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Föregångare eller varnande exempel? 
Svenska erfarenheter av att väga in 
skuldsättning i de penningpolitiska 
besluten∗ 

Idag ska jag tala om det som har varit själva källan till oenigheten inom 
Riksbankens direktion under flera år, nämligen synen på i vilken utsträckning 
hushållens skuldsättning ska vägas in i de penningpolitiska besluten. Det verkar 
kanske onödigt tillbakablickande att fokusera på den tidigare oenigheten när 
direktionen faktiskt varit enig om de penningpolitiska bedömningarna sedan 
december förra året. Men jag tror att det finns viktiga lärdomar både för oss 
själva och för omvärlden av att reflektera över hur den förda politiken kan ha 
påverkat var vi befinner oss idag. 

Svensk penningpolitik under senare tid är ett av de tydligaste exemplen på en 
penningpolitik som försökt motverka skulduppbyggnad med hänvisning till att 
hög skuldsättning hotar den finansiella stabiliteten. En sådan penningpolitik 
beskrivs ibland som en som ”lutar sig mot vinden”, där vinden i detta fall skulle 
vara tillväxten i hushållens krediter. Hushållens skuldsättning har påverkat den 
penningpolitiska bedömningen i Sverige även under tidigare perioder, men det 
är framför allt sedan hösten 2012 som den explicit har angetts som skäl för en 
högre reporänta än vad som strikt motiverats av utsikterna för inflationen och 
resursutnyttjandet.1 Flera andra centralbanker har förvisso också hänvisat till 
hög skuldsättning och talat om finansiella stabilitetsrisker i samband med 
penningpolitiska beslut. Men få har ställts inför en så tydlig målkonflikt som 
Riksbanken: antingen hålla räntan uppe för att dämpa skulduppbyggnaden 

∗ De synpunkter som framförs i detta tal är mina egna och delas inte nödvändigtvis av Riksbankens 
övriga direktionsledamöter. Jag vill tacka Carl-Johan Belfrage för hjälp med att skriva detta tal samt 
Mikael Apel, Marianne Sterner, Ulf Söderström och David Vestin för synpunkter på tidigare versioner. 
1 Av protokoll från 2005 och 2006 framgår att direktionen tog hänsyn till den då mycket snabba 
ökningen av hushållens skuldsättning och bostadspriserna (se till exempel protokollen från de 
penningpolitiska mötena i april 2005 och februari 2006). Vid det penningpolitiska mötet i december 
2009 angav jag själv utvecklingen när det gäller hushållskrediter och bostadspriser som skäl till att inte 
sänka reporäntan.  
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eller hålla räntan nere för att få upp en inflation som länge legat klart under 
målet samtidigt som resursutnyttjandet varit lågt.  

Själv har jag varit skeptisk till den förda politiken, vilket har gjort att jag under 
en lång period reserverat mig mot besluten. När inflationen under senare tid 
avlägsnat sig än mer från målet har direktionen kunnat enas om de 
penningpolitiska besluten. Räntan sänktes i december förra året och 
räntebanan skiftades ner.  

Varför inflationen har blivit så låg är något av en öppen fråga. Själv tror jag att 
den förda politiken har varit en viktig bidragande faktor. Samtidigt tror jag att 
dess effekter på hushållens skuldsättning har varit små. I mina ögon framstår 
därför inte erfarenheterna av att väga in skuldsättningen i de penningpolitiska 
besluten som särskilt positiva i Sverige.  

Svensk penningpolitik lutar sig mot vinden 

Riksbanken har under senare tid varit mycket tydligare än tidigare med att 
risker förknippade med bostadspriser och hushållens skuldsättning har 
påverkat de penningpolitiska besluten.2 Riskerna har fått motivera en högre 
reporänta än vad utsikterna för inflation och resursutnyttjande har talat för. 
Därmed kan man säga att Riksbanken har praktiserat vad man i 
centralbankssammanhang kallar ”leaning against the wind” – att luta sig mot 
vinden – för att motverka en potentiellt skadlig tillväxt av skulderna.  

