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Varför svensk penningpolitik behöver 
vara mer expansiv∗ 

Intresset för centralbanker och penningpolitik har sedan finanskrisen varit 
större än normalt. Här i Sverige har mycket av detta intresse fokuserat på oe-
nigheten inom direktionen om räntans nivå, där jag själv under flera års tid va-
rit en av dem som konsekvent röstat för en mer expansiv penningpolitik. För 
det mesta har jag röstat för en 0,25 procentenheter lägre reporänta och en rän-
tebana som stiger långsammare. Man kan förstås tycka att skillnaden gentemot 
den beslutade reporäntan och räntebanan är så liten att den inte borde spela 
någon roll för utfallet. Men bakom denna till synes marginella skillnad i synen 
på vad reporäntan borde vara ligger en grundläggande skillnad i synen på 
centralbankens roll och på vilken väg penningpolitiken bör ta i det nya ekono-
miska landskap som håller på att växa fram efter finanskrisen. Det är denna 
grundläggande skillnad jag tänker prata om idag.  

På ett övergripande plan kan man säga att skillnaden handlar om synen på de 
risker som är förknippade med finansiella obalanser och i vilken utsträckning 
penningpolitiken bör användas för att motverka sådana risker. Det är framför 
allt det senare som har kommit att bli ett återkommande tema i diskussionen 
kring svensk penningpolitik.  

Här i Sverige har penningpolitiken medvetet inte gasat mer trots låg inflation 
och lågt resursutnyttjande med hänvisning till att en mer expansiv penningpo-
litik ökar de risker som är förknippade med en hög skuldsättning hos hushål-
len. En motivering till den här avvägningen är att finanskrisen visat hur höga 
kostnaderna kan bli om dessa risker tillåts öka och att det därför är värt att av-
vika från inflationsmålet och tillåta en något sämre realekonomisk utveckling 
för att undvika att skuldsättningen rusar i höjden och skapar problem längre 
fram.  

Jag har full förståelse för önskan att förhindra nya kriser och är inte helt kate-
goriskt emot att bedriva en penningpolitik som på det här sättet ”lutar mot 
vinden”, som det brukar kallas. Men om man ställer fördelarna med att bedriva 
en sådan politik mot nackdelarna är min slutsats att det inte är motiverat i Sve-
rige idag. Som jag ser det är fördelarna små. Vi har ju ingen allmän kreditex-

∗ De synpunkter som framförs i detta tal är mina egna och delas inte nödvändigtvis av Riksbankens öv-
riga direktionsledamöter. Jag vill framföra ett stort tack till Björn Andersson som har hjälpt till att skriva 
talet. 
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pansion i svensk ekonomi som behöver dämpas. Däremot har vi problem med 
höga priser på bostäder som leder till hög skuldsättning hos hushållen och ris-
ker förknippade med detta. Men hushållens skuldsättning är svår att påverka 
med penningpolitik utan att det får stora negativa konsekvenser i form av en 
sämre måluppfyllelse för inflationen och sämre stabilitet i realekonomin de 
närmaste åren. En sämre måluppfyllelse under lång tid innebär dessutom kost-
nader och risker i sig som också måste tas med i beräkningen.  

Ramverket för penningpolitiken, både i Sverige och i många andra länder, ut-
går från mandatet att upprätthålla prisstabilitet, ofta preciserat som ett mål för 
inflationen som i Sveriges fall. Och det är detta mandat som är bakgrunden till 
att centralbanker generellt fått en högre grad av självständighet än andra myn-
digheter. Under de senaste två decennierna har de tydliga målen för penning-
politiken och centralbankernas självständiga arbete för att uppnå dessa mål 
visat sig vara effektivt för att förankra inflationsförväntningarna och skapa 
stadga i ekonomin. 

Men ramverket bygger på att centralbanken faktiskt också levererar. Om inflat-
ionen tillåts avvika från ett uppsatt mål under en lång tid kan det påverka all-
mänhetens förståelse för den förda politiken och förtroende för inflationsmålet. 
Ju mer centralbanken tänjer på uppdraget att leverera det uppsatta målet 
desto svårare blir det att förstå och utvärdera den förda politiken. Och desto 
större blir då risken att allmänhetens inställning till ramverket försämras. 

Jag tänkte försöka beskriva min uppfattning i dessa frågor idag och hur den 
knyter an till min syn på centralbankens roll och hur penningpolitik bör bedri-
vas givet nuvarande ramverk. Då kan det vara på sin plats att börja med en be-
skrivning av det ramverk som vi levt med i dryga tjugo år. Varför har vi ett in-
flationsmål och en självständig centralbank?  

Varför inflationsmål och självständighet?  

