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Förslag till frågor att ta upp i en översyn av 
riksbankslagen 

1. Inledning 

Riksbankens direktion har i föreliggande promemoria sammanställt sina 
övergripande synpunkter och förslag på vad som kan ses över vid en 
översyn av riksbankslagen. Riksbanken har fått tillfälle att delge sina 
synpunkter till finansutskottet.  

Riksbanken, liksom andra centralbanker, diskuterar idag ett flertal 
strategiska vägval. De strategier och regelverk som centralbanker har följt 
de senaste decennierna granskas på bred front. Mandat, roller och styrning 
diskuteras intensivt. För att Riksbanken ska kunna fullgöra sina uppgifter 
på bästa sätt är det viktigt att riksbankslagen innehåller sammanhängande, 
överskådlig, tydlig och modern reglering. 

Det har skett stora förändringar i det finansiella systemet sedan den 
senaste övergripande genomgången av riksbankslagen, som skedde innan 
förändringarna av lagen 1999. Den senaste finansiella krisen har 
exempelvis gett nya erfarenheter och nya internationella regelverk som 
behöver tas om hand. Dessutom har det skett strukturella förändringar på 
de finansiella marknaderna som bör beaktas, till exempel på 
betalningsmarknaden med minskande kontantanvändning.  

Till detta kommer Finansutskottets senaste oberoende granskning av 
Riksbanken, Goodfriend och King (2016), som innehåller ett antal 
rekommendationer som förtjänar en grundlig analys. Dessa 
rekommendationer spänner över många områden av Riksbankens 
verksamhet, från penningpolitik, finansiell stabilitet och valutapolitik till 
frågor som rör styrning och övervakning av Riksbanken. Flera av 
rekommendationerna förutsätter ändringar av riksbankslagen om de ska 
genomföras.  

Protokollsbilaga A 
Direktionens protokoll 160513, § 1 
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Direktionen menar att det finns flera områden där lagstiftaren kan 
förtydliga riksbankslagen, utan att göra avsteg från den grundmodell som 
finns idag. I det stora hela anser direktionen att riksbankslagen fungerat 
väl när det gäller såväl mandat som graden av flexibilitet. Penningpolitiken 
med den flexibla inflationsmålspolitiken har i stort gett ett gott resultat. 
Den har också överlag fått mycket gott betyg i de utvärderingar av 
Riksbanken som riksdagen gett externa experter i uppdrag att göra.1 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv menar direktionen att det enskilt 
viktigaste i en översyn av riksbankslagen är att utreda området finansiell 
stabilitet. Riksbankens roll när det gäller att värna finansiell stabilitet 
behöver förtydligas i lagen. Den modell Sverige har valt för makrotillsynen 
har medfört otydlighet gällande mandat, verktyg och ansvarsfördelning 
mellan myndigheterna. 

2. Bakgrund 

Riksbanken gjorde 2010 en framställning till riksdagen2 med önskemål om 
en grundlig översyn av det svenska finansiella regelverket. Anledningen 
var bland annat lärdomarna från finanskrisen och det omfattande 
regleringsarbetet internationellt. Syftet var att skapa ett regelverk som 
kunde förebygga framtida kriser. En rad frågeställningar utreddes och 
resulterade dels i Finanskriskommitténs (FKK) två betänkanden,3 dels i ett 
betänkande från utredningen om Riksbankens finansiella oberoende. 

Dessa tre betänkanden har remitterats och besvarats av Riksbanken. 

Därefter har regeringen fattat beslut om att ge Finansinspektionen mandat 
på makrotillsynsområdet, via en förordning, samt att inrätta ett finansiellt 
stabilitetsråd,4 i form av en kommitté. Vidare har EU:s 
krishanteringsdirektiv som skapar en ram för återhämtning och resolution 
av kreditinstitut och värdepappersföretag införts i svensk rätt.  

Mot ovanstående bakgrund och i ljuset av Riksbankens erfarenheter 
redovisas nedan ett antal områden som Riksbankens direktion anser 
angelägna att behandla i en kommande översyn av riksbankslagen. Det 
bör dock noteras att det i en kommande lagöversyn är viktigt att beakta 
att Sverige inte har ett formellt undantag från Fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och de regler om exempelvis 
penningpolitiken och centralbankens självständighet som ingår där. Även 
andra internationellt överenskomna regelverk behöver givetvis beaktas.   
 