För- och nackdelarna med en sådan inriktning på penningpolitiken har 
diskuterats en hel del både i den akademiska världen och bland företrädare för 
centralbanker, i synnerhet efter den globala finanskrisen. Vissa menar att 
erfarenheterna av finanskrisen ger stöd för en penningpolitik som anpassas så 
att den motverkar finansiella obalanser som prisbubblor och överdriven 
skuldsättning, medan andra menar att penningpolitiken i normala fall är 
olämplig att använda för sådana syften och i stället bör vara helt fokuserad på 
inflation och resursutnyttjande.3 Min egen uppfattning ligger närmare den 
senare uppfattningen än den förra. Jag menar att det visserligen kan finnas 
situationer när det kan vara motiverat att försöka dämpa en allmän 
kreditexpansion, men att det är bättre att använda andra verktyg än 
penningpolitiken för att påverka skuldsättningen bland just hushållen och 
utvecklingen på en specifik marknad, som bostadsmarknaden.  

I det svenska fallet kan man hävda att räntan sedan flera år tillbaka har satts 
högre än vad som strikt motiverats av inflationen och resursutnyttjandet.4 Men 
hushållens skuldsättning angavs inte uttryckligen som skälet förrän i samband 
med räntebeslutet i oktober 2012. Räntan hade då successivt sänkts från 2 
procent i slutet av 2011 till 1,25 procent i september 2012. I oktober 2012 
lämnades sedan räntan oförändrad och hushållens skulder behandlades då för 
första gången tydligt som en beståndsdel i den penningpolitiska avvägningen i 

2 I sammanfattningen av Penningpolitisk rapport, oktober 2012, förklaras att räntebanan ”bedöms gå 
hand i hand med att hushållens skuldkvot inte ökar”. I inledningen till Penningpolitisk uppföljning, april 
2013, anges att den förda penningpolitiken ” bedöms stimulera den ekonomiska utvecklingen och 
inflationen samtidigt som den tar hänsyn till de risker som är förknippade med hushållens höga 
skuldsättning”. I en fördjupning i Penningpolitisk rapport, juli 2013, presenteras en tankeram för att ta 
hänsyn till finansiella obalanser i den penningpolitiska bedömningen 
3 För en översikt och kategorisering av olika ståndpunkter i frågan om hur penningpolitiken ska beakta 
finansiell stabilitet, se Smets (2013). 
4 Se Svensson (2011). 
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såväl den penningpolitiska rapporten som pressmeddelandet om räntebeslutet. 
Räntan sänktes dock ytterligare ned till 1 procent i december 2012. På den 
nivån låg den sedan kvar i ett år, fram till december 2013, trots låg inflation och 
kraftigt nedreviderad inflationsprognos samt en arbetslöshet som parkerat sig 
kring 8 procent. I december 2013 sänktes räntan ytterligare till 0,75 procent.  
Under perioden mellan december 2012 och december 2013 upplevde jag att 
hänsynstagandet till hushållens skuldsättning förhindrade den ytterligare 
räntesänkning som jag själv tyckte var motiverad.  

Andra lutar sig också, men under andra förutsättningar 

Vi i Sverige är långt ifrån ensamma om att uppleva att en stigande 
skuldsättning driven av stigande bostadspriser utgör ett hot mot den 
finansiella stabiliteten. Andra centralbanker har också uttryckligen tagit hänsyn 
till sådana hot när de utformat sin penningpolitik. Av de länder som är 
jämförbara med Sverige i den meningen att de är utvecklade ekonomier med 
inflationsmål är det Norge, Kanada, Australien och Nya Zeeland som i någon 
mån kan sägas ha bedrivit en penningpolitik som lutat sig mot vinden. Men 
Sverige utmärker sig genom att inflationen legat tydligt under målet de 
senaste åren samtidigt som arbetslösheten varit förhållandevis hög.5 

Situationen i Norge har liknat vår såtillvida att inflationen där också tydligt 
legat under målet under relativt lång tid, från inledningen av 2011 till mitten av 
2013. Sedan våren 2010 har Norges Bank ofta talat om uppbyggnaden av 
obalanser förknippade med en låg ränta som en faktor som ingått i den 
penningpolitiska avvägningen. Men det finns tydliga skillnader också. Under 
hela perioden har man haft ett resursutnyttjande som bedömts vara nära eller 
rentav över det normala. Arbetslösheten har legat nära ett lågt historiskt 
genomsnitt.  

Även om det givetvis är svårt att jämföra och värdera olika centralbankers 
avvägningar så framstår räntebesluten i Sverige under merparten av 2013 som 
ett av de tydligaste exemplen på en penningpolitik som lutat sig mot vinden. 
När utsikterna för inflationen gick ned hölls räntan oförändrad med explicit 
hänvisningar till hushållens skulder.  Det gör det intressant för såväl oss i 
Sverige som centralbanker i andra länder att utvärdera hur framgångsrik den 
politiken har varit. Att göra en fullständig utvärdering är alldeles för tidigt. Men 
eftersom behovet av att hantera finansiella obalanser är stort på sina håll och 
det pågår en diskussion om penningpolitikens roll i det sammanhanget så kan 
det ändå vara på sin plats att göra en preliminär bedömning av politiken. 