Från problem med trovärdigheten för den fasta växelkursen…  

Då det internationella monetära systemet med fasta växelkurser – det så kal-
lade Bretton Woods-systemet – kollapsade i början av 1970-talet behövde Sve-
rige hitta ett nytt nominellt ankare för ekonomin. Det dominerande synsättet 
var att en fast växelkurs var det bästa sättet för en liten öppen ekonomi att 
uppnå stabila priser och sätta ramar för stabiliseringspolitiken. Av bland annat 
det skälet valde Sverige därför att fortsätta med ett system där kronan knöts till 
andra valutor. 

Men då ekonomin utsattes för påfrestningar under 1970- och 1980-talen blev 
det uppenbart att målet med den fasta växelkursen inte betraktades som tro-
värdigt. Målet hamnade ofta i konflikt med ambitionen att få ned arbetslöshet-
en, något som blev ett allt viktigare inslag i stabiliseringspolitiken. Det löstes 
genom återkommande devalveringar av kronan. Resultatet blev en negativ spi-
ral där förväntningar om fortsatt hög inflation och nya devalveringar präglade 
pris- och lönebildningen. Lönestegringarna blev därför trendmässigt högre än i 
omvärlden. Det ledde i sin tur till kostnadskriser inom industrin, vilka löstes ge-
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nom devalveringar av kronan. Det infriade förväntningarna om devalveringar 
och sådde på så vis fröet till nästa varv i spiralen.1  

I mitten av 1980-talet avvecklades regleringarna på den svenska kreditmark-
naden, vilket blev startskottet för en snabb kreditexpansion och kraftigt sti-
gande priser på finansiella tillgångar och fastigheter. Den ekonomiska politiken 
höll inte emot och resultatet blev en bubbla på fastighetsmarknaden och en 
ordentligt överhettad ekonomi. När utvecklingen bröts i början på 1990-talet 
utlöste det en finanskris och en djup konjunkturnedgång. Många räknade kallt 
med att det gamla mönstret skulle upprepas och att kronan skulle devalveras. 
Men den politiska hållningen den gången var i stället att en gång för alla bryta 
förväntningarna på devalveringar och visa att man menade allvar med den 
fasta växelkursen. Som bekant lyckades inte detta, trots 500 procents styrränta 
och ett uttalat starkt stöd för försvaret av kronan. I november 1992 fick Riks-
banken ge upp och låta kronan börja flyta fritt, vilket innebar att den försvaga-
des kraftigt.2  

…  till rörlig växelkurs, inflationsmål och självständig Riksbank 

När kronan föll fanns det nog inte många som trodde att Sverige helt skulle 
byta penningpolitisk regim De flesta väntade sig nog att vi så småningom 
skulle återgå till en fast växelkurs. Men det stod klart att en sådan återgång 
skulle ta tid och under en övergångsperiod behövdes en ny strategi. Nya Zee-
lands centralbank hade i slutet av 1980-talet börjat inrikta penningpolitiken på 
att försöka styra inflationen direkt och 1990 införde man ett officiellt inflat-
ionsmål som ett sätt att skapa ett nominellt ankare i ekonomin. Kanada och 
Storbritannien följde efter och Sverige sällade sig till skaran 1993. Den 15 janu-
ari annonserade Riksbanken att målet för penningpolitiken skulle vara att hålla 
inflationen kring ett siffersatt mål: 2 procent mätt som förändringen i konsu-
mentprisindex. Målet skulle börja gälla från och med 1995.  

Det är nu tjugo år sedan. I backspegeln vet vi att det faktiskt gick förvånansvärt 
snabbt för inflationsmålet att bli trovärdigt och inflationsförväntningarna att 
ställa in sig på 2 procent. Men i början var det inte alls uppenbart att det skulle 
lyckas. I början var därför penningpolitiken främst inriktad på att skapa trovär-
dighet för målet. Reporäntan hölls hög för att få ned inflationen trots att ar-
betslösheten var förhållandevis hög, något som föranledde kritik från olika 
håll.3 I takt med att inflationsförväntningarna förankrades uppstod dock ett ut-
rymme att också väga in den realekonomiska utvecklingen i penningpolitiken. 
Man kunde medvetet låta inflationen avvika från målet under en period om det 
skulle ge en bättre långsiktig utveckling av sysselsättningen och arbetslöshet-
en. Inflationsmålspolitiken blev på så vis flexibel.  

