som del av en 

«naturlig orden». 

                                                 
734 Jeg kritiserte i denne forbindelse enkelte sider ved Giddens’ forståelse av strukturell motsigelse (se kap. 3). 
735 Denne motsigelsen har å gjøre med det jeg i kapittel 2 drøftet i forbindelse med begrepet om «statens 

dobbelthet», som del og helhet eller felt og metafelt. Poenget var her at staten er en forutsetning for alle «relativt 

autonome» institusjonelle områder, men at den for å sikre denne autonomien ofte tvinges til å bryte med den. 
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Men når staten intervenerer i finanskriser, kan denne motsigelsen få en annen karakter. 

Vi kan tenke oss en krisesituasjon der banker som har tapt egenkapitalen, blir reddet fra 

konkurs, eller at staten nasjonaliserer banker som er truet av krise. Politikken er her 

motsigelsesfull, ikke bare fordi den bryter med bestemte «prinsipper» eller logiske 

forutsetninger for liberal politikk, men fordi dette skjer på bestemte måter som også er et brudd 

med konkrete regler og etablert politisk praksis i den økonomiske politikken, og som ofte 

utfordrer bestemte interesser. Som vi skal se, er det derfor også et empirisk spørsmål om 

hvorvidt slike motsigelsesfulle krisetiltak skaper motstand og «delegitimerer» staten i sine 

konsekvenser. 

I kapittel 4 skilte jeg mellom liberale og intervensjonistiske krisestrategier.736 Den første 

dreier det seg om at banker reddes ved hjelp av statlige kapitaloverføringer uten å kreve statlige 

eierandeler i krisebankene. Det dreier seg her om å bruke offentlige midler til å redde «taperne 

i markedskonkurransen», noe som vil kunne bli møtt med skarp kritikk fra både den politiske 

venstresiden («understøttelse av finanskapitalen») og den liberalistiske høyresiden («brudd med 

markedets naturlige orden»). Den siste dreier seg om ulike grader av nasjonalisering. Dette lar 

seg imidlertid vanskelig gjennomføre uten å tvinge det gjennom mot eiernes vilje, og vil kunne 

bli møtt med kritikk fra den liberal-konservative høyresiden («ekspropriasjon av 

privateiendom»). Jeg kommer tilbake til forskjellen mellom krisestrategier nedenfor (9.3). (Se 

også figur 9.3.2.) 

Det er imidlertid også viktig å peke på at legitimitet og interesser er nært forbundet. 

Legitimiteten til statlige intervensjoner kan derfor ikke forstås uavhengig av de 

interessekonfliktene som utspiller seg i forbindelse med bankkriser, ikke minst konflikten 

mellom krisebankenes eiere og deres kunder, og mellom banksektoren og andre sektorer, så vel 

som mellom kapitaleierklassens organisasjoner og arbeiderbevegelsen. Det er klart at de ulike 

gruppene har ulike interesser når det gjelder hvordan grensene mellom stat og marked skal 

trekkes. Når en bestemt politikk blir kritisert for at den bryter med statens rolle i økonomien og 

med privat eiendomsrett, har dette ofte bakgrunn i at den utfordrer dominerende 

klasseinteresser. Men jo sterkere klassekonflikter, desto viktigere er det for staten å framstille 

sin politikk som overordnet disse konfliktene, og at den fremmer samfunnets allmenne 

interesser. 

Mekanismene ovenfor kan også brukes for å få fram avgjørende historiske forskjeller 

mellom de to bankkrisene. Jeg pekte ovenfor på at statens situasjon var forskjellig når det gjaldt 

                                                 
736 Jeg la vekt på at begge typer strategier forekommer innenfor liberale bankregimer. 
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hhv. dens avhengighet av bankene (kapittel 7) og dens kapasitet til å re-regulere banksektoren 

(kapittel 8). Problemstillingen i dette kapitlet er forskjeller i den politiske konteksten, hvordan 

krisetiltakene lot seg håndtere innenfor det politiske systemet. Formelt sett var det norske 

politiske systemet ganske likt under de to norske krisene, med samme parlamentariske styresett 

og maktfordeling mellom forvaltningen, regjeringen og Stortinget. I håndteringen av krisene 

var det den samme type spørsmål som krevde behandling i Stortinget, og som de politiske 

partiene derfor måtte ta direkte stilling til, slik som endringer av banklovgivningen og 

kapitaloverføringer til bankene. Når det gjelder det jeg overfor kalte politisk regime (jf. kapittel 

6), var imidlertid forskjellene ganske store mellom det som kan kalles et borgerlig liberalt og 

et sosialdemokratisk-nyliberalt regime:737 Det var ulik partistruktur og ulike allianseforhold, 

konfliktlinjer og styrkeforhold mellom partiene, store forskjeller i den politiske kulturen og 

offentligheten og ikke minst når det gjaldt hvilke politiske spørsmål som preget partipolitiske 

konflikter. Dette samme gjelder forholdet mellom selve det politiske systemet og samfunnet: 

Hvilke klasse- og interessekonflikter dominerte det politiske systemet og i hvilken grad framsto 

staten som hevet over dem? Særlig viktig her, når det gjelder håndteringen av bankkriser, er det 

jeg kalte hegemoniske oppfatninger av statens rolle i økonomien, og hvilke tiltak overfor 

bankene som ble regnet som mulige og som legitime. 

Før jeg går løs på analysen av krisehåndtering og legitimitet, må problemstillingen 

snevres inn for å bli empirisk håndterbar. Jeg konsentrerer meg om behandlingen av 

regjeringens (på bakgrunn av Finansdepartementets og Norges Banks) krisetiltak i Stortinget. 

Jeg skal dels gå inn på hvordan regjeringen her begrunnet sin politikk overfor Stortinget 

(legitimering), og i hvilken grad man lyktes med å sikre seg flertall (legitimitet). Siden 

legitimitet her ses som en «negativ betingelse», som «fravær av ikke-legitimitet», konsentrerer 

jeg meg om den direkte motstanden mot krisetiltakene.738 Hvilken motstand møtte regjeringen 

i Stortinget, og i hvilken grad måtte man tilpasse politikken utfra hva det var mulig å få 

                                                 
737 Som nevnt ovenfor (kap. 6), kan betegnelsen virke selvmotsigende, men vil forhåpentligvis bli klarere nedenfor. 

Når det gjelder regimet for bankregulering fra siste del av 1980-tallet, har jeg kalt dette nyliberalt. Men de 

nyliberale reformene ble i stor grad gjennomført (eller støttet) av sosialdemokratiske regjeringer og innenfor 

rammen av overveiende sosialdemokratiske reguleringer på andre viktige områder av den økonomiske politikken, 

f.eks. lønnsdannelse og styring av strategiske sektorer som olje, telekommunikasjoner osv. Bankkrisa ble håndtert 

av en sosialdemokratisk regjering, samtidig som tiltakene i stor grad ble begrunnet teknokratisk og ikke 

partipolitisk. 
738 Jeg begrenser det til motstand i Stortinget. Utenomparlamentarisk mobilisering mot regjeringens politikk var 

ikke avgjørende i de periodene det er snakk om her. Mot slutten av 1920-tallet, da gjeldskrisa for alvor rammet 

kommunene og jordbruket, ble saken gjenstand for høyreaktivistisk mobilisering (Bygdefolkets Krisehjelp), men 

det ligger utenfor rammen av denne undersøkelsen. En annen sak var at det selvfølgelig var sterke protester fra de 

bankene, bankaksjonærene og innskyterne som ble direkte rammet av offentlig administrasjon (1920-tallskrisa) 

og av nulling av bankaksjer (1990-tallskrisa). 
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tilslutning til?739 De viktigste kildene er dokumentasjon av stortingsforhandlingene: 

proposisjoner, komitéinnstillinger og møtereferater.740 Når jeg begrenser undersøkelsen til 

Stortinget, er det altså ikke for å undersøke selve det parlamentariske spillet omkring 

bankkrisene. Stortingsbehandlingen skal isteden ses som en indikasjon på politikkens 

legitimitet i det politiske systemet, i den politiske offentligheten og i samfunnet.741 

9.2 Likheter: Motsetning mellom akkumulasjon og legitimitet? 

Som jeg var inne på, ble regjeringene under sammenbruddsfasen av krisene tvunget til 

å sette inn drastiske krisetiltak, der hensynet til akkumulasjon potensielt kolliderte med 

hensynet til legitimitet. For det første dreide det seg om ekstraordinære tiltak som krevde 

særskilt behandling i Stortinget. I begge tilfeller var det også snakk om mindretallsregjeringer 

som måtte skaffe seg flertall i Stortinget, og det dreide seg om akutte krisesituasjoner, med stort 

tidspress for gjennomføring av tiltak. For det andre var dette tiltak som brøt radikalt med den 

etablerte politikken innenfor datidas liberale bankregimer (selektiv støtte, offentlig 

administrasjon, statsovertakelse osv.) og dermed også med hegemoniske oppfatninger innenfor 

de aktuelle politiske regimene. De administrative apparatene og regjeringene sto derfor overfor 

noen av de samme utfordringene med å få disse krisetiltakene vedtatt i Stortinget. 

Jeg skal primært undersøke stortingsbehandlingen av regjeringenes krisepakker. Men i 

etterkant av begge krisene kom sakene opp igjen, i form av konstitusjonelle konflikter mellom 

regjeringen og Stortinget, gjennom riksrettssaken mot statsminister Berge (og hans ministre) i 

1926–27 og prosessen fram mot Stortingets granskingskommisjon om bankkrisa i 1996–97 

(Smith-kommisjonen). Også disse konfliktene vil være viktige i denne sammenhengen, og ikke 

minst er materialet fra disse omkampene nyttige kilder for å forstå hele prosessen.742 

                                                 
739 Det er selvfølgelig på ingen måte slik at demokratisk fattede vedtak nødvendigvis er legitime i betydningen 

representerer «allmenninteressen», men det er bare hvis motstand mot regjeringens politikk kommer til uttrykk i 

det politiske systemet, i våre tilfeller blant de politiske partiene på Stortinget, at det direkte truer statens legitimitet. 
Det er riktig nok også mange radikale og kontroversielle forslag som ikke møter motstand i Stortinget – og 

omvendt. Jeg ser også bort fra krisetiltak som ble gjennomført i regi av administrative organer, selv om mange av 

disse (f.eks. bankfusjoner og avviklinger) åpenbart også var politisk kontroversielle. 
740 Jeg har hatt stor nytte av at alt dette materialet nå fins i digital form på nettstedet: 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/ 
741 Selve det faktum at motstanden mot statens politikk kom til uttrykk innenfor statens egne institusjoner 

(Stortinget, og i noen grad rettsapparatet), er i seg selv et interessant eksempel det jeg har kalt statens dobbelthet, 

som både aktør og arena, sektor og totalitet (felt og metafelt). 
742 Dokumentasjon i Riksrettssaken mot Abraham Berge m.fl. er samlet i en publikasjon på 825 sider (1927). Smith-

kommisjonen (Dok. 17 (1997–98)) er på 358 sider som omhandler hele perioden 1981–1996. 
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Framstillingen er delt i to: Først (a) ser jeg på stortingsbehandlingen av regjeringenes 

krisepakker, og deretter (b) på de politiske «omkampene». 

a) Krisetiltak og politisk tilslutning 

Under begge krisene var det de sentrale delene av statsbyråkratiet som sto bak den løpende 

håndteringen av krisene. På 1920-tallet var det Norges Bank som hadde en ledende rolle, mens 

det på 1990-tallet var Finansdepartementet (foruten Kredittilsynet og de statlige fondene SBF 

og SBIF, som var direkte underlagt Finansdepartementet). I begge tilfeller var man underlagt 

sterkt press fra økonomiske interesser utenfor statens kontroll. Stabiliseringstiltak måtte derfor 

gjennomføres raskt, og helst uten politisk diskusjon som kunne skape usikkerhet om statens 

evne og vilje til å løse krisa. Tiltakene kom i økende grad også til å involvere regjeringene, ikke 

minst fordi det krevdes tiltak som brøt kraftig med de gjeldende bankreguleringene innenfor 

datidas liberale/nyliberale regimer (se kapittel 6 og 7). 

Etter hvert som krisene eskalerte, krevdes det imidlertid tiltak som gikk langt utover det 

både disse etatene og regjeringene hadde fullmakt til. Det ble i begge tilfeller nødvendig med 

både ekstraordinære bevilgninger og lovendringer som krevde tilslutning fra Stortinget. Dette 

skapte nye motsetninger: På den ene side var regjeringene under sterkt ytre press som krevde 

raske beslutninger, og det var umulig å gå veien om ordinære politiske prosesser (politiske 

programmer, utredninger, høringsrunder, ordinære budsjettprosedyrer osv.). På den annen side 

krevde krisepakkene behandling i Stortinget, og man ble underlagt en annen type press, med 

krav om legitimering og prinsipielle begrunnelser, med sikte på bredest mulig tilslutning fra de 

politiske partiene. 

De konkrete tiltakene som ble lagt fram for Stortinget, var i hovedsak utformet av de 

aktuelle byråkratiske organene, relativt uavhengig av den politiske ledelsen i departementene. 

Under 1920-tallskrisa var de viktigste framleggene i stor grad gjengivelse av «skrivelser» fra 

Norges Banks direktør. På 1990-tallet var det særlig ledelsen i Finansdepartementets 

økonomiavdeling og Statens Bankinvesteringsfond som hadde en tilsvarende rolle.743 

Regjeringspartiene befant seg som regel på sidelinja – krisehåndteringen var ikke noen del av 

                                                 
743 Typisk nok var finansministerens redegjørelse for Stortinget 17. oktober 1991 (se nedenfor) ført i pennen av 

ekspedisjonssjef i FD og senere sentralbanksjef Svein Gjedrem (se Lie og Venneslan 2010, 467). Det var særlig 

økonomiavdelingen i FD som sto bak regjeringens strategi under hele bankkrisa, og fra våren 1991 i nært 

samarbeid med de statlige fondene, og der styreleder i SBF, nestleder i SBIF og tidligere departementsråd i FD 

(finansråd), Tormod Hermansen, spilte en viktig rolle. 
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partienes programmer og regjeringenes planer. Framfor å argumentere partipolitisk, gjaldt det 

dessuten å sikre seg bredest mulig oppslutning om kontroversielle tiltak, og man var ikke tjent 

med en ideologisk preget debatt.744 Når vi ser på regjeringenes strategier for å legitimere disse 

tiltakene overfor Stortinget, er det derfor mange likhetstrekk mellom 1920-tallet og 1990-tallet. 

På 1920-tallet gjelder dette Stortingets behandling av stadig nye saker som gjaldt 

støttebevilgningene til bankene (mars 1921, mars 1922, februar 1923, april 1924) og dessuten 

av administrasjonsloven (flere omganger mars/april 1923, juli 1925).745 Statsrådene og 

representantene for regjeringspartiene argumenterte her hele veien (i Stortingsproposisjonene, 

innleggene i finanskomiteen og stortingsdebattene) «negativt», med de ødeleggende 

konsekvensene som bankkonkurser ville ha for næringslivet (sikre akkumulasjonen) og dermed 

for hele samfunnet. Man beklaget at denne typen tiltak dessverre var nødvendige, og viste til at 

alternativene ville være langt verre.746 Og regjeringene gikk langt i å søke bredest mulig støtte 

også fra opposisjonen ved å henvise til vitale nasjonale interesser: «Lykkes dette og man derved 

avverger et økonomisk sammenbrudd av nærsagt uberegnelig omfang, vil det offer som kræves 

eller den risiko man løper være liten i forhold til de betydelige samfundsinteresser som det her 

gjelder å bevare» (St. prp. 54, 3 (1922)). 

Under 1990-tallskrisa var de viktigste politiske situasjonene framlegget for Stortinget 

om opprettelsen av Statens Banksikringsfond (mars 1991) og den store krisepakken og 

lovendringene samme høst. Når det gjaldt det siste, ble de viktigste argumentene for 

regjeringens linje overfor bankene framført i finansministerens redegjørelse for Stortinget (17. 

oktober),747 i Arbeiderparti-representantenes innlegg i stortingsdebatten om saken (7. 

                                                 
744 Dette ble ikke lettere av at det i begge tilfeller var snakk om mindretallsregjeringer, som ikke kunne ta en slik 

tilslutning for gitt. I perioden med akutte krisetiltak 1921–25 dreide det seg om tre ulike borgerlige 

mindretallsregjeringer utgått fra to ulike konstellasjoner, henholdsvis Venstre og Høyre/Frisinnede Venstre, alle 

tre med et usikkert parlamentarisk grunnlag. Under den tilsvarende perioden 1991–93 var det en 

mindretallsregjering utgått av Arbeiderpartiet som håndterte bankkrisa, som også var avhengig av skiftende flertall 

i Stortinget. 
745 Se stortingsforhandlingene 1921–24, særlig stortingsproposisjoner om bankstøtte, flertallsinnstillinger fra 

finanskomiteen og stortingsdebatter i forbindelse med følgende saker lagt fram av: 1) Otto B. Halvorsens første 

regjering (H/FrV), mars 1921 (St.prp. nr. 46 (1921), Innst. S. XXXXIII (1921)), St.tid. 667–685 (1921). 2) Otto 

Blehrs regjering (V), mars 1922 (St.prp. nr. 54 (1922), Innst. S. XXXXIV (1922), St.tid. 985–1017 (1922)). 3) 

Otto Blehrs regjering (V) jan.–feb.1923 (St.prp. nr. 24 (1923), Innst. XXXXIX (1923), St.tid. 271–310 (1923)) og 

4) Abraham Berges regjering (H/FrV), debatt om støtte til Handelsbanken 8. april 1924 (St.tid. 763–765 (1924)). 

Viktig var også debatten om Administrasjonsloven (lagt fram av Otto B. Halvorsens andre regjering (H/FV), mars 

1923, særlig punktet om statsgarantier for innskudd i administrerte banker (St.tid., 1012–1059 (1923)). En 

gjennomgang av disse og påfølgende banksaker i Stortinget 1921–27 finnes i Støren (1971, 65–93). 
746 Typisk i så måte er Statsminister Blehrs (V) innlegg i forbindelse med bankstøtten i 1922: «… det har været 

med vanskelighet og med bekymring at […] jeg har framsat denne proposisjon» (St.tid. 1005 (1922)). 
747 Sigbjørn Johnsens redegjørelse for Stortinget 17. oktober 1991 (St.tid. 267–275 (1991)). Her varsles de viktigste 

tiltakene, at staten ville stille seg bak de store forretningsbankene, bl.a. gjennom direkte statlig eierskap gjennom 

det nye Statens Bankinvesteringsfond og at staten ville foreslå en lovendring som ga anledning til «nulling» av 

den private aksjekapitalen i krisebankene. 
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november)748 og i de påfølgende innstillingene fra regjeringen (november 1991 og januar 1992) 

om endringer i bankloven.749 På samme måte som på 1920-tallet var det få partipolitiske og 

eksplisitte ideologiske argumenter, og ministerens hovedargument var at tiltakene var 

økonomisk nødvendige: «Dersom bankene knekker sammen, knekkes også ryggraden i norsk 

økonomi» (St.tid. 267, 17.10.91). Videre ble det argumentert pragmatisk for valg av konkrete 

tiltak: Regjeringen hadde valgt disse fordi de var mindre skadelige for økonomien enn 

alternative løsninger, som å sette bankene under offentlig administrasjon. Regjeringens løsning 

var i denne sammenhengen samfunnsøkonomisk sett billigere og mer effektiv, ved at man 

unngikk store administrasjonskostnader, lån som må innfris og ikke minst tap av tillit til 

banknæringen generelt: «En slik tillitssvikt berører grunnmuren i økonomien» (Ibid., 272). 

Forslaget om at staten skulle gå inn som eier i Kreditkassen (dels gjennom SBF og dels SBIF) 

ble videre framstilt som et helt nødvendig og «defensivt» tiltak for å sikre stabilitet. 

Felles for disse debattene var for det første vekten man la på at det var en kritisk 

unntakssituasjon som krevde helt ekstraordinære tiltak: Selv om tiltakene kunne synes radikale, 

var de nødvendige for å hindre en utvikling som var ødeleggende for bankene og dermed for 

hele økonomien. Stabilitet er bare mulig gjennom radikale endringer på kort sikt. For det andre 

ble tiltakene begrunnet med samfunnets allmenne interesser: Formålet var ikke å fremme 

bankenes særinteresser, men bankene måtte støttes pga. de negative konsekvensene for 

samfunnet av å la være. «Vort samfund trenger nu denne støtte, ikke for bankernes egen skyld 

først og fremst, men for samfundets skyld» (Otto Blehr, St.tid. 1002 (1922)). «Bankkrisen har 

rystet oss som nasjon. … Vi er helt avhengige av at det finansielle systemet fungerer for at vi 

skal få orden på norsk økonomi» (Sigbjørn Johnsen, St. tid. 274 (1991)). 

Begge uttalelsene kan ses som varianter av argumentet om too big to fail: Bankene er 

for store og for viktige for økonomien til å behandles på samme måte som andre bedrifter eller 

bransjer i krise.750 Argumentet er instrumentelt: Midlene (bankstøtte) er nødvendige gitt målet 

(stabil nasjonaløkonomi). Målet om å sikre vitale felles interesser rettferdiggjør tiltak som ellers 

bryter med andre ideologiske prinsipper (fri konkurranse, privat eieransvar osv.). Det dreide 

seg i begge tilfeller også om saker der regjeringene handlet utpreget reaktivt og ikke utfra noe 

                                                 
748 7. november 1991 (St.tid. 1038–1089 (1991)). Sentralt her er hovedinnlegget til saksordfører Mary Kvidal. 
749 Ot.prp. nr. 10 (1991–92), vedtatt 29. nov. 1991, og Ot.prp. nr. 20 (1992–93), vedtatt 8. jan. 1993. Hensikten 

med den siste lovendringen var (jf. kap. 8) å hjemle en evt. nedskriving av den private aksjekapitalen i DNB, men 

den kom ikke til anvendelse fordi bankens generalforsamling gjorde dette frivillig (for dermed å sikre seg ytterlige 

statlig kapital), og slik ga de statlige fondene full kontroll over banken. 
750 På 1920-tallet var bankstrukturen langt mer desentralisert, og det legges mer vekt også på bankenes betydning 

for det enkelte lokalsamfunn, men argumentet er ellers det samme. 
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overordnet politisk program. Man hadde derfor ikke noe å tjene på partipolitiske markeringer, 

og der de isteden ønsket bredest mulig tilslutning fra opposisjonen. 

Mottakelsene i Stortinget hadde også viktige fellestrekk, selv om den parlamentariske 

situasjonen, den politiske konteksten og selve det politiske regimet var forskjellig (mer om disse 

forskjellene i 9.3). Det dreide seg i begge periodene om mindretallsregjeringer som skaffet seg 

skiftende flertall for samtlige krisetiltak som ble lagt fram. De fire omgangene med bankstøtte 

i 1921−23 ble støttet av et (riktig nok stadig knappere) flertall av representanter fra den 

borgerlige blokken, og det samme gjaldt administrasjonsloven i 1923 og regjeringens forslag 

om statsgarantier for innskudd. Når det gjaldt tiltakspakkene og lovendringene i 1991−93, fikk 

Ap-regjeringen støtte fra både SV, mellompartiene og i noen tilfeller også fra Høyre. 

Regjeringspartiene vant i stor grad fram med argumentet om at tiltakene var nødvendige 

for å hindre alvorlige økonomiske sammenbrudd. En åpenbar grunn til det var at regjeringenes 

forslag bygde på de administrative statsapparatene som hadde best oversikt over situasjonen i 

bankene, og som la premissene for politikken og utformet krisetiltakene (1920-tallet: Norges 

Bank, 1990-tallet: Finansdepartementet). Partiene på Stortinget hadde dårlige forutsetning for 

å vurdere den faktiske situasjonen og om de foreslåtte tiltakene var nødvendige og effektive (se 

Støren 1971, 67ff.). 

I begge tilfeller ble imidlertid framleggene også møtt med prinsipielle motargumenter 

av opposisjonen. På 1920-tallet gjaldt dette særlig spørsmålet om statlige overføringer til 

krisebanker, som ble kraftig kritisert for å representere særbehandling av banker i forhold til 

andre sektorer, og for å frita bankene selv for deres ansvar.  Denne kritikken var felles for både 

arbeiderpartiene (DNA, Socialdemokratene og NKP)751 og de borgerlige partiene, og 

motstanden økte etter hvert som stadig nye støttetiltakene ble lagt fram. Da regjeringen (V) 

kom med sitt andre forslag til bankstøtte i 1922,752 stemte så godt som alle representanter for 

arbeiderpartiene mot. Ved de tilsvarende sakene som ble fremmet av regjeringen (V) i 1923 og 

i 1924 (H/FV) fikk arbeiderpartiene følge av et økende antall representanter fra Venstre og 

Bondepartiet.753 I forbindelse med den siste av disse sakene i Stortinget, spørsmålet om støtte 

                                                 
751 For enkelhets skyld brukes betegnelsen arbeiderpartiene som fellesbetegnelse på DNA og de to utbryterpartiene, 

til høyre, Norges Socialdemokratiske Parti (1921–27) og til venstre, NKP (1923–28). De tre arbeiderpartiene 

opptrådte fra 1923 i hovedsak samlet i den økonomiske politikken (se Gravir 1969).  
752 Se oversikt over de skiftende regjeringene i note tidligere i dette kapitlet.  
753 Se Støren (1971, 70–85). Representanten Aarstad (V) formulerte det slik: «Det er tridje gongen eg er med aa 

ha fyre ei slik sak som denne um studnad til bankar. Eg hev alle gongene havt mine store tvil med det, et maa segja 

det byd meg meir og meir imot for kvar gong dette tek seg uppatt» (St.tid. 364 (1923)). 
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til Handelsbanken våren 1924, var Venstre delt på midten, og regjeringen (H/FV) fikk et langt 

knappere flertall (79 mot 58 stemmer).  

Arbeiderpartienes prinsipielle standpunkt var en full sosialisering av bankvesenet, eller 

alternativt «indføre samfundmæssig regulering av den bankmæssige kreditgiving» (St.tid. 668 

(1921)). I det konkrete spørsmålet om støtte til krisebanker fremmet de alternative forslag: 754 

For det første burde offentlig støtte gå direkte til bedriftene framfor å («[…] øse ut penger til 

havarerte spekulasjonsbanker» (St.tid. 991 (1922)) og til særskilte svake låntakere som 

misligholdt lån.755 For det andre gikk partiene inn for en sterkere demokratisk styring av 

banksektoren. I debatten om administrasjonsloven foreslo de derfor at det ble etablert et eget 

bankråd oppnevnt av Stortinget (St.tid. 104f. (1923)).756 En bredere opposisjon, som også 

omfattet deler av Venstre (særlig distriktsrepresentantene) og Bondepartiet, sluttet seg i økende 

grad til deler av denne kritikken om mangel på demokratisk kontroll med midlene, for store 

fullmakter til Norges Bank, for lite informasjon og kontrollmuligheter for Stortinget (se f.eks. 

Støren 1971, 74–85). 

Den politiske motstanden var en viktig grunn til at regjeringen ikke fremmet flere 

forslag om direkte støtte til krisebanker, og etter at regjeringen Berges hemmelige støtte til 

Handelsbanken (våren 1923) ble kjent høsten 1924 (se nedenfor), ble det enda vanskeligere 

politisk. Til tross for at situasjonen i banken da på nytt hadde forverret seg, hadde Norges Bank 

nå snudd og ønsket isteden offentlig administrasjon, og den nye Venstre-regjeringen ga inntil 

videre opp alle forsøk på ytterligere kapitaloverføringer til bankene. Men bankkrisa var på ingen 

måte løst, og det var fortsatt behov for ekstraordinære tiltak for å stabilisere banksystemet. 

Norges Bank kanaliserte sin støtte til bankene på måter som ikke trengte politisk godkjenning, 

og mye tyder på at motstanden i Stortinget var hovedgrunnen. Det private selskapet A/S 

Securitas ble etablert i 1925 med det formål å gjøre støtteoppkjøp av norske bankaksjer for å 

stabilisere kursene på de gjenværende storbankene.757 Virksomheten ble i stor grad finansiert 

gjennom omfattende kreditt i Norges Bank (til sammen 21 millioner kroner eller fire prosent 

av bankens balanse), og kan derfor ses som en type indirekte offentlige kapitaloverføringer, 

                                                 
754 Partiets linje framgår særlig av Hornsruds innlegg i Stortinget i de aktuelle sakene nevnt ovenfor. En del av 

dette materialet er oppsummert i Støren (1971, 70–85) og Petersen (1982, 17–29). 
755 DNAs forslag i 1922 om bl.a. å bevilge 1 mill. kroner til dekning av misligholdte lån, særlig i Statens småbruk- 

og boligbank, ble nedstemt. 
756 Det ble flertall i Stortinget for å utrede forslaget, men det ble utvannet til bare å omfatte de administrerte 

bankene (se nedenfor).  
757 Se Thomassen (2012, kap. 3). Avhandlingen gir også en grundig gjennomgang av hele Securitas-saken. En 

forkortet og bearbeidet versjon er publisert i artikkelform (Thomassen 2013). 
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unndratt politisk legitimering.758 Etter at situasjonen i storbankene på nytt ble kritisk høsten 

1927, la en komité ledet av Norges Bank i januar 1928 fram et forslag om en såkalt 

Innskuddssentral for bankene, i hovedsak finansiert gjennom sentralbankens garantier. 

Forslaget møtte stor motstand i de politiske partiene og ble aldri fremmet for Stortinget, men i 

mellomtida var Hornsrud-regjeringens motstand mot forslaget en viktig grunn til at den ble felt 

på tiltredelseserklæringen i februar samme år (se mer om dette i avsnitt 9.3).759 

Det var altså en økende, og etter hvert uløselig, motsetning mellom hva regjeringene og 

Norges Bank anså som økonomisk nødvendig støttepolitikk overfor bankene, og det som det 

var mulig å få demokratisk oppslutning om. Vi kan si at motsetningen mellom akkumulasjon 

og legitimitet viste seg som en stadig sterkere motsetning innenfor statsapparatet selv.760 

På 1990-tallet var spørsmålet om offentlig støtte til bankene ikke like kontroversielt, og 

striden sto mer om måten støtten ble gitt på. Motstanden kom den gangen ikke først og fremst 

fra venstresiden, men fra borgerlige partier. Opprettelsen av Statens Banksikringsfond (mars 

1991) ble vedtatt av et enstemmig Storting uten større debatt, mens tiltakene høsten 1991 var 

høyst kontroversielle, særlig spørsmålet om nulling av private aksjer i krisebanker og (i 

realiteten) full nasjonalisering. Finansministeren og regjeringen hadde på dette punktet i 

hovedsak argumentert utfra hensynet til økonomien på lang sikt (hensynet til akkumulasjon). 

Dersom man ikke lot eierne ta tapene full ut, ville det skape presedens for framtidige 

situasjoner, og stimulere uheldige tilpasninger, såkalt moral hazard. Dessuten ville full (men 

midlertidig) statlig kontroll med krisebankene gjøre det lettere å få til en effektiv restrukturering 

og framtidig lønnsomhet i banksektoren. Men man la også vekt på at nullingen av aksjene, 

uavhengig av dette, var politisk legitim og i tråd med anerkjente spilleregler i en kapitalistisk 

økonomi. Å la de private eierne beholde deler av aksjeverdien og sikre dem en mulig framtidig 

                                                 
758 Dette kan ses som et tilfelle av det Ferguson og Johnson (2010, 127ff.) kaller shadow bail-out i sin analyse av 

det amerikanske finansdepartementet og Federal Reserves kapitaloverføringer under finanskrisa i USA 2007–9, 

for på den måten å slippe unna godkjenning (og legitimering) i Kongressen. Mye av dramatikken omkring 

redningsaksjonene overfor de amerikanske bankene på høsten 2008 handlet som kjent nettopp om umuligheten av 

å legitimere det man anså som økonomisk nødvendige tiltak overfor Kongressen (se nærmere analyse i kap. 10). 
759 Denne regjeringsdannelsen var det eneste unntaket fra de borgerlige partienes sammenhengende styre fram til 

Arbeiderpartiet kom til makten i 1935, da som en følge av det såkalte kriseforliket med Bondepartiet. 
760 Thorvald Gran framhever i sin analyse av den norske bankstøtten på 1920-tallet denne motsetningen («the state 

system served two different and partially contradictory functions …») og hvordan den korresponderte med en 

organisatorisk atskillelse mellom administrative og demokratiske organer innenfor den norske staten (Thorvald 

Gran 1994, 237). Andre sider ved Grans analyse går etter min oppfatning imidlertid for langt i å tolke regjeringens 

støttepolitikk som et instrument for finanskapitalens interesser. (Jf. kritikken av instrumentalistiske teorier om 

staten i kapittel 2 og 4.) Han ser her bort fra at støtten til bankene var begrunnet som en støtte til bredere 

kapitalinteresser (og statens egne interesser). Bankstøtten kan heller forklares som en støtte til de enkelte bankenes 

eiere, og som vi har sett, var det nettopp Norges Bank som insisterte på at en rekke av strorbankene skulle gå til 

administrasjon. 
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gevinst, ville være en illegitim bruk av «skattebetalernes penger» til å subsidiere disse eierne: 

«... bankene selv skal ha et hovedansvar for å rydde opp i sine økonomiske problemer. De skal 

ikke uten videre sende regningen for sine feildisposisjoner til staten.»761 

Opposisjonspartiene på Stortinget hadde et annet syn.762 Den mest prinsipielle kritikken 

kom fra Fremskrittspartiet, som på den tida sto for en, i hvert fall i norsk sammenheng, radikal 

liberalistisk økonomisk politikk.763 Partiet argumenterte for å følge den eksisterende 

lovgivingen, der insolvente banker ble avviklet eller satt under offentlig administrasjon uten 

ytterligere bruk av offentlige midler. Høyre på sin side støttet planen om kapitaltilførsel via 

sikringsfondene, men gikk mot regjeringens forslag om direkte statlig eierskap gjennom SBIF.  

En viktig sak for begge høyrepartiene var motstanden mot lovendringene som ga staten 

utvidede fullmakter til å skaffe seg eierkontroll over krisebankene, gjennom nullingen av de 

opprinnelige private aksjene. Høyre argumenterte her dels instrumentelt og pragmatisk, med at 

det ville være gunstig å la de opprinnelige private eierne beholde en symbolsk eierandel, med 

sikte på å gjøre framtidig reprivatisering lettere: «Kan vi ikke være pragmatiske her og si at 

statens økonomiske egeninteresse er best tjent med å la aksjonærene være med i hvert fall 

symbolsk» (Johan C. Løken, 22. nov. 1991, St.tid. 1042 (1991)).764 

Men man argumenterte også prinsipielt for å beholde de private minoritetsaksjonærene: 

De hevdet at egenkapitalsituasjonen i bankene var usikker, og at lovendringen derfor kunne 

være en utilbørlig ekspropriasjon av privat eiendom og følgelig i strid med Grunnlovens (§ 105) 

bestemmelser om erstatning. Det ble videre hevdet at, uavhengig av om egenkapitalen skulle 

være tapt, full statlig overtakelse ville gi staten for stor makt. Tiltak for å redde markedet fra 

sammenbrudd skal med andre ord ikke bryte med det man anså som legitime grenser mellom 

stat og marked i en kapitalistisk økonomi.765 Det ble videre sett på som problematisk at staten 

fikk en dobbel rolle overfor krisebankene, både som regulerende instans og som dominerende 

eier.766 Lovhjemmelen om nulling ble sett på tvilsom i forhold til liberal-konservative 

                                                 
761 Sigbjørn Johnsens redegjørelse for Stortinget 17. okt. 1991 (St.tid. 268 (1991–92)). 
762 Se særlig finansdebattene i Stortinget 6. nov. 1991 (St.tid. 428–470 (1991–92)) og 22. nov. 1991 (St.tid. 1038–

1089 (1991–92)). Se også Innst. O. nr. 14 (1991–92), 4ff. Om lovendringen (lex DNB) 17. des. 1992, se O.tid., 

366–377. 
763 FrPs medlem i finanskomiteen Tor Mikkel Wara, som tilhørte partiets liberalistiske fløy, var den sterkeste 

kritikeren av regjeringen på dette punktet. 
764 Høyres og FrPs mindretallsinnstilling i finanskomiteen lyder slik: «… staten og de kriserammede bankene 

hadde vært tjent med litt smidighet overfor de gamle aksjonærene, slik at de kunne beholdt sine aksjer til symbolsk 

verdi. Det kunne etter disse medlemmers syn også gjort det lettere å skaffe privat kapital til bankene senere» (Innst. 

O. nr. 47, 1992–93, 6). 
765 Harald Ellefsen (H) «… pengene bør brukes mot bankkrise, ikke for banksosialisme». (St.tid. 1046 (1991–92)) 
766 Ovenfor (kap. 8) pekte jeg på at denne siden ved håndteringen av bankkrisa isteden må ses som et utpreget 

eksempel på statens metakapasitet. 
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rettsstatlige prinsipper: Regjeringen ble m.a.o. kritisert for å bruke politisk makt til å endre 

bankloven og slik få fullmakt til å eliminere den private aksjekapitalen i banker uten at de var 

slått konkurs (eller satt under administrasjon), og at den på denne måten skaffet seg økonomisk 

makt gjennom full eierkontroll over de samme bankene. At begge parter ble tvunget til å 

argumentere prinsipielt for motsatte standpunkter, viser hvor tilspisset striden var i denne saken. 

Begge krisene tvang fram tiltak som brøt med de liberale prinsippene som ellers preget 

datidas finansregimer og utløste strid om hva som burde være statens rolle overfor banker i 

krise. Selv om disse konfliktene under 1990-tallskrisa var små sammenliknet med 1920-tallets, 

kan begge prosessene ses som uttrykk for en motsigelse mellom akkumulasjon og legitimitet, 

mellom det de administrative organene anså som nødvendig, og det som var parlamentarisk 

gjennomførbart. Det kom derfor også til uttrykk som en kamp innenfor staten mellom Norges 

Bank og regjeringene på den ene siden og Stortinget på den andre. 

b) Parlamentariske omkamper 

Felles for begge krisene er også at motstanden mot de mest kontroversielle tiltakene vedvarte 

og ble tema for politiske og juridiske omkamper flere år etterpå. Det dreide seg i stor grad om 

omkamper om deler av krisepolitikken, og der konfliktene til dels var like steile som under 

selve krisa. På 1920-tallet var regjeringens støtte til den kriserammede Handelsbanken den 

direkte bakgrunnen for riksrettssaken mot Abraham Berge i 1926−27. Dette var den mest 

direkte konfrontasjonen mellom Stortinget og en regjering i nyere norsk historie (hvis vi ser 

bort fra våren 1940), og den eneste riksrettssaken i norsk historie etter innføringen av 

parlamentarismen. På 1990-tallet var kritikken mot nullingen av private bankaksjer en av 

hovedgrunnene til at Stortinget i 1997 oppnevnte en granskningskommisjon for bankkrisa 

(Smith-kommisjonen, se nedenfor). At Stortinget valgte å opprette sin egen kommisjon for å 

granske bl.a. regjeringen, var på det tidspunktet et svært uvanlig og drastisk skritt som bare 

hadde skjedd to ganger tidligere.767 En felles grunn til at begge disse sakene kom opp igjen flere 

år senere, kan ha å gjøre med at Stortinget ble satt under sterkt tidspress da vedtakene ble gjort, 

                                                 
767 Se Fredrik Sejersted (2000, 178). Sejersted framhever riktig nok at beslutningen om stortingsgranskning ikke 

framstår som like drastisk hvis man ser det i sammenheng med Stortingets generelle styrking av sin 

kontrollfunksjon i løpet 1990-tallet. Tidligere førte gjerne tilsvarende saker til at granskningskommisjoner, av 

konstitusjonelle grunner, ble oppnevnt av regjeringen. Men selv medregnet denne typen granskninger, er det 

likevel ikke mer en håndfull slike saker i etterkrigstida (Ibid.). 
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at sakene var ekstraordinære og ikke passet inn i vanlige politiske prosesser, og at regjeringene 

bevisst eller ubevisst holdt tilbake viktige opplysninger. 

Riksrettstiltalen i 1926 mot statsminister Abraham Berge (og seks av hans statsråder) 

dreide seg ikke eksplisitt om regjeringens krisepolitikk og støtte til bankene, men om 

konstitusjonelle spørsmål, at Regjeringen hadde gått utover sine fullmakter. Bakgrunnen var at 

regjeringen Halvorsen (FV/H) (der Abraham Berge var finansminister (fra juni samme år også 

statsminister)) hadde skutt inn 25 millioner kroner i Handelsbanken i mai 1923 for å redde 

banken fra konkurs, uten å legge saken fram for Stortinget. I april året etter, da bankens 

problemer hadde vokst ytterligere, fikk den samme regjeringen Stortinget med på ytterligere 

statsstøtte, men uten å informere om støtteinnskuddet året før. (Se ovenfor (St.tid. 763–765 

(1924)). Etter at Handelsbanken gikk konkurs i oktober samme år, ble også regjeringens 

støtteaksjon fra 1923 kjent. Et stortingsflertall bestående av Venstre, arbeiderpartiene og noen 

representanter for Bondepartiet vedtok i 1926 riksrettstiltale mot regjeringen Berge (som i 

mellomtida (mai 1924) av andre grunner var avløst av en ren Venstre-regjering). Begrunnelsen 

var at regjeringen hadde brutt konstitusjonelle regler ved å bevilge penger uten Stortingets 

godkjennelse og for brudd på sin opplysningsplikt om bevilgningen fra 1923 i forbindelse med 

bevilgningen året etter. Saken endte med frifinnelse i mars 1927, med begrunnelsen at saken 

var foreldet.768 

Kjernen i denne saken var striden om statsstøtten til krisebankene. Berges begrunnelse 

for å holde saken skjult for Stortinget, var dels at det dreide seg om et ordinært bankinnskudd i 

en solid bank (som ikke trengte godkjenning av Stortinget), og dels at Stortingsbehandling ville 

gitt offentlig oppmerksomhet om Handelsbankens problemer, som igjen kunne ha skapt 

bankrun, og slik sett forverret bankens situasjon. (Jf. Berges hovedinnlegg i riksrettssaken, RRt, 

83ff.)769 Dette var neppe hele sannheten, og som påpekt i flere historiske analyser (se f.eks. 