3. Finansiell stabilitet   

Direktionen anser att området finansiell stabilitet är det enskilt viktigaste 
att få en genomlysning av vid den kommande översynen av 

                                                   
1 Se Giavazzi och Mishkin (2006), Goodhart och Rochet (2011) och Goodfriend och King (2016). Se även Bryant, 
Henderson och Becker (2012).  
2 Sveriges riksbank (2010).  
3 SOU 2013:6 och SOU 2014:52. 
4 Finansdepartementet (2013). 
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riksbankslagen.5 Den senaste finansiella krisen har lett till återuppväckt 
intresse, världen över, för centralbankers ansvar för finansiell stabilitet, en 
fråga som inte stod lika mycket i fokus vid den senaste genomgripande 
översynen av riksbankslagen under 1990-talet.   

3.1 Riksbankens mandat för finansiell stabilitet bör förtydligas 

Det framgår inte tydligt i riksbankslagen eller dess förarbeten vad 
uppgiften ”att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende” omfattar. 
Riksbankens ansvar när det gäller finansiell stabilitet behöver därför 
förtydligas.  

 
Riksbanken förknippas oftast med målet att upprätthålla ett fast 
penningvärde, vilket brukar tolkas som en låg och stabil inflation. 
Härutöver har Riksbanken uppgiften att främja ett säkert och effektivt 
betalningsväsende. Riksbankens ansvar för den finansiella stabiliteten vilar 
med nuvarande lagstiftning på denna formulering. Det framgår dock inte 
tydligt av riksbankslagen eller dess förarbeten vad som ingår i uppgiften 
att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.  
 
Goodfriend och King rekommenderar i sin utvärdering att riksbankslagen 
förtydligas på detta område. De anser att Riksbanken bör ha ett ansvar för 
finansiell stabilitet samt befogenheter för att kunna uppnå sitt mål. Några 
år tidigare (2013) föreslog också Finanskriskommittén att riksbankslagen 
skulle förtydligas i detta avseende. Om Riksbankens ansvar och 
befogenheter för att främja finansiell stabilitet breddas kan också 
formerna för styrning och ansvarsutkrävande behöva ses över. 

3.2 Verktyg för att värna finansiell stabilitet   

Riksbanken har idag flera verktyg som skulle kunna användas för att värna 
den finansiella stabiliteten. Som riksbankslagen är utformad är 
användningsområdena för dessa verktyg låsta till vissa politikområden och 
situationer, vilket utgör en potentiellt kostsam och ineffektiv begränsning. 
Direktionen anser det önskvärt att uppdelningen av instrument mellan 
olika politikområden ses över. 

 
En allvarlig störning i det finansiella systemet kan bli mycket kostsam för 
samhället, särskilt om störningen utvecklas till en kris. För att kunna 
minimera riskerna för och effekterna av sådana störningar behöver 
Riksbanken ändamålsenliga verktyg inom området finansiell stabilitet. 
Riksbanken har redan idag flera verktyg som skulle kunna användas för att 
värna den finansiella stabiliteten, men riksbankslagen skapar osäkerhet om 
hur de får användas inom olika politikområden och i olika situationer.  
 
                                                   
5 Vissa av förslagen i detta avsnitt fanns med i den framställning som Riksbanken gjorde till riksdagen 2010, 
”Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen, 2009/10: RB4”. 
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Av riksbankslagens förarbeten framgår att de penningpolitiska 
instrumenten ska användas för att upprätthålla ett fast penningvärde.6 
Därutöver får de endast användas när en kris i betalningssystemet hotar 
målet om ett fast penningvärde. Detta skapar en onaturlig uppdelning 
mellan krislägen och övriga situationer och kan innebära begränsningar 
för Riksbanken att hantera problem med prisstabilitet och finansiell 
stabilitet på ett ändamålsenligt sätt. Att kategorisera en uppkommen 
situation i de termer lagen föreskriver kan därför ofta vara svårt.   
 
För insatser som primärt syftar till att värna finansiell stabilitet är 
Riksbanken hänvisad till möjligheten att bevilja likviditetsstöd till ett 
enskilt institut på särskilda villkor, så kallad nödkredit. En nödkredit är 
dock inte lämplig för att hantera likviditetsproblem hos flera banker som 
beror på brister i marknadens funktionssätt. 
 