Ramverket för inflationsmålspolitiken har naturligtvis utvecklats en hel del un-
der de tjugo år det varit på plats, mycket tack vare den akademiska forskning-
en. Forskningen har också bidragit med insikter om grunden till de ekonomisk-
politiska problem som Sverige och flera andra länder hade under 1970- och 
1980-talen. Det var svårt för beslutsfattare att få trovärdighet för en långsiktig 
ambition att hålla inflationen låg då aktörerna i ekonomin förstod att det fanns 
incitament att frångå det målet på kort sikt, till exempel för att minska arbets-

1 Se till exempel Jakobsson (1997) och Jonung (1999) för beskrivningar av de ekonomisk-politiska pro-
blemen under perioden.  
2 På ett par dagar försvagades valutakursen enligt TCW-index med drygt 10 procent, vilket ökade till 
cirka 20 procent efter några månader. 
3 Bäckström (2003). 
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lösheten. Det kunde därför vara fördelaktigt om penningpolitiken kunde bedri-
vas med fokus på ett tydligt formulerat, långsiktigt mål om prisstabilitet och på 
armlängds avstånd från den dagsaktuella partipolitiken. Det var utgångspunk-
ten för de reformer som genomfördes i många länder under 1990-talet och 
som innebar att penningpolitiken, på lite olika sätt och i varierande grad, dele-
gerades till centralbanker med en mer självständig ställning och med ett tydligt 
mandat att hålla priserna stabila.  

Riksbanken bedrev i praktiken penningpolitiken självständigt från mitten av 
1990-talet, men formellt fick Riksbanken en självständig ställning först 1999.4 
Regeringsformen och riksbankslagen ändrades då som en del i anpassningen 
till kraven i EU-fördragen, krav som givetvis påverkats av de insikter man fått 
och den utveckling som skett på det penningpolitiska området. Förändringarna 
av regelverket innebar bland annat att det skapades en direktion på sex perso-
ner i Riksbanken som fick i uppgift att självständigt bedriva penningpolitiken. 
Det lagfästes också samtidigt att målet för Riksbankens verksamhet skulle vara 
att upprätthålla ett fast penningvärde. Självständigheten handlade alltså om 
vilka räntebeslut som uppfyller målet om prisstabilitet på bästa sätt, inte om 
vilket mål centralbanken skulle ha för verksamheten.  

Bättre utveckling med ankare på plats  

Som jag varit inne på gick det förhållandevis snabbt för inflationsmålet att få 
trovärdighet och för inflationsförväntningarna att ställa in sig på 2 procent. Den 
kraftiga försvagningen av kronan i samband med att den släpptes fri stimule-
rade också exporten, vilket bidrog till att underlätta saneringen av statsfinan-
serna i mitten av 1990-talet och till att svensk ekonomi kunde börja röra sig 
upp ur den djupa lågkonjunkturen. Nya ramverk för både penning- och finans-
politiken och en bättre fungerande avtalsrörelse bidrog till att inflationsnivån 
växlade ned och dessutom varierade betydligt mindre från år till år jämfört 
med på 1970- och 1980-talen.  

Den betydligt lugnare inflationsutvecklingen gynnades också av mer stabil in-
flation i utlandet. Det är viktigt att komma ihåg att utvecklingen med lägre in-
flationsnivåer och minskad volatilitet inte var en isolerad företeelse i Sverige 
utan en internationell trend. Med start i mitten av 1980-talet följde en period 
då svängningarna i många industriländers ekonomier dämpades markant jäm-
fört med tidigare årtionden. Orsakerna till den här utvecklingen, ”The Great 
Moderation” som den kom att kallas, har analyserats och debatterats flitigt. 
Sannolikt var den ett resultat av en rad samverkande faktorer. Men mycket talar 
för att förändringarna på det penningpolitiska området som skedde på bred 
front under perioden var ett viktigt skäl till att inflationen började variera be-
tydligt mindre.5  

Inflationsmålspolitiken efter krisen  

Precis som skedde under tidigt 1990-tal har den senaste finanskrisen av natur-
liga skäl startat en diskussion om i vilken mån och på vilket sätt det nuvarande 
ramverket för penningpolitiken behöver förändras. Inställningen till förändring-
ar har varierat bland annat beroende på vilken roll man tycker penningpolitiken 
spelade i samband med krisen. Var inflationsmålspolitiken den medskyldige 

4 Se Bäckström (1998). 
5 Se till exempel Summers (2005) och Giannone, Reichlin och Lenza (2008). 
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som bidrog med för låga räntor före krisen, var den åskådaren som inte kunde 
göra annat än att se på eller var den räddaren som sett till att inflationsför-
väntningarna trots allt förblivit förankrade?6   

Jag tycker för min del inte att argumentet att finanskrisen har sin upprinnelse i 
en alltför expansiv penningpolitik är särskilt övertygande. Som jag ser det 
handlade det i första hand om en kombination av bristande tillsyn och regle-
ring av finansiella marknader.7 En uppenbar lärdom är att det fanns en övertro 
på dessa marknaders förmåga att reglera sig själva och att snedvridningarna av 
de incitament som råder på finansmarknaderna hade underskattats.8 

Med tanke på de enorma ekonomiska kostnaderna som finanskrisen förde med 
sig finns det givetvis en stark vilja att rätta till det som man uppfattade blev fel 
för att se till att det inte kan hända igen – det gäller inte minst hos centralban-
kerna eftersom man fick många av problemen i knät. Det finns därför en in-
stinkt att ta på sig uppgiften att se till att finanskriser inte uppstår – inte bara 
genom att förorda bättre tillsyn och reglering av finansiella marknader, utan 
även via penningpolitiken. Men det finns ett antal problem med det.  