Støren 1971; Gran 1994) må hemmeligholdet også ses på bakgrunn av at statsstøtte til 

krisebanker var politisk omstridt, og at regjeringen ville unngå politisk strid om saken, noe 

Berge også indirekte innrømmet (RRt, 83ff.). Selv om regjeringen sannsynligvis ville fått 

flertall for den aktuelle støttebevilgningen (hvis den hadde blitt lagt fram for Stortinget), slik 

den fikk i tilsvarende saker, måtte man regne med hard kritikk fra opposisjonen, i første rekke 

                                                 
768 Alle sider ved krisa i Handelsbanken, statsstøtten og den senere riksrettssaken, er grundig dokumentert i to 

Stortingspublikasjoner på til sammen 3000 boksider: Riksrettstidende 1926–27 og Riksretten mot statsminister 
Berge m.fl. 1926–27. Dokumentasjonshefter I–IV. 
769 Berge argumenterte her på grunnlag av forståelsen av likviditetskriser i banker som selvoppfyllende profetier: 

Offentlig støtte anses som tegn på svakhet som får innskytere til å ta ut penger slik at problemene forsterkes. (Se 

diskusjonen av likviditetskriser og selvoppfyllende profetier i kapittel 4 og 8.) 
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fra arbeiderpartiene, men også fra store deler av den borgerlige blokken, bl.a. fra bonde- og 

distriktsinteresser innenfor Venstre. Det var derfor viktig å holde Stortinget mest mulig utenfor 

for at det ikke skulle bli mer politisk strid om regjeringens linje overfor bankene (Støren 1971, 

f.eks. 6–7, 147).770 Det er godt belagt at regjeringen var redd for at slik strid ikke bare kunne 

forverret bankkrisa, men også at den ville ha svekket regjeringens legitimitet (Ibid.; Gran 1994, 

232ff.).771 

De politiske omkampene som fulgte statsovertakelsen av bankene på 1990-tallet, var 

langt fra så dramatiske, men har interessante likhetstrekk. Det foregikk etter 1991 en langvarig 

og opphetet offentlig debatt om statens overtakelse av bankene og nedskriving av de private 

aksjene. Mange oppfattet nullingen av aksjene i alle de tre store forretningsbankene som både 

politisk illegitim og juridisk tvilsom. Bak disse standpunktene sto det også sterke 

interessegrupper, ikke minst de 170 000 bankaksjonærene som hadde tapt hele sin beholdning 

av aksjer, som tradisjonelt hadde blitt regnet som en sikker pengeplassering – langt sikrere enn 

andre aksjer. Da situasjonen for de statseide bankene bedret seg kraftig allerede fra 1993, ga 

det kritikerne nye argumenter for at nulling av aksjene hadde bygd på sviktende grunnlag. 

Nedskrivingen av de private aksjene i DNB i 1993 (som riktig nok hadde skjedd etter vedtak i 

bankens generalforsamling, men etter sterkt press fra de statlige fondene) var særlig 

kontroversiell. Den sterkeste motstanden mot statens politikk ble her fremmet av tidligere 

ledere og av aksjonærer som hadde tapt store beløp på operasjonen.772 Men kritikken foregikk 

også i offentligheten og de politiske partiene, basert på liberalistiske og rettsstatlige argumenter: 

Staten hadde misbrukt sin makt ved å blande sammen rollen som lovgiver med sine egne 

økonomiske særinteresser.773 

                                                 
770 Tidligere stortingsrepresentant for DNA og NKP, Emil Stang (1926), gir i sin pamflett om riksrettssaken et 

klart bilde av arbeiderpartienes holdning til regjeringen Berge. I sin politikk overfor banken, og i sin støtte til 

Handelsbanken i særdeleshet, blir den sett på som et redskap for eiernes økonomiske interesser. 
771 Gran (1994) legger også vekt på den tette kontakten mellom Handelsbankens ledelse og regjeringen Berge og 

at regjeringen i denne saken langt på vei fungerte som et instrument for bankens (og deres kreditorers og 

låntakeres) partikulære kapitalinteresser. Selv om dette skulle være riktig i tilfelle Handelsbanken, kan det ikke 

forklare at myndighetene i samme periode (f.o.m. 1923) var svært tilbakeholdne med støtte og garantier til andre 

banker. Mitt hovedargument er at statens krisehåndtering både på 1920-tallet og 1990-tallet generelt gir lite støtte 

for instrumentalistiske statsteorier. 
772 Talsmann for disse interessene var tidligere direktør i DnC/DNB Axel Dammann, som både drev en kampanje 

på flere fronter for å hindre nulling av de private aksjene i DNB, særlig fram mot den avgjørende 

generalforsamlingen i banken i mars 1993. Dokumentasjon er samlet i Dammann (1997). Se også Dammann 

(1996). 
773 Noen argumenterte i denne forbindelsen også med at statsapparatet, eller deler av statsapparatet, hadde benyttet 

sjansen til å øke sin egen makt på bekostning av bankenes aksjonærer, ikke ulikt slik det kan argumenteres innenfor 

public choice-tradisjonen i statsvitenskap (jf. kap. 4). 
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Konflikten ble brakt inn for domstolene ved flere tilfeller mellom 1991 og 1996 etter at 

tidligere aksjonærer i Fokus Bank og Kreditkassen hadde saksøkt staten ved 

Finansdepartementet. De krevde erstatning for angivelig ekspropriasjon av privateiendom og 

for brudd på Grunnlovens forbud mot tilbakevirkende lover.774 Alle disse søksmålene ble 

imidlertid avvist og aldri realitetsbehandlet, men hadde likevel en politisk betydning. 

Saken om nulling av aksjene gikk videre også i den politiske offentligheten, støttet av 

deler av opposisjonen på Stortinget. Selv om høyrepartiene hadde lidd nederlag i Stortinget om 

de lovendringene (november 1991 og januar 1993) som hjemlet nullingen, ble det senere flere 

runder i Stortinget. I 1992 ble det (av to FrP-representanter) fremmet et forslag om at Stortinget 

skulle granske bakgrunnen for nedskrivingen av den private aksjekapitalen (Dok. 8:28 (1992)). 

I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om bankkrisa i 1994 (St.tid. 33–61 

(1994)),775 gjentok opposisjonen kritikken mot nullingsvedtaket, og i 1996 ble det fremmet et 

privat lovforslag om at staten skulle utbetale erstatning til aksjonærene (Dok. 8:58 (1995–96)). 

Ingen av forslagene fikk flertall, men i kjølvannet av den siste saken vedtok Stortinget å 

iverksette sin egen granskning av bankkrisa, i tillegg til de tre offentlige utredningene som 

allerede var blitt gjennomført.776 Samme år gikk professor Preben Munthe, som hadde ledet 

regjeringens eget granskningsutvalg for finanskrisa, ut med kritikk av grunnlaget for 

nullingsvedtaket og foreslo at saken burde granskes nærmere.777 Tidligere statsminister Kåre 

Willoch fulgte opp med skarp kritikk mot nullingen av aksjene i DNB.778 

Stortingets granskingskommisjon, ledet av jusprofessoren Eivind Smith, ble oppnevnt i 

mai 1997 (Innst. nr. 202 (1996–97)). Hovedoppdraget var å undersøke statlige myndigheters 

rolle i forbindelse med krisa, både når det gjaldt årsakene og selve krisehåndteringen. I 

stortingsdebatten om mandatet la de borgerlige partiene vekt på at undersøkelsen også skulle 

omfatte prosessen omkring nulling av private aksjer og spørsmålet om en mulig erstatning. 

                                                 
774 Aftenposten 14. oktober 1996. Forutsetningene var dels at aksjene hadde reell verdi på tidspunktet for 

ekspropriasjon, slik at aksjonærene hadde krav på erstatning (se mer om dette senere i dette kapitlet), og dels at 

loven ble vedtatt etter at krisa i banken allerede var en realitet. Rettsprosessene er grundig drøftet av Smith-

kommisjonen (Dok. 17, 175f.; 192f.). 
775 Til grunn for stortingsmeldingen om bankkrisa (St.meld. 39 (1993–94)) lå utredningen fra det såkalte.Munthe-

utvalget, avgitt 31. aug. 1992 (NOU 1992:30). 
776 I tillegg til det nevnte Munthe-utvalget dreide det seg for det første om SNFs rapport (29/92) etter bestilling fra 

Finansdepartementet, og for det andre om Wiker-utvalget, som på oppdrag fra Kredittilsynet hadde undersøkt om 

det hadde forekommet straffbare forhold i de kriserammede bankene. 
777 Se intervju i Aftenposten 10. oktober 1996 og debattinnlegg samme sted 14. oktober. At nettopp lederen av den 

offentlige utredningen om saken hadde endret syn, vakte stor oppsikt. 
778 Se kronikk i Aftenposten lørdag 26. oktober 1996, der han hevder at «nullingen» av aksjene kunne vært unngått 

dersom de statlige tapsforskriftene ikke hadde ført til «overvurdering av tapene». Willoch hadde tidligere framført 

skarp kritikk mot regjeringens håndtering av bankkrisa, se Willoch (1992). 
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Kommisjonen la fram sin rapport i juni året etter (Dok. 17 (1997–98)). Den konkluderte i det 

store og hele med at de regnskapsmessige forutsetningene for myndighetenes nulling av aksjene 

var korrekt. Den kritiserte imidlertid regjeringen for ikke å ha gitt aksjonærene tilstrekkelig 

formelt rettsvern, for eksempel i form av muligheten til uavhengig prøving av om de nullede 

aksjene hadde en verdi, og om det var grunnlag for krav om erstatning. Kommisjonen gikk 

likevel langt i å gi full støtte til myndighetenes håndtering. I den etterfølgende 

stortingsbehandlingen var det ingen stor uenighet (St.tid. 3058–3077 (1998)). Unntaket var FrP, 

som både i 1998 og 2001 pånytt fremmet forslag i Stortinget om økonomisk kompensasjon til 

bankaksjonærene, men fikk kun støtte fra egne representanter.779 I mellomtida var prosessen i 

retning av hel eller delvis reprivatisering av bankene for lengst begynt, og det var ellers bred 

politisk enighet om politikken overfor bankene. 

c) Oppsummering 

Under bankkriser har statene en sterk interesse av å stabilisere det nasjonale banksystemet. 

Under de to krisene som undersøkes her, var det i de innledende fasene en høyst legitim 

oppgave for de administrative organene å ta seg av dette. Men når det kom til 

sammenbruddsfasen, var det også nødvendig med tiltak som krevde behandling i Stortinget, og 

som dermed ble (direkte) politisert og forutsatte en eksplisitt legitimering. Dette førte i begge 

tilfeller til (varierende grad av) konflikter mellom regjeringen og Stortinget. Regjeringene, som 

støttet seg på de statsapparatene som sto nærmest bankene, møtte motstand fra 

opposisjonspartiene som ble tvunget til å ta stilling til ferdige løsninger, ofte med mangelfull 

informasjon og korte tidsfrister, og som senere førte til nye omkamper i Stortinget. De to 

forløpene var følgelig preget av samme type kausale prosesser, som kan oppsummeres slik: 

 

i. tiltak for å sikre akkumulasjon   

ii. legitimering overfor Stortinget   

iii. politisk motstand   

iv. omstridt legitimitet/politiske omkamper 

 

                                                 
779 I sistnevnte forslag til vedtak (4. april 2001, nesten 10 år etter nullingsvedtaket) holder Siv Jensen fast ved at 

nulling var «i strid med rettsprinsipper i Grunnloven og i rettsstaten» (Dok. 8:91 (2000–2001)). 
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Dette kan ses som et utpreget tilfelle av motsigelsen mellom akkumulasjon og legitimitet i 

liberale finansregimer. Begge krisene kan ses som utslag av en latent motsigelse mellom hva 

som ble ansett som nasjonaløkonomisk nødvendig (akkumulasjon) og hva som man kunne få 

politisk oppslutning om (legitimitet). 

9.3 Forskjeller: Hegemoni og symbolsk makt 

Utgangspunktet er også her strukturelle forskjeller mellom et klassisk liberalt og et nyliberalt 

finansregime (se kapittel 3 og 6), og antakelsen om at staten og bankene var langt tettere bundet 

sammen på 1990-tallet enn på 1920-tallet. I de to foregående kapitlene har jeg sett nærmere på 

to aspekter ved dette, at statens avhengighet av bankene (kapittel 6), og kapasitet til å regulere 

dem, var langt større (kapittel 7). Tema her er forholdet mellom staten og bankene slik det 

formidles av det politiske systemet, og der forskjeller i politisk regime er særlig relevant. En 

viktig forskjell som skal analyseres nærmere, er følgende: Selv om krisehåndteringen i begge 

tilfeller var politisk omstridt, var likevel konfliktene langt mindre på 1990-tallet, og det var 

større enighet om at det var statens ansvar å løse bankenes problemer. 

Disse forskjellene knyttet til politisk regime har nær sammenheng med de andre 

forskjellene mellom epokene som jeg har undersøkt ovenfor, særlig det jeg kalte statens økende 

gjennomtrenging av hele økonomien. Dette endret betingelsene for hva som gjaldt som legitim 

politikk og legitime inngrep overfor bankene. Når jeg innfører begrepet om politisk regime, er 

det bl.a. fordi det også er nødvendig å trekke inn andre forskjeller ved det politiske systemet og 

den bredere politiske konteksten, som ikke bare angår politikken overfor bankene. 

Det er særlig tre aspekter ved de politiske regimene som kan forklare forskjellene i 

legitimitet. For det første (a), i hvilken grad ble staten oppfattet som hevet over 

klassekonfliktene i samfunnet, og hvilken mulighet hadde den til å bli oppfattet som 

representant for «samfunnets allmenne interesser»? For det andre (b), i den grad den lyktes med 

dette, hvilke grunnleggende oppfatninger lå til grunn for statens politikk? Hvilke forskjeller var 

det i synet på statens rolle i økonomien, det jeg kalte hegemonisk diskurs og hegemoniske 

oppfatninger i den økonomiske politikken (jf. kapittel 6)? Særlig relevant her er forståelsen av 

legitime grenser mellom statens offentlige og bankenes private ansvar. For det tredje (c) skal 
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jeg se nærmere på hvorfor de to ulike politiske regimene muliggjorde krisetiltak av helt ulik 

type. På hvilken måte førte dette også til politiske konflikter som var helt forskjellige?780 

a) Politisk regime og statens symbolske makt 

Som nevnt henger statens legitimitet nøye sammen med dens evne til å framstå som representant 

for samfunnets allmenne interesser. Bourdieu betegner dette som statens utøvelse av symbolsk 

makt (eller symbolsk vold), dvs. en makt som ikke oppfattes som makt, i den forstand at den 

anses som rettmessig, fornuftig, naturlig, allmenn osv. (se f.eks. Bourdieu (1999 [1997], kap. 

5; se også diskusjon av dette i kapittel 2). Som jeg var inne på ovenfor, kan dette i det minste 

ses som en «negativ betingelse», at statens politikk ikke må framstå som illegitim støtte til 

særinteresser. Det kan være vanskelig for staten å framstå på denne måten når den intervenerer 

i bankkriser, særlig når det omfatter direkte eller indirekte støtte til private banker. Slike 

intervensjoner kan tvert imot framstå som omsorg for de enkelte kapitalistiske foretakene og 

deres eiere (jf. uttrykkene «corporate welfare» og «socialism for the rich»). 

For å unngå å bli oppfattet som representant for særinteresser på denne måten, er det 

viktig at staten i utgangspunktet blir oppfattet som å stå over klassemotsetningene i samfunnet, 

og ikke som finanskapitalens gode hjelper. Og muligheten til å bli identifisert med allmenne 

interesser, er vanskeligere jo sterkere sosiale konflikter staten står overfor i samfunnet, og jo 

mer åpent disse også kommer til uttrykk også innenfor det politiske systemet.781 Dette angår 

det grunnleggende spørsmålet om forholdet mellom akkumulasjon og legitimitet: Jo sterkere 

økonomiske motsetninger, jo vanskeligere er det å føre en politikk som forener hensynet til 

økonomisk vekst og til demokratisk oppslutning (se f.eks. Streeck 2011). På dette punktet var 

det avgjørende forskjeller mellom de politiske regimene på 1920- og 1990-tallet. Betingelsene 

for at staten kunne framstå som uavhengig av partikulære klasseinteresser og som «representant 

for allmennviljen», var helt ulike. Vi kan si at staten, i hvert fall i den økonomiske politikken, 

på 1990-tallet hadde langt større symbolsk makt enn på 1920-tallet. 

Det var mange grunner til dette. For det første var selve partipolitikken på 1920-tallet 

sterkt polarisert mellom borgerlige partier og arbeiderpartiene. I første del av århundret hadde 

det vokst fram en sterk organisert arbeiderbevegelse og der partiet DNA gradvis vokste til en 

oppslutning på 30,8 prosent ved Stortingsvalget i 1918. Etter splittelsen med 

                                                 
780 Også her skal jeg i hovedsak begrense undersøkelsen til den siden ved det politiske regimet som angår partiene 

på Stortinget. 
781 For analyser av dette, se Habermas (1979 [1962]); (1977 [1973]). 
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Socialdemokratene (1921) og NKP (1923) holdt oppslutningen om de tre partiene seg omtrent 

på samme nivå og økte deretter til drøye 40 prosent i 1927. Arbeiderpartiene ble holdt utenfor 

det parlamentariske grunnlaget for samtlige regjeringer fram til 1935 (10 borgerlige 

mindretallsregjeringer 1920–35).782 I den aktuelle perioden (1920–28) var det de to borgerlige 

partiene Høyre (i allianse med Frisinnede Venstre) og Venstre, med til sammen ca. 50 prosent 

oppslutning, som skiftet om regjeringsmakt, med vekslende støtte fra Bondepartiet. Alle disse 

regjeringene hadde likevel samtidig en klar front mot arbeiderbevegelsens partier (se f.eks. 

Furre 1992, 111ff.). Vi kan altså her snakke om en borgerlig stat, ikke bare i funksjonell 

forstand, at den ivaretok institusjonelle betingelser for en kapitalistisk økonomi, men også at 

regjeringskontorene var bemannet av representanter for borgerlige partier, interesser og sosiale 

klasser. Men så lenge brede borgerlige samlingsregjeringer ikke var mulig på grunn av andre 

politiske konflikter, hadde alle disse regjeringene et svakt parlamentarisk grunnlag og det 

oppsto en rekke regjeringskriser innenfor valgperiodene.783 For det andre hadde heller ikke 

arbeiderpartiene i opposisjon i denne perioden noen parlamentarisk strategi for en sosialistisk 

reformpolitikk innenfor rammen av en kapitalistisk økonomi (Notermans 2000; Beckman et al. 

1974). Dette gjaldt ikke bare de fasene da tyngdepunktet i arbeiderbevegelsen lå på en 

revolusjonær linje (1920–23), men også da den reformistisk linja dominerte (1924–). De hadde 

derfor begrensede muligheter til å splitte det borgerlige flertallet i den økonomiske politikken 

gjennom allianser med andre partier i Stortinget.784 For det tredje bidro denne politiske 

situasjonen til å gi stor makt til Norges Bank og dens langsiktige og konsekvente linje for 

appresiering av krona. Den deflasjonspolitikken som fulgte av dette, rammet arbeiderklassen 

særlig hardt i form av vedvarende høy arbeidsledighet på ca. 7–8 prosent det meste av perioden 

(Hodne og Grytten 2002, 122). For det fjerde foregikk det i hele perioden, og særlig 1920–21, 

1923–24 og 1927–28, en tilspisset kamp mellom den organiserte arbeiderklassen, representert 

ved AFL (LO), og kapitaleierklassen, representert ved NAF. Arbeidsgivernes krav om 

lønnsnedslag under deflasjonsperioden (begrunnet med prisfallet på konsumvarer) utløste de 

mest omfattende arbeidskonfliktene i norsk historie (se f.eks. Furre 1992, 104ff.).785 I disse 

                                                 
782 Det eneste unntaket er de få dagene med DNA-regjering i 1928 (etter partiets høye valgoppslutning ved valget 

i 1927), som til fulle bekrefter regelen. Regjeringen var avhengig av støtte fra deler av den borgerlige blokken, og 

ble felt på tiltredelseserklæringen. 
783 De to store borgerlige partiene (Venstre og Høyre) sto langt fra hverandre på en rekke politikkområder, særlig 

knyttet til den såkalte sentrum-periferi-dimensjonen (bl.a. var alkoholpolitikk bakgrunnen for flere 

regjeringskriser). 
784 Grunnlaget for det ble først lagt på 1930-tallet etter at DNA hadde lagt om til en moderat reformlinje, og kom 

til makten gjennom det såkalte kriseforliket med Bondepartiet i 1935. 
785 Perioden med bankkrise 1920–28 faller sammen med de hardeste arbeidskonfliktene i norsk historie. Bare året 

1931 hadde konflikter av samme omfang. 
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kampene var ennå ikke de korporative kreftene i LO og NAF hegemoniske (som fra 1930-

tallet), og radikale/syndikalistiske deler av fagbevegelsen sto i mange tilfeller i direkte konflikt 

med høyreaktivistiske grupperinger på arbeidsgiversiden (se Paul Knutsen 1994). 

Hele denne konteksten satte i utgangspunktet klare grenser for statens mulighet til å 

opptre som representant for «samfunnets allmenne interesser». Dette hadde også, for det femte, 

direkte konsekvenser for statlig politikk som angikk maktforholdet mellom sosiale klasser. Selv 

om klassekampen i stor grad utspilte seg direkte mellom partene i arbeidslivet, og «utenfor 

staten», var mange av konfliktene så tilspisset at staten vanskelig kunne opptre som en nøytral 

tredjepart.786 Regjeringene valgte i mange tilfeller å gå inn med aktiv støtte til arbeidsgiversiden 

i disse konfliktene, og politi og militære mannskaper ble brukt til å beskytte streikebrytere både 

i 1921 og i 1924 (se f.eks. Furre 1992, 105). Sentrale politikere på borgerlig side, i likhet med 

ledende krefter på arbeidsgiversiden og i forsvaret, oppfattet arbeiderbevegelsens aksjoner som 

en reell trussel også mot staten og et skritt på veien til en sosialistisk revolusjon (Ibid., 120ff.).787 

Under de omfattende og langvarige arbeidskonfliktene i 1920–21, 1923–24 og 1928 var det 

sterke krefter, også innenfor regjeringene, som ønsket omfattende bruk av militærmakt til fordel 

for arbeidsgiversiden (Knutsen 1994, 127–30).788 I 1927 ble de nye «arbeiderfiendtlige lovene» 

vedtatt med lovbeskyttelse av streikebrytere og strafferettslig forføyninger mot fagforeninger 

ved tariffbrudd. I 1928 oppsto det nok en stor arbeidskonflikt, der regjeringen grep inn med 

tvungen voldgift og reallønnskutt. 

Når de borgerlige regjeringene på denne måten gikk inn på den ene siden i 

klassekonfliktene, som en aktør i klassekampen, kunne den ikke samtidig framstå som en 

nøytral tredjepart eller arena for kompromisser. Det staten oppfattet som nødvendig politikk for 

å fremme «arbeidsfred» og økonomisk stabilitet, framsto som i direkte konflikt med 

                                                 
786 Sammenliknet med situasjonen etter inngåelsen av hovedavtalen i 1935 var likevel denne kampen mellom 

organiserte klasseinteresser i langt mindre grad formidlet av statlige (korporative) institusjoner (men forble 

innenfor «sivilsamfunnet»), og ble derfor også i langt mindre grad «direkte politisert». Dette er ikke ulikt bankkrisa 

på 1920-tallet, som også i stor grad forble en konflikt mellom økonomiske interesser (kreditorer og debitorer). 
787 NAF hadde tette bånd til forsvaret som på sin side hadde klare beredskapsplaner mot eventuelle masseaksjoner 

fra arbeidsbevegelsens side (Knutsen 1994, 12–14). I realiteten var imidlertid de radikale delene av 

arbeiderbevegelsen (både i partiene og fagbevegelsen) hele tida i mindretall, og dessuten på vikende front allerede 

fra 1920. Som en følge av nederlaget i storstreiken i 1921, tapte LO en tredjedel av medlemmene (se f.eks. Furre 

1992, 105). DNA hadde brutt med Komintern i februar 1923, og det nye NKP klarte aldri å mobilisere bredt. (Se 

også Sejersted 2005, 160–63.) 
788 Paul Knutsen (1994) forklarer også hvorfor denne konfrontasjonslinja ikke vant fram, fordi sterke krefter 

innenfor regjeringene (i samarbeid med ledelsen i LO og NAF) så langt som mulig ønsket å opptre som uavhengig 

tredjepart ved å støtte korporative kompromisser. Knutsen kritiserer i denne sammenhengen «instrumentelle 

tolkninger av staten som redskap for den herskende klasse». 
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arbeiderklassens interesser. Dette fikk store konsekvenser for statens mulighet til å framstå som 

representant for allmenninteressen i den økonomiske politikken som helhet. 

Ifølge Bourdieu er det helt avgjørende for staten ikke bare at dens maktutøvelse framstår 

som rettmessig (som symbolsk makt), men også at den lykkes i å monopolisere denne 

funksjonen (på samme måte som gjelder statens fysiske maktbruk): «… successfully claims the 

monopoly of the legitimate use of physical and symbolic violence over a definite territory and 

over the totality of the corresponding population» (Bourdieu 1994, 3). Vi kan si at på 1920-

tallet var nettopp begge disse monopolfunksjonene utfordret. Ikke bare var statens voldsbruk i 

forbindelse med arbeidskonflikter i stor grad oppfattet som illegitim. Men enda viktigere i 

sammenhengen her var at statens monopol på å føre en økonomisk politikk på vegne av 

allmenninteressen var utfordret. De sosialistiske partiene hevdet at statens økonomiske politikk 

tvert imot fremmet partikulære interesser og at allmenninteressen bedre kunne ivaretas av 

arbeiderbevegelsens organisasjoner utenfor staten. Dette var særlig tydelig i synet på bankene, 

og i vurderingen av nødvendigheten av en sosialisering av bankvesenet (se ovenfor 9.2.a; se 

også f.eks. Notermans 2000, kapittel 3).789 

Statens symbolske makt var med andre ord langt svakere innenfor det politiske regimet 

som håndterte 1920-tallskrisa enn 1990-tallskrisa. Dette gjorde det vanskelig å føre en 

støttepolitikk overfor krisebankene som hadde bred parlamentarisk støtte, på tvers av de 

politiske og økonomiske klassekonfliktene i samtida. Bankstøttepolitikken kom også til å henge 

sammen med samtidas klassekamper på mer direkte måter: I denne økonomiske og politiske 

situasjonen var det viktig for de borgerlige regjeringene å hindre bankkonkurser for å holde 

aktiviteten i næringslivet oppe og arbeidsledigheten nede, og dermed motvirke 

arbeidermobilisering. Norges Bank og de borgerlige regjeringene så her på støtte til bankene 

som en viktig del av forsvaret mot revolusjonære krefter i arbeiderbevegelsen.790 At samtlige 

borgerlige partier, til tross for ideologisk motstand og intern uenighet, likevel en periode sluttet 

opp om regjeringenes bankstøttepolitikk, kan ses i lys av den tilspissede politiske situasjonen, 

og at det ble sett som viktig å stå samlet bak Norges Banks linje, og mot arbeiderbevegelsen (se 

f.eks. Støren 1971; Sejersted 1973; Petersen 1982). 

                                                 
789 Dette kan være et argument for at Bourdieu i sin statsteori legger for stor vekt på statens symbolske makt, på 

bekostning av andre maktformer, knyttet til fysisk vold (legitim eller illegitim) og den stabiliserende effekten av 

det liberale demokratiet. For en prinsipiell kritikk av Bourdieu på dette punktet, se Dylan Riley (2015). 
790 Sejersted (1973, 68–69) omtaler bankstøttepolitikken som en «revolusjonsforsikringspremie». 



339 

 

Arbeiderpartiene på sin side oppfattet bankstøttepolitikken som et ledd i regjeringenes 

støtte til kapitaleierne i sin alminnelighet og til finanskapitalen og spekulanter i særdeleshet.791 

Særlig ble Norges Bank sett på som en representant for bankkapitalens særinteresser (Lie et al. 

2016, 238) og ikke som en nøytral faginstans og en «legitim representant for samfunnets 

allmenne interesser».792 Man mente støttetiltakene var diktert av Norges Bank og bankene selv, 

og at sentralbanken i det hele tatt utøvde sin makt på bekostning av folkevalgte organer.793 

Regjeringene ble kritisert for hemmelighold og for store fullmakter til Norges Bank, og man 

oppfattet det, delvis med rette, som at politikken overfor bankene var styrt av sentralbanksjefen 

og hans liberal-konservative oppfatninger. Dette var bakgrunnen for at arbeiderpartiene ønsket 

et eget bankråd oppnevnt av Stortinget (St.tid. 80ff. (1924)), men dette forslaget ble fullstendig 

utvannet av nettopp Norges Bank (Thomassen 2012, 32).794 

At staten på denne måten ble direkte involvert i striden mellom sosiale klasser, danner 

ikke minst et bakteppe for striden om krisa i Handelsbanken, og for at denne saken senere ble 

så dramatisk (Gran 1994; Støren 1971). Statsminister Berge (H/FrV) var en særlig sterk 

tilhenger av borgerlig samling, med front mot arbeiderbevegelsen og med affinitet til borgerlig 

antiparlamentarisme (Støren 1971, 41–43). Mye tyder på at én av grunnene til at støtten til 

Handelsbanken ble holdt hemmelig for Stortinget, var å unngå motstand fra både den borgerlige 

opposisjonen og fra arbeiderpartiene.795 Krisa i Handelsbanken falt dessuten delvis sammen 

med den største og mest tilspissede arbeidskonflikten på hele 1920-tallet, med streiker og 

                                                 
791 Denne linja ble også videreført under DNAs korte regjeringsperiode i 1928. Notermans (2000, 75) legger vekt 

på at «… Hornsrud was very reluctant to support banks in difficulties, interpreting it as a subsidy to the wealthiest 

and most powerful capitalists. Using an argument quite reminiscent of present-day liberal views on subsidies to 

industry …». 
792 Oppfatningen av regjeringen og Norges Bank som representanter for finanskapitalens interesser var viktig i 

Arbeiderpartiets argumentasjon i Stortinget: «... Norges Banks ledelse har gått spekulasjonen til hånde likeså 

beredvillig som andre banker» Christopher Hornsrud (Innst. S. XXXX (1922)), Olav Scheflo: «… lovgivningen 

faktisk er tatt ut av Odelstingets haand og lagt i hændene paa nogen personer i Norges Bank …» (St.tid. 370 

(1923)), Alfred Madsen: «Den samlede regjering sammen med finanskapitalistene har dupert det arbeidende folk 

her i landet» (St.tid. 1040 (1923)). 
793 Arbeiderpartiene stemte derfor også samlet mot Administrasjonsloven, som de oppfattet som en gavepakke til 

bankenes eiere (se f.eks. Stang 1926, 5). 
794  Det er betegnende for tilliten til regjeringen at arbeiderpartiene ønsket at et slikt råd skulle oppnevnes direkte 

av Stortinget. Saken ble tatt opp igjen i diskusjonen om Innskuddsentralen i januar 1928, men ble forkastet sammen 

med hele denne planen. Se også Thomassen (2013). 
795 Særlig i Abraham Berges parti, Frisinnede Venstre, var det mange som sto nær den antiparlamentariske 

høyresiden og delte en rekke av de oppfatningene som senere ble fremmet av høyreaktivistiske organisasjoner som 

streikebryterorganisasjonen Samfundshjelpen (etablert 1920) og fra 1923 den nasjonale borgervernorganisasjonen 

Samfundsvernet. Disse samarbeidet mange steder med politiet lokalt, mens Justisdepartementets forhold til denne 

organisasjonen var ambivalent fram til 1928 (Johansen 1989, 27–33). I 1925 ble også den anti-parlamentariske 

høyreradikale politiske organisasjonen Fedrelandslaget dannet. 
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lockouter fra oktober 1923 til mai 1924.796 Da saken senere kom opp i Stortinget i 1925, ble 

hemmeligholdet i 1924 eksplisitt begrunnet med at man den gang i «den store konfliktsituasjon» 

ønsket å stå imot «destruktive krefter … rettet mot vort bankvesen».797 Hele denne politiske 

konteksten gjorde det her vanskelig å oppnå noen bred konsensus om «statens allmenne 

interesser» i spørsmålet om håndtering av krisebankene.798 

Omstendighetene rundt felling av regjeringen Hornsrud (DNA) i 1928 bekrefter 

arbeiderpartienes syn på Norges Banks og de private bankenes innflytelse over de borgerlige 

regjeringenes politikk. Samtidig med at regjeringen ble etablert, opphørte investorgruppen 

Securitas’ støttekjøp av bankaksjer, noe som førte til et kraftig fall i kursen på bankaksjer og 

overhengende fare for at ytterligere to av storbankene (DnC og Bergen Privatbank) måtte settes 

under administrasjon. Dette var igjen en viktig grunn til at de borgerlige partiene felte 

regjeringen Hornsrud allerede på tiltredelseserklæringen. Norges Bank var helt sentral i dette 

spillet på grunn av Hornsruds motvilje mot ytterligere støtte til krisebankene gjennom 

etablering av Innskuddsentralen, og sentralbanksjef Rygg ga personlig råd til Mowinckel og 

Venstre om å felle regjeringen.799 

Det politiske regimet på 1920-tallet sto i skarp kontrast til situasjonen på 1980- og 90-

tallet.800 Etter at Arbeiderpartiet mot slutten 1970-tallet ga opp mange av sine 

styringsambisjoner i den økonomiske politikken, var det små skiller i den økonomiske 

politikken mellom Høyre og Arbeiderpartiet. I bank- og kredittpolitikken hadde Arbeiderpartiet 

fra slutten av 1970-tallet stått sammen med Høyre om de viktigste liberaliseringstiltakene, og 

begge de politiske fløyene hadde delansvar for utviklingen som ledet fram til bankkrisa. Som 

                                                 
796 På det meste var 60 000 arbeidere i streik/lockout. Den overgås i norsk historie bare av storkonflikten i 1931. 

Det ble i den forbindelse diskutert å innføre utvidede fullmaktslover «mot alle oprørstendenser» og «kraftige 

foranstaltninger mot kommunisterne» (Knutsen 1993, 128). 
797 J. H. Cristiansen (H) (formann i finanskomiteen), St. tid. 2176 (1925). En artikkel nettopp i Arbeiderbladet 
(«ryktespredning i kommunistpressen») bidro til at problemene i Handelsbanken ble forverret i april 1924 og 

utløste behov for ytterligere støtte. I den forbindelse lot regjeringen være å opplyse om støtten som allerede var 

gitt året før. 
798 I det senere spørsmålet om riksrett mot Berge stemte Venstre og deler av Bondepartiet (dvs. også mange av 

dem som hadde støttet regjeringen i bankstøttepolitikken) for, sammen med arbeiderpartiene. Striden mellom 

borgerlige og sosialistiske partier overlappet der med konfliktlinja på borgerlig side mellom sentrum og periferi 

og mellom parlamentariske vs. parlamentarisk-kritiske fraksjoner. De mer åpent anti-parlamentariske og 

høyreaktivistiske grupperingene organiserte seg allerede i 1925 (Fedrelandslaget), men blir politisk viktigere først 

senere på 1920-tallet og begynnelsen av 1930-tallet (Bygdefolkets krisehjelp, Nasjonal Samling). 
799 Thomassen (2013, 445–46) og Sejersted (1973, 125) er enige om at Rygg ga et slikt råd, selv om Sejersted i 

større grad toner ned betydningen av det for utfallet. 
800 Det samme gjaldt for så vidt for hele etterkrigstida, innenfor rammene av det som gjerne kalles det «det norske 

klassekompromisset» (se f.eks. Fagerberg og Mjøset 1984), der ingen regjering har direkte utfordret de 

grunnleggende maktforholdene mellom arbeider- og kapitalinteresser innenfor rammene av en åpen, kapitalistisk 

økonomi. Men fram til slutten av 1970-tallet var det stor avstand mellom Ap og de borgerlige partiene om bl.a. 

bankdemokratisering og motkonjunkturpolitikken.  
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vi har sett, ble også denne politikken videreført under og etter krisa.801 Typisk nok ble 

Arbeiderpartiets regjeringsovertakelse i 1986 fulgt av en kraftig innstrammingspolitikk av en 

type som ellers gjerne er forbundet med borgerlige partiprogrammer. Under perioden med 

bankkrise 1988–93 var Norge styrt av arbeiderpartiregjeringer med støtte fra mellompartiene, 

bare avbrutt av en borgerlig trepartiregjering 1989–90 (som i hovedsak sto for samme 

økonomiske politikk). Denne perioden (etter 1980) var heller ikke preget av konflikter mellom 

partene i arbeidslivet, og på slutten av 1980-tallet ble trepartssamarbeidet mellom LO, NHO og 

staten forsterket (formalisert som det såkalte solidaritetsalternativet i 1992) (se f.eks. Mjøset og 

Cappelen 2011). Regjeringens ambisjon om å opptre «på vegne av samfunnet» ble ikke åpent 

utfordret av verken parlamentarisk politikk eller sosiale bevegelser. 

Det var heller ikke grunnlag for at noen av de politiske fløyene skulle ha mistillit til de 

byråkratiske organene som sto bak krisehåndteringen (Finansdepartementet, Kredittilsynet, 

Norges Bank). Særlig Finansdepartementet hadde siden 1945 hatt en institusjonalisert rolle som 

selve forvalteren av den norske statens «allmenne og langsiktige økonomiske interesser», og 

hadde en tilsvarende høy legitimitet som faglig uavhengig instans.802 Disse apparatenes rolle i 

utformingen av regjeringens tiltak under bankkrisa rokket ikke ved dette. Regjeringens politikk 

ble ikke kritisert for at den ensidig fremmet statsapparatets eller bankenes særinteresser. Som 

vi har sett, dreide kritikken seg tvert imot om at det politiske flertallet i for stor grad overkjørte 

særinteressene til bankenes private aksjonærer.803 

Eksplisitt henvisning til klasseinteresser var derfor også så godt som fraværende under 

1990-tallskrisa. Det kom bare opp i spørsmålet om nulling av bankaksjer, der Arbeiderpartiet 

kritiserte Høyre for å sette aksjonærenes interesser foran samfunnet,804 og der Høyre på sin side 

kritiserte Arbeiderpartiets løsning som statlig maktmisbruk overfor private aksjeeiere. Selv om 

regjeringens forslag om nulling i hovedsak var teknokratisk begrunnet, bidro dette punktet til å 

gjøre hele støtteaksjonen mer legitim, både overfor Stortinget (egne partifeller, SV og 

                                                 
801 I den grad SV sto for en annen politikk, hadde de liten innflytelse så lenge Arbeiderpartiet kunne støtte seg på 

Høyre og mellompartiene i disse spørsmålene. FrP hadde en tilsvarende marginal posisjon. 
802 Selv om Finansdepartementets reelle makt hadde vært fallende siden midten av 1970-tallet (se Lie 1995; Lie 

og Venneslan 2010). 
803 Riktig nok var regjeringens strategi utformet av sentrale personer i Finansdepartementet, der flere også var 

tidligere Arbeiderparti-politikere (Tormod Hermansen, Arne Øien m.fl.), men det var det samme 

departementsapparatet som hadde stått bak Høyre-regjeringens liberalisering noen år tidligere, og som videreførte 

den i løpet av 1990-tallet. Kriseplanen kan godt ses som en iverksetting av «totalkapitalens» interesser, dvs. av det 

som er best for en mest mulig konkurransedyktig nasjonaløkonomi, uavhengig både av de enkelte aksjeeiernes 

interesser og av partipolitiske hensyn. 
804 «Høyre har vært flink til å understreke risikoelementet knyttet til aksjeinvesteringer. […] Så snart det er snakk 

om at aksjonærer kan tappe statskassa, er det plutselig helt greit å beskytte disse risikofylte investeringer» (Berit 

Brørby Larsen (Ap), St.tid. 1082 (1991)). 
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mellompartiene) og i den politiske offentligheten for øvrig. Det fikk staten til å framstå som 

hevet over bankenes særinteresser, at staten hadde omsorg for banksektoren, ikke deres 

bankeierne. Hvis man isteden hadde foreslått å la aksjonærene beholde noen av sine verdier på 

tross av tapt egenkapital, ville det sannsynligvis møtt større motstand i den politiske 

offentligheten. 

b) Hegemonisk diskurs 

Det politiske regimene i de to epokene atskilte seg ikke bare når det gjaldt statens symbolske 

makt og muligheten til å framstå som representant for allmenninteressen i styringen av 

økonomien. Uavhengig av dette var det også store forskjeller mellom 1920-tallets borgerlig-

liberale og 1990-tallets sosialdemokratisk-nyliberale regime i premissene for denne styringen. 

Viktige forutsetninger for statens håndtering av de to krisene henger sammen med denne typen 

hegemoniske oppfatninger av forholdet mellom stat og marked – oppfatninger som i stor grad 

var felles for alle de politiske partiene. Selv om det i begge tilfeller dreide seg om liberale 

bankregimer, med klare institusjonelle grenser mellom staten og finansmarkedene (i hvert fall 

sammenliknet med perioden 1945–73), var det også grunnleggende forskjeller i synet på statens 

rolle i regulering av bankene.  

Når det gjelder synet på intervensjon i kriser, dreier det seg ikke bare om legitimiteten 

til de tiltakene som ble satt inn, men også om hvilke tiltak som i det hele tatt ble vurdert som 

mulige. Det er påfallende at mange av tiltakene som det var «naturlig» å foreslå på 1990-tallet 

(statlige fond, statlig eierskap, nasjonalisering), overhodet ikke ble tenkt på som en mulighet 

på 1920-tallet. Hvis man begrenser seg til de forslagene som ble lagt fram for Stortinget, viser 

forskjellen i hegemoniske oppfatninger seg også tydelig når vi ser på hva regjeringen og 

opposisjonen var grunnleggende enige om, og som man ofte ikke trengte å begrunne overhodet. 