Under finanskrisen 2008-2009 fick Riksbanken lägga betydande resurser 
för att säkerställa att de åtgärder som övervägdes och genomfördes var 
förenliga med riksbankslagen. Det tog mycket tid, trots att arbetet 
behövde ske under stor tidspress. 
 
Riksbanken ser behov av fler verktyg för att uppfylla sin uppgift att värna 
stabiliteten i det finansiella systemet. Finanskriskommittén föreslog att de 
verktyg som får användas i penningpolitiskt syfte också ska kunna 
användas för att motverka allvarliga störningar i likviditetsförsörjningen, 
både i ett förebyggande syfte och i en krissituation. 
 
På motsvarande sätt kan det finnas situationer då instrument som idag 
endast får användas i valutapolitiskt syfte – till exempel att hålla en 
valutareserv eller bevilja kredit till annan centralbank – mycket väl kan 
behöva användas i syfte att värna den finansiella stabiliteten i Sverige. I 
andra länder är det vanligt att centralbanker använder dessa verktyg i syfte 
att värna finansiell stabilitet.   
 
Direktionen ser positivt på Finanskriskommitténs förslag att Riksbanken 
ska få använda de instrument som idag endast får användas i 
penningpolitiskt syfte (6 kap. 5 § riksbankslagen) även för att förebygga 
och hantera allvarliga störningar i likviditetsförsörjningen. Direktionen 
anser dock att det vore önskvärt att utreda om det finns anledning att 
också ta bort kategoriseringen av instrumenten, det vill säga 
specificeringen av i vilka syften de får användas. Ett skäl är att denna typ 
av begränsningar för användningen av olika verktyg skulle kunna hindra 
Riksbanken från att motverka risker för allvarliga störningar eller mildra 
dess effekter. En sådan oförmåga riskerar leda till mycket höga 
samhällsekonomiska kostnader. Ett annat skäl är att det i praktiken ofta 
kan vara svårt att avgöra vilka störningar som bara skapar problem för 

                                                   
6  Se prop. 1997/98:40 s. 54. 
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likviditetsförsörjningen och den finansiella stabiliteten och vilka som hotar 
prisstabiliteten eller makrostabiliteten mera allmänt. Om kategoriseringen 
tas bort skulle Riksbanken kunna använda alla sina verktyg i syfte att nå de 
mål och uppgifter centralbanker normalt har. Det bör dock noteras att en 
ökad flexibilitet i användningen av verktygen gör det än viktigare att 
Riksbankens mål och uppgifter är tydliga.   

3.3 Ramverket för makrotillsyn bör utredas på nytt   

Under senare år har det genomförts ett stort antal regleringar och vissa 
organisatoriska förändringar i syfte att främja den finansiella stabiliteten. I 
ljuset av detta finns anledning att se över om ansvarsfördelningen och 
samordningen mellan regeringen, Finansinspektionen, Riksgälden och 
Riksbanken kan förbättras. Detta gäller framför allt de organisatoriska och 
legala ramarna för makrotillsynen. Direktionen skulle välkomna att 
ramverket för makrotillsyn utreds på nytt. 

 
Goodfriend och King pekar på att det nuvarande svenska ramverket för 
makrotillsyn har brister på viktiga punkter och bör revideras. Direktionen 
håller med om att ramverket bör utredas på nytt. Vidare vill direktionen – i 
linje med Goodfriend och King – framhålla vikten av balans mellan 
Riksbankens ansvar och befogenheter inom området finansiell stabilitet. 
Direktionen anser därför att Riksbankens roll i arbetet med att förebygga 
och minska risker och sårbarheter i det finansiella systemet, inklusive 
makrotillsynen, bör förstärkas.  
 
En förstärkt roll för Riksbanken i det förebyggande arbetet är naturlig i 
ljuset av Riksbankens likviditetsförsörjande roll, inte minst rollen som 
”lender of last resort”, samt ansvaret för RIX-systemet, som är navet i det 
svenska betalningssystemet. Ytterligare ett skäl är den nära relationen och 
det ömsesidiga beroendet mellan finansiell stabilitet och penningpolitik. 
Även ur ett samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv vore det lämpligt 
att använda Riksbankens kunnande, erfarenheter och resurser i arbetet 
med systemrisker på ett bättre sätt än vad som görs idag. 
 