Risker kopplade till hushållens skuldsättning har hållit tillbaka 
penningpolitiken  

Det leder mig in på situationen i Sverige och hur penningpolitiken här bedrivits 
den senaste tiden. Under en längre period har vi haft en låg inflation och ett 
lågt resursutnyttjande i svensk ekonomi. Under min första tid som direktionsle-
damot från våren 2009 tills någon gång i mitten av 2010 var inflationen mätt 
med KPIF nära 2 procent.9 Men sedan började den glida ner till nuvarande nivå 
kring 1 procent (se figur 1). Riksbankens prognoser har visat, och visar fortfa-
rande, att det kommer att dröja ett par år tills den underliggande inflationen 
börjar närma sig 2 procent och resursutnyttjandet normaliseras. Det innebär att 
vi under flera års tid kommer att ha haft en inflation under målet samtidigt som 
resursutnyttjandet är lågt.  

I ett sådant läge hade en mer expansiv penningpolitik kunnat användas för att 
minska arbetslösheten utan att skapa någon risk för alltför hög inflation (se fi-
gur 2). Idag finns det helt enkelt ingen målkonflikt mellan inflation och arbets-
löshet av det slag som var legio under 1970- och 1980-talen, då ambitionen att 
hålla tillbaka arbetslösheten var det som ytterst drev upp inflationen till nivåer 
som blev ohållbara för den fasta växelkursen. Tvärtom så har inflationen nu va-
rit låg så länge att jag är orolig för att det blir ett problem i sig genom att in-
flationsförväntningarna ställer in sig på en lägre nivå. 

  

6 Klassificeringen kommer från Reichlin och Baldwin (2013). 
7 Se vidare Ekholm (2009).  
8 Se till exempel Bean (2009) och Bernanke (2010). 
9 Eftersom KPI i så stor utsträckning påverkats av räntesänkningarna i samband med finanskrisen har det 
varit naturligt att fokusera mer på den underliggande inflationen mätt med KPIF. 
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Figur 1. KPIF 

Årlig procentuell förändring 

 
Anm. Streckad linje är Riksbankens prognos från den penningpolitiska rapporten i oktober 2013.  
Källor: SCB och Riksbanken 

Figur 2. Mer expansiv penningpolitik  

 

Anm. Prognoser från Penningpolitisk rapport, oktober 2013. Reporänta, procent kvartalsmedelvärden. 
KPIF, årlig procentuell förändring, kvartalsmedelvärden. Arbetslöshet, procent av arbetskraften 15-74 år, 
säsongsrensade data. Realränta, 1 år, procent, kvartalsmedelvärden. Skuldkvot, procent av disponibel 
inkomst. Effekt på KPIF och arbetslöshet enligt Riksbankens makromodell Ramses. Effekt på skuldkvot 
enligt egna beräkningar – se fotnot 14. 
Källor: SCB, Riksbanken och egna beräkningar 
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Av dessa skäl har jag tyckt att det varit motiverat att sänka reporäntan ytterli-
gare. Men en majoritet i direktionen har alltså gjort bedömningen att det inte 
är motiverat för att en ännu lägre ränta antas öka hushållens skuldsättning, vil-
ket i sin tur antas öka deras sårbarhet och därmed risken att störningar leder 
till en djup lågkonjunktur.  

Hur orolig man ska vara för de svenska hushållens skuldsättning är förstås en 
viktig fråga att ta ställning till, inte bara för Riksbankens direktion, utan för re-
gering och riksdag, för de banker som lånar ut pengar till svenska hushåll och 
för Finansinspektionen som utövar tillsyn över dessa banker. Min egen uppfatt-
ning är att de höga bostadspriserna sannolikt huvudsakligen avspeglar en 
ganska stor brist på bostäder och därför inte är att betrakta som en prisbubbla. 
Men om förhållandet mellan utbud och efterfrågan förändras kan det mycket 
väl i något läge leda till prisfall på bostäder. Och även om sådana prisfall är 
välmotiverade så kan de innebära problem för den makroekonomiska utveckl-
ingen. Den höga skuldnivån i kombination med oviljan att ha högre skulder än 
tillgångar tror jag i ett sådant läge skulle kunna leda till negativa effekter på 
konsumtionstillväxten.10 Därför skulle jag känna mig tryggare om skuldnivån 
var lägre, eller åtminstone inte ökade.  