Når det gjelder synet på statens generelle rolle i økonomien, var den klassiske 

liberalismen fortsatt viktig blant partiene på Stortinget på begynnelsen av 1920-tallet. Riktig 

nok hadde skiftende regjeringer helt siden 1905 (og også lenger tilbake) vært reguleringsvillige 

innenfor enkelte nasjonalt-strategisk viktige spørsmål og områder av økonomien, slik som 

konsesjonspolitikk, sosial-lovgiving og regulering av primærnæringene. Under første 

verdenskrig var det også bred oppslutning om en rekke nye, ekstraordinære reguleringer bl.a. 

når det gjaldt sikring av matforsyning og prisregulering og rasjonering av andre basisvarer. Men 

dette førte ikke uten videre til noen varige endringer i statens rolle i økonomien eller noe brudd 
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med liberalismen som dominerende tenkemåte. På begynnelsen av 1920-tallet var det et utbredt 

ønske å vende tilbake til «førkrigsnormalen» i den økonomiske politikken, slik paripolitikken 

var et særlig klart eksempel på (Lie 2012, 42; 45). 

En rekke studier viser hvordan den klassiske liberalismens prinsipper på 1920-tallet 

fortsatt var dominerende i de fleste vestlige land,805 og på viktige områder også i Norge (se 

f.eks. Notermans 2000; Lie 2012). Dette gjaldt både handelspolitikken (frihandel, med unntak 

av jordbruket), finanspolitikken (balanserte budsjetter) og ikke minst pengepolitikken 

(gullstandarden: frie kapitalbevegelser og fast valutakurs) (Beckman et al. 1974, 27ff.), der 

Norge som kjent sto for en særlig hard og langvarig politikk for depresiering av valutaen.806 

Regjeringspartiene Venstre, Høyre og Frisinnede Venstre (og til dels støttepartiet Bondepartiet) 

var dominert av liberalistiske økonomiske oppfatninger, selv om de var til dels uenige om hvor 

stor statens rolle burde være for å sikre markedskonkurransen (Lie 2012, 62–63). Heller ikke 

arbeiderpartiene fremmet noe klart alternativ i Stortinget på disse feltene, og støttet lenge den 

rådende valuta- og pengepolitikken (Nysæter 1972, 34ff.; Thomassen 2012, 31ff.).807 I 

finanspolitikken holdt også disse fast ved det klassisk liberale prinsippet om balanserte 

offentlige budsjetter (Beckman et al. 1974, 53f.; Notermans 42ff.; Nysæter 1972, 29ff.). 

Når det gjaldt bankregulering, var klassisk liberalistiske oppfatninger hele tida 

dominerende. Som vi har sett, fantes det ingen særlover for forretningsbankene,808 og 

spørsmålet om det overhodet skulle være særskilte reguleringer av banksektoren, var fortsatt 

kontroversielt i første del av 1920-tallet, noe de harde debattene om etableringen av 

aksjebankloven (1924) og tilsynsorganer viser (se Petersen 1982, 85ff.; Ecklund og Knutsen 

98ff.).809 Selv om arbeiderpartiene utfordret disse oppfatningene av statens rolle, kan den 

klassiske liberalismen ses som en hegemonisk diskurs under hele 1920-tallskrisa. 

Når det gjaldt håndteringen av bankene, var det Norges Banks deflasjonspolitikk som 

hadde datidens ortodokse økonomisk teori og politikk på sin side. Som vi har sett, var offentlig 

                                                 
805 Se Maier (1975); Ahamed (2009); Eichengreen (1992); (1996); Notermans (2000). 
806 Sentralbanksjef Ryggs personlige oppfatninger var åpenbart viktige her, og hans begrunnelse for paripolitikken 

var basert på ortodokse, liberal-konservative rettsstatlige prinsipper (Sejersted 1973). Men som Sejersted har vist, 

ble disse oppfatningene delt av mange, og det tok lang tid før Norges Banks pengepolitiske linje ble seriøst 

utfordret. Men at Rygg fikk så stor innflytelse over penge- og kredittpolitikken, skyldtes også at økonomisk 

politikk var lavt prioritert av Stortinget og regjeringene (Lie 2012, 45). 
807 Men begrunnelsen var en annen, nemlig arbeidernes interesse av fallende priser på importvarer. Man så 

imidlertid ikke de ødeleggende virkningene deflasjonen hadde på investeringsnivået og aktiviteten i økonomien. 

Arbeiderpartiet kom gradvis til å skifte standpunkt i perioden 1922–28 (se Nysæter 1972, 34ff.; Thomassen 2012, 

33). 
808 Sparebankene ble derimot allerede fra begynnelsen (1824) betraktet som «samfunnsinstitusjoner» som krevde 

offentlige reguleringer. 
809 Aksjebankloven ble først vedtatt etter flere år med kraftig politisk motstand og kritikk fra Bankforeningen. 
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likviditetsvern ingen selvfølge, og soliditetsvern enda mer omstridt.810 Da paripolitikken ble 

satt til side til fordel for støtten til bankene, var dette å regne som «kunstige» avvik (Sejersted 

1973, 44ff.; Lie et al. 2016, 217ff.).811 Den løpende krisepolitikken overfor bankene måtte i det 

hele tatt begrunnes som ekstraordinære unntak fra en naturlig orden (Sejersted 1973, 49ff.; 

Eichengreen 1996, 35ff.). Det var derfor kritikerne av regjeringens bankstøttepolitikk som 

hadde de hegemoniske oppfatningene på sin side, og ikke de som ønsket mer omfattende 

tiltak.812 

I sakene om støtte til bankene 1921–24 var det som nevnt ovenfor også stor motstand i 

Stortinget. I stor grad bygde dette på prinsipiell motstand mot bankstøtte overhodet, som strakte 

seg langt inn i de liberalistiske fløyene i de borgerlige partiene. Allerede under den første 

debatten advarte tidligere statsminister Gunnar Knudsen (V) mot at støtten går til banker som 

ikke er «levedyktige», og mot at bankene velter sine tap over på staten: «[…] At det skjer en 

utrensning efter en sådan periode, som vi har vært opp i nu, er nødvendig; det er i virkeligheten 

den eneste medisin som virker på mennesker […]» (St. tid. 674 (1921)). I den grad regjeringen 

fikk flertall i disse sakene, var det i det hele tatt mer på tross av enn på grunn av prinsipielle 

oppfatninger i de borgerlige partiene (Petersen 1982, 24ff.). Arbeiderpartiene på sin side kom 

fra 1922 til å stemme mot bankstøtte og fremmet i stedet forslag om større demokratisk kontroll 

med bankene.813 Men DNAs ledende finanspolitiker Christopher Hornsrud argumenterte også 

utfra liberalistiske premisser om at «markedets dom» bør gjelde for bankene: «[…] Men jeg er 

tilbøyelig til å være enig med advokat Behrens i En fallitt av Bjørnson, når han sier at en krise 

må utdypes så langt at man får vekk den som ikke har livsrett. […] Nei, la krisen gå sin gang 

så langt at vi bare redder det som skal reddes, det som har livskraft i seg» (St. tid. 990 (1922)). 

De hegemoniske oppfatningene av statens rolle i økonomien var annerledes på 1990-

tallet. Riktig nok representerte de nyliberale reformene fra slutten av 1970-tallet (se kapittel 7) 

slutten på etterkrigstidas sterke politiske styring med bankene. Det dreide seg likevel ikke 

entydig om en statlig tilbaketrekning fra finansmarkedene og avvikling av finansreguleringer. 

Det er viktig å merke seg at reformene ble initiert av staten selv (særlig Finansdepartementet 

og Norges Bank),  med (formelt sett) samme type teknokratiske målsettinger som innenfor det 

                                                 
810 Riktig nok hadde Norges Bank tidligere intervenert overfor krisebanker (1899 og 1901–2). Men i det siste 

tilfellet (Den Norske Industri- og Vekselbank) fikk finansministeren senere skarp kritikk av Stortinget for å ha gått 

utover sine fullmakter (Ot. tid. 1452–67 (1902–3)). 
811 Jf. her også Polanyis tese (se kap. 7): «[The] countermovement against a self-regulating market … turned out 

to be spontaneous, undirected by opinion, and actuated by a purely pragmatic spirit» (Polanyi 1957, 14). 
812 Den viktigste kritikken mot Norges Banks planer om en innskuddssentral i 1928 var at ordningen kunne 

undergrave paripolitikken (Thomassen 2013, 432–34). 
813 Nærmere om arbeiderpartienes linje i banksakene, se Støren (1971, 70ff.). 
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foregående (organiserte) regimet, statens oppgave var å fremme mest mulig effektiv allokering 

av kapital (se f.eks. Tranøy 2000, 104ff.; Lie og Venneslan 2010, 298ff.).814 Tanken bak 

reformene var at den overordnede statlige styringen skulle være like sterk. Det var bare 

virkemidlene som måtte endres for å løse de styringsproblemene som hadde utviklet seg knyttet 

til de eksisterende kredittreguleringene. Framfor å snakke om en deregulering av 

finansmarkedene, kan det som nenvt heller kalles en re-regulering, der virkemidler ble erstattet 

av nye. Selv om den faktiske effekten av disse reformene var en kraftig reduksjon av statens 

kontroll med bankene og finansmarkedene, var ikke legitimeringen basert på tradisjonell 

liberalistisk statsfiendtlig ideologi. Man anerkjente betydningen av statlige reguleringer for å 

opprettholde stabile og effektive kapitalmarkeder. (Se også diskusjonen av nyliberalt regime i 

kapittel 7.) 

Spørsmålet om finansiell stabilitet og håndtering av kriser var ikke noe tema i 

forbindelse med denne liberaliseringspolitikken.815 Statens systemansvar synes likevel å være 

noe som hele tida ble tatt for gitt. Etableringen av det nye Kredittilsynet i 1985–86 ble begrunnet 

med at det skulle fremme mer effektiv kontroll med sektoren, bl.a. som et svar på økende 

finansiell globalisering (se f.eks. Ot.prp. 49 (1984–85)). De nyliberale reformene omfattet 

finanssektoren og enkelte andre avgrensede sektorer (bl.a. varehandel, boligmarked og medier) 

og i liten grad andre tunge økonomiske sektorer (Lie og Venneslan 2010, 308–9). Det var 

fortsatt bred enighet om direkte statlig kontroll med viktige sektorer (telefoni, kraftproduksjon) 

og om statlig eierskap av store selskaper (Norsk Hydro, Statoil, SAS osv.).816 Da bankkrisa brøt 

ut i 1988, var det følgelig ikke bare den administrative kapasiteten til å intervenere som var til 

stede (jf. kapittel 8), med også de politiske og ideologiske forutsetningene for at staten skulle 

ta kontroll over banksektoren: Når de omfattende krisepakkene senere ble presentert for 

Stortinget, var det ingen av de politiske partiene (med mulig unntak av FrP) som betvilte at det 

var en nødvendig og fullstendig legitim oppgave for staten å gjøre alt som var nødvendig for å 

sikre finansiell stabilitet. 

                                                 
814 Tranøy tolker dette som et radikalt brudd, drevet fram av ledende økonomer, mens Lie i større grad ser det som 

en gradvis og i større grad uintendert prosess. 
815 Som påpekt av Knutsen og Ecklund (2000, 256) burde liberaliseringen av finansmarkedene omkring 1980 vært 

ledsaget av en reell styrking av offentlige tilsynsorganer, men dette skjedde ikke. Spørsmålet om finansiell 

stabilitet ser i det hele tatt ikke ut til å ha vært noe sentralt tema i politikk og forvaltning før krisa ble systemisk i 

1990 (jf. drøfting i kap. 8). 
816 Nyliberale reformer med privatisering og konkurranseutsetting ble iverksatt for disse sektorene først senere på 

1990-tallet. 
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Viktige aspekter ved forskjellene i hegemoniske oppfatninger om statens rolle har også 

å gjøre med institusjonell stiavhengighet:817 På 1920-tallet hadde den norske staten ingen 

forhistorie med statlige reguleringer av banksektoren. Finansmarkedenes virkemåte ble derfor 

i mye større grad betraktet som en naturlig orden.818 På 1990-tallet var det derimot få år siden 

liberaliseringen avløste en lang periode med «kredittsosialisme» (se kapittel 6), og 

liberaliseringen ble gjennomført ovenfra i regi av ledende økonomer i statsforvaltningen (se 

særlig Tranøy 1994). Det kan være med å forklare at statens rolle som regulerende instans 

(enten denne var sosialdemokratisk eller nyliberal) framsto som naturlig og legitim. Statens 

ansvar for, om nødvendig med alle midler, å rydde opp i bankkrisa, kunne i lys av dette bli sett 

på som en helt selvfølgelig og legitim oppgave.819 Der tiltakene på 1920-tallet framsto som 

reguleringer av «fri virksomhet», framsto de på 1990-tallet snarere som re-reguleringer av noe 

som allerede var regulert. 

Riktig nok var det som vi har sett også motstand mot regjeringens krisepakker på 1990-

tallet. Men til grunn for uenigheten var det likevel en tverrpolitisk enighet om at sikring av 

bankenes soliditet var et statlig anliggende av høyeste prioritet.820 Til forskjell fra 1920-tallet 

var alle partiene, med unntak av FrP,821 enige i at samtlige storbanker skulle sikres videre drift 

som selvstendige enheter, om nødvendig med massive kapitaloverføringer fra staten. På 1920-

tallet var alle former for støtte til krisebanker over offentlige budsjetter kontroversielle. På 

1990-tallet var det like selvfølgelig at staten ikke bare skulle redde bankene fra konkurs, slik 

det var nedfelt i lovbestemmelse om offentlig administrasjon eller avvikling, men helst også 

forhindre at disse lovbestemmelsene kom til anvendelse. Mens det på 1920-tallet var 

vedvarende strid om støttepolitikken som sådan, dreide striden i 1991–93 seg i hovedsak om 

                                                 
817 I innledningskapitlet argumenterte jeg for at stiavhengighet i liten grad er relevant i forklaringen av forholdet 

mellom de to norske krisene. Når det gjelder kortere historiske forløp som dette, spilte det imidlertid en viss rolle. 
818 Norges Bank og regjeringene var riktig nok også preget av liberal ideologi (se f.eks. Sejersted 1973) og var 

prinsipielle motstandere av f.eks. å garantere for bankenes innskudd, eller de var nært knyttet til bankenes 

særinteresser og derfor satte inn de tiltakene bankene selv ba om (se Gran 1994). Men selv med en annen ideologisk 

innstilling og en mer autonom rolle, hadde man verken erfaring med eller kapasitet til å gjøre noe annet enn å løse 

problemene etter hvert som de dukket opp. 
819 En av de sentrale statlige aktørene under krisa var departementsråd i Finansdepartementet og styreformann i 

Statens banksikringsfond Tormod Hermansen. Rune Slagstads karakteristikk av Hermansen som såkalt 

markedsteknokrat er treffende for denne situasjonen, der de radikale nyliberale markedsreformene overfor bankene 

var iverksatt av staten selv (Slagstad 1998, 337ff.). Statlig overtakelse av krisebankene kunne derfor også ses som 

et fullt ut legitimt og nødvendig middel for å sikre effektiv nyliberal konkurranse på lengre sikt. 
820 «Det har vært påstått at Høyre slår politisk mynt på bankkrisetiltakene. Det er ikke riktig. Vi har fra første stund 

betont behovet for brede samlende løsninger, og har understreket det ved enhver behandling i Stortinget der vi har 

hatt økonomiske spørsmål på dagsordenen […] Når kommer Regjeringen med tiltakene. Vi støtter selvfølgelig 

disse» (Per Kristian Foss (H) 22. nov 1991, St.tid. 1071 (1991)). 
821 Eneste unntak var Fremskrittspartiets forslag om å la krisebankene gå til avvikling eller offentlig 

administrasjon, men som bare fikk støtte fra partiets egne representanter. 
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hvordan det statlige eierskapet skulle organiseres og spørsmålet om nulling av aksjer (og senere 

spørsmålet om erstatning til de private aksjonærene). Når det gjaldt hovedtrekkene i opplegget, 

fikk regjeringen støtte også fra Høyre. 

Når det gjaldt mer langsiktige mål med politikken, argumenterte verken Høyre eller 

Arbeiderpartiet ideologisk, men pragmatisk utfra hva som ville være best for å fremme 

«effektive», nyliberale finansmarkeder. Høyre hadde på dette området ingen «statsskrekk», og 

Arbeiderpartiet hadde gitt opp sin politikk for demokratisering av bankene. Høyres Per Kristian 

Foss, daværende leder av finanskomiteen, oppsummerte debatten om regjeringens krisepakke i 

november 1991 på denne måten: «Mellom Høyre og regjeringspartiet er det enighet om 

vurderingen av det samlede omfang av tiltakene ved denne anledning» (St.tid. 1071 (1991)). 

Tradisjonelle sosialdemokratiske argumenter om større demokratisk kontroll over bankene var 

det bare SV som argumenterte for (men de støttet samtidig regjeringens linje i de konkrete 

sakene). I det store og hele dreide altså den politiske striden på 1990-tallet omkring krisa seg 

altså om detaljene om hvordan staten skulle intervenere, ikke om at den skulle gjøre det. 

Selv om håndteringen av de to krisene hadde til felles at de måtte legitimeres som 

ekstraordinære tiltak (jf. 9.2 ovenfor), var andre sider ved legitimiteten helt forskjellige. 

Intervensjonene på 1920-tallet var langt mindre forenlig med datidas forståelse av økonomisk 

politikk enn tilfellet var på 1990-tallet. Mens støttetiltakene overfor bankene på 1920-tallet 

representerte et brudd med både mål og midler i samtidas forståelse av økonomisk politikk, 

dreide det seg på 1990-tallet mer om å sette inn ekstraordinære midler for å nå mål det var 

enighet om.822 

c) Kritikk med motsatt politisk fortegn 

Men forskjellen mellom stortingsdebattene om bankene i de to epokene dreide seg ikke bare 

om statens symbolske makt og graden av konflikt. En påfallende forskjell er også at kritikken 

mot regjeringenes krisepolitikk kom fra motsatt hold, og med dels helt motsatte argumenter. 

Den parlamentariske motstanden mot regjeringene representerte i en viss forstand motsatte 

ytterpunkter både når det gjaldt innhold og politisk fortegn: På 1920-tallet var det borgerlige 

                                                 
822 I lys av Robert K. Mertons klassiske typologi over avvik kan både de statlige redningsaksjonene overfor 

bankene på 1920-tallet og Arbeiderpartienes alternative, sosialistiske forslag, ses som tilfeller av opprør, der man 

forkastet både mål og midler i den økonomiske politikken til fordel for alternative mål og midler. Regjeringens 

linje på 1990-tallet dreide seg isteden om innovasjon, bruk av avvikende midler for å nå anerkjente mål (Merton 

1938, 676). 
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regjeringer som ble kritisert av arbeiderpartiene for å «støtte finansspekulanter», mens det på 

1990-tallet var en arbeiderpartiregjering som ble kritisert fra borgerlig side for å «konfiskere 

privat eiendom». 

Jeg skilte ovenfor (kapittel 6) mellom to idealtyper av statlige strategier i forbindelse 

med kapitaloverføringer til bankene. På den ene siden dreide seg om liberale strategier, der 

staten ikke går inn med eierandeler i bankene, og på den annen side intervensjonistiske 

strategier, der staten helt eller delvis tar over krisebankene.823 Selv om begge strategiene presser 

grensene for legitim statlig politikk, gjør de det på helt ulik måte, og kan potensielt utløse 

politiske konflikter med helt motsatt innhold. Liberale strategier kan bli kritisert for å være 

gavepakker til bankkapitalen, og kritiseres både på liberalistiske og 

sosialistiske/sosialdemokratiske premisser. Intervensjonistiske strategier kan bli kritisert som 

illegitim krenkelse av privat eiendomsrett, og kritiseres fra liberal-konservativt hold. De 

alternative mekanismene er framstilt skjematisk i figur 9.3.1 (som en utvidelse av figur 9.1 

ovenfor):824 

 

 

     ineffektiv  (1) økonomisk sammenbrudd  svekket legitimitet!  

Intervensjon  

     (2) liberal  kritikk fra venstre og liberalister  svekket legitimitet 

       effektiv     

  (3) intervensjonistisk  kritikk fra høyre  svekket legitimitet 

 

Figur 9.2. Forholdet mellom akkumulasjon og legitimitet ved ulike typer intervensjon i 
bankkriser 

 

De to intervensjonene representerer her hvert sitt ytterpunkt. På 1920-tallet (mekanisme 

2 i figur 9.3.1) ble det gitt massiv statlig støtte til krisebanker, uten at staten krevde motytelser 

overhodet i form av eierposter eller annen sikkerhet eller garantier om framtidig 

                                                 
823 I mange tilfeller dreier det seg om elementer av begge deler. Under den svenske bankkrisa på 1990-tallet brukte 

man dels en bad bank-modell, dels nasjonalisering. Under finanskrisa i USA i 2008–9 ble statlig kapital for noen 

bankers del kompensert med midlertidige eierandeler uten stemmerett og innflytelse over banken. 
824 I tillegg fins det eksempler på utallige mellomformer i forbindelse med andre bankkriser: Statlig støtte i bytte 

med aksjer, gunstige statlige lån som må tilbakebetales, bad bank-modellen osv. Slike former for intervensjon kan 

vekselvis kritiseres fra begge sider, avhengig av hvor radikale tiltakene er overfor bankenes eiere. 
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tilbakebetaling.825 Kritikken kom primært fra arbeiderpartiene om at regjeringen støttet bankens 

eiere uten å kreve noe tilbake (og derfor bl.a. gikk inn for sterkere politisk styring av bankene), 

dels fra liberalistisk hold om at staten burde avholde seg fra å gi støtte for ikke å undergrave 

naturlige markedsmekanismer. På 1990-tallet (mekanisme 3) krevde derimot staten at 

aksjonærene i krisebankene tok tapene fullt ut, før staten gikk inn med kapital.826 Den 

korresponderende kritikken fra den liberal-konservative høyresiden var at staten straffet 

bankenes eiere for hardt og at statsstøtte ikke måtte gjøres avhengig av full statsovertakelse.827 

Det er i seg selv et interessant paradoks at politiske tiltak med samme formål kan utløse 

protester fra helt motsatt politisk hold og med motsatte politiske argumenter. Det illustrerer 

godt det generelle poenget om at støtte til bankene for å fremme akkumulasjon undergraver 

legitimitet. Spørsmålet er i hvilken grad forskjellen mellom 1920-tallet og 1990-tallet kan 

knyttes direkte til strukturelle forskjeller mellom to de politiske regimene. Eller har de motsatte 

reaksjonene å gjøre med mer kontingente empiriske forhold, f.eks. hvilke partier som hadde 

regjeringsansvaret under krisene? På 1920-tallet var det borgerlige regjeringer som fulgte en 

«liberal» strategi overfor krisebanker til protester fra arbeiderpartiene i opposisjon, mens det på 

1990-tallet var sistnevnte som gjennomførte «intervensjonistiske» tiltak og møtte kritikk av de 

borgerlige opposisjonspartiene. Her kunne man sett for seg at regjeringsparti og opposisjon 

hadde byttet plass, og dermed også krisestrategien og kritikken mot den: Hvis en 

arbeiderpartiregjering på 1920-tallet hadde rekapitalisert bankene kombinert med sterkere 

politisk styring, kunne det uten tvil ha ført til hard motstand fra borgerlig side om krenkelse av 

privat eiendomsrett. Og hvis en Høyre-dominert regjering hadde gitt kompensasjon til 

minoritetsaksjonærene i 1991–93, kunne venstresiden ha angrepet dem for utilbørlig offentlig 

subsidiering av bankkapitalen. 

De strukturelle forskjellene mellom de to politiske regimene gjør det imidlertid 

vanskelig å se for seg en slik omsnuing. Når det gjelder 1920-tallet, har jeg for det første vært 

inne på polariseringen mellom de borgerlige partiene og arbeiderpartiene, og de politiske 

allianseforholdene i Stortinget som fulgte av dette. Det ville følgelig vært helt usannsynlig både 

                                                 
825 Unntaket var behandlingen av bankene etter at de ble satt under administrasjon og der eierne måtte ta tap fullt 

ut, men der også vanlige innskytere måtte ta store tap. 
826 Hvis vi i tillegg ser på konsekvensene av disse strategiene noen år fram i tid, blir forskjellene enda større. Mens 

statens kapitaloverføringer på 1920-tallet i hovedsak gikk tapt, satt staten på 1990-tallet igjen med et stort 

overskudd. 
827 Johan C. Løken (H) kom under debatten i november 1991 inn på denne historiske parallellen: «Hvis vi ser på 

historien, er det klar tradisjon for at Høyre er med og griper inn når bankene ikke fungerer. Den siste riksrettssaken 

her i landet – mot Høyres statsminister Berge – dreide seg om [en] statsminister som hadde grepet inn for å redde 

en bank. Han ble frikjent. Vi har derfor her en tradisjon for å gripe inn når det er nødvendig» (St.tid. 1086 (1991)). 
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med en styringsdyktig regjering utgått av arbeiderpartiene på 1920-tallet, eller noe kompromiss 

på dette området. For det andre, gitt de hegemoniske oppfatningene av statens rolle i økonomien 

(og Norges Banks dominerende rolle som faginstans), ville det også vært svært lite sannsynlig 

at andre regjeringskonstellasjoner ville gått inn for en intervensjonistisk strategi med statlige 

eierandeler i bankene. Slike strategier ser heller ikke ut til å ha forekommet under bankkriser i 

andre land i mellomkrigstida.828 Som jeg kommer tilbake til i neste kapittel (10.2), er det også 

viktig at den typen krisestrategi som den som ble gjennomført i Norge i 1991–93, krevde svært 

høy statskapasitet, og derfor neppe hadde latt seg gjennomføre på 1920-tallet. 

Når det gjelder 1990-tallets politiske regime, kunne man imidlertid tenkt seg en politisk 

«omsnuing».829 En evt. sentrum–høyre-regjering (noe som ikke ville vært helt usannsynlig gitt 

styrkeforholdet mellom partiene) kunne valgt en strategi som hadde vært mindre 

konfronterende overfor eierne. Man kunne f.eks. latt være å nulle aksjene i krisebankene, men 

skrive dem ned til et symbolsk minimum (én krone pr. aksje), eller nøyd seg med å sikre seg 

aksjemajoriteten. Det var flere eksempler på slike løsninger under krisene på 1990-tallet.830 En 

slik løsning kunne blitt møtt med kritikk fra en sosialdemokratisk opposisjon om statlig 

subsidiering av bankkapitalen, på liknende måte som i Norge på 1920-tallet. Hvis vi går til 

andre bankkriser i samme tidsperiode, er det flere eksempler på liberale krisestrategier, med 

ubetingede bailouts til bankene, som nettopp utløste politiske protester – dels liberalistisk, dels 

fra venstreradikalt hold – for illegitim understøttelse av private interesser.831 I analysen av den 

globale bankkrisa 2007–10 (se kapittel 10) skal jeg drøfte eksempler på begge typer strategier, 

og begge typer politisk motstand. 

Forskjellene i politiske motstand mot statlige redningsaksjoner er altså betinget av en 

rekke forhold: statens valg av strategi, regjeringens politiske farge, den politiske konteksten for 

øvrig osv. Men som vi har sett, er det likevel et stykke på vei relevant å forklare det med 

forskjeller mellom to typer politiske regimer som de på 1920-tallet og 1990-tallet. Disse 

forskjellene er forsøkt ordnet i figuren nedenfor (figur 9.3.2). Intervensjonistiske strategier 

overfor bankene som den på 1990-tallet hadde ikke vært politisk mulig på 1920-tallet, og kunne 

                                                 
828 Med mulig unntak for Østerrike 1931–34 (se Weber 1995). 
829 Når det gjaldt spørsmålet om å la banker gå konkurs eller settes under administrasjon, var imidlertid (som jeg 

argumenterte for i kap. 7) handlingsrommet mindre enn på 1920-tallet. 
830 En bad bank-modell (som den i Sverige (1992)) kunne vært relevant når det gjaldt DnC, som, dersom noen av 

tapsengasjementene hadde blitt overtatt av staten (se Dok. 17, 229ff.), kunne ha oppfylt egenkapitalkravet. Det 

mest vidtgående eksemplet på staten som majoritetsaksjonær er sannsynligvis den britiske statens overtakelse av 

Royal Bank of Scotland 2008–09 (se kap. 10). 
831 Som jeg kommer tilbake til i kapittel 10, er TARP-programmet i USA høsten 2008 et betegnende eksempel 

fordi det møtte massiv motstand både fra høyre i Kongressen og fra venstre fra det som kom til å bli Occupy-

bevegelsen. 
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derfor heller ikke lagt grunnlaget for den typen kritikk som ble rettet mot nullingsvedtaket. 

Dette alternativet er derfor utelatt i figuren. Både spørsmålet om hvilke strategier som var 

relevante og hvilke som ble valgt, kan ikke bare forklares utelukkende med forskjeller i politisk 

regime. Det må også ses i sammenheng med andre strukturelle forskjeller mellom de to 

epokene, ikke minst de jeg har analysert som forskjeller i strukturell tvang til å intervenere» 

(kapittel 7) og statskapasitet (kapittel 8). Jeg kommer derfor tilbake til forholdet mellom 

legitimitetsforhold, strukturell avhengighet og kapasitet i neste kapittel.  

 

 Klassisk liberal epoke  Nyliberal epoke 
 

 Ingen intervensjon 

(Norge 1920-tall: 

mindre banker) 

Liberal strategi 

(Norge 1920-tall: 

større banker) 

Intervensjonistisk 

strategi 

(Norge 1990–) 

Liberal strategi 

(USA 2008–9) 

Kritikk fra 
venstre 

ødeleggende 

konsekvenser for 

ikke-finansielle 

sektorer 

Statsstøtte til 

uproduktive 

særinteresser 

(«spekulanter») 

(Norge 1920-tall: 

arbeiderpartiene) 

Krav om politisk 

regulering av statlige 

banker 

(Norge 1990-tall: SV) 

Statsstøtte til 

uproduktive 

særinteresser 
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høyre 

Ingen direkte 

(Marked = natur) 
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liberale deler av 
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privateiendom 

(Norge 1990-tall: 

Høyre/FrP) 

Undergraver eieransvar 

moral hazard 

(USA: «Tea Party») 

 

Figur 9.3. Krisehåndtering og politisk motstand i to ulike epoker.  

(De feltene som er relevante for de norske casene, er skyggelagt.) 

9.4 Oppsummering 

Det er for det første interessante likheter når det gjelder de politiske prosessene omkring 

håndtering av de to krisene. Myndighetenes framgangsmåte og de politiske reaksjonene på den 

kan ses som uttrykk for en strukturell motsigelse innad i moderne stater med kapitalistisk 

markedsøkonomi. Så lenge statens legitimitet hviler på et skille mellom stat og marked, og 

staten samtidig også er tvunget til å bryte med dette skillet, vil enhver intervensjon i markedet 

kunne bli møtt med politisk motstand. Samme hva slags tiltak man setter inn overfor 

kriserammede banker, risikerer man å bryte med det som anses som statens legitime rolle. 
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Denne typen redningsaksjoner kan enten kritiseres for å gi etter for bankenes private interesser, 

slik tilfellet var på 1920-tallet, eller for at staten misbruker sin makt, slik tilfellet var på 1990-

tallet. Men denne typen motsigelser kan også ses som en uunngåelig konsekvens av at staten 

forsøker å stabilisere finansmarkeder som den ikke har kontroll over. 

For det andre viser analysen ovenfor noen viktige forskjeller i statens 

legitimitetsgrunnlag i et klassisk liberalt og et nyliberalt finansregime. I det siste tilfellet var 

statens legitimitetsgrunnlag langt sterkere. De ideologiske motsetningene knyttet til statens 

rolle i økonomien var her langt svakere og erstattet av en bred politisk enighet om at staten 

burde spille en aktiv (og om nødvendig intervensjonistisk) rolle for å fremme og opprettholde 

fungerende markeder. 
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10 Konklusjoner – og sideblikk på den 
globale krisa 2007–10 

 

Hvilke konklusjoner kan man trekke av analysene ovenfor, og hvilken relevans har funnene sett 

i en bredere kontekst? Jeg skal her oppsummere noen hovedfunn fra de teoretiske og empiriske 

analysene og avslutningsvis knytte disse til nyere historie. I kapitlene 2, 3, 4 og 6 utviklet jeg 

en teoretisk ramme for de historiske analysene der begrepet om strukturell motsigelse mellom 

stat og marked i kapitalistiske samfunn er en viktig premiss: Staten er atskilt fra markedssfærens 

økonomiske maktforhold og allokering av produktive ressurser, og samtidig avhengig av stabil 

kapitalakkumulasjon for å sikre sine egne basale interesser: stabile inntekter (akkumulasjon) og 

politiske oppslutning (legitimitet). Statens posisjon i kapitalistiske samfunn er derfor 

grunnleggende motsigelsesfull: Den mangler kontroll over prosesser som den er fundamentalt 

avhengig av. Jeg viste hvordan dette ikke minst gjelder for forholdet mellom staten og bankene 

i det jeg har kalt liberale bankregimer. Med dette som utgangspunkt har jeg analysert 

motsigelsesfulle prosesser i forbindelse med håndteringen av de to norske bankkrisene på 1900-

tallet. Hensikten har vært dobbel: Dels har jeg, med utgangspunkt i denne teoretiske rammen, 

hatt som mål å etablere ny kunnskap om de to bankkrisene og dermed også om andre bankkriser 

i samme strukturelle kontekst. Dels har formålet vært å undersøke gyldigheten av, gi et mer 

konkret innhold til og vise relevansen av de aktuelle teoriene. 

I innledningskapitlet gjorde jeg rede for noen viktige epistemologiske forutsetninger for 

de historisk-komparative analysene. For det første må forklaringer av historiske hendelser ta 

utgangspunkt i historisk avgrensede strukturer, og hvordan disse ligger til grunn for kausale 

mekanismer og prosesser. I tråd med dette har jeg undersøkt de strukturene som regulerer 

forholdet mellom staten og bankene i de to aktuelle epokene, sett som institusjonelle helheter 

eller bankregimer. Jeg har videre fokusert på tre strukturelle aspekter eller faktorer ved 

forholdet mellom staten og bankene innenfor disse bankregimene, henholdsvis avhengighet, 

kapasitet og legitimitet. Med utgangspunkt i hver enkelt av disse faktorene har jeg avdekket 

noen viktige kausale mekanismer/prosesser som preget håndteringen av de to krisene. 

For det andre har den komparative analysen vært lagt opp ved å systematisk skille 

mellom likheter og forskjeller mellom de to krisene og mellom de to epokene og bankregimene 

som utgjorde konteksten. Denne framgangsmåten bygger på en teoretisk forutsetning om ulike 

strukturelle nivåer, et skille mellom sosiale strukturer med ulik utstrekning i tid og rom. Når det 
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gjelder analysene av likheter mellom de to krisene, har jeg tatt utgangspunkt i noen generelle 

strukturer som preget begge epokene/bankregimene, som jeg har betegnet som liberale 

bankregimer. På bakgrunn av disse har jeg avdekket kausale mekanismer og prosesser som var 

felles for begge krisene. I analysene av forskjeller har jeg tatt utgangspunkt i mer spesfikke 

strukturer som var særegne for hver av epokene, knyttet til henholdsvis klassisk liberale og 

nyliberale bankregimer. Fokus har her vært rettet mot å avdekke kausale mekanismer som er 

vesentlig forskjellige og særegne for hver av krisene. De historiske analysekapitlene er i tråd 

med dette delt mellom to ulike teoretiske analyserammer, på bakgrunn av teorier om strukturer 

med ulik utstrekning i tid og rom. 

Dette analytiske grepet med «dobbelteksponering» av de to krisene (og forutsetningen 

om at noen strukturer er felles for begge epokene og noen særegne for hver av dem) står ikke i 

veien for å forstå de to epokene og bankregimene som bestemte helheter av historisk bestemte 

strukturer. Statens håndtering av de to krisene kan selvfølgelig bare forstås som et konkret 

resultat av samspillet mellom strukturer (og mekanismer) på ulike nivåer. Likevel har det 

metodiske grepet med å skille mellom to strukturelle nivåer (liberale vs. klassisk liberale og 

nyliberale) vært viktig for å unngå ensidig fokus på historiske endringer. Selv om viktige sider 

ved forholdet mellom staten og bankene var grunnleggende forskjellig og særegent for de to 

epokene, var det også påfallende likheter, og disse kan knyttes til mer grunnleggende 

strukturelle betingelser som var felles for begge epokene. Oppsummeringen som følger her, 

bygger derfor på den samme doble tilnærmingen. (Se en skjematisk framstilling av dette i figur 

10.1. nedenfor.) 

Jeg skilte ovenfor mellom tre ulike strukturelle faktorer eller aspekter ved krisene, 

henholdsvis avhengighet, kapasitet og legitimitet. Jeg skal nedenfor først (del 10.1) 

oppsummere funnene knyttet til de tre aspektene: Hvilke strukturer og kausale 

mekanismer/prosesser var felles for begge krisene, og hvilke var særegne for hver av dem? 

Dernest (10.2) skal jeg se nærmere på den indre sammenhengen mellom de tre faktorene 

(avhengighet, kapasitet og legitimitet), for på den måten å få en bedre forståelse av de to 

bankregimene/krisene som institusjonelle helheter. For å sette funnene inn i en bredere empirisk 

kontekst tar jeg deretter (10.3) et skritt til siden og gjør en selvstendig analyse av den globale 

finanskrisa 2007–10: Hvordan ble de nasjonale bankkrisene som fulgte av denne, håndtert av 

de aktuelle statene, sammenliknet med de to tidligere norske krisene? Formålet er å undersøke 

relevansen av det teoretiske perspektivet og gyldigheten av de empiriske funnene for dette 

historiske materialet. Helt til slutt (10.4) vil jeg, på bakgrunn av dette, sammenlikne 
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konklusjonene fra denne analysen av den globale krisa med analysen av de to norske krisene, 

for på den måten å si noe om relevansen av funnene for utviklingen etter 1990-tallet. Kan de 

kausale mekanismene som preget de to norske krisene, derfor også tenkes å gjelde for de 

bankkrisene som ganske sikkert vil inntreffe i overskuelig framtid? 

10.1 Oppsummering av likheter og forskjeller 

Som jeg var inne på i innledningen, er de historiske hendelsene og forløpene under to norske 

bankkrisene, allerede ganske grundig undersøkt, dels av historikere, dels av offentlige 

granskninger. Analysene mine har i isteden konsentrert seg om forhold som lå til grunn for 

disse forløpene. For det første har det dreid seg om å kartlegge de sosiale strukturene 

(bankregimene) som krisene fant sted under, og som utgjør de strukturelle betingelsene for 

statens krisehåndtering (knyttet til henholdsvis avhengighet, kapasitet og legitimitet). For det 

andre (noe som utgjør hoveddelen) har jeg vist sammenhengen mellom disse strukturene og 

bestemte kausale mekanismer og prosesser som preget kriseforløpene og statens håndtering av 

dem. Noen av disse mekanismene/prosessene var felles for begge krisene og må ses på 

bakgrunn av strukturelle forhold som kan knyttes til det jeg kaller liberale bankregimer. Andre 

mekanismer/prosesser var særegne for hver av krisene, og må ses på bakgrunn av strukturer 

som kjennetegner henholdsvis klassisk liberale og nyliberale regimer. 

a) Likheter 

Jeg har vist hvordan begge de to norske krisene fant sted innenfor det jeg kaller liberale 

bankregimer, kjennetegnet av det jeg kalte en strukturell atskillelse og avhengighet mellom 

staten og banksektoren. Til forskjell fra det jeg kaller regulerte bankregimer (som dominerte 

OECD-området i perioden 1945–70), hadde myndighetene innenfor begge disse liberale 

bankregimene ingen direkte kontroll over bankenes virksomhet, slik som utlån, rentenivå og 

operasjoner i transnasjonale finansmarkeder. Jeg kalte forholdet mellom staten og bankene i 

begge periodene for motsigelsesfullt fordi staten på den ene siden hadde svært begrenset 

kontroll over utviklingen av kreditt/gjeld i økonomien, samtidig som den var avhengig av 

bankene, og det derfor var avgjørende viktig for den å regulere disse prosessene for å sikre 

finansiell stabilitet. Jeg pekte på hvordan denne motsigelsen ble satt på spissen i forbindelse 
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med håndteringen av systemiske bankkriser, slik de to norske krisene er særlig tydelige 

eksempler på. 

Forut for begge krisene så vi mange av de samme mekanismene knyttet til 

gjeldsoppbygging, formuesinflasjon og utvikling av finansielle bobler, mekanismer som er 

typiske for denne typen liberale bankregimer. I begge tilfeller mislyktes statens forsøk på 

indirekte reguleringer av kredittmarkedene, og det utviklet seg gjeldsstrukturer som ikke lot seg 

opprettholde på noen stabil måte. Under begge krisene ble myndighetene tvunget til å gripe inn 

med stadig mer vidtgående tiltak, men var hele tida på etterskudd i forhold til utviklingen i 

finansmarkedene. Både på 1920-tallet og 1980/90-tallet satte myndighetene inn krisetiltak som 

i økende grad brøt med den rollen den ellers hadde i økonomien, slik som ekstraordinær tilførsel 

av likviditet og kapital, statlig overtakelse av banker osv. Både det faktum at de to bankkrisene 

oppsto, og myndighetenes håndtering av dem, kan forklares på bakgrunn av dette 

motsigelsesfulle forholdet mellom staten og bankene: Myndighetene forsøkte å styre et felt de 

var atskilt fra, og som kunne unndra seg forsøk på styring. 