5 I Kanada har inflationen också legat under målet under en tid, men innan den situationen uppstod 
hade arbetslösheten hunnit falla tillbaka till genomsnittet för åren före den globala finanskrisen. I Nya 
Zeeland hade man en inflation i nederkanten av sitt målintervall på 1-3 procent under några kvartal 
innan man i början av 2013 började tala om att man inte ville se ökade finansiella stabilitetsrisker till 
följd av utvecklingen på bostadsmarknaden. Där har man dock inte uttryckligen talat om en avvägning 
mellan att få upp inflationen och dämpa utvecklingen på bostadsmarknaden. I fallet Australien syns inga 
tydliga tecken på att man ställts inför en sådan avvägning under perioden efter den finansiella krisen. 
Det är tydligare för perioden 2002-2004, men då höll sig inflationen inom målintervallet 2-3 procent och 
låg endast under ett kvartal i närheten av den nedre intervallgränsen. 
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Svensk inflation rör sig längre från målet 

Inflationen mätt med KPIF låg kring 2 procent under 2010, när reporäntan 
började höjas efter rekordsänkningarna i samband med den globala 
finanskrisen. Men sedan har inflationen sjunkit och har i KPIF-termer legat kring 
1 procent under ett par år. I höstas sjönk inflationen ytterligare. Den är nu 
mycket låg, i februari -0,2 procent i termer av KPI och +0,4 procent i termer av 
KPIF. Vi har kunnat konstatera att det handlar om en bred nedgång i 
inflationen på så sätt att den gäller samtliga större delkomponenter.6 

Låg inflation har kommit att bli ett spritt fenomen och under senare tid har 
många länder och regioner rapporterat inflationstakter klart under målen. 
Särskilt i euroområdet har inflationen fallit ganska markant. Att så sker i ett 
läge där det finns gott om lediga resurser – vilket är fallet i stora delar av 
euroområdet – är inte så förvånande. Men nedgången i den svenska inflationen 
är större och har skett under längre tid än i andra länder. Och frågan är varför… 

En möjlig anledning, som också diskuteras i en fördjupning i den senaste 
penningpolitiska rapporten i februari, är att de svenska företagen i mindre 
utsträckning än normalt har fört över sina kostnadsökningar till 
konsumenterna.7 De tycks inte ha ökat sina priser i den omfattning som man 
skulle vänta sig givet historiska samband med arbetskostnader per producerad 
enhet och importpriser i producentledet. Det kan finnas flera skäl till detta, 
men ett är att marginalerna kan minska när konjunkturen är svag, något som 
också noteras i fördjupningen. Aktuell forskning på amerikanska data tyder just 
på att prispåslagen varierar positivt med konjunkturen.8 

En annan anledning kan vara att den svaga utvecklingen i euroområdet har 
slagit hårt mot svensk export och detta har bidragit till att resursutnyttjandet 
under lång tid har kommit att vara lägre än normalt. Med lågt 
resursutnyttjande kan man förvänta sig att inflationen pressas nedåt eftersom 
trycket på löne- och prisökningar blir lågt. Den svaga omvärldsefterfrågan är 
förstås en faktor som står utanför Riksbankens kontroll och i den meningen kan 
inte penningpolitiken lastas för det låga inflationstrycket. Samtidigt är 
penningpolitikens roll just att motverka ett sådant nedåttryck för att stabilisera 
inflationen kring inflationsmålet. 

Penningpolitiken kan ha bidragit på olika sätt 

För egen del anser jag att den förda penningpolitiken är en viktig bidragande 
faktor till nedgången i inflationen. Att hushållens skuldsättning beaktats i de 
penningpolitiska besluten – och räntan därmed hållits något högre än vad 
utsikterna för inflation och resursutnyttjande motiverat – har förmodligen både 
gjort kronan starkare än den annars hade varit och hållit tillbaka den inhemska 
efterfrågan. När kronan stärks har det dels en direkt effekt på inflationen som 
pressas ned när importpriser blir lägre, dels en indirekt effekt i och med att 
efterfrågan på svensktillverkade varor och tjänster påverkas negativt. 