Men om jag nu skulle känna mig tryggare med en lägre skuldnivå, varför inte 
använda penningpolitiken för att försöka dämpa utvecklingen? Svaret är att 
nackdelarna helt enkelt överväger fördelarna med att använda penningpoliti-
ken på det sättet.  

En avvägning mellan måluppfyllelse på olika horisonter 

Ett grundläggande problem är hur man ska göra avvägningarna tydliga för 
ekonomins aktörer, vilket är nödvändigt om man vill övertyga dem om behovet 
att luta mot vinden. Den politik Riksbanken har bedrivit under en tid innebär 
att man medvetet låter det ta längre tid för både inflationen och realekonomin 
att komma tillbaka till normala nivåer. Samtidigt motiveras detta med Riksban-
kens mandat att stabilisera inflationen runt inflationsmålet och produktionen 
och sysselsättningen runt långsiktigt hållbara nivåer. Det är nog inte uppenbart 
för alla hur den faktiska inriktningen på politiken hänger ihop med motivering-
en till den. Avvägningarna behöver därför göras konkreta och tydliga – dels för 
att Riksbankens uppdragsgivare ska kunna utvärdera politiken, dels för att all-
mänheten ska förstå grunderna för den politik Riksbanken bedriver. Vad vinner 
man med att föra en politik som medvetet låter det ta längre tid för inflationen 
att nå tillbaka till målet och för resursutnyttjandet att komma tillbaka till en 
normal nivå? Är det värt kostnaden i termer av en sämre måluppfyllelse? 

Detta är inte enkelt att illustrera. Dels handlar det om att en ”ny” typ av avväg-
ning ska inkluderas i analys- och beslutsunderlag och det tar tid att hitta bra 
former för det. Dels handlar det om att illustrera och konkretisera risker och 
osäkerhet, vilket alltid är en utmaning. På Riksbanken har det pågått ett ut-
vecklingsarbete med detta under en tid och en principskiss för hur finansiella 
obalanser kan inkluderas i penningpolitiska bedömningar har börjat ta form. 
Den penningpolitiska rapporten i juli inkluderade en sådan skiss som visar hur 
man kan närma sig den här frågan.11  

10 Hushållens totala tillgångar är väsentligt högre än skulderna. En stor del av detta handlar om just 
bostäder. Men det finns också en ansenlig del som utgörs av mer likvida tillgångar, vars värden inte 
nödvändigtvis faller om det skulle vara så att bostadspriserna skulle falla. 
11 Sveriges riksbank (2013).  
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Vad resonemanget mynnar ut i är att man kan betrakta den senaste tidens 
penningpolitik som en avvägning mellan måluppfyllelse de närmaste åren, det 
vill säga den period Riksbanken normalt gör prognoser för, och måluppfyllelse 
på lång sikt, bortom prognosperioden.12 Tanken är att en penningpolitik som 
bara fokuserar på måluppfyllelse ett par år framåt kan missa att finansiella oba-
lanser byggs upp som riskerar att leda till mycket dåliga makroekonomiska ut-
fall på längre sikt.  

Enligt den här principskissen behöver alltså beslutsfattare väga måluppfyllelsen 
på kort- och medellång sikt mot måluppfyllelsen på lång sikt. Det är på så vis 
två frågor man behöver ta ställning till: Hur påverkar skuldsättningen risken för 
att störningar ska leda till en riktigt kraftig konjunkturnedgång? Och i vilken 
utsträckning kan penningpolitiken påverka skuldsättningen och därmed risken 
för ett sådant scenario? Framför allt den senare frågan är helt central i den här 
typen av avvägningar.  

Oklara fördelar men tydliga kostnader  

Penningpolitiken är det mest effektiva verktyget vi har för att påverka den all-
männa prisutvecklingen. Den verkar bland annat via kredittillväxten i ekonomin. 
Därför kan penningpolitiken användas för att dämpa kredittillväxten när denna 
framstår som oroväckande hög, även om det inte tycks motiverat utifrån utsik-
terna för inflationen. Men, det är inte en oroväckande hög kredittillväxt som 
kännetecknar svensk ekonomi idag, utan en hög skuldnivå i hushållssektorn 
som i första hand är en konsekvens av hög kredittillväxt före finanskrisen (se 
figur 3). Idag är tillväxten i hushållskrediter endast något högre än tillväxten i 
disponibla inkomster. Tillväxten i företagskrediter är samtidigt låg.13 Storban-
kernas ökning av utlåningen har nästan uteslutande kommit från svenska bolån 
under de senaste åren (se figur 4). 