De historiske prosessene både på 1920-tallet og på 1980/90-tallet, fra gjeldsoppbygging 

til sammenbrudd i banksektoren, kan med andre ord ses i lys av statens motsigelsesfulle 

posisjon. I de historiske analysene la jeg vekt på å vise hvordan det i begge tilfeller dreide seg 

om kjeder av kausale mekanismer som dels forutsatte, dels sto i motsetning til hverandre, og 

som jeg (jf. kapittel 1) kalte motsigelsesfulle kausale prosesser. Analysene av disse likhetene 

mellom de to krisene kan oppsummeres som tre hovedtyper av slike mekanismer/prosesser, 

som jeg har satt i sammenheng med de tre strukturelle aspektene avhengighet, kapasitet og 

legitimitet.832 

For det første (jf. kapittel 7.1 og 8.2) tok jeg utgangspunkt den strukturelle 

avhengigheten mellom staten og bankene. Videre knyttet jeg dette til Karl Polanyis teori om 

forholdet mellom kapitalistiske markeders disintegrerende virkninger og politiske mottiltak, 

kjent som hans teori om dobbel bevegelse. Særlig relevant for mine to case er hans analyse av 

hvordan den såkalte andre bevegelsen (re-embedding) vil være preget av reaktive og 

improviserte politiske tiltak. Statenes håndtering av begge de to bankkrisene kan ses som denne 

typen prosesser. 

Det dreier seg om motsigelsesfulle prosesser i den betydningen at krisene utviklet seg 

på tross av myndighetenes forsøk på å forhindre dem. Jeg har her konsentrert meg om periodene 

                                                 
832 De to første av disse ble behandlet både i kapittel 7 og kapittel 8, mens diskusjonen av legitimitet i hovedsak 

var samlet i kapittel 9. 
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da bankenes problemer for alvor kom til overflaten, den såkalte omslagsfasen 1920–21 og 

1988–90. Jeg viste hvordan myndighetene i disse periodene hadde svært begrensede muligheter 

til å handle proaktivt, at det når problemene i finansmarkedene viste seg, allerede var for sent å 

få kontroll over utviklingen. Istedenfor en planlagt ex ante kriseforebygging var man i hovedsak 

henvist til improvisert ex post krisehåndtering. Jeg argumenterte for at denne avmakten i stor 

grad hadde strukturelle årsaker, knyttet til atskillelsen mellom staten og banksektoren i liberale 

bankregimer. Til tross for at det norske statsapparatet på slutten av 1980-tallet var sterkt og 

velfungerende, hadde det, i denne fasen, små muligheter til både å forutsi og forhindre den 

kraftige økningen i bankenes tap og utvikling i retning av en full systemkrise. Myndighetene 

hadde begrensede muligheter til å forutsi tapsutviklingen i bankene, og i den grad man var i 

stand til dette, var det klare strukturelle grenser for hva man kunne gjøre for å hindre at tapene 

fortsatte å øke, bl.a. fordi de fulgte av bankenes kredittbeslutninger langt tilbake i tid. 

For det andre (se kapittel 7.1, 8.2–3 og 9.2) tok jeg utgangspunkt i statens kapasitet til 

å utøve makt og begrensninger i denne kapasiteten. Jeg fokuserte her på et annet aspekt ved den 

strukturelle motsigelsen ovenfor, den vedvarende motsetningen mellom de liberale prinsippene 

som kjennetegnet begge bankregimene, og de statlige intervensjonene som etter hvert ble 

nødvendige. Håndtering av begge krisene kan forklares ved at myndighetene forsøkte å ivareta 

motstridende hensyn, både «respektere» banksektorens autonomi og intervenere, som ledet til 

motsigelsesfulle prosesser i spennet mellom institusjonalisert politikk og improviserte 

krisetiltak, mellom «liberale prinsipper» og «illiberale unntak». 

Dette kan bidra til å forklare hvordan myndighetenes krisehåndtering i begge tilfeller 

gikk gjennom to faser med en indre motsetning. Innledningsvis forsøkte myndighetene å løse 

krisene innenfor rammen av etablerte institusjoner og reguleringer – og la være å gripe direkte 

inn i eierforhold og styring av bankene. Man forsøkte å la bankene ta ansvaret for sine egne 

problemer, og så langt som mulig selv bære utlånstapene. De ansvarlige instansene i staten 

(Norges Bank og under den siste krisa også Kredittilsynet og de statlige fondene) handlet derfor 

i det lengste i tråd med etablerte fullmakter, og holdt seg til indirekte tiltak som likviditetsstøtte, 

bistand til fusjoner osv. Det ble ikke utstedt noen generelle offentlige garantier til banker, 

kreditorer eller innskytere. 

Under begge krisene viste det seg imidlertid snart at disse etablerte statlige 

institusjonene og virkemidlene var utilstrekkelige for å hindre sammenbrudd i banksystemet. 

Når krisene eskalerte, ble det satt inn tiltak som brøt radikalt med statens vanlige rolle i 

økonomien og med etablerte grenser mellom stat og marked. For det første ble det i begge 
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tilfeller nødvendig med store ekstraordinære overføringer direkte til bankene over offentlige 

budsjetter. For det andre viste det eksisterende lovverket seg i begge tilfeller også helt uegnet 

til å håndtere krisene. Det ble i begge tilfeller vedtatt nye lovbestemmelser om bankene som 

avvek kraftig fra det som gjaldt for andre kapitalistiske foretak (særlig administrasjonsloven av 

1923 og lovbestemmelsen om tvangsnedskriving av aksjekapital i 1991). For det tredje ble det 

i begge tilfeller etablert nye offentlige organer som hadde den formelle eierkontrollen med 

bankene (hhv. offentlige administrasjonsstyrer og statlige eierfond). 

Men også innretningen på disse intervensjonene for å løse krisene kan forklares på 

bakgrunn av de motstridende hensynene jeg pekte på ovenfor. De midlertidige «ikke-liberale» 

politisk-økonomisk tiltakene som ble innført i sluttfasen av begge krisene, som 

kapitaloverføringer, offentlig administrasjon og statlig eierskap, var også i utgangspunktet 

innrettet mot å re-etablere «normale» liberale markedsforhold på lengre sikt. Følgelig førte ikke 

krisetiltakene, verken på 1920-tallet eller 1990-tallet, til noen varige strukturelle endringer, men 

til at de eksisterende liberale regimene forble relativt uendret. På 1990-tallet gikk utviklingen 

tvert imot i retning av ytterligere liberalisering, og utøvelsen av statens eierposisjoner i bankene 

ble tilpasset et nyliberalt regime. 

Vi kan med andre ord snakke om en vedvarende motsigelse mellom statens posisjon 

som atskilt fra markedet og på samme tid som ansvarlig for samfunnet som helhet. På den ene 

side bygde politikken på en liberal atskillelse mellom stat og marked, der man opprettholdt 

«finansmarkedenes autonomi» og overlot ansvaret til krisebankene selv. På den annen side ble 

det etter hvert en fare for sammenbrudd i disse markedene som også kunne undergrave statens 

eget økonomiske grunnlag og dens legitimitet, som krevde at man brøt med disse liberale 

strukturene og satte inn ikke-liberale krisetiltak. 

På bakgrunn av dette har jeg for det tredje også analysert motsigelsesfulle prosesser 

knyttet til krisehåndteringens legitimitet (jf. kapittel 9). Felles for begge bankkrisene var en 

latent motsetning mellom hva som måtte gjøres for å stabilisere finansmarkedene, og hva det 

var mulig å få demokratisk tilslutning til. Jeg tok her utgangspunkt i teorier om strukturell 

motsigelse mellom akkumulasjon og legitimitet, mellom hensynet til statens inntektsgrunnlag 

på den ene side og den demokratiske oppslutningen om regjeringens politikk (eller det politiske 

systemet som sådan) på den andre: De omfattende krisetiltakene som kan være nødvendige for 

å sikre akkumulasjon, kan isteden undergrave regjeringenes legitimitet. 

Jeg viste hvordan prosessene med håndteringen av begge krisene kan ses i lys av denne 

motsigelsen, og forklares med samme typer kausale mekanismer. Krisetiltakene under begge 
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krisene, i form av direkte kapitaloverføringer, offentlig administrasjon og statlig overtakelse, 

sto i skarp kontrast til statens behandling av andre typer private selskaper i samme situasjon, og 

var langt fra anerkjent som normale, legitime virkemidler. Begge intervensjonene utfordret 

derfor grensene for det som i samtida ble regnet som statens legitime rolle. Tiltakene overfor 

bankene ble forsøkt legitimert med at de var nødvendige for å stabilisere økonomien som helhet, 

og at de derfor fremmet samfunnets allmenne interesser og ikke bankenes private interesser. 

Men i begge tilfeller ble krisetiltakene møtt med kraftig politisk motstand, selv om det bare var 

under 1920-tallskrisa at det utløste politiske kriser (se mer om disse forskjellene nedenfor). 

b) Forskjeller 

Like viktig som det har vært å avdekke disse felles strukturene og mekanismene, har det vært å 

forklare de påfallende forskjellene mellom de to krisene. Jeg tok her utgangspunkt i strukturelle 

forskjeller mellom et klassisk liberalt og et nyliberalt bankregime, og viste hvordan disse lå til 

grunn for sosiale mekanismer som var særegne for hver av krisene. Selv om begge regimene 

var preget av strukturell atskillelse mellom staten og bankene, var det andre vesentlige sider 

ved statens strukturelle/institusjonelle handlingsbetingelser som var annerledes, og som kan 

forklare hvorfor statens krisehåndtering, og dermed også utfallet av krisene, ble så ulikt. Også 

her skilte jeg mellom de tre aspektene avhengighet, kapasitet og legitimitet. 

For det første (jf. kapittel 7.2) undersøkte jeg graden av strukturell avhengighet mellom 

staten og banksektoren, og konkluderte med at denne avhengigheten var vesentlig større under 

1990-tallets nyliberale regime enn under 1920-tallets klassisk liberale regime. En viktig grunn 

til dette var at de norske bankene under den siste krisa var langt tettere integrert i alle deler av 

norsk økonomi enn tilfellet var på 1920-tallet. Jeg begrunnet dette dels med den kapitalistiske 

markedssektorens relativt økte betydning (på bekostning av uformell sektor), dels med 

bankenes økende betydning innenfor markedssfæren (utbredelse av banklån og elektroniske 

betalingssystemer) og til slutt med at den gjensidige avhengigheten bankene imellom var 

vesentlig større på 1990-tallet, der kriser i én enkelt bank kunne få ødeleggende konsekvenser 

for hele banksystemet. I sum førte dette til at finansiell ustabilitet i langt større grad kunne 

ramme hele samfunnet, og dermed også staten. Det betyr at statens handlingsrom i tilfelle 

bankkriser var tilsvarende mindre innenfor dette nyliberale regimet enn innenfor det klassisk 

liberale. Banker kunne ikke lenger «tillates» å gå konkurs eller settes under administrasjon av 

hensyn til de ødeleggende ringvirkningene. 
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Dette kan i sin tur forklare noen viktige forskjeller i håndteringen av de to krisene. På 

1920-tallet lot myndighetene mindre banker gå konkurs, og tillot langvarige kriser, i mange 

tilfeller over flere år, i flere av storbankene før de ble satt under administrasjon. Dette førte 

imidlertid ikke til en ukontrollert systemkrise og til sammenbrudd i hele banksystemet. Dette 

står i skarpt kontrast til 1990-tallet, da myndighetene fryktet at ethvert tilfelle, ikke bare av 

konkurs, men også av offentlig administrerte banker, ville undergrave tilliten til hele 

banksystemet. Man gjorde derfor alt som var nødvendig for å opprettholde likviditet og soliditet 

i samtlige banker og andre kredittinstitusjoner, gjennom styrte fusjoner, kapitaltilførsel og 

statlig overtakelse. 

For det andre (jf. kapittel 8.1) undersøkte jeg forskjeller i statens kapasitet til å regulere 

banksektoren og til å intervenere i bankkriser. Hvor forskjellig var statens 

overvåkningskapasitet, juridisk-administrative kapasitet og finansielle kapasitet i de to 

regimene? Konklusjonen var at denne kapasiteten, også relativt til bankenes størrelse og 

betydning, var betydelig større på 1990-tallet enn på 1920-tallet. Særlig gjaldt dette dens såkalte 

metakapasitet, dens evne til å endre spilleregler og maktforhold internt i banksektoren. 

Jeg viste (jf. kapittel 8.3) at dette var en viktig strukturell forutsetning for at 

myndighetenes håndtering, og dermed også for at utfallet, av de to krisene ble helt forskjellig. 

I periodene forut for krisene, og i de innledende fasene, var situasjonen preget av mange av de 

samme mekanismene. I sluttfasen (sammenbruddsfasen) var imidlertid forløpet helt forskjellig. 

På 1920-tallet utløste bankenes utlånstap flere tilfeller av likviditetskriser og bankpanikk, og i 

mange av krisebankene ble innskyterne påført til dels betydelige tap. 1920-tallskrisa spredde 

seg også til stadig nye banker, trakk ut i tid og fikk bare en foreløpig avslutning uten at de 

grunnleggende problemene i banksektoren var løst. I sluttfasen av 1990-tallskrisa lyktes staten 

i å isolere krisebankenes tap til bankenes aksjonærer, og ingen innskytere tapte penger. Staten 

fungerte her som det jeg kalte en stabiliserende buffer mellom krisebankene og banksektoren 

og økonomien for øvrig. 

For det tredje viste jeg at legitimitetsgrunnlaget var vesensforskjellig i de to epokene 

og at skillet mellom de to bankregimene falt sammen med et skille mellom to ulike politiske 

regimer, basert på ulike parti- og klassekonstellasjoner og med ulikt legitimeringsgrunnlag. Jeg 

argumenterte for at det sosialdemokratisk-nyliberale politiske regimet på 1990-tallet i større 

grad enn det borgerlig-liberale på 1920-tallet var i stand til å framstå som hevet over bestemte 

klasseinteresser og som en representant for «samfunnets allmenne interesser». Dens symbolske 

makt var med andre ord langt større enn tilfellet var under det klassisk liberale regimet på 1920-
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tallet. I tråd med dette var det store forskjeller i de hegemoniske oppfatningene av statens rolle 

i økonomien. Mens direkte inngrep overfor bankene var illegitimt innenfor 1920-tallets klassisk 

liberale regime, var 1990-tallets nyliberale regime kjennetegnet av et langt mer pragmatisk syn 

på statlig maktbruk, begrunnet i at statens overordnede rolle var å fremme effektiv 

markedskonkurranse. Jeg viste hvordan disse strukturelle forskjellene kan bidra til å forklare at 

håndteringen av krisene forløp helt annerledes. 

Som nevnt utfordret håndteringen av begge krisene grensene for legitim politikk, men i 

helt ulikt omfang og på helt ulike måter. Statens langt større symbolske makt på 1990-tallet 

gjorde det mulig å sette inn langt mer inngripende tiltak og kapitaloverføringer til krisebanker 

uten alvorlig motstand i det politiske systemet. Den politiske striden var begrenset til de mest 

vidtgående inngrepene, nedskrivingen av privat aksjekapital i krisebankene. Men nettopp det at 

staten hadde kapasitet til å tvinge bankenes eiere til å bære deler av tapene, bidro også til å gjøre 

intervensjonen mer legitim. 

En annen interessant forskjell var at den politiske motstanden mot statens 

krisehåndtering kom fra til dels motsatt politisk hold og med ulikt ideologisk innhold: 1920-

tallets intervensjon ble møtt med både liberalistisk og sosialistisk begrunnet kritikk mot å 

anvende offentlige midler til å dekke bankenes tap. Kritikken mot 1990-tallets intervensjon 

bygde på liberal-konservative argumenter med helt andre konklusjoner: Den utgjorde en 

illegitim statlig krenkelse av eiendomsretten til de private aksjonærene i krisebankene. 

Disse tre faktorene, knyttet til henholdsvis avhengighet, kapasitet og legitimitet, kan 

hver for seg bidra til å forklare hvorfor de to krisene utviklet seg så forskjellig. Satt på spissen 

kan vi si at offentlige myndigheter på 1990-tallet intervenerte mer omfattende og effektivt fordi 

den både «måtte», «kunne» og «ville» det. Disse konklusjonene er oppsummert nedenfor (figur 

10.1) basert analyseskjemaet fra kapittel 6 (tabell 6.8). 
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 1920-tallskrisa 1990-tallskrisa 

Avhengighet Strukturer: avhengighet mellom staten 

og bankene: 

«press» til å intervenere,  

(«må intervenere») 

Middels 
avhengighet 
mellom banker 

Sterk avhengighet 
mellom banker 

 Mekanismer: Forskjeller i press til å 

intervenere 

Konkurser/off.adm. 
mulig 

Konkurs/off.adm. 
umulig 

Kapasitet Strukturer: reguleringskapasitet 

(administrativ og finansiell): 

«evne» til å intervenere,  

(«kan intervenere»)   

lav høy 

 Mekanismer: Forskjeller i håndtering i 

ulike faser av krisene 

Avmektig stat i alle 
faser av krisene 

Effektiv re-
embedding i 
sammenbruddsfasen 

Legitimitet Strukturer: Politisk legitimitet for 
intervensjon: 
«vilje» til å intervenere, 

(«vil intervenere») 

Lav 
(mindre symbolsk 
makt) 

Høy 
(større symbolsk 
makt) 

 Mekanismer: Forskjeller i politisk 

motstand mot intervensjon 

Intervensjon skaper 
alvorlige politiske 
konflikter 

Intervensjon skaper 
mindre konflikter 

 

Tabell 10.1. Analyseskjema og noen hovedkonklusjoner 

10.2 Bankregimer som strukturelle helheter: Mer om forskjeller i 
avhengighet, kapasitet og legitimitet 

I forlengelsen av denne analysen av forskjeller skal jeg se nærmere på sammenhengen mellom 

avhengighet, kapasitet og legitimitet. Så langt har det metodiske hovedgrepet vært å isolere 

hver av disse tre strukturelle faktorene og analysere kausale mekanismer som kan knyttes til 

hver av dem. Som jeg understreket i innledningskapitlet, har forutsetningen imidlertid hele tida 

vært at både de to krisene, og de bankregimene de foregikk innenfor, må analyseres som 

helheter (jf. bl.a. Ragin 1987; Mahoney og Rueschemeyer 2003). Forutsetningen har hele tida 

vært at det ikke dreier seg om tre innbyrdes uavhengige variabler, men heller om tre ulike 

aspekter eller strukturelle faktorer innenfor de institusjonelle helhetene jeg har kalt 

bankregimer. Det innebærer også at de kausale mekanismene analysert i kapittel 7, 8 og 9, bare 

i begrenset grad ble sett som isolert fra hverandre, men at statens krisehåndtering ble analysert 

som et resultat av et samspill mellom disse ulike forholdene. 
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Selv om disse sammenhengene mellom avhengighet, kapasitet og legitimitet har ligget 

til grunn for de historiske analysene, har de i liten grad blitt gjort eksplisitt. Avslutningsvis skal 

jeg derfor oppsummere om samspillet mellom disse tre strukturelle faktorene og mekanismene, 

og skal i tur og orden se nærmere på det indre forholdet mellom hver enkelt av hvem. Formålet 

er å få klarere fram forskjellene mellom det klassisk liberale regimet på 1920-tallet og det 

nyliberale på 1990-tallet betraktet som institusjonelle helheter – og dermed også belyse hvorfor 

statens krisehåndtering som helhet og utfallet av krisene var så forskjellig. 

For det første, hva kan analysen ovenfor si om forholdet mellom statens avhengighet av 

bankene på den ene siden og dens kapasitet til å intervenere på den andre? På hvilken måte 

forutsetter disse to faktorene hverandre, og hvordan preget dette samspillet mekanismene 

knyttet til krisehåndtering? 

Et viktig poeng i kapittel 7 var at den gjensidige avhengigheten mellom staten, bankene 

og samfunnet som helhet var langt sterkere på 1990-tallet enn på 1920-tallet, og det hadde 

derfor blitt langt viktigere for staten å sikre finansiell stabilitet. Statens kapasitet til intervensjon 

kan delvis ses som en effekt av denne økte avhengigheten. Denne sammenhengen kan imidlertid 

ikke (som jeg var inne på i kapittel 7) gis en funksjonalistisk forklaring. Det er logisk ugyldig 

å forklare eksistensen av et sterkt administrativt apparat for krisehåndtering på 1990-tallet 

utelukkende med at det var funksjonelt nødvendig for samfunnets stabilitet. På den annen side 

kan denne forskjellen i kapasitet til å intervenere heller ikke forklares intensjonalt, som et 

resultat av en gjennomtenkt statlig strategi. Forut for 1990-tallskrisa var det knapt noen i de 

aktuelle statlige organene (regjeringen, Finansdepartementet, Kredittilsynet) som så for seg en 

systemkrise som sannsynlig utfall, og det ble da heller ikke gjort noe for å styrke beredskapen 

i åra forut, snarere tvert imot. Men i skarp kontrast til staten på 1920-tallet, ser det ut til å ha 

vært en implisitt, og delvis erkjent, forutsetning at bankene var strategisk viktige institusjoner 

som det offentlige hadde et særlig ansvar for å regulere. Selv om man ikke hadde kommende 

systemkriser i tankene, forvaltet Norges Bank og Kredittilsynet et omfattende apparat for å sikre 

finansiell stabilitet (likviditets- og soliditetskrav, tilsyn osv.) og også en rekke andre typer 

reguleringer for å fremme andre formål (makroøkonomisk styring, effektivitet osv.). 

Bevisstheten om at finansiell stabilitet var et overordnet statlig ansvar, ble også stadig 

klarere etter hvert som krisa utviklet seg. Som jeg har vært inne på, var de sentrale statlige 

institusjonene (Finansdepartementet, Norges Bank og Kredittilsynet) lenge før utbruddet av 

1990-tallskrisa fullt klar over statens «strukturelle avhengighet av banksektoren», og så det som 

en offentlig oppgave av høyeste prioritet å opprettholde tilliten til det nasjonale banksystemet, 
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med de midlene som var nødvendige. Det var heller aldri noen tvil om at det som fantes av 

statlige ressurser skulle mobiliseres, med overføring av kapital og etablering av nye 

institusjoner, for å hindre finansielt sammenbrudd. På 1920-tallet hadde ikke finansiell stabilitet 

samme politiske prioritet, og det var på forhånd ikke etablert noe apparat for å håndtere 

systemkriser. Da krisa rammet de større bankene, var det riktig nok aldri noen tvil om at 

myndighetene skulle intervenere, men hensynet til finansiell stabilitet hadde aldri høyeste 

prioritet. Krisetiltakene ble hele tida veid opp mot andre hensyn, ikke minst penge- og 

valutapolitikken, der den såkalte paripolitikken satte klare grenser for bankstøttepolitikken. Det 

ble aldri gjort noe helhjertet forsøk på å mobilisere større ressurser for å stabilisere banksektoren 

en gang for alle. 

For det andre viste analysene i kapittel 9 indirekte at statens avhengighet av bankene 

også må ses i sammenheng med krisehåndteringens legitimitet, og at dette samspillet ligger til 

grunn for viktige mekanismer knyttet til kriseforløpet. Kunnskapen om større avhengighet, at 

bankkonkurser på 1990-tallet potensielt kunne hatt så ødeleggende konsekvenser for hele 

samfunnet, kan forklare at krisetiltakene i mye større grad ble oppfattet som legitime, og det til 

tross for at de var langt mer omfattende enn de på 1920-tallet. Det var derfor langt lettere å 

begrunne redningsaksjonen overfor bankene med at det fremmet «grunnleggende 

samfunnsinteresser», og ikke bare bankenes interesser. Dette kan videre forklare at det på 1990-

tallet var lettere å få til en større enighet mellom alle partier om å løse bankkrisa, og at det var 

mindre rom for partipolitikk, som kunne bli oppfattet som «uansvarlig». Selv om det var 

vedvarende strid om noen av punktene i regjeringens krisepakke (nullingen av private aksjer 

og full nasjonalisering), var de hegemoniske partiene likevel enige om hovedpunktene. 

For det tredje viser analysene i kapittel 8 og 9 at kapasiteten til å håndtere kriser hadde 

betydning for legitimiteten. Når vi ser på de statlige beslutningsprosessene under de to krisene, 

henger de nøye sammen med det jeg kalte hegemoniske oppfatninger av statens rolle i 

økonomien. Og disse oppfatningene var ikke bare en forutsetning for en aktiv stat, men også et 

produkt av denne statens faktiske funksjon og kapasitet. Mens bankkonkurser i stor grad ble 

sett på som et «naturlig» og «nødvendig» utfall på 1920-tallet, var statens ansvar for bankenes 

likviditet og soliditet like «naturlig» på 1990-tallet. Denne forskjellen i hva staten burde gjøre, 

hadde åpenbart å gjøre med forskjeller i hva den faktisk var i stand til. 

Analysen av 1990-tallskrisa (jf. kapittel 8 og 9) viser at selve det institusjonelle faktum 

at staten hadde et apparat for å regulere bankene, og med potensial til effektiv intervensjon i 

systemkriser, i seg selv bidro til også å gjøre de aktuelle inngrepene «naturlige» og dermed 
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legitime. Dette var motsatt på 1920-tallet, da statens institusjonelle apparat til å gjennomføre 

slike tiltak var svært begrenset, slik at omfattende inngrep isteden framsto som illegitime, i den 

grad de i det hele tatt ble vurdert som mulige.833 Mekanismene som preget håndteringen av 

begge de to krisene bekrefter dette. At staten på 1990-tallet hadde de administrative og 

finansielle ressursene som skulle til for å redde bankene, var et viktig premiss for hvilke 

strategier som ble vurdert. Omvendt kan vi si at Norges Banks begrensede økonomiske rammer 

og administrative kapasitet på 1920-tallet satte grenser for hvilke former for støtte og garantier 

som var legitime. 

Statens kapasitet hadde også betydning for legitimiteten i mer direkte forstand – når det 

gjelder den politiske oppslutningen om bankstøttepolitikken. Den intervensjonistiske strategien 

overfor krisebankene på 1990-tallet, var langt lettere å legitimere i den politiske offentligheten. 

At staten faktisk hadde kapasitet til å tvinge gjennom nedskrivingen av aksjene i krisebankene, 

gjorde at krisepakken lettere framsto som legitim, dvs. i samsvar med samfunnets allmenne 

interesser og ikke i bankenes privatøkonomiske interesser. Som vi har sett, var denne strategien 

imidlertid avhengig av store finansielle og administrative ressurser. (Som vi skal se nedenfor 

(10.3) bekreftes dette i flere tilfeller under den globale krisa 2007–10.) Fraværet av slike 

ressurser på 1920-tallet var en viktig årsak til at man begrenset seg til ad hoc-støtte til bankene 

etter hvert som de fikk problemer. Man hadde få andre muligheter enn å komme krisebankene 

til unnsetning etter hvert som de fikk problemer med kreditorene. Og gitt denne 

framgangsmåten var det vanskelig å unngå at regjeringene og Norges Bank (delvis med rette) 

framsto som styrt av bankenes privatøkonomiske interesser. 

Hvis vi ser på mer grunnleggende strukturelle forskjeller mellom de to periodene, 

henger også kapasitet og legitimitet nøye sammen på andre måter. Som jeg har vært inne på, 

var banksektoren på 1990-tallet mye tettere gjennomsyret av alle typer statlige reguleringer. 

Sammenliknet med 1920-tallet var bankenes virksomhet, forut for den siste krisa (på tross av 

liberaliseringen i åra 1978–89), i en helt annen grad underlagt statens administrative og 

juridiske administrative regler, kontrollsystemer, regnskapsmessige kategorier osv. Og disse 

reguleringene var i hovedsak anerkjent av bankene selv (soliditets- og likviditetsbestemmelser, 

rapporteringskrav, regnskapsregler) og inneholdt definisjoner og kategorier som inngikk i 

                                                 
833 Dette kan også ses som et utpreget tilfelle av adaptive/state-dependent preferences (Elster 1983, 121–23), men 

til forskjell fra de eksemplene Elster diskuterer, dreier det seg her om preferanser på et institusjonelt nivå. 
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bankenes daglige praksis (tilleggsreserver, tapsavsetninger, kjernekapital) og ble bekreftet av 

denne praksisen (også når reglene ble omgått).834  

Dette fikk direkte betydning for håndteringen av 1990-tallskrisa. Som jeg har vært inne 

på, ble de statlige forskriftene for regnskapsføring av tap særlig viktige, fordi det var disse 

reglene som definerte hvorvidt bankene kunne regnes som solide og kunne drives videre eller 

nasjonaliseres. Den statlige overtakelsen av bankene i desember 1991 skjedde i god tid før 

bankene var konkurs i den regnskapstekniske betydningen som gjelder for andre kapitalistiske 

selskaper. På det tidspunktet hadde heller ikke de aktuelle bankene blitt rammet av panikkartede 

uttak eller fått akutte problemer med innlån i interbankmarkedet. Statsovertakelsen skjedde på 

bakgrunn av regnskapsmessige beregninger og et statlig regelverk om at minst 25 prosent av 

aksjekapitalen måtte være intakt for å kunne drive videre. Det var dessuten en forutsetning at 

staten var i stand til å håndheve disse bestemmelsene, at den kunne kontrollere bankenes 

regnskaper og deres praksis for føring av tap (og beregning av samlede aktiva og passiva). Evt. 

insolvens i banker dreide seg derfor i utpreget grad om den juridiske kategorien regulatorisk 

insolvens (se Campbell og Singh 2007). Bankenes egenkapitalsituasjon under krisa var i denne 

betydningen i mye større grad en «statlig sosial konstruksjon» enn på 1920-tallet. Vi kan si at 

den store krisepakken overfor bankene i november 1991 krevde at staten hadde svært høy 

legitimitet, i betydningen høy grad av symbolsk makt, i den forstand at en rekke statlige 

regelverk og kategorier var anerkjent som «naturlige» rammer for bankenes virksomhet. 

Takket være disse reguleringene, kunne staten under 1990-tallskrisa komme mer 

dramatiske økonomiske mekanismer «i markedet» i forkjøpet, slik som bankpanikk, 

likviditetsproblemer og panikksalg av aktiva. Hvis ikke dette regelverket hadde vært anerkjent 

av bankene, kunne hele redningsaksjonen blitt sabotert, eller trenert i rettssystemet, eller 

krisepakkene ville blitt politisk umulig å gjennomføre. Hele redningsaksjonen, inkludert 

lovendringen som ga adgang til nulling, og som skapte politisk uro i kjølvannet av 1990-

tallskrisa, hadde med andre ord en sterk stat som sin forutsetning, dvs. at statens legitimitet 

forutsatte dens kapasitet. 

Dette står i skarp kontrast til 1920-tallet da det var svært vanskelig å avgjøre om en bank 

var insolvent før den faktisk ble tappet for innskudd eller misligholdt sine betalingsforpliktelser. 

Det var altså kreditorene som avgjorde om banken var levedyktig, og eierne av den enkelte 

bank som hver for seg måtte finne en løsning når det oppsto slike akutte problemer. I 

                                                 
834 Med Bourdieu (1994, 2) kan vi si at aktørene i banksektoren «tenker om seg og om staten i statens kategorier» 

og slik sett bekrefter statens «monopol på symbolsk vold» (se kapittel 1). 



367 

 

forlengelsen av dette var administrasjonsloven av 1923 basert på at det var bankene selv, når 

de ikke lenger kunne håndtere krav fra kreditorene, som søkte om å bli underlagt offentlig 

administrasjon. Det var ikke Norges Bank (eller andre offentlige organer) som slo fast at 

bankene hadde sviktende likviditet eller soliditet og påla dem å settes under administrasjon. 

Myndighetene kunne følgelig ikke kritiseres for å overkjøre bankenes eiere, eller for å ta 

kontroll over bankene mot deres vilje. Aksjonærer og kreditorer i 1920-tallets krisebanker 

kunne heller ikke saksøke Norges Bank for urettmessig å ha satt banken under administrasjon 

(slik de «nullede» aksjonærene på 1990-tallet saksøkte staten). Tvert imot framsto offentlig 

administrasjon som en hjelp til de bankene som ba om det. Som jeg var inne på, bidro dette til 

at administrasjonsordningen (i likhet med de ulike formene for offentlig støtte til bankene) 

framsto som illegitim «understøttelse av fallerte banker». 

Dette henger nøye sammen med en mer generell strukturelt betinget mekanisme som 

ble analysert ovenfor (se kapittel 4 og 6). Jeg argumenterte for at stater innenfor liberale 

bankregimer, når de intervenerer i bankkriser, har en motsigelsesfull posisjon, og står overfor 

direkte motstridende hensyn. Myndigheter kan komme i en umulig tvangssituasjon, der det er 

vanskelig å presse bankenes eiere (og usikrede kreditorer) til selv å ta tap, uten samtidig å 

risikere at krisene forverres. I verste fall kan det bety at offentlige myndigheter befinner seg i 

en catch 22-situasjon, der man må velge mellom to umulige handlingsalternativer. For å 

forhindre at bankkriser kan eskalere, må bankene helst tilføres kapital, men i god tid før de er 

insolvente eller illikvide, og fortsatt er i ordinær drift. Men dersom offentlige myndigheter 

overfører kapital til bankene på et så tidlig tidspunkt, er det vanskelig å tvinge gjennom 

eierkontroll over de aktuelle bankene. Og dersom den aktuelle banken motsetter seg statlige 

eierandeler, er det lite staten kan gjøre. (Dersom det fins lovhjemmel til å sette banken under 

administrasjon, er dette til lite nytte, fordi dette grepet undergraver formålet med støtten, nemlig 

å sikre fortsatt ordinær drift.) Resultatet blir derfor at de opprinnelige eierne kan innkassere 

størstedelen av gevinsten som følger av statsstøtten, dersom krisa avverges. Hvis staten derimot 

venter til etter at krisa er akutt, og banken har negativ egenkapital, eller oppfyller kravene til å 

settes under offentlig administrasjon, kan det være for sent, og statens utgifter med å redde 

banken kan i mellomtida ha blitt mangedoblet. Den store fordelen med den intervensjonistiske 

strategien som ble valgt på 1990-tallet (framfor 1920-tallets liberale strategi), var at man et 

stykke på vei unngikk dette dilemmaet, og isteden skar gjennom det med en radikal endring av 

lovverket som åpnet for nasjonalisering allerede før bankene var insolvente. Hele poenget med 

statens redningspakke på 1990-tallet var nettopp å unngå å vente til bankene oppfylte kravene 
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til å bli satt under administrasjon, for da kunne krisa spre seg, tapene kunne ha eskalert og hele 

redningsaksjonen kunne blitt umulig eller i hvert fall langt dyrere. Men som jeg også var inne 

på, var motsigelsen like fullt til stede, noe som den kraftige motstanden i Stortinget, rettssaker 

og senere Stortingets oppnevning av en egen granskningskommisjon (Smith-kommisjonen) kan 

ses som uttrykk for. Men ikke noe av dette var nok til å stanse myndighetenes strategi overfor 

bankene, der man lyktes med å eliminere de private aksjonærene og på den måten unngikk at 

redningsaksjonen indirekte skulle bidra til å subsidiere de private eierne som var ansvarlige for 

bankenes tap. 

En avgjørende forskjell fra 1920-tallet var altså myndighetenes evne under 1990-

tallskrisa til å reregulere banksektoren, noe som forutsatte en svært sterk stat med stor 

konsentrasjon av ulike former for kapasitet. Den hadde finansiell kapasitet til å tilføre ny 

kapital, administrativ kapasitet til å overvåke tapsutviklingen i bankene, og juridisk kapasitet 

til å utforme lovendringene. Men dette gikk sammen med høy grad av legitimitet (eller 

symbolsk kapasitet) som viste seg ved at regjeringen på kort varsel fikk flertall for lovendringen 

i Stortinget, og at bankene ikke saboterte statens redningsaksjon, ved f.eks. å tvinge gjennom 

en konkurs. I tilfelle DNB var det isteden staten som lyktes med å presse bankens 

generalforsamling til selv frivillig å skrive ned aksjene. 

Men denne kapasiteten til å intervenere ved å nasjonalisere bankene, førte også til 

legitimitetsproblemer og politiske konflikter som ikke var relevante på 1920-tallet. Den gangen 

handlet den politiske striden om hvorvidt staten overhodet skulle ta ansvar for krisebankene, 

mens den på 1990-tallet mer dreide seg om statlige tapsforskrifter og regnskapstall: Var de 

aktuelle bankene faktisk konkurs, og nullingen legitim, eller dreide det seg om et illegitimt 

overgrep mot bankenes eiere? Spørsmålet var ikke hvorvidt staten skulle ta ansvar for bankene, 

men isteden om hvordan tapene (og evt. framtidig gevinst) skulle fordeles mellom staten og 

eierne. Som jeg kommer tilbake til (kapittel 10.2), kan denne typen konflikter nettopp ses som 

typiske for bankkriser innenfor et nyliberalt regime. 

Disse komplekse sammenhengene mellom avhengighet, kapasitet og legitimitet 

innenfor de to bankregime er forsøkt illustrert i figur 10.2 nedenfor. Pilene i figuren viser til de 

kausalsammenhengene som jeg har diskutert ovenfor. 
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Figur 10.1. Skjematisk framstilling av sammenheng mellom de tre (analyserte) strukturelle 
årsaksfaktorene. 

 

Hvis man avslutningsvis skal oppsummere disse tre strukturelle faktorene (avhengighet, 

kapasitet og legitimitet), hva er så den overordnede forskjellen mellom et klassisk liberalt og et 

nyliberalt regime? Hvilke avgjørende endringer har skjedd i forholdet mellom staten og 

bankene? For det første, som det går fram av diskusjonen ovenfor, er statens grad av 

avhengighet av bankene en helt avgjørende strukturell forskjell mellom de to regimene. Som vi 

har sett, er dette en strukturell forskjell som i noen grad ligger til grunn for de to andre. Som vi 

også har sett, følger det av denne økende avhengigheten at bankkriser i et nyliberalt regime har 

langt mer dramatiske konsekvenser enn de hadde innenfor et klassisk liberalt, og at endringer i 

statens kapasitet og legitimitetsgrunnlag i noen grad kan ses på bakgrunn av dette. Dette er også 

forsøkt framstilt i figur 10.2, med pilene fra avhengighet til kapasitet og legitimitet, men ikke 

motsatt vei. Jeg kommer tilbake til denne problemstillingen om økende strukturell avhengighet 

i analysen nedenfor (10.3) av den globale krisa 2007–10. 

For det andre har analysene vist at forskjellene i statskapasitet var helt avgjørende for 

å forklare forskjellen mellom de to krisene. Vi kan her ta utgangspunkt i det jeg i kapittel 3 

kalte graden av statlig gjennomtrengning av samfunnet, noe som viser til en avgjørende forskjell 

kapasitet 

avhengighet legitimitet 

Kausale mekanismer/prosesser 

Hendelser/utfall av krisene 
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mellom de to regimene. Denne forskjellen dreier seg ikke først og fremst om selve størrelsen 

på statsapparatet (offentlig sektors relative andel av BNP), eller om hvilke oppfatninger som 

dominerer i det politiske systemet, men om hvor stor makt staten (direkte og indirekte) er i 

stand til å utøve over de deler av samfunnet som ligger utenfor staten. Er det noe analysene 

ovenfor viser, så er det at sosiale relasjoner i det nyliberale regimet i Norge på 1990-tallet i mye 

større grad enn på det klassisk liberale 1920-tallet var formidlet av statlige institusjoner. Dette 

skyldes i første rekke statens langt større finansielle, administrative, juridiske og ideologiske 

(symbolske) kapasitet. I denne betydningen kan vi si at alle institusjonelle områder utenfor 

staten i langt større grad også befant seg innenfor staten, forstått som overordnet institusjonell 

ramme – og at staten i mye større grad fungerte som et metafelt. 

Denne forskjellen mellom den klassisk liberale og nyliberale staten gjelder åpenbart i 

forholdet til bankene. Forholdet mellom staten og den norske banksektoren på henholdsvis 

1920-tallet og 1990-tallet skiller seg fra hverandre når det gjelder statens funksjon som et slikt 

metafelt, det jeg kalte dens metakapasitet. Denne forskjellen er for det første en indirekte effekt 

av andre utviklingstrekk, veksten i markedssfæren, og dermed også i bankene, på bekostning 

av uformelle sektorer. Som en konsekvens av dette har staten dermed også fått en mye viktigere 

rolle i samfunnet som bankenes regulator og garantist. For det andre har det skjedd på mer 

direkte måter ved at staten har styrket sin reguleringskapasitet overfor banksektoren: Dels har 

vi (jf. kapittel 8.1) sett hvordan juridiske og administrative reguleringer av banksektoren spilte 

en mye viktigere rolle på 1990-tallet enn på 1920-tallet. For det tredje (jf. kapittel 9) viser de 

to bankkrisene hvordan banksystemet på 1990-tallet i mye større grad var «politisert» ved at 

banksystemets virkemåte var et viktig statlig anliggende. Hensynet til finansiell stabilitet hadde 

blitt et statlig ansvar av høyeste prioritet, med den konsekvens at staten de facto var garantist 

for selv den mest ubetydelige bank. Vi pekte på (jf. kapittel 8) hvordan staten under bankkrisa 

på 1990-tallet fungerte som buffer mellom bankene og samfunnet, slik at krisa i en viss forstand 

foregikk innenfor staten selv. (Jeg kommer tilbake til dette i analysen av krisa 2007–10.) 

Til slutt skal jeg vende tilbake til det grunnleggende spørsmålet jeg har vært inne på i 

flere av kapitlene. Hvordan var styrkeforholdet mellom staten og bankene i de to historiske 

periodene? Var statens kontroll over bankene større på 1990-tallet enn på 1920-tallet? 