6 Se Sveriges riksbank (2014a). 
7 Se Sveriges riksbank (2014a). 
8 Se Nekarda och Ramey (2013). 
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Stark krona bidrar till låg inflation 

Penningpolitikens möjligheter att styra växelkursen är begränsade, men det 
finns ändå anledning att tro att kronan blivit starkare av att vi lutat oss mot 
vinden än vad den annars skulle ha varit. Om man på valutamarknaden ser en 
ökad skillnad mellan den ränta man får på till exempel en svensk 
statsskuldväxel och den ränta man kan få på utländska motsvarigheter så blir 
svenska statsskuldväxlar och därmed svenska kronor mer attraktiva och därmed 
dyrare – det vill säga kronan blir starkare. Det är visserligen svårt att se tydliga 
samband mellan observerade växelkurser och ränteskillnader, men en positiv 
räntedifferens brukar sammanfalla med en stark krona (se figur 1). Att det är 
svårt att se tydliga samband har att göra med att förväntningarna har så stor 
betydelse för handeln på finansiella marknader. Marknadsräntorna och 
kronkursen förändras inte när Riksbanken fattar räntebeslut, utan när 
marknadsaktörernas förväntningar på framtida räntebeslut förändras.  

Figur 1. Ränteskillnad och växelkurs 

Procentenheter och index, 1992-11-18=100, kvartalsgenomsnitt  

Källor: Nationella källor och Riksbanken 
 

Effekten på kronan har alltså uppstått när förväntningarna på reporäntan 
förändrats, snarare än när räntebesluten fattats. Förväntningarna har 
förmodligen påverkats gradvis allteftersom skuldsättningens betydelse för 
räntebesluten blivit tydligare. Dessutom påverkas växelkurser samtidigt av flera 
faktorer som har både med förväntningar och med hur marknaderna fungerar 
att göra. Det gör det svårt att med blotta ögat se hur en viss penningpolitisk 
inriktning påverkat kronkursen – om den inte innebär en stor, plötslig och 
överraskande avvikelse från tidigare mönster. Men icke desto mindre har 
hänsynen till hushållens skuldsättning och utvecklingen på bostadsmarknaden 
inneburit en större ränteskillnad mot utlandet och därmed förmodligen en 
starkare krona än vi hade haft annars.  
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Mellan våren 2010 och hösten 2013 ökade ränteskillnaden mot omvärlden mätt 
som ett KIX-index9 med omkring en procentenhet. Under den här perioden 
stärktes kronan med cirka 10 procent och vi fick vid ett flertal tillfällen revidera 
växelkursprognosen i en starkare riktning. En möjlig förklaring är att prognosen 
inte fullt ut avspeglade den större ränteskillnad som penningpolitiken innebar. 

En konsekvens av den starka utvecklingen av kronkursen är att de svenska 
importpriserna sjunkit i absoluta termer och sjunkit mer än andra länders 
importpriser (se figur 2a). Detta ger en direkt nedpressande effekt på 
inflationen. En annan konsekvens är att den internationella konkurrenskraften 
för inhemskt producerade varor och tjänster försämrats. Det kan ta sig uttryck i 
lägre försäljningsvolymer och, i den mån man istället vill slå vakt om sina 
marknadsandelar, lägre prispåslag. En stark krona i kombination med en svag 
efterfrågan från omvärlden har medfört att läget blivit särskilt pressat för 
exportindustrin, vilket sannolikt medfört låga löneökningar i industrisektorn. 
Eftersom denna av tradition är löneledande så kan de låga lönerna ha spridit 
sig till resten av den svenska ekonomin och därigenom ha bidragit till det låga 
inflationstrycket. 

Figur 2a. Importpriser  Figur 2b. Tjänstepriser 

Årlig procentuell förändring  Årlig procentuell förändring 

 

Anm. I figur 2b är data för Australien på kvartalsfrekvens medan övriga länders data är på 
månadsfrekvens. För Sverige, Norge, euroområdet och Storbritannien avses tjänstepriser i HIKP och för 
övriga i KPI. 
Källor: Nationella källor och SCB 

Dämpad inhemsk efterfrågan och låga inflationsförväntningar 
bidrar också 

Penningpolitikens påverkan via växelkursen syns främst på priserna på 
internationellt handlade varor. Men en penningpolitik som lutar sig mot vinden 
får också effekter på inflationen genom att den dämpar den inhemska 
efterfrågan. Sådana effekter sätter förmodligen tydligare spår i tjänsteprisernas 
utveckling eftersom tjänster inte handlas internationellt i samma utsträckning 
som varor.  