Min bedömning är att man inte får någon större effekt på hushållens skuldsätt-
ning av att hålla reporäntan något högre under en begränsad period (se figur 
2). 14 För att få en effekt som är mer än marginell skulle man förmodligen be-
höva hålla en så hög ränta att kostnaderna i form av en sämre makroekono-
misk utveckling skulle bli mycket stora. Så hur mycket man vinner på att pen-
ningpolitiken lutar mot vinden i termer av dämpad skuldsättning, minskad sår-
barhet i ekonomin och eventuellt en förbättrad måluppfyllelse på lång sikt är 
därför i högsta grad oklart. Kostnaderna i form av sämre måluppfyllelse på ett 
par års sikt är däremot tydliga. 

  

12 Detta är givetvis ett förenklat antagande. Egentligen skulle ett ofördelaktigt scenario kunna inträffa 
även inom den normala prognosperioden, alltså de närmaste 3 åren. Se vidare Sveriges riksbank (2013). 
13 Företagens marknadsupplåning har visserligen ökat under de senaste åren, vilket i viss mån kompen-
serar för nedgången i tillväxten av bankkrediter. Men även om man tar hänsyn till denna marknadsupp-
låning ser kredittillväxten på företagssidan ut att vara förhållandevis låg. 
14 Modellskattningar av det kortsiktiga sambandet mellan reporäntan och hushållens skuldsättning tyder 
på att effekterna i genomsnitt kan vara relativt små: 1 procentenhets lägre styrränta under ett år, och 
som gradvis går tillbaka, ger upphov till cirka 4 procentenheters högre skuldsättning som andel av den 
disponibla inkomsten. Liknande skattningar av sambandet mellan bostadspriser och reporäntan visar 
också små effekter – se Sveriges riksbank (2011), kapitel 2.1. Skattningar av kortsiktiga samband kan 
dock underskatta de sammantagna effekterna av reporäntan på skuldsättningen. 
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Figur 3. Utlåning till hushåll och företag 

Årlig procentuell förändring 

 

Anm. Utlåning till hushåll och företag enligt finansmarknadsstatistiken.  
Källa: SCB 

Figur 4. Årlig förändring av storbankernas utlåning 

Procent, respektive bidrag i procentenheter 

 
Anm. De färgade fälten visar hur de olika typerna av utlåning har förändrats i förhållande till storban-
kernas totala utlåning till allmänheten. Hänsyn till förändringar i valutakurs tas ej.  
Källor: Bankernas resultatrapporter, SCB och Riksbanken 
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Andra verktyg än reporäntan kan dessutom på ett mer effektivt sätt påverka 
hushållens skuldsättning. Särskilt potenta är troligtvis olika typer av skatteverk-
tyg, som ränteavdragsregler och fastighetsbeskattning, men de är samtidigt de 
politiskt mest känsliga verktygen. Även så kallade makrotillsynsverktyg är san-
nolikt mer effektiva än penningpolitik för att påverka skuldutvecklingen i hus-
hållssektorn. Finansinspektionen, som har fått det huvudsakliga ansvaret för 
dessa verktyg, har redan använt flera av dem och har signalerat att man kom-
mer att vara fortsatt vaksam mot risker kopplade till hushållens skuldsättning.  
Det bör rimligtvis spela roll för den penningpolitiska avvägningen. Med makro-
tillsynen på plats kan penningpolitiken fokusera på att uppfylla inflationsmålet 
och stabilisera resursutnyttjandet på ett par års sikt. 

En analys av mål kontra medel talar därför mot reporäntan som ett verktyg för 
att dämpa skuldutvecklingen i hushållssektorn. För samhället i stort blir det 
kostsamt att använda penningpolitiken för något som den inte är särskilt väl 
avpassad att påverka.  

Avvägningen måste dessutom inkludera riskerna med att avvika 
från inflationsmålet 

Min sista invändning mot den senaste tidens penningpolitik är att avvägning-
arna inte i tillräckligt stor utsträckning tagit hänsyn till de kostnader och risker 
som är förknippade med att man under en lång period avviker från inflations-
målet. En flexibel inflationsmålspolitik innebär visserligen att centralbanken 
medvetet kan låta inflationen avvika från målet av hänsyn till den realekono-
miska utvecklingen. Det är möjligt så länge avvikelsen bedöms som tillfällig 
och hushåll och företag uppfattar att centralbanken faktiskt har för avsikt att 
föra tillbaka inflationen till målet. Men en situation där penningpolitiken lutar 
mot vinden passar inte riktigt in i den beskrivningen. Där låter centralbanken 
måluppfyllelsen för både inflation och realekonomi ett par år framåt stå tillbaka 
något med hänsyn till risken för en riktigt dålig måluppfyllelse, sannolikt långt 
fram i tiden.  