Analysene ovenfor viser at utviklingen på dette punktet er tvetydig: På den ene siden er det 

klart at statens kapasitet til å regulere banksektoren var svært mye større på 1990-tallet. Takket 

være sin enorme konsentrasjon av ulike kapasitetsformer (administrativ, finansiell og 

symbolsk) hadde staten også større grad av det jeg kalte metakapasitet, slik det særlig kom til 
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uttrykk i dens evne til å intervenere og re-regulere banksektoren under siste fase av 1990-

tallskrisa. Men på andre siden, når det gjelder statens handlingsrom, dens mulighet til å velge 

mellom handlingsalternativer, var dette redusert sammenliknet med 1920-tallet.835 Statens egen 

økende avhengighet av banksystemet og ikke minst dens avhengighet av finansiell stabilitet, 

har ført til at dens handlingsrom overfor bankene er blitt mindre sammenliknet med 1920-tallet 

(jf. kapittel 7). Dette viste seg under den siste krisa ved at en rekke alternative strategier framsto 

som uaktuelle, i den forstand at de ville undergravd statens grunnleggende interesser: Å la 

banker gå konkurs eller settes under administrasjon, som under den klassiske liberalismen på 

1920-tallet, ble sett på som umulig av hensyn til de alvorlige konsekvensene dette ville hatt for 

samfunnet og dermed for staten selv. Å øke statens direkte politiske (og demokratiske) kontroll 

over bankene (eller vende tilbake til den typen bankreguleringer som gjaldt fram til 1970-tallet), 

framsto, som vi har sett, heller ikke som noe alternativ, gitt den globale konteksten (liberaliserte 

kapitalbevegelser, europeisk integrasjon osv.).836 I denne betydningen kan vi si at staten var 

mer avmektig enn under den klassiske liberalismen (og i enda større grad enn i den 

mellomliggende perioden 1945–70). 

Som en foreløpig avslutning skal jeg antydningsvis si noe om relevansen av funnene for 

andre stater og andre bankkriser. Som jeg var inne på i innledningskapitlet, har jeg i denne 

avhandlingen ikke ønsket å fokusere på det særegent nasjonale ved de to norske krisene, men 

hele tida se dem i nær sammenheng med de to aktuelle epokene av vestlig kapitalisme. 

Analyserammen har derfor hele veien bygd på teoretiske og historiske arbeider om  strukturelle 

endringer i vestlig kapitalisme som helhet, og på institusjonelle reguleringer av bankene som 

er felles for alle de aktuelle statene. Av samme grunn har jeg også fortløpende gjort sideblikk 

til andre bankkriser på samme tid i andre vestlige kapitalistiske samfunn. 

Ambisjonen er at de mekanismene som jeg har vist preget de to norske krisene, i større 

eller mindre grad, også skal kunne si noe om andre samfunn av samme type. Som jeg var inne 

på i innledningskapitlet, bør nivået for generalisering av funnene være todelt. På samme måte 

som inndelingen i to strukturelt betingede analysenivåer, knyttet til henholdsvis likheter og 

forskjeller mellom krisene, er det tilsvarende to ulike generaliseringsnivåer for funnene: Dels 

har ambisjonen vært å avdekke strukturer som kjennetegner samfunn med liberale bankregimer 

                                                 
835 Jeg lar her bevisst være å bruke begrepet autonomi, fordi det ville kreve en nærmere diskusjon. At statenes 

handlingsrom er redusert, forhindrer ikke at den kan sette seg sine egne (autonome) mål, men at hvilke mål som 

er realiserbare, i større grad er bestemt av statens ytre strukturelle handlingsbetingelser. 
836 Og ensidig innføring av permanent kapitalkontroll ville være å bryte med den økonomiske politikken som har 

blitt ført etter 1945. 
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og mekanismer/prosesser som preger bankkriser i denne typen samfunn. Dels dreier det seg om 

strukturer og mekanismer som kan ha gyldighet for mer avgrensede epoker innenfor vestlig 

kapitalisme, henholdsvis for klassisk liberale og nyliberale regimer, og for bankkriser innenfor 

hver av disse. I figur 10.3 nedenfor har jeg gitt en skjematisk oversikt over de ulike 

analysenivåene i denne avhandlingen, og tilsvarende nivåer for potensiell generalisering av 

funnene. 

 

Statlige bankreguleringer i kapitalistiske samfunn 

STRUKTURER/ 

MEKANISMER 
Atskillelse stat – banksektor: strukturell motsigelse 

[ANALYSE AV LIKHETER] Regulerte bankregimer 

Liberale bankregimer 

Strukturer 
(relasjoner stat 
– bank) 

Frie kapitalbevegelser 

Indirekte bankreguleringer 

Potensial for kriser 

Kapitalkontroll 

Direkte bankregulering 

Finansiell stabilitet 

Kausale 
mekanismer, 
prosesser 

Reaktiv stat. Krisetiltak bryter i økende grad med liberal orden (i) 

Statlig avmakt i innledende faser (ii) 

Krisehåndtering (hensyn til akkumulasjon) utfordrer legitimitet (iii) 

Ingen bankkriser 

[ANALYSE AV FORSKJELLER] 

Klassisk liberale bankregimer Nyliberale bankregimer  

Strukturer 
(relasjoner 
stat – bank) 

liten avhengighet av 

banksektoren 

stor avhengighet av banksektoren  

lav statskapasitet høy statskapasitet 

lav legitimitet høy legitimitet 

Kausale 
mekanismer, 
prosesser 

Lite press til å intervenere 

(iv) 

Stort press til å intervenere (vii)  

Avmektig stat i alle faser (v) 

 

Effektiv stat i avsluttende fase (høy 

metakapasitet) (viii) 

 

All intervensjon i strid med 

grenser for legitim politikk 

(vi) 

Intervensjon i samsvar med legitim 

politikk er mulig (ix) 

 

 

Tabell 10.2. Ulike analysenivåer og nivåer for generalisering av analyseresultatene.  

 

Men for også på en mer konkret måte å vise relevansen av analysen av de to norske krisene, 

skal jeg avslutningsvis forsøke å ta i bruk funnene fra denne analysen på enda ett case, den 

globale finanskrisa 2007–10 og de nasjonale bankkrisene som fulgte i kjølvannet av denne. 

Jeg tar utgangspunkt i de samme strukturelle faktorene som jeg anvendte ovenfor, og 
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undersøker i hvilken grad de kausale mekanismene/prosessene jeg avdekket i forbindelse med 

de to norske krisene, også gjorde seg gjeldende her. 

10.3 Sammenlikning med den globale finanskrisa 2007–10 

Den globale finanskrisa 2007–10 er den suverent største i etterkrigstida, og omfanget kan 

sammenliknes med den på 1930-tallet. 837 Bankenes samlede tap er beregnet til 2 200 milliarder 

dollar, eller ca. fire prosent av verdens BNP i 2009, og det globale banksystemet mistet nesten 

halvparten av sin egenkapital (IMF 2010).838 IMF har beregnet statenes totale utgifter i 

kjølvannet av krisa (pr. august 2014) til 72 000 mrd. kroner, eller ca. 16 prosent av global BNP. 

I analysen av de to norske krisene har jeg allerede brukt historiske eksempler fra denne krisa 

for å illustrere bestemte mekanismer (bl.a. Lehman Brothers-konkursen i 2008). Her skal jeg 

imidlertid, som en avslutning, foreta en mer omfattende sammenlikning med denne krisa, i 

første rekke de nasjonale bankkrisene den førte med seg. 

Det kan her reises en viktig innvending mot denne sammenlikningen. Var ikke krisa 

2007–10 så grunnleggende ulik de to norske krisene, både i omfang, i sine årsaker og i sine 

virkninger, at en sammenlikning ikke er meningsfull? Den siste krisa var genuint global og 

rammet samtlige av verdens banker, også i de landene som ikke hadde noen nasjonal bankkrise 

i vanlig betydning. Krisa var derfor kjennetegnet av helt andre og mer omfattende 

aggregateffekter enn tidligere bankkriser i etterkrigstida, som primært har vært nasjonale, 

inkludert den norske 1990-tallskrisa (selv om denne (relativt til nasjonaløkonomien) var blant 

de alvorligste i denne perioden). 

Den globale krisa fant også sted i en helt annen global politisk-økonomisk situasjon enn 

de to norske krisene. Både den norske 1920-talls- og 1990-tallskrisa hadde hovedsakelig 

nasjonale årsaker og var begrenset til norsk økonomi og falt ikke sammen med noen vedvarende 

nedgangsperiode i verdensøkonomien. Tvert imot falt utgangen av krisene sammen med 

globale oppgangsperioder. Krisa 2007–10 falt derimot sammen med den dypeste og mest 

langvarige nedgangsperioden i verdensøkonomien siden 1930-tallet. At krisa fikk så 

ødeleggende ettervirkninger, har å gjøre med tunge strukturelle endringer i verdensøkonomien 

                                                 
837 Krisa rammet i større eller mindre grad samtlige av verdens økonomier, men Norge var likevel blant de landene 

som slapp lettest unna (innenfor OECD i selskap med bl.a. Canada og Australia). For Norges del kan vi bare 

snakke om en finanskrise for noen dramatiske uker høsten 2008, da hele det internasjonale finanssystemet var i 

ferd med å bryte sammen. 
838 Omfanget er svimlende tatt i betraktning at hovedtyngden av tapene gjaldt banker i USA og Europa. 
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som hadde utviklet seg over lang tid, helt uavhengig av krisa. Det er også vanskelig å skille 

disse virkningene fra de strukturelle forholdene som var årsaken til krisa i utgangspunktet (se 

f.eks. Gowan 1999; Krippner 2011; Streeck 2014). Betraktet på denne måten er det derfor mer 

relevant å sammenlikne med den forrige store globale krisa både i finanssystemet og 

realøkonomien, nemlig den store depresjonen på 1930-tallet (se f.eks. Eichengreen 2015). 

Det er imidlertid gode grunner til å avslutte med denne utvidelsen av den komparative 

analysen. Den globale krisa besto også av en rekke relativt selvstendige, nasjonale bankkriser, 

som hver for seg hadde viktige fellestrekk med de norske krisene på 1900-tallet. Krisene ble 

også møtt med intervensjoner fra de respektive statene, som hadde vesentlige fellestrekk med 

de krisetiltakene jeg har analysert i tidligere kapitler. Å utvide den komparative analysen til 

disse nye casene, kan derfor bidra til å si noe om den generelle gyldigheten av funnene ovenfor. 

Jeg skal først (10.3.1) gi en kort framstilling av den globale finanskrisa som helhet. 

Deretter (10.3.2) går jeg over til å analysere de berørte statenes krisehåndtering og sammenlikne 

dette med håndteringen av de to norske krisene på 1900-tallet.839 På samme måte som med 

analysen av de to norske krisene skal jeg fokusere på de tre aspektene avhengighet, kapasitet 

og legitimitet. 

10.3.1. Den globale krisa og krisene på 1900-tallet 

Jeg skal først (a) gi et kort riss av bakgrunnen for og de ulike fasene av den globale krisa 2007–

10. Deretter (b) gir jeg en kort analyse av likheter og forskjeller med de to norske 1900-

tallskrisene. 

a) Kort om den globale finanskrisa840 

Det er vanlig å si at krisa gikk gjennom tre suksessive faser. Første fase, den globale finanskrisa 

(snevert definert) ble utløst av enorme utlånstap på boliglån i USA sommeren 2007, særlig i det 

såkalte subprime-markedet for de mest risikofylte utlånene. Disse tapene var ikke i seg selv 

store nok til å kunne utløse en systemisk finanskrise, men effekten ble kraftig forsterket av 

veksten og strukturendringene i finansmarkedene de foregående åra, særlig framveksten av 

markeder for en rekke avledede «finansielle objekter», den prosessen som gjerne betegnes som 

                                                 
839 Jeg fokuserer her på OECD-stater, i første rekke europeiske stater og USA. 
840 Der annet ikke er angitt, bygger framstillingen nedenfor i hovedsak på IMF (2010); EEAG (2009); Lybeck 

(2011); Kolb (2011); Friedman (2011); Rangvid et al. (2013); NOU (2011:1). 
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finansialisering og/eller securitization («verdipapirisering») (se f.eks. Callinicos 2010; van der 

Zwan 2014; Lapavitsas 2009). 

De avledede markedene, som i stor grad var basert på amerikanske boliglån, brøt 

sammen utover i 2007, og utløste kriser i de mange amerikanske, tyske og britiske bankene som 

satt med store mengder slike aktiva. Utover høsten 2008 eskalerte utviklingen. I september 

måtte flere amerikanske storbanker (bl.a. den sjette største, Washington Mutual) reddes fra 

konkurs, og staten ble også tvunget til å ta full kontroll over de halvoffentlige 

boliglånsselskapene Freddie Mac og Fannie Mae (de såkalte GSEene).841 Da 

investeringsbanken Lehman Brothers begjærte seg konkurs 15. september 2008, utløste det en 

tillitskrise i de globale finansmarkedene, der finansinstitusjoner ikke lenger tok sjansen på å 

tilby kortsiktige utlån i interbankmarkedet. Resultatet ble umiddelbart en akutt likviditetskrise 

for alle verdens banker, også i land som tidligere hadde vært uberørt av krisa (slik som 

Norge).842 Tilgangen til alle typer kreditt til ikke-finansielle sektorer stoppet dermed også opp 

(credit crunch) og en rekke andre markeder stupte, ikke minst aksje- og råvaremarkedene. 

Allerede påfølgende dag ble amerikanske myndigheter tvunget til å ta kontroll over 

verdens største forsikringsselskap AIG (verdens 18. største selskap). Det ble satt inn en rekke 

massive statlige støttetiltak av regjerninger og sentralbanker (i noen grad koordinert mellom 

sentralbankene, IMF, ECB osv.). I mellomtida hadde hendelsene utløst systemiske bankkriser 

i en rekke europeiske land, i første omgang Storbritannia, Irland, Island og Danmark (se 

nedenfor). Men også en rekke storbanker i land som Sveits, Tyskland, Østerrike, Frankrike og 

Nederland trengte omfattende likviditets- og soliditetsstøtte fra sine respektive stater (se tabell 

10.1 nedenfor). Denne fasen av krisa stabiliserte seg i løpet av 2009 (men stadig nye banker ble 

fortsatt rammet i bl.a. Italia, Spania, Portugal og Kypros).843 

Den andre fasen av krisa, en realøkonomisk krise, viste seg allerede høsten 2008 i form 

av en kraftig nedgang i verdensøkonomien, med negativ BNP-utvikling fram til slutten av 2009. 

Selve konjunkturomslaget kom forut for finanskrisa, men ble kraftig forsterket av denne, pga. 

                                                 
841 Government Sponsored Entities, en betegnelse som også omfatter en rekke andre privateide foretak med et 

offentlig formål og som opererer med en implisitt statsgaranti. Deres formelle eiersituasjon er fortsatt (pr. 2018) 

uavklart. 
842 F.eks. hadde ikke norske banker hatt noen økning i tap på utlån og var heller ikke direkte eksponert overfor tap 

i det amerikanske boligmarkedet, men ble likevel rammet hardt av sammenbruddet i interbankmarkedet i 2008. 
843 Både i Danmark og Spania forverret bankenes tapstall seg gradvis fra 2008, og de mest radikale statlige 

støttetiltakene kom først fra 2009 og 2010. I Spania økte bankenes tap for alvor først i 2009, og sommeren 2009 

ble det statlige fondet FROB etablert og stadig flere banker ble overtatt i 2010–12. Noe av den samme gradvise 

eskaleringen så man også i USA, der selve subprime-krisa, før den spredde seg sommeren 2008, ble håndtert uten 

ekstraordinære politiske vedtak (administrativ overtakelse og fusjoner mellom krisebanker). Intervensjonene som 

direkte involverte regjeringen og deretter Kongressen, kom først etter hvert som andre tiltak hadde blitt trappet 

opp og viste seg utilstrekkelige. 
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fallende priser på finansielle aktiva, kredittinnstramming og usikkerhet i hele 

verdensøkonomien. Veksten tok seg forsiktig opp igjen i 2010, men falt tilbake i de påfølgende 

åra, og er fortsatt (i 2017) lav og langt under nivået fra før krisa. 

Fra slutten av 2009 kan vi snakke om en tredje fase, gjerne omtalt som eurokrisa eller 

den europeiske gjeldskrisa. Kombinasjonen av store offentlige utlegg til krisebanker og til 

sosiale utgifter og kraftig fall i skatteinntekter som en følge av resesjonen, førte til kraftig 

økning i offentlig gjeld i en rekke europeiske stater, mest alvorlig i de såkalte GIIPS-statene 

(Hellas, Italia, Irland, Portugal og Spania). Dette satte i gang selvforsterkende mekanismer der 

økt gjeldsgrad, og dermed høyere risiko for mislighold, gjorde at statenes kreditorer kunne 

kreve høyere renter, med den konsekvens at gjelden økte ytterligere.844 Situasjonen stabiliserte 

seg i 2013, men striden om nødvendig sletting av gjeld er ennå (i 2017) ikke løst. Gjeldskrisa 

tvang fram kraftige innstramminger av offentlige budsjetter i de fleste europeiske land, og bidro 

til vedvarende svak vekst og politisk ustabilitet i hele eurosonen. Hele denne kjeden av 

påfølgende kriser gjør at det er vanskelig å fastsette noe klart sluttpunkt, men det er vanlig å 

regne 2010 som avslutning av krisa, fordi de viktigste statenes finanssystemer da fungerte 

tilnærmet normalt.845 

b) Kort sammenlikning med de to norske krisene 

Bakgrunnen for, og forløpet av, de mange nasjonale bankkrisene som inngikk i den globale 

krisa, har mange interessante likheter og forskjeller med de to norske krisene i forrige århundre. 

Likheter: Som nevnt gjorde selve det globale omfanget av den siste krisa den 

vesensforskjellig fra så godt som samtlige finanskriser på 1900-tallet, som (i likhet med de to 

norske) primært har vært nasjonale (eller regionale). Men hvis vi ser på krisas konsekvenser for 

banksystemet i de enkelte OECD-statene, er omfanget ikke vesensforskjellig fra de to norske. 

Hvis vi ser tapene relativt til de nasjonale banksektorene og nasjonaløkonomiene (jf. tabell 

10.1), var bankkrisene i de landene som ble rammet hardest (f.eks. Irland og Island), på nivå 

med den norske 1920-tallskrisa, mens en annen gruppe land (f.eks. Storbritannia, Italia) var på 

høyde med den norske krisa på 1990-tallet. 

                                                 
844 Dette ble ytterligere forsterket av muligheten for at enkelte stater ville bli tvunget til å forlate eurosonen. Det 

ble nødvendig med stadige ekstraordinære lån og betalingsutsettelser fra EU, ECB (den europeiske sentralbanken) 

og IMF. 
845 Selv om nasjonale bankkriser fortsatte å spre seg i nye europeiske land, bl.a. Kypros (2012–13) og Portugal 

(2014), og i enkeltstående banker der situasjonen ennå ikke (2016) er avklart, bl.a. i italienske og tyske banker. 
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Stater og  
akutt kriseperiode 

NPL krisas verste 
år i prosent av 
samlede utlån * 

Samlede tap i 
prosent av BNP i 
krisas verste år.** 

Banker 
konkurs/reddet fra 
konkurs av staten 

Norge 1920–28  321 3 av 8 største 

Norge 1991–93  16 10,72 3 av 4 største 

Island 2008–10  61 25-503 2 største 

Hellas 2008–10 15  4 største 

Irland 2008 –10 13 274 2 største 

Italia 2008–10 115  2 av 5 største 

Spania 2008–10 6  ingen større banker 

USA 2007–10 5 46 2 av 6 største7 

Danmark 2008–10 4,5 3,58 ingen større banker 

Storbritannia 2007–10 4 159 2 av 4 største 

Norge 2008–1010 0,710 0,89 ingen banker 

 

 

Tabell 10.3. Størrelsen på de to norske bankkrisene på 1900-tallet og den globale krisas 
utslag i utvalgte land 2007/8–10. 

Kilder:  

* Der ikke annet er angitt, er tallene hentet fra Laeven og Valencia (2012). Beregninger publisert av OECD 

(2011) er gjennomgående 25 prosent lavere. 

** Ulike kilder (se nedenfor) og egne beregninger. Alle disse tallene er usikre og sammenlikningen er usikker. 

Dels er det stor usikkerhet mht. registrering av tapene i hvert enkelt land, og dels har det vært nødvendig å bruke 

ulike kilder, der tolkningen av de underliggende dataene er forskjellig. Usikkerheten er størst i forholdet mellom 

de to særnorske krisene og siste krise. Likevel gir tabellen en akseptabel indikasjon på størrelsesforholdet 

mellom de tre krisene og mellom utslagene av den siste krisa i ulike land. Årstall for start/slutt av siste krise 

varierer noe mellom statene, fordi krisa slo inn på ulike tidspunkter. Størrelsesforholdet mellom tallene i de to 

midtre kolonnene varierer, fordi finanssektorens relative størrelse er helt ulike i de forskjellige landene, f.eks. er 

Storbritannias relative tap som angitt i høyre kolonne svært høyt pga. stor finanssektor sammenliknet med f.eks. 

USA og Danmark. 

  

(1) Knudsen (2007), Nordvik (1992).  

(2) Min beregning basert på Dok. 17, 59. 

(3) Alle tre storbanker konkurs. Tapstallene varierer mye mellom ulike kilder. Se f.eks. 

http://www.economonitor.com/blog/2012/12/state-costs-of-the-2008-icelandic-financial-collapse/ og Lybeck 

(2011, 281). 

(4) McGowan (2011).  
(5) Har økt i etterkant av krisa, til 18 prosent i 2014. 

(6) Min beregning basert på IMF 2010, 13. 

(7) I tillegg ville verdens nest største bank, Citigroup, sannsynligvis vært konkurs uten TARP, muligens også 

flere storbanker. 

(8) Rangvid (2013). 

(9) Se (6). 

(10) Beregning basert på Finanstilsynet: Tilstanden i finansmarkedet 2009 (mars 2010). 

 

De prosessene som ledet fram til utbruddet av krisa i 2007–08, likner også de to norske 

krisene. Forløpet gikk gjennom de samme fasene vi kjenner fra Minsky-Kindleberger-

http://www.economonitor.com/blog/2012/12/state-costs-of-the-2008-icelandic-financial-collapse/
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modellen, med den forskjellen at de her gjorde seg gjeldende i global målestokk:846 I perioden 

1993–2007 var det sammenhengende høy vekst i verdensøkonomien, bare avbrutt av et 

tilbakeslag i 2000–2002 (dot.com-krisa). I samme perioden (særlig fra siste del av 1990-tallet) 

hadde de «finansielt hegemoniske» statene USA og Storbritannia gjennomført en (ytterligere) 

liberalisering av finansmarkedene (se f.eks. Gowan 1999; 2009; Krippner 2011; Turner 2016; 

Norfield 2017),847 som fikk store konsekvenser for både global finans og de nasjonale 

finanssektorene i OECD-området.848 I samme periode var det store ubalanser i verdenshandelen 

som bidro til en gigantisk import av pengekapital til USA og Storbritannia, og også et økende 

overskudd av pengekapital i hele verdensøkonomien (det såkalte «savings glut»),849 med 

korresponderende globalt lavt rentenivå som ytterligere bidro til oppbygging av privat og 

offentlig gjeld (se f.eks. Gowan 2009).850 Som i Norge på 1980-tallet kom heller aldri 

tilsynsorganer og finansreguleringer på høyde med utviklingen i en liberalisert finanssektor, og 

man hadde alt for stor tillit til sektorens evne til å regulere seg selv (se f.eks. Davies 2010; 

Rangvid 2013).851 

                                                 
846 Reinhart & Rogoff (2008, 98:2) argumenterer for at dette gjaldt utviklingen i USA. De peker på at utviklingen 

fram mot subprime-krisa (økende priser på eiendom og aksjer, nedgang i «reell» BNP), kapitalimport og økende 

offentlig gjeld) liknet periodene forut for de andre større bankkrisene i OECD-området i etterkrigstida. 
847 I USA ble bl.a. Glass-Steagall-lovene (vedtatt i kjølvannet av krisa i 1933) gradvis opphevet fram til 1999 (den 

såkalte Financial Services Modernization Act fra 1999 regnes som den endelige avskaffelsen av Glass-Steagall), 

noe som bidro til en kraftig utvidelse av bankenes virksomhet og til en fordobling av de såkalte skyggebankene 

(fond, spesialforetak, kortselskaper, investeringsbanker, osv.). Samtidig ble det ført en pengepolitikk som bidro til 

en voldsom vekst i hele finanssektoren, og som førte til en kraftig formuesinflasjon (aksjer, boligpriser), og der 

The Fed senket rentene hver gang denne veksten stagnerte («Greenspan put»). I Storbritannia ble det fra 1997 (i 

regi av New Labour) gjennomført en rekke reformer med det formål å styrke London til et ledende globalt 

finanssentrum (redusert skattenivå, liberalisert kontroll), og som lyktes med å gjøre London større enn New York 

som marked for en rekke kreditt-derivater. Peter Gowan (2009) betegner dette britisk-amerikanske finansielle 

systemet som «New Wall Street System», og forklarer den økonomiske veksten i OECD-området på 2000-tallet 

fram til 2007 primært som effekt av dette systemet. 
848 Dels var det en rekke store banker utenfor de særlig kriserammede statene, særlig tyske og sveitsiske banker, 

som hadde vært kraftig involvert i kredittderivater innenfor det såkalte «New Wall Street System». Men første og 

fremst var det en enorm vekst i den gjensidige globale avhengigheten finansinstitusjonene imellom. Dette ble 

tydelig ikke minst da krisa i 2008 også rammet banker som, i likhet med de norske, var lite direkte involvert i de 

markedene der krisa startet. 
849 I marxistisk teori blir dette forklart som et tilfelle av overakkumulasjon av kapital. 
850 De statene som ble hardest rammet i 2008, Danmark og Irland (og senere Spania), førte (de to sistnevnte som 

en følge av politikken i eurosonen) en bevisst lavrentepolitikk i vekstperioden forut for krisa, med påfølgende 

formuesinflasjon og utlånsvekst. Liberaliseringen av bankenes virksomhet ga dem også helt nye muligheter til å 

finansiere utlånsveksten gjennom sine innlån i internasjonale markeder, og verdipapiriseringen ga dem mulighet 

til å øke utlånene langt mer relativt til egenkapitalen («kraftig økning av leverage»). Island sto i en særstilling når 

det gjaldt en slik radikal liberaliseringspolitikk. Fra 1994 og fram til 2003 gikk landet fra et strengt regulert system, 

med delvis statseide banker, til et system der landets tre store banker opererte som internasjonale 

investeringsbanker nærmest uten spesifikke reguleringer (Mjøset 2011). 
851 Den første versjonen av Basel-regler (Basel I, 1988) har senere blitt kraftig kritisert for dels å være alt for lite 

restriktive, dels å fremme tilpasninger som ga økt ustabilitet: Bankene kunne vri utlånene i retning av mer risikable 

utlån uten å bryte med kapitalkravene. 
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Denne oppgangsperioden gikk utover 2000-tallet over i en boblefase med økende 

spekulativ finansiering og formuesinflasjon, der bankenes samlede utlån vokste langt raskere 

enn BNP (NOU 2011:1, 81–82). I de fleste OECD-stater kom dette (på samme måte som i 

Norge på 1980-tallet) til uttrykk i en kraftig økning av bankenes utlån til eiendomsformål, der 

boligprisene økte gjennomgående med 50–300 prosent (i faste priser) mellom 1996 og 2007 

(OECD 2009), og husholdningenes samlede gjeld ble mer enn doblet (Cecchetti et al. 2011). I 

land som USA, Storbritannia, Irland og Spania var dette også en av de viktigste drivkreftene 

bak den økonomiske veksten på 2000-tallet (noe som var muliggjort av statene selv, gjennom 

sentralbankenes ekspansive pengepolitikk (se nedenfor)).852 I USA var de mest risikofylte 

(«subprime») boliglånene en særlig viktig inntektskilde for bankene. Prisene på aksjer og nye 

finansielle objekter (se nedenfor) økte også kraftig. Samtidig stagnerte veksten i «ikke-

finansiell» BNP i OECD-området, med økende kapitalimport og offentlig gjeldsnivå. 

Omslaget (tilsvarende henholdsvis konjunkturomslaget i 1920 og oljeprisfallet i 1986) 

kom i 2006 med en moderat renteøkning i USA og usikkerhet i boligmarkedet, med en økning 

i antall misligholdte boliglån.853 Boligprisfallet i USA førte til at nesten hver femte lånekunde 

ble sittende med gjeld som oversteg verdien av den belånte boligen (Lybeck 2011, 125). Krisa 

gikk over i sammenbruddsfasen fra 2007, utløst av eskalerende tap på subprime-lån og i enda 

større grad på de tilhørende kreditderivatene, og der selvforsterkende mekanismer toppet seg i 

den globale likviditetskrisa høsten 2008. I Europa ble dette ytterligere forsterket av 

sammenbrudd i nasjonale finans- og eiendomsbobler, særlig i de landene som hadde hatt særlig 

rask vekst i disse sektorene de foregående åra, med eskalerende utlånstap og insolvente banker. 

Disse systemiske bankkrisene utløste enorme statlige redningspakker for finanssektoren, på 

samme måte som under de to norske krisene. 

På samme måte som under de to norske krisene fungerte finanssektoren i alle disse 

fasene prosyklisk, ved å forsterke konjunktursvingninger: Kredittveksten frigjorde seg fra de 

underliggende realøkonomiske realitetene ved å skape en selvforsterkende finansdrevet vekst. 

Da markedet snudde, fulgte en omvendt spiral med fallende priser og økende utlånstap, og 

                                                 
852 Den samme utviklingen fant sted i Norge. I Norge økte husholdningenes samlede relative gjeldsgrad fra forrige 

finanskrise og fram til 2008 med ca. 60 prosent, til mer enn det dobbelte av deres disponible inntekt – en relativ 

vekst omtrent tilsvarende gjennomsnittet i OECD (NOU 2011:1, 39–40). 
853 Dette er typisk gjeldsdeflasjon, der den relative lånebelastningen øker ved synkende boligverdier. En fjerdedel 

av amerikanske boliger hadde i 2010 høyere lånebeløp enn boligverdi. De første bankkonkursene som en følge av 

dette kom allerede i februar 2007. Mest kjent er krisa i britiske Northern Rock høsten 2007 og påfølgende 

nasjonalisering våren 2008, men i tillegg til britiske (og amerikanske) banker rammet krisa allerede i 2007 banker 

i en rekke europeiske land (Tyskland: Landesbank Sachsen, IKB, Deutsche Bank; Sveits: UBS, Credit Suisse; 

Nederland, ABN AMRO). 
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deretter bankkrise, store offentlige utlegg til rekapitalisering av hele banksektoren, og vanskelig 

tilgang til ny kreditt. 

Forskjeller: Selv om krisa på mange måter fulgte det klassiske mønsteret med 

oppbygging og sammenbrudd av en finansiell boble, var både omfanget og måten den spredde 

seg i de globale finansmarkedene, vesensforskjellig fra alle tidligere bankkriser. Dette gjelder 

ikke minst den akutte likviditetskrisa høsten 2008, som er unik for OECD-området i 

etterkrigstida,854 og som liknet mer på tidligere tiders dramatiske bankkriser i USA i 1907, 

1931–33, og i Norge på 1920-tallet.855 Men også til forskjell fra disse var krisa i 2008 global på 

en helt ny måte, ved at den umiddelbart rammet samtlige nasjonale banksystemer, også de som 

på ingen måte var eksponert for de aktuelle utlånstapene.856 At tap knyttet til en liten og 

avgrenset type lån i ett enkelt land, kunne utløse en global likviditetskrise, har ingen klare 

historiske paralleller.857 

Årsaken ligger i stor grad i strukturelle endringer internt i finanssektoren. For det første 

hadde liberaliseringen av finansmarkedene bidratt til en voldsom vekst i finanssektorens 

størrelse og relative andel av økonomien, og til en økende globalisering av virksomheten.858 De 

enkelte bankene opptrådte i en helt annen grad på tvers av nasjonale grenser, noe som førte til 

dramatisk økning av den gjensidige systemiske avhengigheten mellom finansinstitusjonene.859 

Ved utbruddet av 1990-tallskrisa opererte de norske bankene hovedsakelig i Norge, og 

transnasjonale forgreninger av bankenes virksomhet skapte ingen spesielle problemer for den 

                                                 
854 Fra mellomkrigstida og framover ble nasjonale sentralbanker, innskuddsgarantier og apparater for 

krisehåndtering styrket på en måte som gjorde likviditetskriser til et helt marginalt problem (som under den norske 

1990-tallskrisa). Med post-Bretton Woods (og særlig etter 1990), med radikalt større integrasjon mellom nasjonale 

banksystemer, hadde dette problemet forskjøvet seg til et internasjonalt nivå, der det ikke fantes noen slik sentral 

instans. 
855 En parallell i globalt omfang er krisa i 1931–1933, da det også fant sted en internasjonal bølge av bankpanikk, 

men med den forskjell at den var utløst av en internasjonal verdenskrise som omfattet alle deler av økonomien 

(Eichengreen 2015). I likhet med i Norge på 1920-tallet fantes riktig nok en sentralbank som i prinsippet opererte 

som lender of last resort, men handlingsrommet var kraftig begrenset så lenge den internasjonale gullstandarden 

var i funksjon (Lybeck 2011, 187; Eichengreen 1996, 25ff.). Likhetene er enda større hvis vi går lenger tilbake, til 

tida før sentralbankene overhodet fungerte som nasjonale LoLR. Lybeck (2011, 182ff.) har isteden påpekt likheten 

med (den hovedsakelig) amerikanske bankkrisa i 1907, som fant sted forut for etablering av The Fed. 
856 Mens de norske krisene på 1920-tallet og 1990-tallet skyldtes de norske bankenes egne utlånstap, var det 

overhodet ingen økning av disse utlånstapene forut for oktober 2008. Som nevnt ble de norske bankene i 2008 

likevel hardt rammet fordi det ble svært vanskelig å fornye det som hadde vært rutinemessige, løpende innlån. 
857 Subprime-lånene utgjorde i 2006 bare ca. 10 prosent av amerikanske boliglån (Lybeck 2011, 139). Det 

amerikanske eiendomsmarkedet falt da også bare 15–20 prosent etter toppen i 2006, til forskjell fra f.eks. i Japan 

som falt til sammen 70–75 prosent over 15 år fra 1991 (EEAG 2009, 71). 
858 Rune Skarstein (2012) har analysert denne prosessen innenfor marxistisk teori om overakkumulasjon av 
finanskapital, der han legger vekt på noen helt avgjørende politisk-økonomiske strukturendringer etter 1980: 

økende betydning av sharehodler value (aksjonærverdi) i ikke-finansielle foretak, enorm vekst i pensjonsfond og 

statlige fond, USAs økende utenlandsgjeld og statsgjeld og økende privat boliggjeld, særlig i USA (se nedenfor). 
859 Dette har vært et av de store temaene for politiske og teknokratiske myndigheter i etterkant av krisa. For en 

diskusjon av forslagene, se f.eks. Lybeck (2011, 312ff.). 
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norske statens håndtering av krisa. Kontrasten er stor til Lehman Brothers, som ikke var noen 

spesielt stor bank verken i amerikansk eller i internasjonal sammenheng, og som ikke hadde 

innskytere som måtte beskyttes mot tap.860 Når denne konkursen likevel førte til en global krise 

som rystet hele det globale finanssystemet, skyldtes det i første rekke at selskapet var så tungt 

inne i globale, og dermed også en rekke andre nasjonale, markeder.861 Dette ble kraftig 

forsterket av at ingen visste hvem som var eksponert for tapene. 

Økende transnasjonal kapitalmobilitet førte også til en økende global avhengighet 

bankene imellom. De aller fleste banker i OECD-området var helt avhengige av å ta opp 

kontinuerlige kortsiktige lån i globale finansmarkeder, og ble derfor berørt av krisa helt 

uavhengig av egne utlånstap. Disse strukturendringene var en viktig årsak til at krisa spredde 

seg og eskalerte så mye raskere enn begge de to særnorske krisene på 1900-tallet.862 Ikke minst 

la det grunnlaget for den akutte tillitskrisa i det globale interbankmarkedet i september 2008: 

Bankene kunne ikke lenger ta sjansen på å låne penger av hverandre av frykt for tap (såkalt 

«credit crunch»), og det kortsiktige rentenivået satte historiske rekorder. Selv om det også i 

2007–2008 i utgangspunktet var økende utlånstap som skapte en helt reell frykt for insolvens i 

bestemte banker, eskalerte krisa fordi det var umulig å overskue hvilke institusjoner som var 

rammet, med den konsekvens at «… all banks were potential bankrupts» (Ingham 2008, 243). 

I Norge, som ikke hadde noen vesentlig økning i bankenes utlånstap og ingen større tegn på 

bankproblemer, snudde situasjonen brått, og omfattende tiltak for å styrke bankenes likviditet 

ble utformet i all hast og satt inn allerede i oktober 2008.863 Slik sett var dette, også for Norges 

del, en helt annen type dramatisk krise. Både våren 1923 og høsten 1991 hadde regjeringen 

bedre tid på seg til å intervenere før bankenes grunnleggende betalings- og utlånsfunksjoner var 

truet. 

Vi kan her snakke om en klarere motsigelse mellom politikkens nasjonale karakter og 

økonomiens globale (se f.eks. Meiksins Wood 1999; 2003). Denne selvforsterkende 

                                                 
860 Ved konkursen hadde den en forvaltningskapital på «bare» halvannen gang Norges BNP (691 mrd. dollar) 

(altså ikke svært mye større enn norske DNB er i 2017), men kravene mot konkursboet omfattet 67 000 kreditorer 

og prosessen var seks år etter ennå ikke avsluttet (Federal Reserve Bank of NY, 2014). 
861 Lehman Brothers var f.eks. part i 900 000 derivatkontrakter gjennom 209 datterselskaper i 21 land og opererte 

gjennom 2 895 ulike juridiske enheter. 
862 Et ekstremt tilfelle av en slik rask eskalering var situasjonen i Irland. Så sent som 14. september 2008 var det 

ennå ingen tegn til nasjonal krise (balanse i offentlige budsjetter, synkende offentlig gjeld, stabil vekst og lav 

arbeidsledighet og ingen tegn til alvorlig bankkrise), men bare to uker senere (30. september) så regjeringen seg 

tvunget til å vedta noe så drastisk som en full statsgaranti, ikke bare for alle bankinnskudd, men også for alle 

bankenes kreditorer, for å unngå et sammenbrudd (se f.eks. Kluth og Lynggaard 2013). 
863 Stortinget ga allerede 24. oktober fullmakt til den nye ordningen bare bankene kunne bytte til seg 

statsobligasjoner (OMF), og Statens finansfond ble etablert 6. mars 2009, også det under et halvt år etter at krisa 

brøt ut for alvor. 
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dynamikken i global målestokk skyldes også at de transnasjonale finansmarkedene var så 

ugjennomsiktige. Det oppsto grunnleggende usikkerhet om hvilke effekter problemer i de 

enkelte finansforetakene og de enkelte markedene ville ha, noe som i seg selv fikk katastrofale 

selvforsterkende konsekvenser. Nasjonale tilsynsmyndigheter kunne gjøre lite med disse 

globale prosessene, og vi kan snakke om et radikalt misforhold mellom nasjonale reguleringer 

og globale markeder (se f.eks. EEAG 2009), noe som endret styrkeforholdet i 

reguleringsmyndighetenes disfavør (se nedenfor 10.3.2.c). 

For det andre, sammenliknet med de to norske krisene, skyldtes gjeldsveksten forut for 

den globale krisa i mindre grad utlån til ikke-finansielle sektorer (boligsektoren innbefattet) enn 

gjensidig gjeld og fordringer finansinstitusjonene imellom. I OECD-området ble denne interne 

gjelden i finanssektoren mer enn fordoblet mellom 1995 og 2007 (se f.eks. NOU 2011: 1, 40). 

Hovedårsaken til dette var framveksten av markeder for nye typer finansielle produkter (såkalte 

«finansielle innovasjoner»), den tidligere nevnte prosessen med securitization 

(verdipapirisering) eller finansialisering. Det innebar at bankenes («primære») gjeld dannet 

grunnlaget for nye typer avledede verdipapirer («finansobjekter») (kredittderivater, 

forsikringer) og nye finansmarkeder. Særlig viktig på 2000-tallet var den utviklingen der 

amerikanske boliglån ble samlet sammen i «pakker» av lån videresolgt til særskilte 

finansforetak (såkalte «Special investment vehicles», SIV) som finansierte kjøpet ved å utstede 

ulike typer obligasjoner med sikkerhet og inntekter fra de opprinnelige lånene. Slike såkalte 

MBSer («mortgage backed securities») dannet grunnlag for nye, langt større markeder, som i 

stor grad var frikoplet fra de underliggende inntektsstrømmene fra de opprinnelige lånene. 

Prosessen fikk enda en omdreining ved at disse finansobjektene i sin tur dannet grunnlag for 

nye gjeldspapirer, såkalte CDOer («collateralized debt obligations»). Det samlede markedet for 

disse derivatene (MBSer, ABSer864 og CDOer) ble mer enn femdoblet fra årtusenskiftet til 2006 

(IMF, GSR, april 2008). I tillegg vokste det fram et enormt marked for såkalte CDSer («credit 

default swaps») eller «kredittbytteavtaler», en ny type omsettbare «forsikringer» mot tap på 

andre finansobjekter.865 Tapene i disse sekundære markedene var i USA det mangedobbelte av 

                                                 
864 ABSer («asset backed securities») var basert på andre typer banklån enn boliglån, slik som studielån, 

forbrukslån osv. 
865 CDSene var tenkt å fungere som en forsikring mot tap på alle typer utestående gjeld, basert på avanserte 

matematiske modeller for beregning av tapsrisiko, og skulle derfor bidra til fordeling av tapsrisiko. Dette markedet 

ble imidlertid isteden en viktig årsak til krisa, fordi disse tapsberegningene hver for seg var basert på forutsetninger 

som ikke stemte da systemet som helhet brøt sammen (jf. Keynes’ (1997 [1936], 147ff.) skille mellom risiko 

(kalkulerbar) og usikkerhet (ikke-kalkulerbar), se kapittel 4), og ikke minst fordi CDSene i seg selv utgjorde et 

stort spekulativt annenhåndsmarked, med sine egne boblemekanismer. Antallet CDS-kontrakter fordoblet seg fra 

2004 til 2006, og sammenbrudd i dette markedet var i seg selv en viktig delårsak til krisa i 2008 (bl.a. til konkursen 

i AIG, som uten den statlige redningsaksjonen ville ført til totalt kaos). Alle disse typene verdipapirer (MBS, ABS, 
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de som rammet de primære markedene for boliglån, og var dessuten til forskjell fra sistnevnte 

sterkt innvevd i globale finansmarkeder. 