Om riksdagen skulle besluta att inte utreda det svenska ramverket för 
makrotillsyn på nytt så anser direktionen att det åtminstone uttryckligen 
bör föreskrivas att Riksbanken öppet ska redovisa sina analyser och 
bedömningar om systemrisker och möjliga åtgärder för att hantera dem. 
Detta skulle till exempel kunna göras genom att det lagfästs att 
Riksbanken ska redovisa sin syn på utformningen av makrotillsynen för 
finansutskottet minst två gånger per år. Det skulle tydliggöra att 
Riksbanken har en central roll i det förebyggande arbetet för finansiell 
stabilitet, inklusive makrotillsynen, även om den inte skulle ha den formella 
beslutsrätten. Detta är viktigt också för att Riksbanken på ett ansvarsfullt 
sätt ska kunna hantera sin roll som ”lender of last resort”.   
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3.4 Möjligheterna till informationsöverföring behöver ses över 

Rådande sekretessregler begränsar informationsöverföringen mellan 
myndigheter – på såväl nationell som internationell nivå – på ett sätt som 
kan försvåra samarbete i en krissituation.   

 
För att samspelet mellan nationella myndigheter ska fungera måste det 
klargöras hur informationsöverföringen bäst sker och sekretessreglerna 
måste anpassas därefter.   
 
Till följd av svenska bankers ökade gränsöverskridande verksamhet är även 
ett välfungerande samarbete med motsvarande utländska myndigheter 
nödvändigt.  Införande av en sekretessbrytande bestämmelse i 
riksbankslagen om att dela exempelvis hemlig/sekretessbelagd 
information om olika former av likviditetsstöd mellan centralbanker bör 
därför utredas.   

3.5 Behovet av att kunna ge nödkredit till fler aktörer behöver utredas  

Till följd av internationaliseringen och strukturella förändringar i den 
finansiella sektorn kan det finnas behov av att utöka kretsen av företag 
som kan erhålla nödkrediter. Riksbanken ser skäl att utreda den 
möjligheten. 

 
Idag får Riksbanken ge nödkrediter till svenska företag som står under 
Finansinspektionens tillsyn. Däremot saknas möjlighet att ge nödkrediter 
till utländska företag som är verksamma på den svenska marknaden om de 
inte är så kallade utländska bankföretag som driver verksamhet här i 
filialer. Det innebär att det finns företag som utgör en viktig del av det 
svenska finansiella systemet, men som inte kan få nödkredit. Riksbanken 
menar att det därför bör utredas om den bör kunna ge nödkredit till en 
bredare krets företag.7 Vid en sådan förändring är det också centralt att 
säkerställa att Riksbanken får tillgång till den information som den 
behöver för sin analys av sådana företag (se även avsnitt 8). 

3.6 Riksbankens roll i IMF-sammanhang  

IMF:s verksamhetsområden har över tid utökats vilket även medför en 
utökning av Riksbankens roll som Sveriges finansiär av IMF. Direktionen 
anser att nuvarande ordning fungerar väl men att Riksbankens roll i IMF-
sammanhang kan behöva förtydligas.  

 
Finansutskottet har ifrågasatt om IMF-utlåning som riktar sig till 
låginkomstländer verkligen tillhör Riksbankens kärnverksamhet. Enligt 
Finansutskottet kan multilateralt utvecklingsarbete anses vara en del av 

                                                   
7 Detta kan exempelvis gälla utländska centrala motparter (CCP). En CCP går in som motpart till köpare och 
säljare i en värdepapperstransaktion och tar därmed på sig all motpartsrisk. 
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utrikes- och biståndspolitiken snarare än en uppgift för centralbanken. Mot 
den bakgrunden vill Finansutskottet att ansvarsfördelningen och 
finansieringen av Sveriges IMF-åtaganden ska övervägas vidare.  
 
IMF:s huvuduppgift är att värna stabiliteten i det internationella monetära 
systemet. Riksbanken har varit Sveriges finansiella motpart visavi IMF 
sedan 1951 och det har inte lett till några större praktiska problem utan 
tvärtom fungerat väl. Oaktat detta kan för- och nackdelar med rådande 
beslutsordning behöva belysas eftersom IMF:s verksamhetsområden 
successivt har breddats. Riksbankens initiativrätt har därigenom vidgats till 
att avse även IMF-ärenden som är kopplade till utvecklingsfinansiering. 
Merparten av IMF:s utlåning sker dock under det ”allmänna 
utlåningsfönstret”.8  
 