En sådan avvägning behöver beakta eventuella kostnader förknippade med att 
hushåll och företag under kanske lång tid fattar beslut baserat på vad som visar 
sig vara felaktiga inflationsförväntningar.15 Dessutom måste man bedöma vilka 
risker en låg inflation innebär i sig. För mig är det viktigt att hålla ett respekt-
avstånd till läget när prisnivån inte ökar alls så att man undviker regelrätt de-
flation, vilket kan leda till stora problem i ekonomin. Vidare måste man ta ställ-
ning till hur länge man kan tillåta att inflationen avviker från målet med hänvis-
ning till andra överväganden utan att det får konsekvenser för inflationsför-
väntningarna, för trovärdigheten för penningpolitiken i stort och i förlängning-
en för måluppfyllelsen på sikt. 

Inflationsmål har som sagt varit ankare i många länder under en lång period – i 
svensk ekonomin i tjugo år – och vi tar nästan för givet att de långsiktiga inflat-
ionsförväntningarna ska ligga på målet. De tycks också fortfarande vara väl för-
ankrade vid 2 procent i Sverige, även om förväntningarna på kortare sikt ligger 
lägre (se figur 5). Men en penningpolitik som uttryckligen lutar mot vinden är i 
mångt och mycket en oprövad strategi och det är inte uppenbart hur aktörerna 

15 I ett långsiktigt perspektiv kan inflation under målet leda till onödigt hög arbetslöshet om inflations-
förväntningarna är fast förankrade vid målet (se Svensson, 2013). På samma sätt som oväntat hög inflat-
ion gynnar de som lånar och missgynnar de som lånar ut genom att det reala värdet på skulden blir 
lägre än väntat kan oväntat låg inflation gynna de som lånar ut på låntagarnas bekostnad. 
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i ekonomin kommer att tolka inflationsavvikelser mot den bakgrunden. Man 
bör därför vara försiktig. Jag ser risker med att låta penningpolitiken fortsätta 
luta mot vinden tills man ser tendenser till att inflationsförväntningarna på lång 
sikt börjar anpassa sig nedåt. Det är en utveckling som kan vara svår att vända.  

Figur 5. Inflationsförväntningar på ett, två och fem års sikt, samtliga ak-
törer 

Procent 

 
Källor: TNS SIFO Prospera och SCB 

Måluppfyllelse är viktigt för trovärdigheten 

Ett argument som ibland förs fram är att det är så små skillnader mellan den 
penningpolitik majoriteten och minoriteten i direktionen förordar och att det i 
praktiken inte har så stor betydelse om man sänker reporäntan ytterligare nå-
got eller inte. Och i en strikt ”mekanisk” mening är det kanske sant att 0,25 
procentenheters lägre styrränta under en period har en begränsad effekt på 
ekonomin. Men för trovärdigheten och måluppfyllelsen på lång sikt spelar det 
också roll hur hushåll och företag uppfattar penningpolitiken. Hur seriöst ser 
centralbanken på inflationsmålet? Ju längre inflationen medvetet tillåts avvika 
från 2 procent, desto större är risken att man börjar ifrågasätta vad banken 
egentligen har för mål. Diskussionen om penningpolitiken i Sverige den sen-
aste tiden har haft sådana inslag.  

Det här kan även ha betydelse för hur centralbankernas uppdragsgivare upp-
fattar att man sköter penningpolitiken, vilket i förlängningen kan påverka ban-
kernas mandat och ställning. Riksbanken har ett mandat att arbeta självstän-
digt för att upprätthålla ett fast penningvärde och utan att åsidosätta det 
stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken. Det innebär å ena sidan 
att det är upp till Riksbanken att avgöra vilka risker man bedömer vara rele-
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vanta för besluten. Å andra sidan är Riksbanken ansvarig inför riksdagen som 
bestämmer Riksbankens mandat. Riksbanken behöver därför kunna visa på ett 
övertygande sätt att de avvägningar man gör är förankrade i det mandat man 
har. Och givet det nuvarande mandatet kan det bli problematiskt om man ac-
cepterar avvikelser från inflationsmålet under lång tid. Om inte avvägningarna i 
penningpolitiken är tydliga och konkreta blir det svårt att utvärdera om denna 
varit rimlig och inom mandatet. Kostnaderna är tydliga, men vad har man vun-
nit?  