Verdipapiriseringen gikk sammen med en mangedobling av det såkalte 

skyggebanksystemet («shadow banks») utenfor de ordinære bankene (investeringsbanker, 

SIVer, forsikringsselskaper, aksjefond, hedgefond, kortselskaper osv.), som i stor grad lå 

utenfor rekkevidden til etablerte reguleringsmyndigheter. I USA (og med avleggere i England) 

kom disse institusjonene fra midten av 1990-tallet til å vokse seg større enn tradisjonell 

bankvirksomhet. I sum bidro denne utviklingen til økende leverage (lavere kapitaldekning og 

høyere gjeldsgrad), også i bankene, med tilsvarende økt avhengighet av kortsiktige lån og 

redusert kapasitet til å tåle tap. 

Denne prosessen førte også til at de opprinnelige gjeldsrelasjonene mellom långiver og 

låntaker ble stadig mer uoversiktlige, fordi finansielle aktiva ble solgt videre i en rekke nye 

ledd. En konsekvens av dette var at det ble umulig for kjøperne av kredittderivater og CDSer å 

overskue kredittvurderingen og tapsrisikoen som lå til grunn for de opprinnelige lånene. Da 

tapene i subprime-markedet økte, førte det til en omseggripende usikkerhet om verdien av 

kredittderivatene og ikke minst om soliditeten til de finansinstitusjonene som var eksponert for 

dem.866 Dette bidro også i stor grad til det globale sammenbruddet høsten 2008. 

For det tredje har disse interne strukturendringene gjort at finanssektoren har fått en 

langt større relativ autonomi i forhold til ikke-finansielle sektorer av økonomien. I 

Kindleberger-Minsky-modellen er det svingninger i realøkonomien som ligger til grunn for 

boble-mekanismer, selv om de radikalt forsterkes av kredittsystemets virkemåte (slik vi så i 

samspillet mellom økonomisk vekst og utlånsvekst forut for de to norske krisene 1914–20 og 

1983–86). Forut for den globale krisa var ikke denne sammenhengen like klar. Det er mye som 

tyder på at den økonomiske veksten i OECD-området på 2000-tallet allerede i utgangspunktet 

var drevet av vekst i (privat og offentlig) gjeld og formuespriser, mens utviklingen i ikke-

finansielle sektorer (med unntak av eiendomssektoren) var preget av stagnasjon (se f.eks. 

Gowan 2009; Streeck 2014). Produktivitetsutvikling og profittrater i ikke-finansielle sektorer 

ser ut til å ha vært stagnerende siden slutten av 1990-tallet (Brenner 2002).867 

                                                 
CDO, CDS) dannet dessuten grunnlaget for enda mer avledede kontrakter, såkalte syntetiske CDOer, som 

ytterligere bidro til den finansielle ustabiliteten. 
866 Et viktig vendepunkt var august 2007 da BNP Paribas nektet å innløse en gruppe subprime-relaterte fond, fordi 

prisen ikke lot seg fastsette. 
867 Ifølge Brenner (basert på tall fra bl.a. OECD og BIS) stagnerte produktivitetsvekst og profittrater i ikke-

finansielle sektorer allerede fra 1998 (Brenner 2002, kap. 5). 
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Under de to norske krisene hadde kredittveksten utspring i ikke-finansielle sektorer og 

det at staten av forskjellige grunner ikke klarte å hindre at det utviklet seg finansbobler. Mens 

disse boblene primært må forstås som uintenderte konsekvenser av statlig politikk, var den 

finansielle veksten på 2000-tallet i mye større grad en planlagt statlig politikk, i første rekke i 

USA (Gowan 2009). Det er mye som tyder på at den kraftige veksten i finanssektoren fra slutten 

1990-tallet, med økende privat gjeld og stigende formuespriser, i flere av de berørte statene var 

en intendert politisk strategi for å fremme vekst i økonomien. Bl.a. kunne billig kreditt til 

konsumenter kompensere for stagnerende reallønninger og dermed bidra til vekst uten 

kostnader for verken bedriftseiere eller offentlige myndigheter, såkalt privatized keynesianism 

(Streeck 2014; Crouch 2011, 97–124).868 Mange har pekt på at land som USA,869 Storbritannia 

og Irland utover 2000-tallet (lenge etter at bobletendensene var åpenbare) førte en pengepolitikk 

der formålet var å sikre videre vekst i finanssektoren og prisstigning på formuesobjekter 

(finansielle objekter og eiendom), noe som kunne sikre økonomisk vekst til tross for 

stagnerende lønninger og offentlige budsjetter. 

Hvor langt denne forklaringen rekker, er omstridt, 870 men uansett synes det klart at den 

interne logikken i finanssektoren spilte en langt viktigere rolle fram mot den globale krisa, 

sammenliknet med krisene på 1900-tallet. Den finansielle veksten fortsatte mye lenger, og 

hadde i en helt annen grad fjernet seg fra den underliggende realøkonomiske utviklingen enn 

under tidligere finansbobler. Finanssektorens relative autonomi var med andre ord langt større, 

også sammenliknet med tidligere perioder med finanskriser.871 Dette kan også forklare hvorfor 

krisa, da den først brøt ut, fikk et så dramatisk forløp og så ekstreme og langvarige 

konsekvenser.872 En videre diskusjon av disse spørsmålene knyttet til årsakene og 

ettervirkningene av krisa, ligger imidlertid utenfor rammen for denne analysen. 

 

                                                 
868 Om finansialiseringen av amerikansk økonomi, se Krippner (2011). 
869 For USAs del dreier det seg om den politikken som går under navnet «Greenspan put», etter the Feds 

vedvarende ekspansive pengepolitikk med hovedsiktemål å holde prisene oppe i finansmarkedene. 
870 Det var f.eks. store variasjoner mellom stater. USA og Storbritannia ledet an liberaliseringen på 2000-tallet, og 

hadde størst handlingsrom til å føre en annen politikk. I den andre enden av skalaen peker mange på Spania, der 

finansboblen i stor grad var et resultat av EUs lavrentepolitikk som den spanske regjeringen ikke hadde innflytelse 

over. 
871 For en oversikt over lange historiske linjer her, se f.eks. Perez (2002). 
872 Men dette trenger på ingen måte å bety at det ikke på et strukturelt nivå var realøkonomiske årsaker også til 

denne finanskrisa. Mange har pekt på at veksten i finanssektoren fra 1990-tallet var et resultat av en langvarig 

tendens til overakkumulasjon av kapital og fallende profittrater i ikke-finansielle sektorer, særlig industrien, i hele 

OECD-området siden slutten av 1960-tallet, og særlig fra 2002 og framover (Brenner 2006; Streeck 2014). 
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10.3.2 Krisehåndtering på 1920-tallet, 1990-tallet og 2000-tallet 

Jeg skal i det følgende legge hovedvekten på de ulike statenes håndtering av de nasjonale 

bankkrisene som fulgte i kjølvannet av den globale krisa. Jeg konsentrerer meg om de OECD-

statene som ble rammet hardest, i første rekke USA, Storbritannia, Irland, men trekker også inn 

Danmark, Island, Nederland, Hellas og Spania.873 

Jeg legger til grunn det samme doble perspektivet som på de to norske krisene, og 

veksler mellom to ulike analyserammer: På den ene side kan de nasjonale krisene 2007–10 ses 

som ytterligere tilfeller av kriser i liberale bankregimer. Det er her interessant å undersøke om 

krisehåndteringen var preget av samme kausale mekanismer/prosesser som gjorde seg 

gjeldende i håndteringen av begge de norske krisene. På den annen side knytter jeg an til 

analysen av den norske 1990-tallskrisa og til de trekkene som er særegne for nyliberale 

bankregimer. I hvilken grad gjorde de samme kausale mekanismene/prosessene seg gjeldende 

i bankkrisene 2007–10 som under den norske 1990-tallskrisa? I forlengelse av dette stiller jeg 

også spørsmålet om det har skjedd vesentlige strukturelle endringer sammenliknet med Norge 

på 1980- og 90-tallet, og hva dette i så fall betyr for statens rolle. 

For å gjøre framstillingen enklere skiller jeg imidlertid ikke systematisk mellom disse 

to analysenivåene i de analysene som følger. I konklusjonene (10.4) kommer jeg imidlertid 

tilbake til dette, og oppsummerer funnene i lys av dette doble perspektivet. Framstillingen 

nedenfor er organisert i de samme tre delene som analysen av de norske krisene i kapitlene 7, 

8 og 9: motsigelser og avhengighet (a og b), reguleringskapasitet (c) og legitimitet (d). 

a) Krisehåndtering og motsigelser 

Et viktig teoretisk utgangspunkt for hele dette arbeidet har vært at stater i liberale bankregimer 

står i et avhengighetsforhold til bankene, at dette forholdet er grunnleggende motsigelsesfullt 

og at statene tvinges til å fremme innbyrdes uforenlige målsettinger. Som vi har sett, lå dette til 

grunn for motsigelsesfulle prosesser under begge de norske krisene på 1900-tallet. Det er ikke 

vanskelig å finne samme typer mekanismer knyttet til intervensjonene under den globale krisa. 

For det første, etter at de første krisetegnene viste seg i 2007, var de berørte statene hele 

tida på etterskudd. De handlet reaktivt og kunne ikke hindre at bankenes tap eskalerte. På 

samme måte som under de to norske krisene forsøkte man en «myk landing» gjennom 

                                                 
873 Jeg går ikke inn på noen systematisk sammenlikning mellom disse statene. Jeg trekker også inn situasjonen i 

flere av de andre statene der det er relevant. Tilfellet Island blir lite belyst fordi situasjonen der var så vidt spesiell. 
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ekstraordinære tilførsler av likviditet og ad hoc-tiltak til de enkelte krisebankene (se f.eks. 

EEAG 2009, 76–87). Denne strategien var særlig tydelig i USA, der krisa i det lengste ble 

forsøkt håndtert av de ulike reguleringsmyndighetene og sentralbanken som utvidet sin rolle 

som LoLR dramatisk til å gjelde alle typer finansinstitusjoner.874 

For det andre var det slik at da krisa for alvor ble systemisk i 2008, ble de fleste OECD-

statene (som Norge i 1922–23 og 1990–91) tvunget til å sette inn minst like omfattende 

redningspakker, som også her sto i skarp motsetning til de rådende liberale regimene. Det 

omfattet tiltak som var politisk utenkelige bare måneder og uker tidligere, og som brøt radikalt 

med eksisterende skiller mellom stat og marked.875 I de tilfellene der det oppsto soliditetskriser 

i banker som ble regnet som systemnødvendige, valgte de fleste stater å gå inn med statlige 

eierandeler, eller foreta full nasjonalisering. Det dreide seg her om intervensjoner med viktige 

fellestrekk i første rekke med den i Norge i 1991–93, selv om behandlingen av bankenes 

aksjonærer i hovedsak var ulik (se nedenfor). Dette skjedde også i stater som var helt uten 

tradisjoner for statlig eierskap i banksektoren, innenfor de mest konsekvent nyliberale 

regimene, og i stater som nylig hadde gjennomført omfattende privatisering i andre økonomiske 

sektorer. USAs de facto statlige overtakelse av bl.a. GSEene, forsikringsgiganten AIG og 

eierandeler i storbanken Citigroup er slående eksempler.876 Irland, som inntil krisa brøt ut hadde 

ført en utpreget nyliberal økonomisk politikk, nasjonaliserte helt eller delvis de tre største 

bankene, og staten tok over ansvaret for bankenes samlede gjeldsforpliktelser. Den britiske 

                                                 
874 Innføringen av ordningen Term Securities Lending Facility (TSLF), for 200 mrd. dollar, der ikke bare 

tradisjonelle innskuddsbanker, men også investeringsbanker, kunne bytte egne aktiva mot statsobligasjoner (en 

liknende bytteordning ble innført i Norge høsten 2008), og Primary Dealer Credit Facility (PDCF) rettet særlig 

mot investeringsbankene. Dette kom i tillegg til en liknende ordning (TAF) rettet mot innskuddsbankene i 

desember 2007. The Fed bidro til å finansiere investeringsbanken JPMorgans overtakelse av konkurrenten Bear 

Stearns i mars 2008, og FDIC tok over en rekke boliglånsinstitusjoner. Liknende former for ad hoc-preget og 

reaktiv politikk ser man i en rekke andre stater etter hvert som omfanget av krisa tiltok. I Danmark ble det f.eks. 

fortløpende satt i verk ikke mindre enn fem statlige «bankpakker» i perioden 2008–2010, der strategien til dels 

endret seg radikalt underveis (Rangvid et al. 2013, kap. 12). 
875 Også i Norge, som ikke opplevde noen soliditetskrise i banksektoren, ble regjeringen tvunget til å sette inn en 

rekke tidligere helt uprøvde tiltak. De viktigste av disse var etableringen av en helt ny bytteordning (OMF), der 

bankene kunne bytte til seg statspapirer mot egne, mindre likvide eiendeler, og etableringen av Statens finansfond 

med en kapital på 50 mrd. kroner (hvorav 4,1 mrd. kom til anvendelse), for å styrke egenkapitalen i bankene (NOU 

2011:1, 64ff.). 
876 I tillegg kom en rekke andre direkte og indirekte statlige redningsaksjoner. Merill Lynch ble kjøpt av Bank of 

America, de gjenværende investeringsbankene Morgan Stanley og Goldman Sachs ble reddet av ekstraordinær 

privat kapitaltilførsel (etter å ha fått status som ordinære innskuddsbanker slik at de dermed nøt godt av sterkere 

statsgarantier), mens JP Morgan Chase med myndighetenes hjelp tok kontroll over USAs sjette største bank 

Washington Mutual. Wells Fargo kjøpte den langt større (USAs fjerde største) Wachovia. Dermed var det slutt på 

den amerikanske modellen med store selvstendige investeringsbanker. I strid med alle liberale prinsipper ble det 

høsten 2008 til og med innført et forbud mot short-salg av aksjer i finansinstitusjoner for å stoppe kursfallet Den 

kaotiske utviklingen i USA høsten 2008 er grundig beskrevet i bl.a. Sorkin (2009); Kolb (2011); Mirowski (2013). 

Mer om dette og forholdet til den politiske offentligheten under punkt d) nedenfor. 
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regjeringen gikk inn med store eierandeler i landets fjerde største bank (Lloyds), som 

majoritetsaksjonær i landets (og verdens) største bank (RBS), og nasjonaliserte dessuten to 

mindre banker (til tross for at statsstøtte til krisebanker aldri tidligere hadde forekommet i 

landets historie). Den tyske staten nasjonaliserte Hypo RealEstate, og statlig overtakelse av 

banker fant sted også i bl.a. Spania, Nederland og Danmark. Variasjoner i måten staten 

håndterte krisebankene, falt i det hele tatt i liten grad sammen med grunnleggende 

institusjonelle forskjeller, f.eks. mellom liberale og koordinerte økonomier (jf. Hall og Soskice 

2001).877 De ulike nasjonale strategiene hadde imidlertid til felles at de omfattet både statlige 

eierandeler, kapitaloverføringer til bankene over offentlige budsjetter og andre former for 

gigantisk offentlig subsidiering av privateide banker. Alt dette brøt radikalt med nyliberale ideer 

om selvregulerende finansmarkeder, kun basert på liberale konkurransefremmende 

reguleringer. 

For det tredje, i likhet med Norge på 1920- og 1990-tallet førte ikke krisa til noen 

radikale endringer i det eksisterende liberale regimet. De statene som hadde sikret seg 

eierkontroll over vesentlige deler av den nasjonale banksektoren (Irland, Storbritannia, Island, 

m.fl.), brukte ikke denne maktposisjonen til å underlegge de aktuelle bankene nye former for 

demokratisk styring, f.eks. ved å stille politiske krav til utlånsvirksomheten.878 De bankene som 

ikke ble raskt reprivatisert,879 ble drevet videre på strengt forretningsmessig grunnlag, «som 

om» de var i privat eie, innenfor samme nyliberale regime, ikke ulikt de nasjonaliserte bankene 

i Norge på 1990-tallet.880 

Når det gjelder endringer på systemnivå, ble det riktig nok iverksatt enkelte nye 

reguleringer av finanssektoren, både nasjonalt og internasjonalt.881 Både EU og USA foretok 

                                                 
877 De mest omfattende og radikale krisepakkene ble gjennomført dels av stater med typiske liberale økonomier, 

(LME) som i Irland og Storbritannia, og dels av stater med typisk koordinerte økonomier (CME) som Danmark 

og Nederland. (Se f.eks. Weber og Schmitz 2011; Grossman og Woll 2013.) Disse studiene viser imidlertid også 

at selv om størrelsen på statenes støtteaksjoner i utgangspunktet kunne være like store på tvers av skillet mellom 

liberale og koordinerte økonomier, var den gjennomgående mest effektiv (relativt til pengebruken) i stater med 

sterkest koordinering mellom bankene og mellom bankene og staten (Danmark sammenliknet med Irland, og 

Storbritannia sammenliknet med Frankrike). Disse forskjellene bekrefter på mange måter det motsigelsesfulle 

forholdet mellom liberale institusjoner og illiberal krisehåndtering som jeg analyserte i kapittel 7. 
878 På samme måte som i Norge på 1990-tallet ble det statlige eierskapet vanligvis ivaretatt av særskilte statlige 

organer, på «armlengdes avstand» fra den politiske ledelsen. I Storbritannia og Danmark ble det etablert helt nye 

statlige selskaper (UK Financial Investments (UKFI) og Finansiel stabilitet A/S) for å ivareta det statlige eierskapet 

i bankene. 
879 I Storbritannia ble Bradford & Bingley og senere Northern Rock solgt til andre banker. I de tilfellene der 

amerikanske myndigheter sikret seg eierandeler, bl.a. Citigroup, ble disse innløst i løpet av 2010. 
880 I de fleste tilfeller ble eierskapet, på samme måte som i Norge på 1990-tallet, forvaltet av særskilte organer, 

institusjonelt atskilt fra politiske myndigheter: I Storbritannia gjennom UK Financial Investments (UKFI), i Irland 

gjennom National Asset Management Agency (NAMA) og i Danmark gjennom Finansiel Stabilitet A/S. 
881 I motsetning til på 1920-tallet, da innføring av bankreguleringer representerte et prinsipielt brudd med 

næringslivets frihet, er de nyliberale finansmarkedene regulert allerede i utgangspunktet, og disse debattene ble 
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en viss innstramming av de eksisterende (nyliberale) regelverkene når det gjaldt krav til 

soliditet/leverage, likviditet og risikoeksponering. Man har også forsøkt å gjøre finanssektoren 

selv ansvarlig for framtidige tap, med krav om finansiering av sikkerhetsfond og pålegg om 

omgjøring av gjeld til egenkapital i tilfelle kriser (såkalt bail-in).882 Forslagene ble bare delvis 

gjennomført. Det ble gjennomført en viss skjerping av kapitalkravene i Basel-reglene (Basel 

III), og ytterligere skjerping vil bli gradvis innført fram til 2020 (Basel IV). EU styrket 

tilsynssystemet og etablerte et overordnet organ for å overvåke systemrisiko (ESRB). 

Felles for disse tiltakene er at de ikke representerte noe brudd med det eksisterende 

nyliberale bankregimet. Reformene hadde i hovedsak som formål å gjøre finansinstitusjoner 

noe bedre rustet til å tåle framtidige tap i tilfelle finansielle kriser. Det ble ikke gjennomført 

reformer som vesentlig bidro til å redusere risikoen for oppbygging av ustabile gjeldsstrukturer 

(eller for vesentlig nedskalering av finanssektoren) – og dermed for framtidige bankkriser. 

Denne typen reformforslag har i hovedsak blitt effektivt blokkert av økonomiske 

interessegrupper.883 I USA ble forslag om å gjeninnføre viktige bestemmelser fra Glass 

Steagall-loven og begrensninger i bankenes egenhandel i finansmarkedene (den såkalte 

Volcker-rule) lagt til side.884 Det samme gjelder forslag om å begrense den ekstreme 

konsentrasjonen og oligopol-tilstanden i internasjonal finans, med tilhørende fravær av 

konkurranse og TBTF-problematikk.885 I det store og hele har alle de kriserammede 

megabankene tvert imot styrket sin posisjon, takket være redusert konkurranse og massiv 

                                                 
mer tekniske. Likevel er den underliggende konflikten den samme, mellom statenes interesse av stabilitet og 

bankene interesse av størst mulig handlingsrom. 
882 I Basel III-reglene (se BIS 2010) foreslås det bl.a. nye offentlige krisefond finansiert av bankene selv (noe som 

allerede er innført i bl.a. Sverige og Storbritannia). I Norge har Finanskriseutvalgets utredning (NOU 2011:1, kap. 

10.5.1) bl.a. foreslått at alle finansinstitusjoner pålegges en «stabiliseringsavgift» og begrunner den med at det skal 

bidra til å dekke bankens «implisitte statsgaranti». Avgiften foreslås innrettet slik at størrelsen gjøres avhengig av 

bankens risikoeksponering (som f.eks. i Sverige baseres på differansen mellom forvaltningskapital og 

egenkapital). Se også NOU 2011:1, f.eks. 11.2.2. Avgiften har ennå ikke blitt innført. 
883 Dette skyldes trolig dels motstand fra hegemoniske finansnasjoner som USA og Storbritannia, dels aktiv 

lobbyvirksomhet fra nasjonale finanslobbyer. Typisk i så måte er hvordan Obama-administrasjonens forslag til ny 

lovgiving ble kraftig utvannet i møte med Kongressen (Dodd-Frank Act). Det delvis statseide Citigroup og de 

andre bankene skal ha brukt 344 mrd. dollar på lobbyvirksomhet i 2009 (Johnson og Kwak 2010, 192; se også 

Kolb 2011, 260ff.). 
884 I Storbritannia er de viktigste forslagene fra Vickers-kommisjonen (2011) ennå ikke implementert, deriblant 

hovedkonklusjonen om at innskuddsbanker skal være vesentlig mindre eksponert for andre typer 

finansinstitusjoner/markeder. 
885 Ingen stater har gjort alvorlige forsøk på å hindre ytterligere konsentrasjon og langt mindre restrukturering med 

oppsplitting av de største bankene. Dette kan dels skyldes press fra bransjen, dels begrunnet frykt for å svekke den 

nasjonale finanssektorens konkurransesituasjon (jf. kapittel 4). I USA sørget Kongressen for at storbankene kan 

fortsette å vokse så lenge det skjer gjennom «organisk vekst» og ikke fusjoner. Det eneste som er skjedd i så måte, 

er særegne reguleringer innenfor EU av systemviktige banker, i første rekke strengere kapitalkrav. 
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overføring av statlig kapital og ubegrenset «gratis» likviditet fra sentralbankene (se f.eks. 

Ingham 2008, 245; Johnson og Kwak 2010, 153ff; Mirowski 2014).886 

Når det gjelder mer radikale strukturelle reformer på internasjonalt nivå, har dette knapt 

kommet på dagsorden, slik som beskatning av transnasjonale finanstransaksjoner, mulighet for 

vertslandet til å regulere nasjonale filialer av internasjonale selskaper, forbud mot ulike typer 

derivater og verdipapirisering, for ikke å snakke om begrensninger i internasjonale 

kapitalbevegelser eller omfattende global sanering av gjeld. Sanering av privat og offentlig 

gjeld vil være en viktig forutsetning for å skape nettopp den veksten i private og offentlige 

investeringer som må til for å overvinne krisa, men er naturlig nok noe bankene motsetter seg, 

og står dessuten i direkte motsetning til strategien om å styrke bankenes soliditet. 

Tvert imot ser fortsatt situasjonen innenfor OECD-området ut til å være slik at hensynet 

til styring med bankene er underordnet målet om å skape ny vekst i økonomien (for bl.a. å 

betjene sin egen gjeld), og der sterke private banker anses som en del av løsningen. Generelt 

gunstige vilkår for bankene betraktes inntil videre som et nødvendig middel for å øke 

veksttakten i økonomien. En videreføring av det rådende nyliberale bankregimet anses fortsatt 

å være i overensstemmelse med samfunnets «allmenne interesser». Bankene og resten av 

finanssektoren nyter dessuten godt av at pengepolitikken fortsatt er svært ekspansiv, der 

sentralbankene holder eksepsjonelt lave styringsrenter og omfattende bruk av såkalte 

kvantitative lettelser.887 Ingen stater har så langt forsøkt å anvende sin potensielle makt til å ta 

sterkere kontroll over bankene, og det vil sannsynligvis først skje dersom konsekvensene av 

ikke å gjøre det, framstår som åpenbart verre. 

b) Strukturell avhengighet 

Et viktig tema ovenfor (kapittel 7) var den norske statens strukturelle avhengighet av bankene, 

og jeg argumenterte for at denne var langt større innenfor det nyliberale regimet enn innenfor 

det klassisk liberale. Jeg pekte på flere strukturelle forhold som kan forklare den økte 

avhengigheten på 1990-tallet, og alle disse faktorene taler for at statenes avhengighet av 

                                                 
886 Tvert imot har krisa ført til at de gjenværende storbankene har fått eliminert en rekke konkurrenter og i flere 

land til at de største bankene har styrket seg ytterligere. De seks amerikanske storbankene økte sine markedsandeler 

fra 20 prosent til 50 prosent i tiåret før krisa, og andelen hadde i 2010 økt ytterligere til 65 prosent gjennom oppkjøp 

av konkursrammede konkurrenter (Johnsen og Kwak 2010). Slik sett var effekten av krisa den samme som i Norge 

både på 1920-tallet og 1990-tallet da utfallet ble en ytterligere konsentrasjon i banksektoren. 
887 Brukes som betegnelse på sentralbankenes praksis i kjølvannet av finanskrisa med å stimulere til økning i 

pengemengden ved å kjøpe opp eksisterende gjeldsbrev som stats- og virksomhetsobligasjoner fra banker og andre 

finansielle institusjoner. 
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bankene økte ytterlige utover 1990- og 2000-tallet og var blitt langt større ved utbruddet av den 

globale krisa enn den var i 1990. 

Den første faktoren var finanssektorens relative størrelse innenfor den nasjonale 

økonomien. Etter 1990-tallskrisa og fram til den globale finanskrisa foregikk det en 

sammenhengende og uvanlig kraftig vekst i finans- og banksektoren i hele OECD-området 

(Norge innbefattet). Mens de norske bankenes samlede forvaltningskapital i 1988 var 89 

prosent av Norges BNP, hadde det i 2008 økt til 133 prosent.888 I mange av de europeiske 

statene, og særlig de som ble rammet hardest av den globale krisa, var banksektoren betydelig 

større enn dette (se tabell 10.2):889 De britiske bankene var fem ganger større enn nasjonalt BNP 

og de danske mer en to og halv gang større.890 

 

 Norge 

1920 

Norge 

1988 

Norge 

2007 

Frankrike 

2007 

Danmark 

2007 

Storbrit. 

2007 

Irland 

2007 

Sveits 

2007 

Island 

2007 

Bankenes samlede 

forvaltningskapital 

i prosent av BNP 

 

103 

 

89 

 

133 

 

372 

 

397  

 

480 

 

631 

 

670 

 

880 

 

Tabell 10.4. Banksektorens relative størrelse i prosent av BNP. 

Kilder: SSB/Norges Bank; Rangvid (2013) (basert på Bankscope og Eurostat), tabell 8.1; NOU 2011:1, tabell 

8.2. Det kan være forskjeller i beregningsmåter kildene/landene imellom, men hovedbildet bekreftes også av 

andre kilder. 

 

Når det gjelder den andre faktoren, finanssektorens integrasjon med ikke-finansielle 

sektorer av økonomien, hadde den kraftige økningen av husholdningens gjeld på 1990- og 

2000-tallet stor betydning. Husholdningene i de fleste OECD-land var derfor minst like 

avhengige av bankene som de norske var forut for 1990-tallskrisa. De var også avhengige av 

fortsatt lavt rentenivå, og av at utlånsveksten fortsatte slik at boligprisene (som panteobjekter 

for lån) holdt seg oppe.891 Da krisa brøt ut, var hensynet til boligmarkedet åpenbart en viktig 

                                                 
888 Se tabell 10.2 nedenfor. Jeg var inne på at Norge tradisjonelt sett har hatt en relativt liten banksektor, men at 

den vokste kraftig på 1980-tallet og ytterligere etter 1990-tallskrisa (se kapittel 6).  
889 I en rekke andre europeiske land var altså bankenes vekst enda større enn i Norge og fra et i utgangspunktet 

høyere nivå. Irland og Spania var blant de landene med sterkest kredittvekst, der bankenes utlån til privat sektor 

ble omtrent fordoblet mellom 1998 og 2007. Men en kraftig vekst skjedde i de aller fleste stater, med Tyskland 

som et viktig unntak (se f.eks. Lane 2012). 
890 I USA har bankene alltid vært mindre, pga. et mer markedsbasert enn bankbasert kapitalmarked, men også her 

ble bankenes kapital relativt til BNP mangedoblet fra 1990 og fram til den globale krisa. 
891 Som nevnt var det de landene som hadde raskest vekst både i finanssektoren generelt, og særlig i 

eiendomssektoren, som ble hardest rammet av finanskrisa, slik som USA, Irland, Island, Storbritannia, Spania og 

Danmark. 
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grunn for myndighetene til å intervenere. I USA sto krisa i boliglånsmarkedet høyt på den 

politiske dagsordenen, og Fannie Mae og Freddie Mac var blant de få foretakene som raskt ble 

fullt nasjonalisert og de eneste som ikke ble raskt reprivatisert etter krisa. 

Den teknologiske utviklingen på 1990- og 2000-tallet har også bidratt til en ytterligere 

integrasjon mellom finansforetakene og resten av samfunnet (se f.eks. Mayes 2009a, 1004). 

Veksten i elektroniske betalingssystemer (og tilsvarende redusert bruk av kontanter) gir 

innskyterne mye enklere tilgang til kontoene, og gjør bankene tilsvarende mer avhengig av tillit 

for å unngå hurtig tapping av innskudd. Dersom det hadde oppstått systemiske tillitskriser, ville 

elektroniske betalingssystemer raskt brutt sammen, med potensielt enda mer dramatiske 

konsekvenser enn i 1991. 

En tredje faktor som bidrar til statens strukturelle avhengighet av finanssektoren, er 

konsentrasjonen i banknæringen. Også denne hadde tiltatt kraftig mellom 1990 og 2007, både 

i global målestokk og innad i hvert land. Gjennomsnittet for Europa var at de fem største 

bankene kontrollerte så mye som 60 prosent av samlet forvaltningskapital.892 De tre største 

bankenes forvaltningskapital som andel av BNP var gjennomgående mangedoblet siden 1990, 

aller tydeligst i Storbritannia med en økning fra 68 til 336 prosent og i USA fra 8 til 43 prosent 

(Johnsen og Kwak 2003; se også Demirgüc-Kunt og Huizinga 2010, tabell 3). Veksten var av 

et slikt omfang at de største bankene i mange land var på høyde med eller større enn vertslandets 

BNP.893 I etterkant av krisa identifiserte Financial Stability Board894 tretti bank- og 

forsikringsselskaper som systemnødvendige, i den forstand at de pga. størrelse og strukturell 

betydning representerte en global systemrisiko og burde underlegges internasjonalt tilsyn 

(Lybeck 2011, 318). (Jeg kommer tilbake til dette nedenfor under punkt c.) 

Konsekvensene for vertsnasjonene av konkurser i deres respektive storbanker var i 2008 

følgelig enda større enn i Norge under 1990-tallskrisa. TBTF-mekanismen så da også ut til å 

være erkjent av myndighetene og gjorde seg gjeldende under hele krisa. Storbankene ble uten 

unntak reddet av sine nasjonale regjeringer, og også i mindre banker var regelrette konkurser 

så godt som fraværende.895 Som jeg var inne på i kapittel 7.2, kan konkursen i Lehman Brothers 

ses som et naturlig eksperiment som bekrefter antakelsene som ligger til grunn for statenes 

                                                 
892 I Norge lå denne andelen på ca. 66 prosent, og der DNB alene kontrollerte ca. 40 prosent (NOU 2011: 84). 
893 Dette gjelder også for norske DNB. I 2007 var situasjonen slik: DNB forvaltningskapital tilsvarte 82 prosent 

av Norges BNP, UBS (Sveits) 484 prosent, RBS (Storbritannia) 126 prosent, Bank of Ireland 118 prosent, BNP 

Paribas (Frankrike) 104 prosent (Lybeck 2011, 320; og egne beregninger). 
894 FSB ble etablert i 2009 og er representert av sentralbanker og finansdepartementer i G20-landene, IMF, OECD 

m.fl. Sekretariatet er tilknyttet BIS i Basel. 
895 Unntaket er Island, der alle krisebankene ble avviklet, uten at innskyterne tapte penger, og staten etablerte nye 

banker. 
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TBTF-politikk, at banker av en viss størrelse er systemnødvendige.896 Denne konkursen viste 

dessuten at det ikke lenger bare er sammenbrudd i tradisjonelle innskuddsbanker (som forut for 

krisa var omfattet av sentralbankenes LoLR-ordninger og statlige innskuddsgarantier) som har 

ødeleggende konsekvenser for økonomien og for staten. Det gjelder også andre større 

finansinstitusjoner som investeringsbanker og forsikringsselskaper (AIG) (og i USAs tilfelle 

også store ikke-finansielle selskaper (GM, Chrysler m.fl.)). 

Den fjerde faktoren jeg diskuterte i forbindelse med de to norske krisene, var spørsmålet 

om økende systemisk integrasjon internt i bank- og finanssystemet. Kriser i enkeltbanker vil 

dermed lettere true stabiliteten i systemet som helhet, og gi statene enda sterkere grunner til å 

intervenere. Siden 1991 har denne integrasjonen åpenbart økt, ikke bare på nasjonalt nivå, men 

også innenfor de internasjonale finansmarkedene (Rogoff og Reinhardt 2009, 156). Jo mer 

bankene er avhengige av kortsiktige lån i det internasjonale interbankmarkedet, jo mer kan 

statene bli tvunget til å intervenere i kriser med internasjonalt opphav.897 Det som overrasket 

alle under den globale krisa, var nettopp hvordan, i global forstand, ubetydelige tap i det 

amerikanske subprime-markedet kunne destabilisere hele det globale finanssystemet og sette i 

gang globale kjedereaksjoner av til da ukjent omfang. 

Finanssektorens kraftige vekst gjorde også at andre former for avhengighet mellom 

staten og bankene (som var mer marginale i Norge i 1990) ble viktigere og ytterligere har bidratt 

til å endre styrkeforholdet i statenes disfavør. Dels har finanssektoren (den såkalte 

«finansindustrien») blitt langt viktigere som inntektskilde for staten i form av bl.a. 

arbeidsplasser og skatteinntekter.898 Dette var en av grunnene til at Storbritannia og USA, og i 

enda større grad Irland og Island, førte en bevisst politikk for vekst i finanssektoren. I USA 

vokste finanssektorens andel av BNP mellom 1985 og 2005 fra fire til åtte prosent (Turner 

2016, 21), og dens samlede profitter fra 18 prosent til nærmere 40 prosent av det samlede 

profittvolumet (Johnson og Kwak 2010). Ethvert tilløp til finanskrise vil derfor ikke lenger bare 

ha økonomiske konsekvenser for staten fordi det truer ikke-finansielle sektorer (svikt i 

                                                 
896 At det likevel kunne skje, skyldes sannsynligvis dels at amerikanske myndigheter undervurderte 

konsekvensene, dels at den politiske prisen for å redde banken (gitt det man visste om konsekvensene) var for høy 

(se avsnitt 9.6 nedenfor). Men mye tyder på at banken uansett ville blitt reddet hvis den hadde vært blant de aller 

største investeringsbankene (og ikke den fjerde største). 
897 Lehman Brothers var ikke en spesielt stor bank i internasjonal sammenheng, målt ut fra forvaltningskapital, 

men viste hvordan konkurser i dag kan spre seg ukontrollert. Men med 639 milliarder dollar i forvaltningskapital 

regnes likevel konkursen som verdens største gjennom tidene. 
898 En stor del av den økonomiske veksten bl.a. i Storbritannia og Irland på 2000-tallet ser også ut til å ha vært 

direkte knyttet til finanssektoren. Sektorens direkte bidrag til BNP vokste fra 4,9 prosent i 1980 til 8,3 prosent i 

2006 (Greenwood og Sharfstein 2013). Londons City sysselsatte i 2007 mer enn 400 000 personer 

(http://www.cityoflondon.gov.uk), og det mangedobbelte er avhengig av sektoren. 

http://www.cityoflondon.gov.uk/
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kapitaltilgang og betalingssystemer), men også mer direkte pga. næringens egen 

«realøkonomiske» tyngde. Det er derfor vanskelig for stater å se bort fra denne sektorens 

interesser når det gjelder f.eks. innføring av nye reguleringer (se nedenfor). 

Dels er det, slik mange har pekt på (se f.eks. Callinicos 2010; Lybeck 2011; Turner 

2016; Lapavitsas 2009; Norfield 2017), slik at den såkalte finansialiseringen av OECD-området 

siden 1990-tallet ikke bare er en vekst i finanssektoren i snever forstand, dvs. i banker og andre 

finansforetak. Det har også dreid som at alle andre typer økonomisk virksomhet i økende grad 

er innvevd i og avhengig av finansmarkedene, både ikke-finansielle foretak som opererer i disse 

markedene, offentlige institusjoner og husholdninger. Typisk i så måte er at den siste krisa også 

rammet forsikringsselskaper (AIG), kortselskaper (American Express), kommuner («Terra-

skandalen») og ideelle stiftelser (Harvard- og Yale-universitetene). Ikke minst har en økende 

andel av befolkningen i de fleste land (ikke minst store deler av den amerikanske 

arbeiderklassen) blitt direkte avhengig av den internasjonale finanssektoren gjennom ulike 

former for privat pensjonssparing der verdien av den vestlige verdens pensjoner rammes direkte 

i tilfelle kriser (Blackburn 2002).899 Disse fondene er blant de største aktørene i internasjonale 

finansmarkeder og var både en medvirkende årsak til krisa og et offer for den, og det er av 

avgjørende interesse for staten å intervenere ikke bare for å sikre bankinnskudd, men også for 

å holde oppe verdien av finansielle aktiva.900 

Denne finansialiseringen omfatter også statene selv. For det første gjelder det offentlige 

pensjonsfond som er investert i finansmarkedene. Det norske oljefondet (Statens pensjonsfond 

utland) har siden forrige norske bankkrise vokst fra nesten null til å bli verdens største offentlige 

fond og er blant de største globale enkeltaktørene i finansmarkedene.901 For det andre er statene 

avhengige av å finansiere sin økende gjeld gjennom de internasjonale markedene for 

statsobligasjoner.902 Statene er derfor direkte avhengige av ratingbyråenes vurderinger av de 

                                                 
899 Denne avhengigheten ble enda mer direkte med innføring av såkalte strukturerte spareprodukter, hvor 

sparemidler jekkes opp med banklån. 
900 Dette var en uttrykkelig målsetting for USAs intervensjoner i alle faser av krisa (se f.eks. Ferguson og Johnson 

2010). 
901 Fondet har siden forrige krise vokst fra null til en markedsverdi på 8 360 mrd. kroner (juli 2018). Siden 1990-

tallet har også Folketrygdfondet (fra 2006 Statens pensjonsfond Norge) i økende grad vært en investor i norske 

(og nordiske) finansmarkeder og direkte avhengig av utviklingen i finansmarkedene. Den første reformen i denne 

retningen ble innført nettopp i 1991. Den norske statens sårbarhet for finansiell ustabilitet viste seg da oljefondet 

i 2008 fikk en «negativ avkastning» på 23 prosent tilsvarende 633 mrd. (Norges Bank). Norske borgere er 

imidlertid i mindre grad direkte avhengige av kursutviklingen enn i de fleste andre land, fordi norske 

pensjonsutbetalinger pr. i dag ikke er gjort direkte avhengige av fondenes størrelse. 
902 Som bl.a. Streeck (2014) har understreket betydningen av, har OECD-statenes gjeldsnivå gjennomgående økt 

kraftig etter den globale krisa. Dessuten har statene i økende grad valgt å finansiere sine budsjetter med underskudd 

gjennom utstedelse av statsobligasjoner framfor å låne i sine sentralbanker. 
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enkelte statenes tapsrisiko, og større bankkonkurser kan lett føre til nedgradering og økende 

renteutgifter på statsgjeld (Streeck 2014) (se nedenfor).903 

I sum tyder alt dette på at banksektoren har fått en enda viktigere rolle i de fleste 

nasjonaløkonomiene enn tilfellet var i Norge på 1990-tallet, og at statenes avhengighet av 

bankene hadde økt tilsvarende (jf. mekanisme i ovenfor). De negative konsekvensene av 

konkurser (eller offentlig administrasjon/avvikling) av enkeltbanker var enda større enn tilfellet 

var i Norge under 1990-tallskrisa. Statenes «objektive interesse» av, eller med andre ord: «dens 

strukturelle tvang» til, å intervenere med alle tilgjengelige ressurser var altså minst like stor. 

c) Statlig kapasitet og krisehåndtering 

En annen viktig problemstilling i analysen av de to norske krisene var betydningen av statens 

kapasitet til å intervenere. Hvilken rolle spilte dette under den globale krisa? Også her ser vi 

liknende sammenhenger som under de to norske krisene. Men som vi skal se, er det også noen 

avgjørende forskjeller. 

Likheter: Som i Norge på 1990-tallet fant krisene i 2007–10 sted innenfor stater preget 

av et nyliberalt finansregime. Et avgjørende kjennetegn ved disse, til forskjell fra det klassisk 

liberale bankregimet på 1920-tallet, er velfungerende effektive statsapparater med stor 

finansiell kapasitet, effektive overvåkingsorganer og politisk-administrative 

styringsapparater.904 I utgangspunktet skulle man derfor anta at de berørte statenes evne til å 

håndtere disse bankkrisene var like stor som i Norge på 1990-tallet. 

Samtidig viste analysen av de to norske krisene (kapittel 8.2) at forskjeller i 

statskapasitet ikke hadde avgjørende betydning i de innledende fasene (omslagsfasen). Den 

nyliberale norske staten på 1990-tallet var i denne fasen langt på vei like avmektig som den 

klassisk liberale på 1920-tallet. Jeg forklarte dette på bakgrunn av strukturell atskillelse mellom 

staten og bankene som gjelder for liberale bankregimer, der myndighetene har begrensede 

muligheter til å forhindre de boblemekanismene som ligger til grunn for krisene. 