Sverige har haft små ökningar i tjänstepriserna sedan slutet av 2012 – både 
jämfört med det normala och jämfört med andra länder (se figur 2b). 

9 I KIX-index för styrräntor ingår endast euroområdet, Norge, Storbritannien och USA. 
Sammansättningen har styrts av respektive lands styrräntors relevans för prissättningen på valuta- och 
finansmarknaderna. För en närmare förklaring, se Sveriges riksbank (2012). 
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Ytterligare en förklaring till de onormalt låga prisökningarna skulle kunna vara 
förväntningar om en onormalt låg framtida inflation. I penningpolitisk analys 
brukar man räkna med att det finns ett framåtblickande inslag i prissättningen 
eftersom det kan uppfattas som kostsamt att ändra sina priser. Om man 
förväntar sig svag efterfrågan och därmed låga prisökningar i framtiden vill 
man inte höja sina priser så mycket idag. Förväntningar om en låg framtida 
inflation kan på så vis bli självuppfyllande, något som vi helst vill undvika 
eftersom det gör det svårare att nå inflationsmålet framöver.  

Enligt mätningar av inflationsförväntningarna hos penningmarknadens aktörer, 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna samt inköpscheferna har 
förväntningarna på 1 och 2 års sikt gått ner under senare tid, vilket kan ha 
betydelse för prissättningsbeteendet. På 5 års sikt är inflationsförväntningarna 
ganska väl förankrade nära 2 procent men det är viktigt att de senaste par 
årens utveckling inte fortsätter så att även de långsiktiga förväntningarna 
hamnar långt ifrån målet (se figur 3).  

Figur 3. Förväntad inflation  

Procent 

Anm. Genomsnitt för samtliga tillfrågade aktörer i undersökningen. 
Källa: TNS SIFO Prospera 

Resursutnyttjandet förblir lägre än normalt 

Resursutnyttjandet har varit lägre än normalt i princip hela perioden sedan 
slutet av 2008, när efterfrågan på svensk export föll kraftigt i samband med den 
globala finanskrisen. Samtidigt har utvecklingen på arbetsmarknaden varit 
bättre än väntat i vissa avseenden. Arbetslösheten har visserligen legat kvar 
kring 8 procent sedan mitten av 2012, men sysselsättningen har vuxit och 
sysselsättningsgraden ökat ca en halv procentenhet sedan dess. 

En fråga som ibland dyker upp är om det verkligen är möjligt att få ned dagens 
arbetslöshet på cirka 8 procent med hjälp av penningpolitik. Matchningen på 
arbetsmarknaden tycks ha försämrats och en större andel av de arbetslösa 
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består av grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan betyda att 
den strukturella arbetslösheten är högre än tidigare, och den strukturella 
arbetslösheten kan inte påverkas av penningpolitiken. 

Min uppfattning är dock att man åtminstone delvis kan avgöra hur mycket av 
arbetslösheten som är strukturell genom att se på löneökningarna. Eftersom 
löneökningarna är små är det rimligt att anta att det finns lediga resurser på 
arbetsmarknaden. Därmed finns det också utrymme för att använda 
penningpolitiken för att försöka minska arbetslösheten.   

Trots detta förblir hushållens skuldsättning hög 

Själva syftet med en penningpolitik som lutar sig mot vinden är att motverka 
en skulduppbyggnad som uppfattas som riskfylld. När man utvärderar om 
politiken varit ändamålsenlig vill man alltså veta hur väl man lyckats med detta.  

I det här sammanhanget är det viktigt att notera att hushållens skuldkvot varit 
förhållandevis stabil sedan hösten 2010. Under 2010 inträffade tre saker som 
kan ha påverkat utvecklingen: bolånetaket infördes, Riksbanken började höja 
reporäntan, och efter en tids tystnad från politiskt håll kom många uttalanden 
och initiativ med bäring på bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning.10  

Det hade varit intressant att kunna urskilja de separata effekterna på 
skuldsättningen av dessa händelser, men det är givetvis mycket svårt. En 
pusselbit är Finansinspektionens slutsats att bolånetaket haft effekt. I sin 
bolånerapport i mars 2013 konstaterar man att bolånetaket fortsätter att 
fungera och att belåningsgraderna för nya lån inte längre stiger.11  

För mig som penningpolitisk beslutsfattare är dock den avgörande frågan i 
vilken mån just penningpolitiken har bidragit till att begränsa hushållens 
skuldsättning på senare tid. Om man tittar på de skattningar av 
skuldsättningens bestämningsfaktorer som ligger till grund för våra prognoser 
så ser man att effekten av reporäntan på hushållens skuldkvot (det vill säga 
skuldernas relation till den disponibla inkomsten) är mycket liten.12 En 0,25 
procentenheters högre reporänta under ett år väntas reducera skuldkvoten 
med som mest 0,3-0,4 procentenheter (se figur 4). 