Det kan förstås vara så att uppdragsgivaren är införstådd med svårigheten att 
göra dessa avvägningar konkreta och ser det som önskvärt att centralbanken 
ändå tar hänsyn till risker på ett sätt som minskar graden av måluppfyllelse på 
ett par års sikt. Men i så fall är det önskvärt att uppdragsgivaren klargör att 
mandatet är alltför snävt formulerat och att det därför behöver breddas. Och 
en fråga som i så fall också väcks är i vilken mån ett sådant bredare mandat 
passar ihop med den grad av självständighet många centralbanker har. Det 
finns en viss spänning mellan mandatets bredd och graden av självständighet. 
En hög grad av självständighet förutsätter att det är någorlunda enkelt att ut-
värdera om mandatet uppfylls, vilket kan vara svårt om mandatet är så brett 
formulerat att det rymmer de flesta möjliga utfall.  

”Skomakare, bliv vid din läst!”  

Låt mig avslutningsvis sammanfatta mitt budskap idag och kanske lite oväntat 
börja i antikens Grekland. Det berättades nämligen att den berömde målaren 
Apelles från Kos en dag hörde en skomakare påpeka ett misstag målaren gjort i 
avbildningen av en sandal. Apelles rättade till felet, vilket uppmuntrade skoma-
karen, så han fortsatte med att kritisera hur benet på personen i målningen ri-
tats. En indignerad Apelles påminde honom då om att ”en skomakare inte ska 
döma ovanför sandalen”.16 Det uttryck vi använder idag – Skomakare, bliv vid 
din läst! – låter rätt gammaldags och kanske lite trist som attityd. Men om man 
försöker sig på att modernisera uttrycket, och samtidigt tvättar bort den lite 
mästrande tonen, så skulle det kunna bli: ”Det är bäst att hålla sig till det man 
är bra på”. Den tolkningen av det gamla ordspråket tycker jag sammanfattar 
min poäng ganska bra. 

Under cirka två decennier har vi haft ett ramverk för penningpolitiken som visat 
sig vara effektivt för att förankra inflationsförväntningarna och skapa stadga i 
ekonomin. Ramverket har självklart utvecklats och förfinats över åren, men i 
grunden handlar det om att centralbanken har ett tydligt uppdrag att upprätt-
hålla stabila priser i ekonomin och mandatet att självständigt fatta beslut för 
att uppnå detta. En stabil prisutveckling är något som i princip alla vinner på i 
längden, men som är svår att uppnå för att frestelsen att frångå målet på kort 
sikt för att uppnå andra mål – som lägre arbetslöshet – kan vara stor. Därför har 
många länder valt att lägga penningpolitiken – som är det mest effektiva verk-
tyget för att påverka inflationen – i händerna på självständiga centralbanker 
och samtidigt ge dessa tydliga mandat att hålla priserna stabila. Med väl för-
ankrade inflationsförväntningar skapas också utrymme för centralbanken att 
stabilisera realekonomin. 

Av förståeliga skäl har fokus efter finanskrisen kommit att hamna på risker för-
knippade med finansiella obalanser och på att se till att sådana obalanser före-
byggs. Det finns därför en instinkt att också inkludera sådana avvägningar i 

16 Plinius den äldre, Naturalis Historia, bok 35, kapitel 36.  
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penningpolitiken. Som jag har försökt förklara tycker jag att det finns en del 
problem med detta. De nya avvägningarna, som i det svenska fallet handlar om 
en hög skuldsättning hos hushållen, är svåra att hantera strategiskt och kom-
munikationsmässigt. Och det kan också uppstå spänningar mellan dessa av-
vägningar och det ursprungliga ramverket om prisstabilitet och det mandat 
centralbankerna har i dagsläget.  

En lösning på detta är givetvis att förändra ramverken och ge centralbankerna 
utökade mandat. Men då behövs en politisk diskussion om vad det egentligen 
ska bestå i och om möjligheten till utvärdering och ansvarsutkrävande av 
centralbankerna med utökade mandat.  

Jag förstår och sympatiserar med instinkten att agera för att se till att kriser 
som den vi nyligen gått igenom inte uppstår igen. Men att använda penning-
politiken för detta skapar problem. Givet Riksbankens nuvarande mandat är det 
svårt att acceptera större avvikelser från inflationsmålet under en lång tid. Ju 
mer man tänjer på inflationsmålet, desto mer aktuell blir frågan om allmänhet-
ens förtroende för målet och våra uppdragsgivares inställning till ramverket. 
Det här oroar mig eftersom ramverket med fokus på prisstabilitet och själv-
ständig centralbank varit lyckosamt som nominellt ankare i ekonomin. Jag 
tycker därför det är viktigt att vi ”bliver vid vår läst” och värnar om inflations-
målet. Det betyder inte att jag motsätter mig vidareutvecklingar av ramverket 
som kan leda till bättre uppfyllelse av inflationsmålet. Det är dock en diskuss-
ion som jag får återkomma till vid ett annat tillfälle.  
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