Denne samme avmakten så også ut til å gjelde for de aktuelle statene i perioden 2006–

2007, etter at de første krisetegnene viste seg, og fram til sammenbruddet i 2008. Dels var det 

vanskelig for de ansvarlige myndighetene å vurdere i hvilken grad de finansielle strukturene 

var stabile og hvor stor risikoen var for en systemkrise. Det ble (som i Norge i 1988–90) 

                                                 
903 Det samme gjelder økende statsgjeld pga. utgifter til krisehåndtering, se nedenfor. 
904 Island er et unntak, der finanssektoren ble liberalisert uten at det fantes helt grunnleggende tilsyns- og 

styringsfunksjoner (se f.eks. Mjøset 2011; Wade og Sigurgeirsdottir 2010). 
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åpenbart gjort alvorlige feilvurderinger, men banksystemet framsto også lenge som mye mer 

solid enn det faktisk var, og det er vanskelig å se at myndighetene kunne forutsett den 

kommende systemkollapsen.905 I likhet med under den norske krisa var det imidlertid også slik 

at selv med bedre risikovurderinger hadde myndighetene i denne fasen, når bankenes tap 

allerede hadde begynt å øke dramatisk, begrensede muligheter til å intervenere. Sentralbankene 

og tilsynsmyndigheter kunne lette situasjonen (gjennom rentekutt, likviditetstilførsel og 

brannslukking i én etter én av krisebankene), men de kunne uansett gjøre lite med de finansielle 

kontraktene (boliglån, derivatkontrakter) som allerede var inngått i boblefasen, og bygge ned 

de ustabile gjeldsstrukturene som allerede var etablert, og som gikk mot et sammenbrudd.906 

Samtidig var det et hovedpoeng ovenfor (kapittel 8.3) at statens kapasitet var avgjørende 

i det øyeblikket man sto overfor en systemkrise (sammenbruddsfasen). Den nyliberale norske 

statens mobilisering av overvåkings-, politisk-administrative og finansielle ressurser gjorde at 

1990-tallskrisa fikk små ringvirkninger utenfor finanssektoren. De statlige ressursene som var 

tilgjengelige under den globale krisa (enten for statene hver for seg, samordnet eller ved hjelp 

av IMF), var gjennomgående minst like store, og var en viktig forutsetning for å hindre et 

finansielt sammenbrudd i de berørte statene. 

For det første lyktes man nesten uten unntak å hindre bankpanikk og tapping av 

innskudd. Det ble dels forhindret av massiv likviditetstilførsel av sentralbanken (direkte eller 

indirekte statlig) i et enormt mye større omfang (relativt til statenes BNP) enn i Norge under 

1990-tallskrisa. Til forskjell fra den gangen spilte også statlige innskuddsgarantier en helt annen 

rolle. Noen stater innførte ekstraordinære ubegrensede garantier for alle bankinnskudd (og til 

dels også for bankenes kreditorer), først Irland og Hellas og deretter Danmark, Tyskland, 

Østerrike, Ungarn, Slovenia og Slovakia (Lybeck 2011, 197). I Europa var det, i likhet med i 

Norge på 1990-tallet, nesten ingen tap av bankinnskudd under krisa 2007–10, og tapene i USA 

var også små.907 De bankene som likevel ble rammet av tilløp til bankpanikk, ble nasjonalisert 

                                                 
905 De fleste regjeringer baserte politikken på såkalte «inflasjonsmål», og de vanlige prisindeksene viste hele tida 

stabile priser, fordi økning i formuesprisene i liten grad ble tatt hensyn til. Dels skyldtes det at regelverket var 

mangelfullt. Reguleringsmyndigheter stolte på stabilitetsindikatorer (FSI) som ikke ga noe riktig bilde av økende 

risiko, dels pga. bevisst manipulasjon fra bankenes og private ratingbyråers side, slik at finansinstitusjonene hver 

for seg framsto som langt mindre utsatt enn det som var tilfellet. 
906 Analysene av de to norske krisene peker på at staten neppe kunne forhindret verken finansboblene eller de 

påfølgende sammenbruddene, men at en annen politikk kunne gjort utslagene mindre. Det samme ser ut til å gjelde 

for den globale krisa. 
907 I USA forekom tap for usikrede innskudd og lån, men i oktober 2008 utvidet FDIC innskuddsgarantiene til 

250 000 dollar pr. innskyter pr. bank, og innførte også enkelte ubegrensede garantier. Det eneste eksemplet på at 

tap av bankinnskudd var større i omfang under krisa i Europa, er i forbindelse med den såkalte troikaens (EU-

kommisjonen, ECB og IMF) redningsaksjon under bankkrisa på Kypros i 2012–13, da usikrede innskudd måtte ta 

et tap på 40 prosent. Det har vært hevdet at dette var politisk mulig fordi det i hovedsak rammet russiske innskytere. 
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(f.eks. britiske Northern Rock) eller satt under offentlig administrasjon (f.eks. amerikanske 

IndyMac og WaMu).908 

For det andre når det gjelder den omtalte globale likviditetskrisa i oktober (et problem 

man ikke sto overfor i Norge på 1990-tallet), lyktes sentralbankene gjennom en rekke helt 

eksepsjonelle tiltak også å stoppe den. Sentralbankene overtok her for en periode mange av de 

private bankenes ordinære funksjoner: «they virtually came to replace interbank markets» 

(EEAG 2009, 91). De opptrådte ikke lenger bare som «lenders of last resort», men også som 

«market makers of last resort».909 De overnasjonale organene IMF, Verdensbanken og BIS – 

og i EU-området den Europeiske sentralbanken ECB – ga gigantiske kriselån, og i noen grad 

dreide det seg også om koordinerte aksjoner sentralbankene imellom, bl.a. gjennom avtaler med 

The Fed som ga direkte tilgang til lån i dollar. Det var også tett kontakt mellom en rekke 

regjeringer (både uformelt og formalisert innenfor G7 og EU) for å koordinere tiltak som var 

på høyde med globaliseringen av krisa.910 Dette er det nærmeste man kom noe som kan likne 

tiltak på vegne av den «globale totalkapitalens interesser». 

For det tredje gikk samtlige regjeringer inn med enorme summer for å redde insolvente 

banker. Som under de to norske krisene dreide det seg om enorme utlegg over offentlige 

budsjetter. Bare det såkalte TARP-programmet («Troubled Assets Rescue Program») i USA 

(se nedenfor) høsten 2008 hadde en ramme på 700 mrd. dollar, som tilsvarte fem prosent av 

USAs BNP. 911 Store deler av dette beløpet gikk til de gjenværende storbankene (Citigroup, 

Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley og Wells Fargo), og deretter ytterligere 20 mrd. 

(og 300 mrd. i garantier) til den største av disse, Citigroup.912 For de statene som var rammet 

hardest, var kapitaloverføringene til de krisebankene (som andel av BNP) det mangedobbelte 

av i Norge på 1990-tallet (se tabell 10.3). Hel eller delvis nasjonalisering av banker fant sted 

                                                 
908 Men frykten var der, og i USA ble det rapportert om kraftig økning i etterspørsel etter safer for private hjem! 
909 Som nevnt (kapittel 4) tredoblet f.eks. The Fed sin balanse fra 2007 til 2010. 
910 Blant de mer uformelle kontaktene er finansminister Paulsons tette kontakt med kinesiske myndigheter, bl.a. 

en direkte henvendelse (på vegne av president Bush) til Kinas visestatsminister Wang for å skaffe kinesisk kapital 

til kriserammede Morgan Stanley (Sorkin 2009, 469–70). 
911 Forut for dette har vi The Feds overtakelse av Fannie Mae og Freddie Mac (der kostnadene passerte 1000 mrd. 

dollar eller ca. åtte prosent av USAs BNP) og AIG i september 2008, som i realiteten var en gigantisk 

nasjonalisering til flere hundre mrd. dollar. De totale bruttokostnadene til redningspakkene (inkl. garantier, lån, 

støttekjøp) har også blitt beregnet til så mye som 12 800 mrd., tilsvarende 90 prosent av USAs BNP (se Skarstein 

2012). 
912 Og slik fortsatte det utover våren 2009, med 20 mrd. til Bank of America, stadig ny tilførsel av likviditet til 

bankene og statlig kapital for å dekke ytterligere tap i AIG og GSE-ene. Hovedprinsippet var at staten ikke skulle 

gå inn som ordinær eier. Selv etter at regjeringen i oktober ble tvunget til å skifte strategi og gå over til direkte 

kapitaltilførsel til storbankene, dreide det seg fortsatt om kompensasjon i form av preferansekapital uten 

stemmerett (se Lybeck 2011, 265ff; Kolb 2011, 109ff.). Se diskusjon av dette nedenfor. 
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bl.a. i Irland, Island, Storbritannia, Danmark, Nederland, Italia, Tyskland, Østerrike og 

Spania.913 

Som det går fram av tabell 10.3, var disse overføringene relativt større enn under den 

norske 1990-tallskrisa. Dette blir enda tydeligere hvis man også regner med de 

sentralbanklånene og garantiene (som ofte var rene gavepakker) som hadde enorm betydning i 

2007–10 – til forskjell fra Norge på 1990-tallet.914 Medregnet disse, er de offentlige kostnadene 

beregnet til ca. 20–25 prosent av BNP i USA, Storbritannia, Nederland og Belgia, og til hele 

40 prosent for Irland (se Grossman og Woll 2014; Kolb 2011, 261ff.).915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
913 Som vi skal se nedenfor, var det store forskjeller i hvordan aksjonærer og usikrede kreditorer ble behandlet. 
914 Lån og garantier er utelatt fra tabell 10.2 fordi det har vært vanskelig å finne pålitelige tall for de to foregående 

krisene. Lybeck (2011, 265) har imidlertid beregnet den gjennomsnittlige samlede likviditets- og soliditetsstøtten 

for EU-statene til 33 prosent av samlet BNP. 
915 Grossman og Woll (2014) bygger her på data fra EU-kommisjonen (2009), BIS (2009) og Eurostat (2009, 

2011). Hvis man inkluderte de faktiske beløpene som ble bevilget, og ikke bare de som faktisk ble brukt, dreier 

det seg om 40–50 prosent av BNP i Storbritannia og Nederland, og 90–100 prosent i Belgia og i USA. Den danske 

regjeringen stilte til disposisjon en svimlende sum tilsvarende 260 prosent av Danmarks BNP, hvorav en 

forsvinnende andel kom til anvendelse (Rangvid et al. 2013). Det norske finansfondet (2009) hadde en ramme på 

50 mrd. (ca. 2,5 prosent av BNP), men bare 4,1 mrd. ble utbetalt til bankene (Finanstilsynet 2009). 
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Tabell 10.5. Den norske statens støtte under tidligere bankkriser og utvalgte staters støtte 
under siste krise. 

Kilder: IMF, Laeven og Valencia (2012), Lybeck (2011) og andre kilder (se nedenfor). 

 

(1) Høyre kolonne er der ikke annet er angitt, er basert på Laeven og Valencia (2012). 

(2) Beregning basert på Engebretsen (1939, 150). 
(3) Sandal (2004) har beregnet det til 2,9 prosent (jf. tabell 8.3.3). 

(4) Lybeck (2011, 269). Inkludert statlig kapital til GSE-ene og AIG (som formelt ble gitt via The Fed) er 

andelen anslått til 11 prosent (Lybeck 2011, 270–71). 

(5) Oppdaterte tall fra National Audit Office fra mars 2011 tyder på en andel på 7,5 prosent. 

(6) McGowan (2011) (OECD). 

(7) Economic Survey, Iceland (OECD 2011) oppgir 42 prosent. 

(8) Det offentlig oppnevnte Rangvid-utvalget (Rangvid 2013) har senere beregnet det til 2,7 prosent. Fire av 

bankene var relativt store, de øvrige i hovedsak svært små sparebanker. 

(9) Stortinget bevilget 50 mrd. NOK til etableringen av Statens finansfond for å styrke kjernekapitalen i norske 

banker, men kun 4,1 mrd. av disse kom faktisk til anvendelse (Finanstilsynet 2010). 

 

Betydningen av statlige ressurser for intervensjon bekreftes også av at det var statene 

med høyest administrativ og finansiell kapasitet som taklet krisa best. USA, Storbritannia, 

Danmark og Nederland ble hardt rammet, men lyktes likevel relativt godt med å stabilisere både 

bankene og resten av økonomien. På motsatt side har vi relativt svakere stater, slik som Irland, 

Hellas og Portugal, der krisa fortsatte lenger og fikk langt verre ringvirkninger. 

Gjennomgående var det altså slik at de involverte statene mobiliserte relativt minst like 

store ressurser som i Norge under 1990-tallskrisa. Til tross for det globale omfanget lyktes man 

også langt på vei med å stoppe den typen ødeleggende kjedereaksjoner og sammenbrudd i 

 Utvidede innskuddsgarantier Statlige overtakelse av 
krisebanker 

Kapitaltilførsel over 
off. budsjetter i 
prosent av BNP1  

Norge 1920–28 Ingen ingen 2,32 

Norge 1988–93 Ingen Tre av fire største banker 2,73  

2007–10:    

USA Beløpsgrenser hevet Kun preferanse-kapital 4,84 

Storbritannia Alle innskudd Full overtakelse av to mindre 

banker. 84 prosent eierandel  

i verdens største bank RBS 

8,85 

Irland  Alle innskudd og alle kreditorer i 

de største bankene 

Nasjonalisering eller statlige 

eierandeler i de tre største 

40,76 

Island Alle innskudd (men ikke i 

utenlandske filialer) 

Statlig overtakelse og 

rekonstruksjon av de tre 

dominerende bankene. 

44,27 

Danmark Alle innskudd og alle kreditorer 

(men delvis finansiert av 

bankene selv) 

11 banker overtatt av staten, 

hvorav tre middels store 

4,58 

Norge Ingen endringer. ingen 0,39 
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finanssystemet som preget klassisk liberale kriser, slik som under den norske 1920-tallskrisa. 

En viktig grunn var at statene hadde kapasitet (og, som vi skal se, politisk vilje) til å intervenere 

på måter som brøt med liberale skiller mellom stat og marked og som brøt med «vanlig 

markedslogikk» – det jeg har kalt metakapasitet: Det bekrefter teorien om at nyliberale stater 

har en evne til å gripe inn og endre «spillereglene» og funksjonsmåten i finansmarkedene 

gjennom en rekke ekstraordinære intervensjoner. Dels flyttet de grensene mellom staten og 

finansmarkedene, mellom privat og offentlig ansvar, bl.a. ved å påta seg til dels svært 

omfattende gjelds- og eierforpliktelser i bankene. 

Forskjeller: Statenes evne til å håndtere en systemkrise var imidlertid i andre 

sammenhenger relativt svakere enn den var i Norge på 1990-tallet. Når vi ser på 

ringvirkningene av bankkrisene i 2007–2010, deres konsekvenser for de berørte økonomiene, 

var disse av et helt annet omfang. Mens de norske myndighetene i 1991–93 langt på vei lyktes 

med å isolere krisa til finanssektoren, hadde den globale krisa i lang tid etterpå ødeleggende 

virkninger for de nasjonale økonomiene og verdensøkonomien. Jeg pekte på hvordan den 

norske staten lyktes med å sosialisere bankenes tap og hindre selvforsterkende mekanismer, og 

at den på denne måten fungerte som det jeg kalte en stabiliserende «buffer» mellom bankene 

og samfunnet. Selv under de verste åra av krisa var den økonomiske utviklingen stabil, og 

veksten tiltok raskt allerede året etter, og statens finansielle situasjon var nesten uendret.916 Den 

globale finanskrisa utløste derimot (eller markerte begynnelsen på) en kraftig nedgangsperiode 

i hele verdensøkonomien.917 Den var også opphavet til en langvarig statsfinansiell krise 

(eurokrisa) som har hatt enorme konsekvenser for den økonomiske og politiske utviklingen, 

særlig i Europa. Begge disse ettervirkningene av krisa preger fortsatt (i 2017) hele 

verdensøkonomien.918 

Disse enorme realøkonomiske konsekvensene av krisa har delvis å gjøre med selve det 

globale omfanget og med andre økonomisk-strukturelle forhold (vekstrater, statsfinanser osv.), 

som det ikke er plass til å diskutere her. Hvis vi imidlertid holder oss til temaet her, statenes 

håndtering av kriser i nasjonale banksystemer, er det særlig konsekvensene av bankenes enorme 

                                                 
916 Det samme gjelder for de andre nasjonale bankkrisene på 1980- og 90-tallet (i USA, Sverige, Finland og 

Danmark) med unntak av Japan.  
917 Selv om Norge var blant de OECD-landene som slapp lettest unna, førte krisa like fullt til negativ vekst i 

fastlands-Norge på ca. 1,5 prosent i 2009 (SSB). Til og med under den dramatiske perioden med bankkrise i Norge 

i 1923 og 1924 var det ingen nedgang i Norges BNP, men en vekst på 2,7 prosent i 1923 og nullvekst i 1924 (SSB). 
918 Barry Eichengreen (2015) har i sin sammenlikning av den politiske håndteringen av den store depresjonen på 

1930-tallet og den siste krisa pekt på nettopp dette. Til forskjell fra 1930-tallet lyktes man i å stabilisere 

finanssektoren, men når det gjaldt å snu den realøkonomiske utviklingen, var situasjonen omvendt. 
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vekst som er interessant. Dette la i seg selv grunnlaget for nye typer kausale prosesser, med 

negative uintenderte konsekvenser, sammenliknet med den norske 1990-tallskrisa. 

Som nevnt hadde bank- og finanssektoren i de landene som ble rammet hardest av den 

globale krisa, endret seg i forhold til i Norge på 1990-tallet. En viktig årsak til dette var at 

bankene (sammenliknet med i Norge både i 1920 og 1990) i et helt annet omfang opererte på 

tvers av landegrenser. Når det gjaldt å håndtere soliditetskriser i disse bankene, var disse (på 

samme måte som ved den globale likviditetskrisa i 2008) derfor også vanskelige å håndtere for 

de enkelte statene hver for seg (Borio 2010). Dette ble ikke minst tydelig i tilfellet Lehman 

Brothers. Dersom man skulle lykkes med en kontrollert avvikling av denne typen banker, ville 

det krevd et utstrakt samarbeid mellom alle statene der banken har datterselskaper.919 

Problemet er ikke mindre i de tilfellene der det dreide seg om utenlandske filialer, særlig når 

det gjelder innskuddsbanker. Dagens regelverk (bl.a. i EU) er at det er landet der banken er 

registrert, som står med ansvaret, og det kan oppstå enorme problemer dersom denne staten 

ikke er i stand til å garantere for disse innskuddene i tilfelle bankkriser (Mayes 2009a).920 

Uavhengig av dette var imidlertid også selve størrelsen på en rekke av krisebankene et 

langt større problem enn i Norge på 1990-tallet. Banksektoren i flere av landene hadde i 

mellomtida flerdoblet sin størrelse, og hadde vokst til det dobbelte eller mer av hjemlandets 

BNP.921 Mange av krisebankene hadde hver for seg en forvaltningskapital på størrelse med sine 

respektive hjemstater. Selv om bankenes samlede tap målt som andel av utlån gjennomgående 

                                                 
919 Mens amerikanske reguleringsmyndigheter sørget for at Lehmans amerikanske megleravdeling ble holdt 

gående for å hindre kortsiktig kaos, ble tilsvarende avdelinger i resten av verden umiddelbart stengt av respektive 

nasjonale myndigheter, noe som bidro sterkt til det sammenbruddet som fulgte (se f.eks. Sorkin 2009). 

Redningsaksjonen mot AIG viser noe liknende (men med motsatt fortegn): Formålet med den amerikanske 

sentralbankens overføringer til AIG var å hindre spredning til de amerikanske storbankene, men store deler av 

støtten bidro samtidig til å redde selskapets internasjonale motparter, bl.a. tyske, franske og britiske banker 

(Lanchester 2010, 62) – til alt hell for disse statene. 
920 Et velkjent tilfelle er striden mellom Island og Storbritannia/Nederland om hvem som skulle dekke tapte 

innskudd i nettbanken Icesave, eid av den konkursrammede islandske Landsbanki. Icesaves utenlandsvirksomhet 

hadde 300 000 innskytere (like mange som innbyggere på Island) med innskudd på 4,8 milliarder pund (2/3 av 

Islands BNP) (Mayes 2009a). Norske myndigheter, på sin side, gikk til det ekstraordinære skritt å garantere for 

alle innskudd i den norske filialen av islandske Kaupthing, som formelt lå utenfor garantiordningen (NOU 2011:1, 

65). 
921 De sveitsiske bankenes forvaltningskapital tilsvarte i 2016 475 prosent av sveitsisk BNP. 
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var mindre enn under den norske 1990-tallskrisa,922 ser vi av tabell 10.1. at tapenes andel av 

BNP likevel var langt større.923 

Bankenes tap fikk derfor langt større konsekvenser, ikke bare for de nasjonale 

økonomiene (og for verdensøkonomien), men også for den finansielle posisjonen til de statene 

som ble tvunget til å redde dem.924 Selv når vi ser bort fra sentralbankenes likviditetsstøtte og 

nøyer oss med kapitaltilførsel over offentlige budsjetter, nærmet kostnadene for mange staters 

del (USA, Storbritannia, Island, Irland, Nederland og Belgia) seg svimlende 10 prosent av BNP, 

og overskred dermed grensene for mange av statenes finansielle kapasitet. De tre norske 

storbankene som ble nasjonalisert i 1991–93, hadde en samlet forvaltningskapital tilsvarende 

45 prosent av Norges BNP, og statens kostnader til rekapitalisering utgjorde bare ca. 0,8 prosent 

av BNP. Til sammenlikning hadde Storbritannias (og verdens) største bank, Royal Bank of 

Scotland (RBS), da den var nær konkurs i 2008, alene en forvaltningskapital nesten på høyde 

med det britiske BNP (og hadde 160 000 ansatte). Den britiske regjeringens overføringer til 

RBS utgjorde alene nærmere fire prosent av BNP (og i tillegg kom det mangedobbelte i 

innskuddsgarantier, lån fra sentralbanken osv.) (Lybeck 2011, 261). Vi kan her snakke om at 

megabankene ikke bare er too big to fail, men også too big to save.925 

Full nasjonalisering av banker av denne størrelsen er derfor er langt vanskeligere enn 

tilfelle var i Norge (og Sverige) på 1990-tallet. Dersom statene fullt ut skulle overtatt slike 

banker, kunne konsekvensen blitt en flerdobling også i statenes gjeldsbyrde. Dette er ifølge 

Lybeck (2011, 226) den viktigste grunnen til at RBS ikke ble fullt nasjonalisert. 

Nasjonaliseringen av den i britisk sammenheng relativt lille banken Northern Rock (verdens 

85. største) førte til at Storbritannias gjeldsgrad økte fra 37 til 45 prosent av BNP, og RBS var 

mer enn 20 ganger større enn denne. Dersom den amerikanske staten formelt hadde tatt over 

Fannie Mae og Freddie Mac,926 og deres samlede gjeld (5 000 mrd. dollar) hadde inngått i USAs 

                                                 
922 Riktig nok har den norske finanssektoren historisk sett vært liten relativt til norsk økonomi, men også de norske 

bankenes samlede forvaltningskapital vokste kraftig, til omtrent halvannen gang Norges BNP i 2008. Til 

sammenlikning var denne andelen langt lavere i 1922 (138 prosent), på tross av utlånsboomen de foregående årene 

(1914–20). Den norske 1990-tallskrisa ble dessuten etterfulgt av en nasjonal og internasjonal oppgangsperiode, 

der utlånstapene i de nasjonaliserte bankene raskt flatet ut og der statens inntekter økte. 
923 Dette gjelder særlig 1990-tallskrisa. Krisa på 1920-tallet (jf. kapittel 7) var derimot større enn det 

prosentandelen av BNP indikerer, fordi den norske staten i mellomkrigstida var langt svakere relativt til økonomien 

som helhet. 
924 I denne forstand likner krisa mer på de store finanskrisene i 1907 og på 1930-tallet (se f.eks. Lybeck 2011, 

171ff; Eichengreen 2015). 
925 Dette er potensielt et enda større problem for små stater med en stor banksektor, slik som Irland, Nederland og 

Sveits. Jf. her uttrykket: «Storbankene lever internasjonalt, men vender tilbake til hjemlandet når de står i fare for 

å dø.» 
926 Deres samlede utlånsvolum i 2008 tilsvarte 40 prosent av USAs BNP. 
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statsgjeld, ville denne økt med 50 prosent (Lybeck 2011, 226).927 Dette er hovedgrunnen til at 

statusen til disse fortsatt er uavklart på liknende måte som de japanske storbankene på 1990-

tallet (såkalte zombie-banker som drives videre til tross for negativ egenkapital). 

Men på tross av dette er det åpenbart at mange av de aktuelle statene ville ha tjent 

økonomisk på å gå lenger i å sikre seg eierandeler i krisebanker. Sannsynligvis kunne man, hvis 

det hadde vært politisk vilje til det, i flere tilfeller gjort som Norge i 1991 og tvangsnedskrevet 

privat aksjekapital til null (jf. kapittel 8.3 ovenfor). Noe av årsaken kan være at den norske 

staten i 1991 (sammenliknet med de kriserammede statene i 2007–10) hadde større 

administrativ og symbolsk kapasitet til å gjennomføre en slik operasjon (se nedenfor punkt d). 

Men uavhengig av dette ville denne typen nasjonalisering uansett vært vanskeligere enn under 

den norske 1990-tallskrisa. Dette skyldes blant annet den enorme veksten i bankenes langsiktige 

obligasjonsgjeld. I hvilken grad denne typen gjeld skulle slettes ved statens overtakelse, var et 

juridisk vanskelig spørsmål. Muligheten til å tvinge gjennom en såkalt bail-in, ved å omgjøre 

gjeld til aksjekapital, var heller ikke avklart.928 Dette likner mye på spørsmålet (jf. kapittel 8) 

om sanering av de norske bankenes såkalte ansvarlige lånekapital i 1991. De ellers så sterke og 

effektive norske myndighetene vek tilbake fra å utfordre eierne av denne typen «hybridkapital», 

fordi de var beskyttet av såkalte default-klausuler (som kunne utløst langvarige rettsprosesser). 

Man var dessuten redd for konsekvensene for norske bankers framtidige lånemuligheter i 

internasjonale finansmarkeder (Lie og Venneslan 2016, 470–71).929 Denne strukturelle 

avhengigheten av globale finansmarkeder har siden 1991 blitt langt sterkere. I tillegg kommer 

det at krisa i 2007–10 var mye dypere og mer langvarig enn i Norge på 1990-tallet. Det ville 

derfor uansett gått betydelig lenger tid fra en nasjonalisering til man kunne fått pengene tilbake 

gjennom reprivatisering (eller forvente stabile eierinntekter). 

I sum førte altså veksten i bankenes relative størrelse til at den globale krisa ble en 

enormt mye større finansiell belastning for berørte statene enn den norske 1990-tallskrisa. I så 

måte liknet situasjonen mer på den i Norge på 1920-tallet. Som jeg var inne på ovenfor (kapittel 

                                                 
927 Det synes klart at dersom noen av storbankene f.eks. i Sveits (UBS er fem ganger større enn Sveits’ BNP, Credit 

Suisse nesten tre ganger) eller Luxembourg hadde fått problemer, ville det vært hinsides disse statenes finansielle 

kapasitet å redde dem. Men gitt disse bankenes globale betydning er det, til forskjell fra under krisa i Irland og på 

Island, lite sannsynlig at oppgaven blir overlatt til statene selv. 
928 Regjeringen i Irland valgte å garantere for alle typer bankgjeld, noe som bidro sterkt til at den irske staten ble 

sittende med en regning tilsvarende fire ganger BNP (McGowan 2011). Den islandske staten tok derimot sjansen 

på å slette bankenes obligasjonsgjeld, men innførte også kapitalkontroll. Islands strategi hadde som forutsetning 

at landet sto utenfor eurosonen, og at den islandske staten samtidig (til forskjell fra Irland) ga opp ambisjonen om 

å beholde sin posisjon i internasjonale finansmarkeder. 
929 Med regelverk som kom på plass etter den globale krisa, ville man muligens forsøkt å omgjøre denne gjelden 

til aksjer, såkalt bail-in. 
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4.4), kan dette ses som eksempel på en annen type mekanisme som følger den strukturelle 

motsigelsen mellom staten og bankene, at selve krisehåndteringen i neste omgang produserer 

selvundergravende effekter for staten. Tiltak for å fremme akkumulasjon på kort sikt har her 

negative effekter på akkumulasjonen på lengre sikt, og, som en følge av dette, konsekvenser 

for de nasjonale statsfinansene (til forskjell fra de minimale effektene bankstøtten på 1990-tallet 

hadde på norske budsjetter og norsk statsgjeld). 

Slike prosesser rammet mange av de kriserammede statene i 2007–10: Selv om man 

hadde kapasitet til å avverge både den akutte likviditets- og den påfølgende soliditetskrisa, bidro 

disse aksjonene i neste omgang til en kraftig økning av statenes gjeldsbyrde, som var svært høy 

i utgangspunktet. De fleste OECD-statenes finansielle stilling var allerede kraftig svekket etter 

flere tiår med skattekutt, kombinert med svak vekst (se f.eks. Streeck 2014).930 Gjelden økte 

ytterligere som en konsekvens av den økonomiske krisa som fulgte i kjølvannet av finanskrisa, 

med reduserte skatteinntekter og økte sosiale utgifter. 

I perioden 2007–10 økte OECD-statenes gjennomsnittlige offentlige gjeld med 26 

prosentpoeng til 97 prosent av BNP (OECD 2012).931 Selv om størstedelen av den statlige 

gjeldsveksten skyldtes ulike stimuleringstiltak, økte sosiale utgifter og fallende skatteinntekter, 

var også de direkte kapitaloverføringene til bankene en viktig faktor (EEAG, 2010). For EU-

landenes del er disse utgiftene beregnet til svimlende 30 000 mrd. NOK eller ca. 33 prosent av 

BNP i 2009 (Lybeck 2011, 265). (Disse tallene er høyere enn i tabell 10.3, fordi også mer 

indirekte overføringer er tatt med.) Konsekvensen for Storbritannia ble nesten en dobling av 

statsgjelden i denne perioden, og for Irland nesten en firedobling (OECD 2012). Motsigelsen 

mellom staten og bankene fikk her den ironiske konsekvensen at de reddede (bankene) truet 

med å trekke ned sine egne redningsmenn (statene) (Ingham 2008, 246). 

Statene kunne riktig nok ha økt skattene for å kompensere for bailout-kostnadene, men 

dels var dette politisk upopulært (og ville undergrave legitimiteten), dels ville økte skatter (uten 

økt offentlig forbruk) bidra til ytterligere økonomisk nedgang (undergrave akkumulasjon). 

Statene (særlig innenfor eurosonen) møtte isteden gjeldsveksten med omfattende budsjettkutt 

som også bidro til å svekke den demokratiske oppslutningen om de til enhver tid sittende 

regjeringene (se f.eks. Hübner 2013).932 (Se nærmere drøfting under punkt d.) Disse 

                                                 
930 Dette kan knyttes til strukturelle prosesser som går tilbake til omkring 1970 (se f.eks. O’Connor 1973). 
931 Mens Norges statsgjeld forut for krisa på 1990-tallet lå på 10 prosent av BNP, var gjennomsnittet for OECD 

ca. 73 prosent (OECD 2012). 
932 I hvilken grad veksten i offentlig gjeld var et problem, dreide seg ikke først og fremst om gjeldsnivået i seg 

selv, men om den økonomiske utviklingen i det enkelte landet. Noen regjeringer, som den britiske, benyttet 
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budsjettkuttene bidro også til å forverre den realøkonomiske situasjonen ytterligere, med en 

negativ spiral av økonomisk stagnasjon, økende arbeidsledighet og fallende skatteinntekter, 

som krevde ytterligere budsjettkutt. Dette ledet til den påfølgende europeiske gjeldskrisa. 

Bakgrunnen var at gjelden i enkelte stater vokste til et så høyt nivå at det oppsto tvil om statens 

evne til å betjene den, slik at långiverne krevde risikopåslag på langsiktige lån. 

For en del staters del satte dette i gang en ond sirkel med økte renteutgifter pga. 

nedgradering av kredittverdighet fra ratingbyråene, behov for ytterligere lån for å betjene 

utgiftene, ytterligere renteøkning osv.933 De som særlig ble rammet i denne fasen, var de statene 

med svakest finanser forut for krisa.934 En ytterligere ironisk vri var at det nettopp var mange 

av de samme bankene som var reddet under første fase av finanskrisa, som kjøpte disse 

statsobligasjonene og dermed nøt godt av kraftig økte renteinntekter.935 

Hele dette problemet med offentlig gjeld aktualiserer diskusjonen ovenfor (kapittel 4) 

om den motsigelsesfulle avhengigheten mellom staten og bankene. Som nevnt kan disse 

prosessene ses som særlig påfallende eksempler på negative uintenderte virkninger av statlig 

politikk, der tiltakene for å løse krisa (privat gjeldskrise og påfølgende bankkriser) bare bidro 

til å forskyve krisa til et annet område (statlig gjeldskrise). Krisehåndteringen bidro indirekte 

til å undergrave de samme statlige målsettingene som opprinnelig lå til grunn for dem, nemlig 

å sikre stabil vekst og statlige inntekter. 

Og ikke nok med det: Krisa forsterket også den strukturelle avhengigheten mellom 

staten og bankene, som var årsaken til at staten intervenerte i utgangspunktet: Statenes 

kostnader ved å redde finanssektoren var så store at de bidro til å øke statenes gjeld til den 

samme finanssektoren, og de måtte bruke en enda større andel av sine inntekter til å betjene 

denne gjelden (Streeck 2014, 43). Jo mer statene har blitt avhengige av løpende 

                                                 
anledningen til å gjennomføre langt større budsjettkutt enn det gjeldssituasjonen i seg selv skulle tilsi. I land som 

Italia, som aldri lyktes med å skape ny vekst, ble derimot statsgjelden stadig mer lammende for økonomien. 
933 Da situasjonen var som verst våren 2012, økte renta på greske statsobligasjoner med løpetid 10 år til 50 prosent! 

(Lane 2012). 
934 Dette gjaldt særlig de fem såkalte GIIPS-landene, hvorav tre var spesielt utsatt pga. høy gjeldsgrad i 

utgangspunktet (Hellas, Italia og Portugal), mens de to andre (Irland og Spania) hadde solide finanser, men fikk 

mangedoblet sin gjeld pga. finanskrisas effekt på den nasjonale banksektoren. Riktig nok er det ingen klare grenser 

for hvor høy statsgjeld som er bærekraftig, og en slik økning trenger ikke være et alvorlig problem, så lenge 

kreditorene ikke ser noen risiko for mislighold. (Statsgjeld på størrelse med BNP nevnes ofte som en kritisk grense, 

men Japans gjeld har lenge ligget på 240 prosent av BNP.) Men det var nettopp risikoen knyttet til disse statenes 

evne til å betjene gjelden som skapte problemer for en rekke av de aktuelle statene fordi det førte til kraftige 

risikopåslag på rentene på statens obligasjonsgjeld. Eurokrisa førte også til en kraftig interessemotsetning mellom 

kreditor- og debitor-stater som skapte konflikter innad i EU. En rekke ledende EU-stater (særlig Frankrike, 

Tyskland og Storbritannia) motsatte seg en helt nødvendig nedskriving av GIIPS-landenes gjeld, fordi dette ville 

ramme førstnevnte lands banker (som i stor grad var mottakere av disse lånene) (EEAG 2011, kap. 2). 
935 Og ikke nok med det: Ironisk nok ble den europeiske gjeldskrisa forsterket av spekulasjoner i samme type 

CDSer (avledet av statsgjeld) som var en viktig årsak til krisa i utgangspunktet (Ingham 2008, 252). 



405 

 

lånefinansiering, framfor skatteinntekter, for dekke sine utgifter, jo mer avhengige er de av 

finansinstitusjonenes lånebetingelser, og jo mer bidrar de paradoksalt nok også til vekst i 

finanssektoren gjennom betaling av renter på statsgjeld. Den statlige gjeldskrisa kan på denne 

måten ses som en siste fase i en lang serie av motsigelser som alle har bidratt til å øke statenes 

avhengighet av finanssektoren og redusere deres handlingsrom (se nedenfor). Men det betyr 

kanskje også at avhengigheten i økende grad går den andre veien, at bankene blir mer avhengig 

av statene: De sterkeste statenes obligasjoner er bankenes sikreste lånepapirer, noe som får 

økende betydning jo mer usikkerheten øker i alle finansmarkeder (jf. her Ingham 2008, 250–

52). 

d) Krisehåndtering og legitimitet 

I kapittel 9 analyserte jeg dels legitimeringen av regjeringenes krisepolitikk, og dels i hvilken 

grad det kom til syne en motsigelse mellom akkumulasjon og legitimitet. Jeg var inne på at 

tiltakene for å sikre finansiell stabilitet (akkumulasjon) i begge tilfeller utfordret de legitime 

grensene for statens makt (legitimitet). Samtidig pekte jeg også på at de politiske konfliktene 

som fulgte, var langt dypere i det klassisk liberale regimet på 1920-tallet enn tilfellet var i det 

nyliberale på 1990-tallet. Jeg begrunnet dette med at den nyliberale staten dels hadde større 

symbolsk makt (bl.a. pga. svakere konfliktnivå mellom sosiale klasser), og dels med at 

intervensjon overfor bankene her var mer i overensstemmelse med de hegemoniske 

oppfatningene av statens rolle i økonomien. Vi kunne her forvente at bankkrisene 2007–10, 

som fant sted innenfor nyliberale bankregimer, var mest lik den i Norge på 1990-tallet. 

Hvis vi ser på håndteringen av bankkrisene i de europeiske landene, er det mye som 

likner den norske 1990-tallskrisa. Krisetiltak i form av ubegrensede garantier for alle 

bankinnskudd (og til dels også for bankenes kreditorer), omfattende kapitaloverføringer til og 

nasjonaliseringer av bankene, ekstraordinære fullmakter for sentralbankene osv., brøt radikalt 

med samtidas nyliberale orden (for en oversikt se EEAG 2009 og Lybeck 2011). Som under 

den norske krisa ble disse tiltakene drevet fram av de sentrale delene av statsapparatene, dvs. 

sentralbanken, tilsynsmyndighetene og finansdepartementene. Tiltakene var også her styrt av 

et pragmatisk syn på statens rolle i økonomien og ble begrunnet teknokratisk, ikke 

(parti)politisk: Intervensjoner i finansmarkedene skulle bidra til å fremme (ny)liberale 

markeder på lengre sikt og ikke fremme direkte politisk styring av bankene. De statene som 

gikk inn med eierandeler i bankene (eller fullstendig nasjonalisering), begrunnet dette med 
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stabilisering av banksystemet, og ikke med demokratisk (og heller ikke nasjonal) kontroll med 

bankene. Selv EU-kommisjonen og ECB, som ellers pleier å forsvare liberale 

markedsprinsipper, gikk inn for statlig rekapitalisering av bankene, men med det uttrykkelige 

forbehold at statene ikke skulle blande seg inn i bankenes kredittgiving, og raskest mulig vende 

tilbake til normale markedsforhold (Weber og Schmitz 2011). Det var heller ingen klar 

sammenheng mellom regjeringenes politiske farge og hva slags bankpakker som ble vedtatt, 

verken i innhold eller omfang (Ibid.). Omfattende statlige eierandeler ble vedtatt både av 

sosialdemokratiske regjeringer (Storbritannia, Spania), liberal-konservative (Tyskland, 

Nederland) og konservative (Irland).936 På samme måte som i Norge på 1990-tallet la samtlige 

regjeringer vekt på å begrunne alle typer krisetiltak med at de fremmet samfunnets «allmenne 

interesser» og ikke bankenes særinteresser. I likhet med i Norge i 1991 fikk krisehåndteringen 

i Europa i første omgang, nesten uten unntak, bred oppslutning i de nasjonale parlamentene. 

Dette bekrefter altså et stykke på vei funnene fra analysen av de to norske krisene. 