 

 

 

 

 

10 Exempelvis varnade Anders Borg i november 2010 för risken att en bobubbla höll på att byggas upp, 
drog paralleller till utvecklingen på Irland och Island och tryckte på vikten av att tidigt stoppa en sådan 
utveckling (Borg, 2010). Folkpartiet föreslog en sänkning av ränteavdragen i januari 2011 (Hamilton, 
2011). 
11 Finansinspektionen (2013). 
12 Se Laséen och Strid (2013) och Sveriges riksbank (2014b). 
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Figur 4. Hushållens skulder 

Procent av disponibel inkomst 

Anm. Experimentet med lägre reporänta 2013 utgår ifrån en sänkning av reporäntan från 1 procent till 
0,75 procent redan vid räntebeslutet i februari 2013 och en reporäntebana som från och med december 
2013 följer den bana som publicerades i december 2013 och åter i februari 2014. 
Källor: SCB och Riksbanken 
 

För att på något märkbart sätt påverka de risker som skuldsättningen medför 
skulle man behöva höja reporäntan rejält, kanske med flera procentenheter.  
Men effekten skulle då också bli en mycket högre arbetslöshet och en mycket 
lägre inflation. En sådan inriktning på penningpolitiken framstår inte som 
ändamålsenlig och skulle under alla omständigheter inte vara förenlig med ett 
inflationsmål.  

Den skattade effekten av reporäntan på skuldkvoten är förknippad med en hel 
del osäkerhet, så det kan inte uteslutas att den verkliga effekten är betydligt 
större. Samtidigt kan man inte heller utesluta att den verkliga effekten är noll 
eller till och med går åt andra hållet så att skuldkvoten stiger när räntan höjs.13 
Så skulle det kunna bli eftersom räntan inte bara påverkar skuldsättningen, 
utan också de disponibla inkomsterna via effekten på den ekonomiska 
aktiviteten och inflationen. En högre ränta väntas ha en negativ effekt på både 
skuldsättningen och de disponibla inkomsterna. Kvoten mellan dem kan därför 
i princip stiga eller falla, även om det i praktiken tycks handla om det senare.  

Även om jag anser att skuldsättningen hos svenska hushåll utgör en risk för 
den makroekonomiska utvecklingen i Sverige så är jag ytterst tveksam till att 
hantera den risken med en penningpolitik som lutar sig mot vinden. Kostnaden 
framstår som hög: Inflationen pressas ned i ett läge där den redan är låg och 
arbetslösheten blir onödigt hög. Intäkten framstår å andra sidan som låg helt 
enkelt för att effekten på skuldsättningen verkar vara liten.  

13 Se Svensson (2013a). 
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Risker förenade med hushållens skuldsättning bör nog i stället hanteras med 
åtgärder på andra områden. Bolånetaket har förmodligen redan en viss verkan. 
Finansinspektionen har också infört ett så kallat riskviktsgolv för bolån och 
aviserat en höjning av detta, vilket i praktiken väntas höja bankernas kostnader 
för bolån. Bankföreningens rekommendation om upprättande av 
amorteringsplaner i linje med Finansinspektionens aviserade krav kan också få 
effekt.14 Det saknas inte heller uppslag till ytterligare åtgärder, inklusive att 
införa så kallade kontracykliska kapitalbuffertar som man numera använder sig 
av i Norge. 

I botten ligger dessutom ett problem av mer strukturell karaktär, nämligen ett 
utbud på bostäder som växt långsamt och en dåligt fungerande 
bostadsmarknad. Detta har av allt att döma bidragit till att driva upp priset på 
bostäder och därmed skuldsättningen. Sådana strukturella problem kan varken 
penningpolitiken eller åtgärder inom makrotillsynen lösa, utan de måste 
hanteras med helt andra medel. 

Spelar verkligen marginella skillnader i reporäntan roll? 