Riksbanken har dock också, vid ett flertal tillfällen, med riksdagens 
godkännande, bidragit med finansiering till IMF som är kopplad till 
organisationens finansiering av utvecklingsländer. Första gången var 2001 
då Riksbanken lånade ut medel till IMF, i syfte att ränteintäkterna skulle 
användas för IMF:s subventionerande utlåning till låginkomstländer 
(Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT).9 Detta föranledde den 
ändring i riksbankslagen som nu möjliggör för Riksbanken att medverka 
även i denna typ av IMF-utlåning.10 2008 efterskänkte Riksbanken pengar 
som förvaltats av IMF för att finansiera skuldavskrivningen till Liberia. 2012 
respektive 2013 efterskänkte Riksbanken sin andel av intäkterna från IMF:s 
guldförsäljning vilken användes till att subventionera räntorna i PRGT. Det 
senaste exemplet är att Riksbanken under våren 2016 fick riksdagens 
godkännande för att ingå ett låneavtal till PRGT. 

3.7 Statens och skattebetalarnas medel behöver värnas vid likviditetsstöd från 

Riksbanken   

Sverige har infört ett ramverk för resolution. Det saknas dock en ordning 
som ger ett tillräckligt bra skydd för Riksbankens, och i förlängningen 
statens, medel i en situation då Riksbanken gör en förlust på en nödkredit 
som den gett till ett företag som senare försätts i resolution. Direktionen 
finner det angeläget att en sådan ordning utreds. 

 
I ett resolutionsförfarande kan Riksbanken med det nyligen beslutade nya 
EU-regelverket komma att göra förluster på tidigare lämnade nödkrediter i 
samma utsträckning som privata kreditgivare gör förluster på sin utlåning. 
Denna ordning kan ifrågasättas då Riksbanken ger nödkredit i syfte att 
                                                   
8 IMF:s ”General Resources Account” (GRA) utgörs av medlemskapitalet (kvoterna), de generella och nya 
lånearrangemangen (GAB och NAB) samt, under vissa perioder, bilaterala lån från medlemsländerna. IMF-
programmen till Grekland, Irland och Portugal m.fl. finansierades från dessa medel. 
9 Riksbanken beslutade att deponera 18,6 miljoner SDR hos IMF fram till utgången av 2018 och efterskänka 
ränteintäkterna. 
10 7 kap. 4 § riksbankslagen. ”Riksbanken får efter medgivande av riksdagen också på annat sätt än som anges i 
andra och tredje styckena delta i finansiering inom ramen för Internationella valutafondens verksamhet. Något 
medgivande behövs dock inte om finansieringen har ett valutapolitiskt syfte eller om det finns särskilda skäl”. 
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värna den finansiella stabiliteten först när inga andra kreditgivare är villiga 
att låna ut. Ordningen står dessutom i strid med huvudprincipen bakom 
EU:s krishanteringsdirektiv, nämligen att kostnaden för resolution i första 
hand ska bäras av privata kreditgivare.11   
 
Nuvarande ordning kan därför leda till att staten vid resolution får stå för 
en betydande andel av förlusterna. Det beror på att eventuella förluster 
som Riksbanken gör minskar Riksbankens utdelning till staten. Ett möjligt 
sätt att förstärka skyddet för offentliga medel kan vara att i lag ge 
Riksbanken allmän förmånsrätt i den berörda bankens tillgångar vid 
resolution eller konkurs.  

4. Valutapolitik   

Direktionen konstaterar att valutapolitiken omfattar flera olika 
delområden. Enligt regeringsformen har regeringen ansvaret för 
övergripande valutapolitiska frågor. Ansvarsfördelningen mellan 
regeringen och Riksbanken är så utformad att regeringen ska besluta om 
det system som ska gälla för att fastställa kronans värde i förhållande till 
utländska valutor (växelkurssystem). Riksbanken ska å sin sida besluta om 
tillämpningen av det växelkurssystem som regeringen beslutat om. 
Ansvarsfördelningen mellan regeringen och Riksbanken framgår alltså av 
nuvarande lagstiftning. Övriga delar av valutapolitiken ligger i Riksbanken 
enligt riksbankslagens bestämmelser. Direktionen anser att nuvarande 
ansvarsfördelning inom valutapolitiken är ändamålsenlig.  