Jeg pekte på at den norske intervensjonen i 1991–93 hadde høy legitimitet, fordi 

tiltakene ikke framsto som rene gavepakker til bankene, men at eiere og ledelse i de 

kriserammede bankene også selv måtte bære tap i forbindelse med full eller delvis 

nasjonalisering.937 I noen grad gjaldt det også intervensjonene i 2007–10 i de europeiske 

statene. Med utgangspunkt i skillet mellom intervensjonistiske og liberale strategier kan de 

fleste av dem plasseres nærmest førstnevnte. Aller tydeligst gjaldt det for de statene som gikk 

inn som eiere av krisebanker. Intervensjonistiske strategier av samme type som i Norge på 

1990-tallet har imidlertid som nevnt vært uvanlige. Det var ingen stater som gikk like langt som 

Norge (og Sverige og Finland) på 1990-tallet med å tvinge gjennom eliminering av privat 

aksjekapital i de dominerende bankene. Som jeg var inne på, kan dette forklares med bankenes 

størrelse og ikke med manglende politisk vilje fra de aktuelle statenes side. Men det kan også 

skyldes at de norske (og de nordiske) statene hadde større politisk-administrativ og symbolsk 

kapasitet og derfor var i stand til raskt å drive gjennom de nødvendige lovhjemlene for denne 

typen nasjonalisering. Riktig nok vedtok Sverige (liberal-konservativ regjering), Tyskland 

                                                 
936 Typisk i så måte er det at krisepakkene i Norge og Danmark begge fikk enstemmig tilslutning i parlamentet, 

selv om de var lagt fram av hhv. en borgerlig og en sosialdemokratisk regjering. Jf. her Polanyis tese som at anti-

laissez faire-politikk fra starten av har vært pragmatisk og ikke primært ideologisk motivert (Polanyi 1957, 151). 
937 Som vi skal se, var motstanden mot krisepakkene mindre i Storbritannia, der staten gikk inn med eierandeler, 

enn i USA, der det ikke skjedde (se nedenfor). Labour-regjeringens overtakelse av aksjemajoriteten i RBS og 

senere debatter om evt. full nasjonalisering ser ikke ut til å ha vært preget av prinsipielle argumenter. Når 

finansminister Osborne senere har argumentert mot nasjonalisering, har han i hovedsak ikke brukt ideologiske 

argumenter, men vist til risikoen knyttet til størrelsen på RBS’ potensielle tap (se f.eks. Financial Times, august 

2012). 
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(liberal-konservativ) og Storbritannia (sosialdemokratisk) etter hvert liknende lovbestemmelser 

(som den i Norge i 1991), som ga staten anledning til fullt ut å nasjonalisere krisebanker før de 

var konkurs og mot minoritetsaksjonærenes vilje (Lybeck 2011, 223; 264). Men det er likevel 

påfallende at ingen stater var i stand til å bruke slike fullmakter til omfattende «nulling» av 

minoritetsaksjonærer slik som i Norge i 1991.938 Dette kan bidra til å forklare at motstanden 

mot regjeringenes støttepakker for bankene etter hvert fikk et helt annet omfang enn i Norge på 

1990-tallet.939 

I den grad tvangsnedskriving av aksjekapital har forekommet, har riktig nok dette også 

blitt møtt med protester. Den britiske regjeringens nasjonalisering av krisebanken Northern 

Rock i 2007 ble møtt med politiske protester og rettssaker (Calamita 2009). Et nylig eksempel 

(2016) er de omfattende politiske protestene mot myndighetenes håndtering av italienske 

krisebanker (særlig Banca Monte dei Paschi di Siena) og mot planen om at småsparere med 

obligasjonslån til banken skulle gjøres ansvarlige for bankens tap, ikke ulikt protestene fra 

«nullede» aksjonærer i Norge på 1990-tallet.940 

Amerikanske myndigheter fulgte i hovedsak en liberal strategi for kapitaloverføringer 

til krisebankene, uten at staten sikret seg eierandeler. Det er interessant å merke seg at 

konfliktene omkring støtten til bankene fra begynnelse til slutt her liknet mer på situasjonen i 

Norge på 1920-tallet, med både venstreorientert og høyre-liberalistisk motstand mot 

regjeringens bankstøttepolitikk. De amerikanske krisepakkene ble møtt med protester både fra 

venstreradikalt (Occupy-bevegelsen) og liberalistisk hold (Tea Party-bevegelsen). 

                                                 
938 Det nærmeste eksemplet ser ut til å være den britiske statens nasjonaliseringer (se ovenfor), og da den tyske 

staten nasjonaliserte krisebanken Hypo Real Estate i oktober 2009 (ECB 2010), ved å tvinge gjennom et kjøp av 

10 prosent av minoritetsaksjene til en svært lav pris, til disse aksjonærenes store protester. 

(http://www.reuters.com/article/2009/10/06/hyporealestate-idUSL566426820091006?sp=truehttp://en). Borio et 

al. (2010) diskuterer mulige årsaker til at de berørte statene i 2008–09 ikke i større grad fulgte de nordiske landenes 

eksempel på 1990-tallet i form av nasjonalisering og statlige eierandeler i krisebanker. De konkludere med 

følgende hovedårsaker til mer liberale strategier: frykt for å forverre den realøkonomiske krisa (som var mer akutt 

enn i de nordiske landene), at krisebankene opererte på tvers av landegrenser (datterselskaper og filialer), 

komplekse eierstrukturer (og gjeldsforhold) i de berørte bankene, og til slutt, og ikke minst, at økende andel av 

verdipapiriserte aktiva i bankene gjorde det vanskeligere både å kartlegge institusjonenes soliditet og avklare det 

juridiske grunnlaget for nedskriving av aksjekapital. Min analyse av den norske 1990-tallskrisa tyder imidlertid på 

at nasjonaliseringen også krevde politisk vilje fra regjeringen og et politisk system der dette ble betraktet som 

legitimt, og at dette i stor grad ser ut til å ha vært fraværende under den globale krisa (jf. også diskusjonen ovenfor 

om selve størrelsen på de aktuelle krisebankene). 
939 Den konflikten er ennå ikke løst. Striden mellom Hellas/IMF og Tyskland omkring nødvendig sanering av 

gresk statsgjeld i tyske banker, skyldes i stor grad at det er helt umulig for tyske politikere å bruke offentlige 

budsjettmidler til å ettergi gjeld, selv om det indirekte dreier seg om å redde tyske banker. 
940 Det lyktes imidlertid bedre i Spania i juni 2017, da Santander tok over sin mindre konkurrent Banco Popular. 

Med dekning i EUs nye regelverk for krisehåndtering (basert på såkalt «bail in»), lyktes man å skrive ned verdier 

av både aksjer og de mest risikable kategoriene av obligasjoner til null, og operasjonen ble uten kostnader for 

staten (Guardian 7. juni 2017). 

http://www.reuters.com/article/2009/10/06/hyporealestate-idUSL566426820091006?sp=truehttp://en
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De politiske konfliktene om krisehåndteringen i USA 2008–9 kan derfor ses som et 

særlig klart eksempel på en motsigelse mellom akkumulasjon og legitimitet, mellom 

«nødvendige» krisetiltak og demokratisk tilslutning. En viktig årsak til dette var at 

intervensjonistiske strategier overfor bankene i USA (til forskjell fra i Europa) ikke framsto 

som et legitimt alternativ, i første rekke fordi statens rolle i økonomien generelt og over bankene 

spesielt, tradisjonelt hadde vært en helt annen. Den amerikanske staten har på den ene side hatt 

strengere markedsreguleringer av finanssektoren enn i Europa (innskuddsgarantier, omfattende 

regelverk, tilsynsorganer), men på den annen side ingen tradisjoner for statlig eierskap (eller 

tette bånd) til bankene (eller sentralbanken) (og heller ikke i industrisektoren). De delene av 

statsapparatet (finansdepartementet, The Fed og de ulike tilsynsmyndighetene) som håndterte 

krisa, ser (i hvert fall i første omgang) ikke ut til å ha vurdert noen former for statlige eierandeler 

i krisebankene.941 Men problemet var at også alle andre former for kapitaloverføringer til 

bankene over offentlige budsjetter (bailouts) (uten statlige eierandeler) var politisk illegitimt, 

og umulig å få vedtatt i Kongressen (se Lybeck 2011, 265ff; Kolb 2011, 109ff.). Statens 

krisehåndtering i USA ble derfor på en annen måte enn i Europa preget av en motsetning 

mellom hva som var nødvendig for å hindre sammenbrudd (akkumulasjon), og hva som var 

politisk mulig (legitimitet).942 

Denne motsetningen kan også bidra til å forklare den tilsynelatende planløsheten og 

inkonsekvensen i USAs krisepolitikk, sammenliknet med europeiske staters, med stadige brudd 

mellom laissez faire og intervensjon.943 Fra 2007 og fram til juli 2008 ble krisehåndteringen i 

liten grad politisert (direkte), men håndtert på politisk-administrativt plan (gjennom tett 

samarbeid mellom finansdepartementet, The Fed og de sentrale tilsynsmyndighetene) uten å 

involvere Kongressen.944 Det ble kanalisert enorme beløp til bankene gjennom ekstraordinære 

lån og garantier fra sentralbanken og andre kanaler som ikke trengte godkjenning av 

Kongressen og ikke eksplisitt legitimering i den politiske offentligheten.945 Ferguson og 

                                                 
941 Hel eller delvis nasjonalisering ble overhodet ikke vurdert som alternativ, i hvert fall slik det bl.a. framgår av 

Sorkins (2010) og Paulsons (2011) framstilling av det indre livet i de strategisk viktige delene av statsapparatet. 
942 Denne motsetningen ble forsterket av at toppunktet av krisa falt sammen med en tilspisset valgkamp. Formen 

på denne prosessen har selvsagt også å gjøre med den interne organiseringen av det amerikanske statsapparatet 

(forholdet mellom forvaltning, utøvende og lovgivende myndighet, The Feds selvstendige stilling osv.), men dette 

er det ikke anledning til å gå inn på her. 
943 Framstillingen nedenfor er basert på Sorkin (2010); Paulson (2010); Ferguson og Johnson (2010) og Williams 

(2010). 
944 Det klareste enkelteksemplet på denne framgangsmåten var The Feds lån på 29 mrd. til JP Morgan i forbindelse 

med overtakelsen av Bear Sterns i mars 2008. 
945 The Fed doblet sin balanse fra 2008–10 gjennom ekstraordinære utlån til bankene (Lybeck 2011, 203), Federal 

Home Loan Bank 20-doblet sine utlån fra 50 mrd. dollar til 1 200 mrd. dollar, utbetalingene fra det føderale 

sikringsfondet økte kraftig og de halvstatlige GSE-ene refinansierte en stadig større del av boliglånene (Ferguson 
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Johnson (2010) kaller dette Paulsons shadow bail-out, dvs. indirekte kapitaloverføring på 

administrativt nivå (i motsetning til åpne bail-outs som i Europa).946 

Etter sammenbruddet i GSEene i september 2008 var det ikke lenger mulig å videreføre 

denne strategien.947 Redningsaksjonen (med de facto statlig overtakelse) tvang fram en 

overføring av 400 mrd. dollar over offentlige budsjetter (i tillegg til ca. 1500 mrd. fra The Fed). 

Dette krevde godkjenning i Kongressen, og fra da av ble håndteringen av krisa direkte politisert. 

Det førte til en kraftig mobilisering av motstand i hele det politiske systemet, særlig i det 

republikanske flertallet i Kongressen, mot ytterligere statlig støtte til bankene. Dette ser ut til å 

ha vært en hovedgrunn til den etterfølgende beslutningen om å la Lehman Brothers gå konkurs 

(Ferguson og Johnson 2010; Paulson 2010; Sorkin 2009). Som en følge av kaoset som fulgte, 

ble isteden The Fed allerede dagen etter tvunget til å redde forsikringsgiganten AIG, i det som 

i realiteten var en full nasjonalisering. 

Konflikten mellom på den ene side finansdepartementet/The Feds oppfatning om 

nødvendigheten av massiv kapitaltilførsel over føderale budsjetter (hensynet til akkumulasjon) 

og Kongressens motstand mot alle typer bailouts (hensynet til legitimitet) fortsatte. 

Departementets TARP-plan om støttekjøp av bankenes «råtne» aktiva, til priser over 

markedsprisene, kan ses som et forsøk på å gå rundt denne floken.948 Tanken var å øke 

kapitaldekningen i bankene uten å gå inn med kapital eller eierandeler, men ved at staten isteden 

handler direkte i de aktuelle markedene.949 Men også denne strategien var i strid med alle 

prinsipper for (ny)liberal økonomisk politikk og ble forkastet av Kongressen, fordi den (ganske 

korrekt) ble oppfattet som en gigantisk fullmakt til finansdepartementet om (in)direkte 

statsstøtte til de største bankene. En kraftig modifisert versjon av planen ble deretter vedtatt 

med knapt flertall, men først etter tre uker med intenst press fra presidentens og 

                                                 
og Johnsen 2010, 127ff.). (Det siste var en viktig årsak til det senere sammenbruddet i GSE-ene og den statlige 

overtakelsen i september 2008.) 
946 Ferguson og Johnson (2010) betegner også politikken som «Paulson put» – en videreføring av «Greenspan 

put», den vedvarende ekspansive pengepolitikken under Greenspan. Shiller (2008) omtaler de mange 

støttetiltakene i regi av The Fed som «a bailout by any other name». 
947 Selv om Fannie Mae og Freddie Mac ikke ble formelt nasjonalisert, har de fortsatt en uavklart posisjon. 
948 Dette skjedde etter at man hadde forkastet to andre alternativer: Å gå inn med eierandeler i bankene regnet man 

med ville føre til ytterligere fall i aksjekursen, mens både på den ene side nasjonalisering og på den annen side 

kapitaloverføringer uten betingelser ble regnet som politisk umulig (hensynet til legitimitet). Et tredje alternativ, 

parallelt til den i Norge og Sverige på 1990-tallet med full nasjonalisering og eliminering av privat aksjekapital 

(med eller uten etablering av såkalt bad bank), var neppe i tankene til noen i nærheten av beslutningene. Men 

liknende tanker ble presentert av personer i utkanten, bl.a. i en mye omtalt kronikk av Joseph Stiglitz i mars 2009 

(http://www.thenation.com/article/bank-bailout-works).  
949 Planen var at myndighetene skulle kjøpe bankenes aktiva for en «riktig pris» som lå høyere enn den bankene 

kunne oppnå etter kollapsen i finansmarkedene, for på denne måten forsøke å få markedene til å fungere igjen 

(med tanke på senere salg uten tap for staten). 

http://www.thenation.com/article/bank-bailout-works
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finansministerens stab. I mellomtida hadde imidlertid finansdepartementet/The Fed innsett at 

den opprinnelige TARP-strategien likevel ikke ville kunne fungere.950 125 mrd. av midlene ble 

isteden brukt til den typen direkte statlig kapitaltilførsel til USAs største banker som hele det 

politiske etablissementet tidligere hadde vært sterkt imot. Støtteaksjonen ble ytterligere 

modifisert ved at bankene senere ble tvunget til å akseptere statlige eierandeler i bytte mot 

kapitaloverføringer.951 Den amerikanske politikken nærmet seg på denne måten den 

europeiske,952 men det var (i kontrast til de fleste europeiske land) fortsatt ikke snakk om statlig 

eierkontroll eller nasjonalisering, men om preferanseaksjer som ikke ga noen innflytelse over 

styringen av selskapene.953 Det dreide seg altså fortsatt om enorme offentlige subsidier ved at 

man tilførte risikokapital ingen private investorer var villige til å gi. Men på den annen side 

sikret det likevel at staten (i disse begrensede tilfellene) høstet en økonomisk gevinst da 

andelene senere ble solgt (Lybeck 2011, 224; Kolb 2011, 124).954 

På dette punktet likner USAs krisepolitikk, og den politiske motstanden mot den, 

følgelig mer på situasjonen i Norge på 1920-tallet enn den på 1990-tallet. Det amerikanske 

finansdepartementet/The Feds problemer med å få vedtatt støttepakker overfor bankene, og 

isteden å kanalisere statlige overføringer utenom nasjonalforsamlingen, har mange likhetstrekk 

med det norske finansdepartementet og sentralbankens konflikter med Stortinget i 1922–23. 

Myndighetene ble i begge tilfeller tvunget til, dels i skjul, å intervenere i én krisebank av 

gangen, og overføre stadig nye lån og statlig kapital til et stadig økende tapssluk i bankene. De 

liberale argumentene i Kongressen mot denne typen statlige bailouts liknet også argumentene 

som ble brukt i Stortinget på 1920-tallet: Bankene selv må bære de fulle kostnadene for sine 

                                                 
950 Den opprinnelige tanken var å bruke offentlige budsjettmidler til å kjøpe «råtne aktiva» («toxic assets») 

(misligholdte lån, obligasjoner, derivater) for en pris langt over markedsprisen, men under pålydende («hold to 

maturity price»), for på den måten å styrke bankenes balanser («clean up the balance sheets»). Man innså imidlertid 

raskt at dette ville være umulig å gjennomføre i praksis, pga. problemene både med å finne en adekvat pris og å 

gjennomføre kjøpene i et slikt omfang at det ville monne for bankenes soliditet på kort sikt. Hele den dramatiske 

politiske prosessen høsten 2008 er grundig beskrevet hos Sorkin (2010) og av Hank Paulson selv (Paulson 2010). 

Se også Kolb (2011, 129ff.) og Mirowski (2014, 302ff.). 
951 De største mottakerne var Citigroup, Bank of America, JP Morgan og Wells Fargo, som fikk 25 mrd. dollar 

hver, og Morgan Stanley, Goldman Sachs 10 mrd, og i november gikk ytterlige 20 mrd. til Citigroup. 
952Denne omleggingen skyldtes sannsynligvis direkte påvirkning fra den britiske politikken med statlige 

eierandeler. Hank Paulson hadde løpende kontakt med Gordon Brown og ga offentlig støtte til den britiske 

krisepolitikken. Se f.eks. Quaglia (2009); Sorkin (2009). 
953 To unntak når det gjelder bankene, er at statens preferansekapital i Citigroup i februar 2009 ble omgjort til 

ordinære aksjer, slik at staten ble sittende med 36 prosent eierandel i selskapet. I dette tilfellet gikk amerikanske 

myndigheter fra indirekte statsstøtte til direkte nasjonalisering. Men disse aksjene ble solgt allerede i 2010, med 

en pen gevinst. 
954 Samtidig fortsatte myndighetene politikken også med ekstraordinær støtte og subsidier utenom offentlige 

budsjetter. The Feds såkalte TALF-program (kjøp av bankenes ABS-er) hadde alene en ramme på 1000 mrd. 

dollar. 
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utlånstap, og offentlige midler ikke skal anvendes til å støtte taperne i markedskonkurransen.955 

I begge tilfeller hindret konflikten mellom statsapparat og nasjonalforsamling (motsigelsen 

mellom akkumulasjon og legitimitet) langsiktige og effektive løsninger. 

Men på andre punkter var situasjonene helt ulike, ikke minst fordi den amerikanske 

sentralbanken i motsetning til Norges Bank på 1920-tallet førte en ekstremt ekspansiv politikk, 

og konsekvent strakk sine fullmakter til det ytterste (eller lengre) overfor bankene.956 Som nevnt 

var også det amerikanske statsapparatets finansielle og politisk-administrative kapasitet relativt 

til bankene enormt mye større enn i Norge på 1920-tallet. Og på tross av statens problemer med 

å legitimere åpne bailouts, ble det når det kom til stykket, like fullt overført enorme summer 

over offentlige budsjetter. Hvis vi også regner med den indirekte støtten via sentralbanken og 

offentlige sikringsfond, var USA et av de landene med aller mest generøse overføringer til 

bankene under krisa. 

I analysen av de to norske krisene (se kapittel 9.2 b) undersøkte jeg motsigelsen mellom 

akkumulasjon og legitimitet i etterkant av selve intervensjonene. Begge krisene fikk politiske 

etterspill i Stortinget, mest dramatisk på 1920-tallet med Norges eneste riksrettssak i fredstid. I 

etterkant av den globale krisa var det en rekke eksempler på konflikter med liknende innhold – 

både i USA og Europa. Krisepakkene til bankene (selv om de var demokratisk vedtatt) var 

upopulære og førte til protester mot de ansvarlige regjeringene og de politiske systemene som 

sådan. Situasjonen var en annen enn i Norge på 1990-tallet av flere grunner. For det første ble 

(som nevnt) ikke bankenes eiere straffet like hardt som i Norge, og i mye større grad framsto 

støtten som rene gavepakker til bankene. For det andre var støtten til bankene langt mer kostbar 

for statene, og for det tredje ble bankkrisa etterfulgt både av en realøkonomisk nedgang og av 

store kutt i offentlige budsjetter, som rammet det meste av befolkningen, og aller mest de 

laveste samfunnsklassene. Hele den politiske situasjonen hadde derfor mange likhetstrekk med 

Norge på 1920-tallet, der staten framsto som bankkapitalens beskyttere og krisetiltakene 

undergravde regjeringenes legitimitet. 

I mange land ble det gjennomført offentlige granskinger, parlamentshøringer og 

rettssaker, med til dels skarp kritikk av statenes krisehåndtering. Men langt viktigere var 

framveksten av nye utenomparlamentariske politiske protestbevegelser, særlig i de landene der 

                                                 
955 Kritikerne av statlig intervensjon brukte riktignok andre begreper og særlig begrepet moral hazard fikk en 

framtredende plass, «the myth that moral hazard is everywhere» (Goodhart 2009, 238). 
956 Et mye kommentert faktum er at sentralbanksjef Bernanke var en av de fremste ekspertene på 1930-tallskrisa 

og visste mye om The Feds feilgrep den gangen, og var villig til å strekke ekstraordinære lån og garantier så langt 

som overhodet mulig. 
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finanskrisa rammet hardest.957 Disse protestene var dels rettet mot bankene,958 dels mot 

myndighetene og kontrasten mellom deres generøse redningspakker til bankene og kuttene i de 

øvrige offentlige budsjettene. I den grad staten satt som (del)eier, ble protestene særlig harde 

mot disse bankenes avlønning av ledelsen (f.eks. i amerikanske Citigroup og AIG og britiske 

RBS) og dermed også mot myndighetene.959 I land som Spania, Italia, USA, Island og Hellas 

utløste regjeringenes håndtering av finanskrisa omfattende politisk mobilisering, og i flere av 

landene førte det også til varige endringer av det politiske systemet.960 

Til slutt er det viktig å peke på at veksten i og globaliseringen av finanssektoren siden 

1990-tallet også har betydning også for statens legitimitet. Vi kan si at den strukturelle 

motsigelsen mellom staten og bankene, eller motsigelsen mellom akkumulasjon og legitimitet, 

var blitt mer tilspisset under den siste krisa. For det første har veksten i bankene, og den 

systemiske avhengigheten i den globale banksektoren, gjort staten enda mer avhengig av å sikre 

finansiell stabilitet. I enda mindre grad enn i Norge på 1990-tallet kunne statene under den 

globale krisa ta sjansen på at de største bankene gikk konkurs (eller ble satt under 

administrasjon). For det andre har denne enorme størrelsen på bankene også gjort det langt 

vanskeligere å gjennomføre statlige redningsaksjoner som stiller bankenes eiere til ansvar uten 

å risikere negative ringvirkninger som kan ramme staten selv. Som vi har sett, var den typen 

strategi som den norske staten gjennomførte i 1991–93 med full nedskriving av privat 

aksjekapital, vanskeligere å sette ut i livet. Dels skyldtes dette selve størrelsen på bankene, dels 

de uoversiktlige gjeldsstrukturene de inngikk i og, ikke minst, at bankenes langt større 

obligasjonsgjeld ville vært vanskelig å håndtere. 

Hvis begge disse premissene er riktige (i hvert fall et stykke på vei), kan det få alvorlige 

negative konsekvenser for staten, konsekvenser som har blitt stadig mer aktuelle etter den 

globale finanskrisa. Som vi så i 2007–10, kan banker av en viss størrelse regne med å reddes 

                                                 
957 I USA oppsto både Occupy-bevegelsen og Tea Party-bevegelsen i kjølvannet av krisa, og begge kritiserte 

støtten til bankene, men fra motsatt politisk side. På Island førte krisa til omfattende utenomparlamentariske 

protester som bidro til at den sittende regjeringen gikk av i januar 2009 («the saucepan revolution») og til nyvalg 

i april 2009. Også i Irland var det fra 2008 og de kommende åra flere bølger av demonstrasjoner mot regjeringene 

på grunn av de enorme offentlige utleggene til å dekke bankenes obligasjonsgjeld. Det ledende regjeringspartiet 

(Fianna Fáil) falt til bunns på meningsmålingene, og de samarbeidende partiene forlot regjeringen. Partiet mistet 

senere mer enn halvparten av stemmene ved valget i 2011. 
958 Vi kan si at statsstøtten til bankene politiserte bankenes virksomhet på en helt ny måte. Mens bankledelsens 

disposisjoner forut for krisa langt på vei var skjermet både for innsikt og politisk kritikk, ble de nå, nettopp i kraft 

av at de var mottakere av statsstøtte, gjort ansvarlige overfor offentligheten. 
959 Både lederlønninger og bonus-systemet i disse bankene forble som oftest uendret, til tross for at det i realiteten 

var snakk om offentlige midler. De generøse utbetalingene til ledelsen i amerikanske Citigroup, AIG og britiske 

RBS er blant de mest kjente eksemplene. 
960 Det var gjennomgående slik at krisa virket mest delegitimerende i de statene med relativt minst kapasitet til å 

håndtere den, noe som stemmer godt med viktige funn i kapittel 9. 
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av staten hvis de står i fare for å tape egenkapitalen, uansett hvilke risikofylte operasjoner som 

har brakt dem i denne situasjonen. Dette kan fremme såkalt moral hazard: Vissheten om at 

staten kommer til unnsetning, gir bankene perverse insentiver til å ta høyere risiko enn de hadde 

gjort uten slike implisitte garantier. Jeg diskuterte dette ovenfor (kapittel 4) som et eksempel på 

hvordan den strukturelle motsigelsen mellom staten og bankene fremmer en politikk som har 

selvundergravende effekter. Det er ikke noe belegg for at redningsaksjonene i forbindelse med 

de to norske krisene hadde denne typen effekter. Men i situasjonen etter den globale krisa er 

denne problemstillingen mer relevant. Denne krisa statuerte en gang for alle et eksempel om at 

banker av en viss størrelse har lite å frykte ved framtidige finanskriser. 

10.4 Staten og bankene: 1920 – 1990 – 2010 

Vi kan her vende tilbake til analysene av de to norske krisene på 1900-tallet, slik disse ble 

oppsummert ovenfor (10.1). I hvilken grad bekrefter analysen av den globale krisa funnene 

herfra? Jeg skal her (på en mer systematisk måte enn i 10.3) anlegge det samme doble 

perspektivet som i analysen av de to norske krisene: For det første (avsnitt a nedenfor): I hvilken 

grad gjorde de samme mekanismene seg gjeldende i 2007–10, som vi fant i begge de norske 

krisene, og som jeg har knyttet til grunnleggende strukturer i alle liberale bankregimer,? For 

det andre (avsnitt b), var de mer historisk spesifikke mekanismene som preget statenes 

håndtering av den globale krisa, av samme type som under den norske 1990-tallskrisa? Med 

andre ord, i hvilken grad var den globale krisa preget av mekanismer som kan knyttes til 

nyliberale bankregimer? Til slutt (avsnitt c) stiller jeg spørsmålet om hvilke strukturelle 

endringer som har funnet sted innenfor det nyliberale regimet siden den norske 1990-tallskrisa. 

Hvilke konsekvenser har dette for styrkeforholdet mellom staten og bankene i våre dagers 

vestlige kapitalisme? 

a) Likheter mellom de tre krisene: liberale bankregimer 

En viktig grunn til å trekke inn den globale krisa, var å få mer historisk materiale om bankkriser 

innenfor det jeg har kalt liberale bankregimer. Disse analysene bekrefter i stor grad funnene fra 

de to norske krisene. De strukturelle motsigelsene mellom staten og bankene som preget statens 

håndtering av de to norske krisene, gjaldt også for den siste krisa, og de samme typene kausale 
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mekanismer gjorde seg gjeldende også her. (Jf. her mekanismene i, ii og iii i figur 10.3.) Vi så 

hvordan statene var grunnleggende avhengige av banksektoren, samtidig som de hadde svært 

begrenset kontroll over utviklingen i bankene og finansmarkedene. På liknende måte som på 

1920- og 1990-tallet så vi motsigelsesfulle kausale prosesser der statenes krisehåndtering i 

økende grad kom til å bryte med deres normale rolle i økonomien og med etablerte liberale 

skiller mellom staten og banksektoren. For å sikre finansiell stabilitet ble statene tvunget til å 

intervenere overfor kriserammede banker, med en rekke tiltak som var direkte i strid med 

liberale prinsipper, slik som garantier, kapitaloverføringer, nasjonaliseringer osv. Vi så også 

hvordan statene, fordi de var atskilt fra utviklingen i finanssektoren, var relativt avmektige i de 

innledende fasene av krisa. Analysene viser også samme type motsigelser mellom 

akkumulasjon og legitimitet. Ikke ulikt under de to norske krisene utfordret statenes 

krisehåndtering grensene for legitim politikk, og bidro på denne måten til å undergrave statenes 

legitimitet. 

b) Likheter mellom den globale krisa og 1990-tallskrisa: nyliberale bankregimer (og 
forskjeller fra 1920-tallskrisa) 

Krisa 2007–10 ga også mer materiale for å analysere virkemåten til et nyliberalt bankregime, 

sett i kontrast til et klassisk liberalt regime. Som vi har sett, var statenes rolle her preget av 

mange av de samme motsigelsene og dilemmaene som under den norske 1990-tallskrisa, og 

mange av disse mekanismene kommer enda tydeligere fram i dette materialet. Den norske 1990-

tallskrisa oppsto kort tid etter radikale endringer i forholdet mellom staten og bankene og 

etableringen av et bankregime som fortsatt preger hele OECD-området. I tilbakeblikk, etter den 

globale krisa, er det enda tydeligere at 1980- og 90-tallet innledet en epoke med underliggende 

finansiell ustabilitet, der statene må være forberedt på å håndtere stadig nye finansielle kriser. 

Sideblikket på den globale krisa kan derfor også gi en bedre forståelse av den norske 1990-

tallskrisa, og de mulighetene og begrensningene som preger et nyliberalt regime, i kontrast til 

1920-tallets klassisk liberale. 

De involverte statenes rolle i 2007–10 hadde følgelig viktige fellestrekk med Norge på 

1990-tallet, når det gjaldt alle de tre faktorene avhengighet, kapasitet og legitimitet. (Jf. her 

mekanismene vii, viii og ix i figur 10.3.) Når det gjaldt den strukturelle avhengigheten mellom 

staten og bankene, hadde denne økt ytterligere fra 1990-tallet, slik at kontrasten til 1920-tallet 

var blitt enda større. Som vi har sett, hadde størrelsen på finanssektoren, dens integrasjon med 
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resten av økonomien, og ikke minst den interne avhengigheten foretakene imellom, vokst til 

nye nivåer i hele OECD-området. De nyliberale regimenes sårbarhet for systemiske kriser, med 

alvorlige konsekvenser for statene, var derfor blitt enda større. Jeg pekte på at spørsmålet om 

finansiell stabilitet følgelig hadde blitt et enda viktigere statlig anliggende enn tilfellet var på 

1990-tallet, noe vi så tydelig i alle de statene som ble rammet av den siste krisa. Det var liten 

tvil om at staten skulle intervenere med alle tenkelige midler for å sikre stabiliteten i 

banksystemet. De politiske konfliktene handlet ikke primært om hvorvidt bankene skulle 

reddes, men om hvem som i siste instans skulle ta ansvaret for, og betale for, bankenes tap. 

Disse fellestrekkene mellom 1990-tallskrisa og den globale krisa (innenfor et nyliberalt 

regime) gjelder også for det jeg kalte statenes reguleringskapasitet. Som vi har sett (jf. kapittel 

8), hadde statene under den globale krisa, i likhet med Norge på 1990-tallet, langt større 

kapasitet, både juridisk-administrativ og finansiell kapasitet og overvåkingskapasitet, enn staten 

på 1920-tallet. På samme måte som i Norge på 1990-tallet kunne imidlertid ikke dette forhindre 

at krisa oppsto og eskalerte, og at statene forble relativt avmektige tilskuere i de innledende 

fasene. Men da krisa ble akutt, lyktes de involverte statene, ikke ulikt staten i Norge i 1991, å 

gjenvinne kontroll ved å mobilisere et bredt spekter av statlige ressurser, i mange tilfeller langt 

større finansielle ressurser (relativt til nasjonaløkonomienes størrelse) enn i Norge på 1990-

tallet. Som den gangen ble bankenes kunder og innskytere (og i stor grad også andre kreditorer) 

skjermet for tap. 

Når det gjelder legitimitet, var det også viktige fellestrekk med den norske 1990-

tallskrisa. De berørte statene var preget av mange av de samme hegemoniske oppfatningene av 

statens rolle i økonomien, og intervensjoner i banksektoren var legitim politikk. Som i Norge 

på 1990-tallet ble det satt inn vidtgående tiltak som ikke var partipolitisk/ideologisk begrunnet, 

men legitimert med hensynet til «samfunnets allmenne interesser» (hensynet til innskyterne, 

finansiell stabilitet osv.), og tiltakene møtte (med unntak av i USA) i første omgang relativt lite 

motstand i de nasjonale parlamentene. De fleste statene valgte også, i likhet med i Norge den 

gangen, intervensjonistiske strategier, der staten gikk inn på eiersiden i krisebankene, noe som 

gjorde det lettere å legitimere kapitaloverføringer til bankene. 

Men på dette punktet var det også vesentlige forskjeller fra den norske 1990-tallskrisa. 

Til forskjell fra den gangen var det (med få unntak) ingen stater som tvang gjennom full 

nedskriving av privat eierskap og nasjonalisering av krisebanker, noe som dels skyldtes 

omfanget av krisa og bankenes tap, dels en mer uoversiktlig gjeldssituasjon i bankene (bl.a. 

omfattende obligasjonsgjeld) og dels lavere samlet statskapasitet. Fordi bankene var relativt 
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langt større, ble statens utgifter for å redde bankene, uavhengig av statlig eierskap, i mange 

tilfeller også det mangedobbelte av hva de hadde vært i Norge den gangen. Krisetiltakene i 

mange av statene ble av disse grunnene raskt mye mer upopulære enn tilfellet hadde vært i 

Norge. De framsto som gigantiske gavepakker til bankene, noe som ikke ble bedre av 

påfølgende dramatiske budsjettkutt. Disse forskjellene mellom 1990-tallet og den siste krisa har 

å gjøre med grunnleggende strukturelle forskjeller som jeg kort skal antyde nedenfor. 

c) Etter den globale krisa: Styrkeforholdet mellom staten og bankene i dag 

Analysen av krisa 2007–10 bekrefter altså et stykke på vei konklusjonene fra analysen av de to 

norske krisene, både når det gjelder fellestrekk ved liberale bankregimer og særegne trekk ved 

nyliberale bankregimer. Som vi har sett, er det imidlertid også viktige sider ved statens rolle 

under den globale krisa som var forskjellig fra den norske 1990-tallskrisa (slik bl.a. det siste 

punktet ovenfor viser). Det er ingen tvil om at det skjedde strukturelle endringer fram mot den 

siste krisa som bl.a. endret styrkeforholdet mellom statene og banksystemet og som 

synliggjorde motsigelser som bare hadde marginal betydning den gangen. Jeg skal derfor 

avslutte med å peke på noen utviklingstendenser, og dermed også si noe om relevansen av mine 

analyser for situasjonen i dag. 

(i) Vi kan her snakke om en økende motsigelse mellom nasjonalstatenes territorielt 

begrensede makt og de globale finansmarkedene. Krisa spredde seg raskt til hele OECD-

området slik at effektene for hvert enkelt land ble langt større enn for alle tidligere nasjonale 

kriser. Selv om nasjonale myndigheter på kort sikt klarte å stoppe et sammenbrudd i de 

nasjonale banksystemene, var det på lengre sikt ikke mulig å isolere konsekvensene til 

finanssektoren, på samme måte som bl.a. i Norge på 1990-tallet. En like effektiv intervensjon 

som den gangen ville ha krevd overnasjonale organer med myndighet til å stille ubetingede 

garantier til hele den globale finanssektoren (en funksjon heller ikke EU var i stand til å utøve 

for sine medlemsstater), altså en universell «verdensstat». Og først og fremst har vi sett hvordan 

den globale krisa ble etterfulgt av en langvarig realøkonomisk nedgang (som dels var forårsaket 

av finanskrisa, dels var en utløsende årsak til den), som ingen av statene hver for seg var i stand 

til å løse. 

(ii) Selve veksten i de nasjonale banksektorene har i seg selv også gjort det mye 

vanskeligere for de enkelte statene å håndtere systemkriser. Statlige redningsaksjoner under den 

globale krisa viste seg som motsigelsesfulle på helt nye måter, og ga opphav til nye former for 
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selvundergravende mekanismer: Som vi har sett, var de nasjonale krisepakkene så kostbare at 

de i mange tilfeller var ødeleggende for offentlige finanser, noe den norske 1990-tallskrisa ikke 

var i nærheten av.961 Den europeiske gjeldskrisa viser hvordan også statlige tiltak for å 

stabilisere bankene (for å fremme akkumulasjon) undergravde statens finanser og tvang fram 

ødeleggende sparepolitikk (som undergraver akkumulasjon). 

(iii) Jeg har også vært inne på hvordan de statlige redningsaksjonene under den globale 

krisa har vist at banker av en viss størrelse også i framtida kan regne med å reddes av staten, 

helt uavhengig av om krisa skyldes bankens egne disposisjoner. Det er liten tvil om at denne 

politikken fremmer såkalt moral hazard, og at bankene har fått sterke insentiver til å ta sikte 

mot kortsiktige finansielle gevinster. På samme måte som med de nevnte ødeleggende 

finansielle konsekvensene, er dette nye eksempler (som i liten grad gjorde seg gjeldende på 

1990-tallet) på at statens krisehåndtering skaper effekter som på lengre sikt undergraver sine 

egne formål (tiltak for å fremme akkumulasjon undergraver akkumulasjon (og legitimitet)). 

Noen av disse forskjellene mellom 1990-tallskrisa og den globale krisa når det gjelder 

statens rolle, er framstilt i figur 10.4. Til tross for de historiske endringene anser jeg likevel ikke 

de strukturelle forskjellene som så grunnleggende at det dreier seg om en ny type bankregime. 

Snarere ser jeg det slik at Norge på slutten av 1980-tallet befant seg i innledningen til en ny 

epoke og et nytt bankregime, som først ble konsolidert i de følgende åra fram mot årtusenskiftet. 

I denne perioden gjennomgikk Norge institusjonelle endringer som preget hele OECD-området: 

Sentralbanken fikk en enda mer uavhengig stilling, det ble åpnet for etablering av filialer og 

datterselskaper av utenlandske banker, to av de tre nasjonaliserte bankene ble privatisert, skillet 

mellom bank og forsikring ble liberalisert. Vi kan likevel si at de grunnleggende relasjonene 

mellom staten og bankene, som jeg har lagt vekt på ovenfor, fortsatt er de samme i dag som 

under 1990-tallskrisa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
961 I 2016 hadde den norske banksektoren vokst til 158 prosent av BNP, og alene DNBs balanse tilsvarte 63 prosent 

av BNP (SSB, Statistikkbanken; Finans Norge, statistikk). 
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 statlige 
kapasitetsformer 

forskjell fra 1990-tallskrisa 

Avhengighet stat–
bank 

 større, pga. økt internasjonalisering 

Reguleringskapasitet administrativ større på nasjonalt nivå – mindre, relativt til 

globalisert finans 

finansiell mindre, relativt til finanssektor og nasjonal 

gjeldsbyrde 

Legitimitet symbolsk mindre, pga. relativt sterkere banker og høyere 

kostnader for staten 

 

Tabell 10.6. Statenes rolle i bankkrisene 2007–10, sammenliknet med den norske krisa på 
1990-tallet  

 

Men innenfor et slikt nyliberalt regime, hvilke endringer har funnet sted i 

styrkeforholdet mellom statene og bankene? Selv om intervensjonene under krisa 2007–10 viste 

at nasjonalstatene fortsatt kan utøve effektiv makt i akutte situasjoner, er deres makt relativt til 

finanssektoren åpenbart kraftig redusert sammenliknet med situasjonen i Norge (og de andre 

nordiske landene) i 1991–93. I tilbakeblikk kan vi derfor si at 1990-tallskrisa inntraff i «et 

heldig historisk øyeblikk». Til tross for at Norge hadde innført (og blitt del av et globalt) et 

nyliberalt regime som utløste en systemkrise, var bankene fortsatt små, relativt til statens 

finansielle kapasitet. Dessuten var banksektoren ennå verken fullt ut globalisert eller sårbar for 

globale sammenbrudd av tillit. Hvis vi tenker oss to utviklingskurver som illustrerer 

henholdsvis statens kapasitet og banksektorens størrelse/makt, hadde den siste ennå ikke 

krysset den første på sin vei oppover. En tilsvarende bankkrise i Norge i dag (2017) som den 

på 1990-tallet, med like store utlånstap som andel av bankenes forvaltningskapital, ville 

sannsynligvis hatt langt mer alvorlige konsekvenser både for norsk økonomi og for statens 

finanser enn 1990-tallskrisa.962 Vi kan derfor si at både statens relative kapasitet og dens 

handlingsrom var større på 1990-tallet enn de er i dag. 

Men til tross for denne utviklingen ligger fortsatt den avgjørende makten, i en bestemt 

forstand, hos statene. Statene har fortsatt mulighet til å endre de grunnleggende betingelsene 

som bankene opererer under. De har fortsatt et potensial til å innføre langt strengere 

reguleringer av de finansinstitusjonene som opererer innenfor statens territorium, eller til og 

med nasjonalisere viktige institusjoner. Grunnen til at slike reformer i dag likevel virker helt 

                                                 
962 Jeg har sett bort fra at den norske staten fortsatt sitter som majoritetsaksjonær i den største banken DNB. Det 

er uklart om dette gjør staten mer eller mindre sårbar i tilfellet nye kriser. 
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usannsynlige, er dels maktforholdene innad i statene, der både finanssektorens egne interesser 

og et mer allment ideologisk liberalt hegemoni gjør at slike reformer aldri kommer på den 

politiske dagsordenen. Dels skyldes det at det er stadig vanskeligere for de enkelte statene alene 

å sette i verk effektive reguleringer av en globalisert finanssektor. Men selv innenfor de statene 

der nasjonal og internasjonal finanskapital står relativt svakt, og der statsapparatet i mange 

sammenhenger kan opptre relativt uavhengig av bankenes eiere (slik som i Norge, der nulling 

av bankaksjer i 1991 var et godt eksempel på statlig autonomi, og staten sitter fortsatt med 

eierkontroll over landets største bank), har politiske myndigheter heller ikke sett seg tjent med 

noen varig styrking av den politiske reguleringen av bankene. En viktig årsak er åpenbart 

avhengigheten av globale finansmarkeder og frykten for kapitalflukt. 

Uavhengig av endringene kan vi konkludere med at forholdet mellom staten og bankene 

i vestlige kapitalistiske samfunn fortsatt er et gjensidig strukturelt (motsigelsesfullt) 

avhengighetsforhold, der ingen av partene kan klare seg uten den andre. Og denne relasjonen 

er grunnleggende asymmetrisk, i den forstand at statsapparatet alltid har potensiell makt (i form 

av metakapasitet) til å endre forholdet, og dermed også til å endre avhengighetsforholdet til sin 

fordel. I den grad det er meningsfullt å snakke om makt «i siste instans», ligger den hos 

nasjonalstatene. Men dette spørsmålet kan ikke ses isolert fra hvilke sosiale klasser og 

organiserte interesser som dominerer statsapparatet, og hvilke reguleringer som settes i verk av 

hegemoniske stater. 
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