På samma sätt som man kan ifrågasätta om några tiondels procentenheters 
högre eller lägre reporänta spelar någon roll för riskerna med hushållens 
skuldsättning så kan man fråga sig om de har någon betydelse för inflationen 
och arbetslösheten. Under perioden mellan december 2012 och december 
2013, då reporäntan var oförändrad på 1 procent, förespråkade jag 
räntesänkningar med 0,25 procentenheter. Är det rimligt att tro att en sådan 
liten sänkning påverkar utvecklingen på ett märkbart sätt? 

Vi kan förstås inte veta med någon högre grad av säkerhet vad som hade hänt 
om penningpolitiken hade varit en annan än den faktiskt förda, men vi kan 
använda ekonomiska och statistiska analysmodeller för att bedöma 
konsekvenserna. En analys med hjälp av Riksbankens makromodell Ramses15 
tyder på att 0,25 procentenheters lägre reporänta under större delen av 2013 
skulle ha gett oss ett par tiondelar högre inflation idag (se Figur 5). Det kan 
tyckas lite, men det motsvarar ungefär den nedgång i inflationen som vi 
observerat sedan inledningen av 2013 och det är viktiga tiondelar i ett läge när 
inflationen redan varit låg länge.16  

Effekten skulle kunna vara större om man tar hänsyn till att en lägre reporänta 
under 2013 förmodligen skulle ha påverkat förväntningarna om den framtida 
penningpolitiken, under 2014 och framåt. Dessutom förespråkade jag inte bara 
en lägre reporänta utan också en lägre räntebana under denna period. En lägre 
räntebana borde ha påverkat förväntningarna om den framtida 
penningpolitiken i expansiv riktning och därigenom kunnat bidra ytterligare till 
en högre inflation. 

 

 

14 Bankföreningen (2013). 
15 För en beskrivning av Ramses se Adolfson et al. (2013). 
16 En motsvarande analys av de väntade konsekvenserna av att ha lämnat reporäntan oförändrad på 0,25 
procent sedan juli 2010 presenteras i Svensson (2013b). Enligt den analysen skulle KPIF-inflationen ha 
varit ungefär en procentenhet högre än den faktiska i början av 2013.  
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Figur 5. Alternativscenario för KPIF-inflation och arbetslöshet 

Årlig procentuell förändring respektive andel av arbetskraften i procent, säsongsrensade data 

Anm. Experimentet med lägre reporänta 2013 utgår ifrån en sänkning av reporäntan från 1 procent till 
0,75 procent redan vid räntebeslutet i februari 2013 och en reporäntebana som från och med 
räntebeslutet i december 2013 följer den bana som publicerades i december 2013 och åter i februari 
2014.  
Källor: SCB och Riksbanken 
 

Analysen kan också appliceras på arbetslösheten. Vi ser då att en 0,25 
procentenheter lägre reporänta under större delen av 2013 skulle ha inneburit 
en något lägre arbetslöshet idag. Effekten på arbetslösheten är en uppenbar 
samhällsekonomisk kostnad för en penningpolitik som lutar sig mot vinden. 
Den ska vägas mot den nytta man kan förvänta sig, det vill säga eventuellt 
mindre negativa konsekvenser av en kris orsakad av hushållens höga 
skuldsättning.  

Låg inflation utgör också en risk 

Jag anser att det mycket väl kan finnas situationer när det är motiverat att 
bedriva en penningpolitik som lutar sig mot vinden, det vill säga är något 
stramare än vad utsikterna för inflation och resursutnyttjande motiverar. Så kan 
vara fallet när det finns tecken på en stark allmän kreditexpansion i ekonomin 
och kreditprövningarna verkar bli mindre och mindre strikta.17 Men en 
förutsättning är att inflationen är någorlunda stabiliserad runt målet. Om 
inflationen däremot ligger avsevärt under målet och har gjort det under en 
längre tid så kan en sådan politik skapa nya risker.  

En sådan risk är att förtroendet för inflationsmålet kan komma att 
undermineras. Om de långsiktiga inflationsförväntningarna faller och börjar 
avvika alltför mycket från målet kan det bli svårt att stabilisera inflationen inte 
bara på kort sikt, utan även på lång sikt. Om den faktiska inflationen hamnar 
mycket lågt så ökar också risken för att nya negativa störningar i ekonomin 

17 För försök att beskriva och definiera sådana allmänna kreditexpansioner, se Dell’Ariccia et al. (2012). 
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leder till regelrätt deflation, vilket kan leda till stora realekonomiska kostnader. 
För att behålla greppet över inflationen är det viktig att i handling visa att det 
är inflationsmålet som står i centrum för de penningpolitiska besluten18. 

