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I förra veckan var jag på Island för att på plats studera landets återhämtning efter 
finanskraschen 2008. Jag blev imponerad på flera punkter: 

Islänningarna är sobert stolta. Arbetslösheten har sjunkit från 10 procent 2009 till 
omkring 6 procent och väntas gå under 5 procent 2014. 

Budgetunderskottet, som låg på 10 procent av BNP så sent som 2010, är nere på 1,6 
procent och ett överskott finns inom räckhåll. 

Turismen är på rekordnivå och den viktiga fiskerinäringen investerar igen. 

Den isländska börsen räknar med att få ett tillskott på tre fyra nya börsföretag det 
närmaste året, vilket är mycket med tanke på att det bara finns åtta noterade bolag just 
nu. 

Rättsväsendet gör upp med det förflutna. Den förre ordföranden respektive vd:n för 
den isländska sparbanken Byr har precis dömts i högsta domstolen till vardera två och 
ett halvt års fängelse. 

Strax före kollapsen 2008 gav banken ett lån på 50 miljoner kronor till det nystartade 
holdingbolaget Exeter. Pengarna användes för att köpa de två direktörernas 
bankaktier, vilka strax därefter blev värdelösa. 

Ytterligare ett tiotal före detta bankdirektörer, varav flera i London och Luxemburg, 
väntas återvända hem för att ta sina straff. 

Islänningarna blickar framåt. Nu vill de bli världsbäst på jämställdhet med minst 40 
procent av vardera kön i samtliga isländska bolag och pensionsfonder med fler än 50 
anställda senast vid utgången av 2013. 

Statliga Landsbankis (som kostade brittiska och holländska skattebetalare 36 
miljarder kronor) är en föregångare. 

Vd:n Steinthor Palsson har inte bara en styrelse bestående av 40 procent kvinnor utan 
har helt frivilligt satt ihop en bankledning med hälften kvinnor. 

Palsson beskriver det som en överlevnadsfråga för banken. Med 320  000 isländska 
medborgare måste all kompetens utnyttjas. Dessutom säger han att det är roligare att 
arbeta i en ledningsgrupp som är blandad. 

Cynikerna pekar på att Island har haft tur som har sluppit euron. 

I stället har den isländska kronan fått flyta och har tappat över 40 procent av sitt värde 
sedan 2008 och försvagas alltjämt. 



Men att inflationen har bitit sig fast kring 5 procent, medelklassen har fått 
skattehöjningar och en valutareglering har isolerat gemene man och strypt utländska 
investeringar kanske ändå kan ses som ett rimligt pris att betala för att hålla ihop ett 
samhälle. 

Poängen här är dessutom en annan: den att medborgare, länder och företag mår bra 
när de klarar av att titta både bakåt och framåt på samma gång. 
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