Jag tyckte därför att det var mycket välkommet att en enad direktion i 
december kunde besluta om en räntesänkning efter höstens svaga 
inflationsutfall. Dessutom sänkte vi räntebanan, det vill säga den egna 
prognosen för reporäntan, ganska ordentligt. Det finns dock ett visst inslag av 
att luta sig mot vinden även i den nuvarande räntebanan. Som framgår av den 
senaste penningpolitiska rapporten så väntas en ännu lägre reporänta 
snabbare föra inflationen mot målet och arbetslösheten mot en långsiktigt 
hållbar nivå.  

I ljuset av detta tyckte jag både vid det penningpolitiska mötet i december 
2013 och det i februari 2014 att alternativet med en ännu lägre reporänta 
behövde övervägas noga. Mitt eget skäl till att ändå inte förorda en ännu lägre 
reporänta var att jag tyckte att timingen var fel. En allt starkare omvärld och ett 
stigande resursutnyttjande här i Sverige väntades trots allt medföra att 
inflationen successivt stiger. Det är ovanligt att centralbanker sänker räntan 
mycket eller upprepade gånger i en pågående konjunkturuppgång.  

Det finns dock en risk att inflationstrycket visar sig vara ännu svagare än vi 
räknat med. Inflationen i januari och februari visade sig vara något lägre än vi 
väntade oss när vi fattade beslut i februari. Om vi ser tydliga tecken på att 
inflationstrycket är svagare än väntat måste vi fortsätta att i handling visa att vi 
tar inflationsmålet på allvar genom att göra penningpolitiken ännu mer 
expansiv. För egen del skulle jag vara beredd att sänka reporäntan ytterligare, 
även om vi då befinner oss i en konjunkturuppgång. 

Kan en penningpolitik som tar hänsyn till skuldsättning förenas 
med ett inflationsmål? 

Vilka slutsatser kan man då dra av det svenska fallet med en penningpolitik 
som tagit hänsyn till skuldsättning och bostadspriser? Jag vill påstå att 
erfarenheterna hittills talar emot en sådan penningpolitisk strategi. Inflationen 
har blivit anmärkningsvärt låg och har rört sig längre från målet i ett läge då 
ekonomin ändå tycks vara i en uppgångsfas. Arbetsmarknaden har visserligen 
utvecklats förhållandevis positivt, men arbetslösheten har legat kvar kring 8 
procent en längre tid. Skulderna har växt i ungefär samma takt som disponibla 
inkomster, vilket innebär att skuldkvoten och de eventuella risker som den för 
med sig är i princip oförändrade. För mig framstår det som om intäkterna varit 
små medan kostnaderna varit höga. 

Men det är givetvis svårt att dra några långtgående slutsatser utifrån vad vi 
hittills kunnat observera. Vi vet helt enkelt inte hur den svenska ekonomin 
skulle ha utvecklat sig om Riksbanken bedrivit en mer expansiv penningpolitik. 
Att inflationen kommit att bli så låg har dock ändrat förutsättningarna för 
penningpolitiken. Den oväntat låga inflationen var skälet till att räntan sänktes i 
december förra året av en enig direktion samtidigt som räntebanan 

18 Den kanadensiske centralbankschefen har nyligen beskrivit penningpolitiskt beslutsfattande som en 
övning i riskhantering, där risken för att inflationen faller och hamnar ännu längre från målet måste 
vägas mot risken för finansiella obalanser. Han betonar att inflationsmålets trovärdighet inte kan tas för 
given utan måste förtjänas genom att tydligt fokusera penningpolitiken på att uppnå målet (Poloz, 
2013). 
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reviderades ner betydligt. Vid de senaste penningpolitiska besluten har fokus i 
mycket större utsträckning än tidigare legat på just inflationen.  

Kanske är lärdomen att en penningpolitik som lutar sig mot vinden är svår att 
förena med ett inflationsmål. Även om det kan vara motiverat att agera för att 
dämpa kredittillväxten i vissa situationer så kan det vara svårt att använda just 
penningpolitiken för detta ändamål om det finns ett uttalat mål för inflationen. 
I praktiken försöker man då uppnå två mål med ett enda medel och risken är 
att man inte lyckas särskilt bra med att uppnå något av dem. 
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