5. Penningpolitik 

Direktionen anser att den existerande inflationsmålsregimen och den 
legala ramen med en oberoende centralbank har fungerat väl men att det 
trots allt kan vara motiverat att se över lagen även i dessa delar. En 
översyn av det penningpolitiska ramverket kan vara lämplig mot bakgrund 
av erfarenheter från över 20 år med den nuvarande regimen samt av 
erfarenheterna från finanskrisen. 

 

Enligt riksbankslagen är målet för penningpolitiken ett stabilt 
penningvärde, det vill säga prisstabilitet. I förarbetena till lagen anges att 
Riksbanken utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet ska stödja målen för 
den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå hållbar tillväxt och 
hög sysselsättning. Riksbankens strategi är, och har sedan länge varit, att 
bedriva en flexibel inflationsmålspolitik, vilket innebär att penningpolitiken 
inriktas mot att uppfylla inflationsmålet samtidigt som den stödjer målen 
för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå en hållbar tillväxt 
och hög sysselsättning. Den flexibla inflationsmålspolitiken, där hänsyn till 

                                                   
11 Riksbanken uppmärksammade också denna problematik i sitt remissvar (Sveriges riksbank, 2014) på 
Finanskriskommitténs slutbetänkande. 



 

 

 
 

    9 [14] 
 

realekonomin och risker förknippade med det finansiella systemet kan 
vägas in i de penningpolitiska besluten, ryms i Riksbankens nuvarande 
mandat.  

Graden av finansiell stabilitet påverkar hur penningpolitiska åtgärder 
sprids till inflation, produktion och sysselsättning (den så kallade 
transmissionsmekanismen). Samtidigt är prisstabilitet en komponent i ett 
”säkert och effektivt betalningsväsende” och något som främjar stabilitet i 
det finansiella systemet i stort.  Givet de starka sambanden mellan 
finansiell stabilitet, prisstabilitet och realekonomisk stabilitet kan det inte 
uteslutas att penningpolitiken ibland behöver användas för att motverka 
finansiella stabilitetsrisker. Prisstabilitet och realekonomisk stabilitet ger i 
många fall penningpolitiken i praktiken ett tillräckligt brett mandat, men i 
vissa lägen kan det underlätta att ha en direkt koppling till risker som 
relaterar till finansiell stabilitet. Direktionen anser att det kan vara lämpligt 
att analysera denna fråga i en kommande lagöversyn.   

Det finns också flera frågor som rör den mer traditionella synen på 
penningpolitik men som det sannolikt inte är ändamålsenligt att reglera i 
lag. En fråga är om 2 procent är den mest lämpliga nivån på 
inflationsmålet. En annan är i vilket prisindex målet bör vara formulerat. En 
tredje fråga är huruvida penningpolitiken bör ha ett mål för den 
realekonomiska utvecklingen, exempelvis sysselsättningen. En fjärde fråga 
är huruvida målet för penningpolitiken bör formuleras i termer av nivån på 
exempelvis konsumentprisindex (i förhållande till en förutbestämd 
utvecklingsbana) eller nivån på nominell BNP (i förhållande till en 
förutbestämd bana) istället för inflationstakten. En del forskningsstudier 
visar att det kan finnas fördelar med sådana penningpolitiska strategier 
jämfört med en traditionell inflationsmålspolitik. 

Direktionen noterar att Goodfriend och King (2016) i sin utvärdering av 
Riksbankens penningpolitik 2010–2015 rekommenderar att nivån på 
inflationsmålet inte ändras och att målet formuleras i termer av KPIF. De 
menar också att det inte är lämpligt att utvidga centralbankens mål till att 
omfatta siffersatta mål för den realekonomiska utvecklingen. Direktionen 
noterar att ett siffersatt mål för t.ex. sysselsättningen inte finns inskrivet i 
lag hos någon centralbank.  Goodfriend och King rekommenderar heller 
inte att målet för penningpolitiken fastställs i termer av nominell BNP. 
Direktionen delar överlag utvärderarnas syn på dessa  punkter,12 men anser 
att valet av precisering av inflationsmålet (till exempel alternativ till KPI 
och KPIF) kan utredas närmare och mera skyndsamt än i en allmän 
lagöversyn.   

                                                   
12 Se vidare Goodfriend och King (2016) samt Riksbankens remissyttrande (2016). 
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6. Riksbankens finansiella oberoende 

Två utredningar har under den senaste tioårsperioden genomförts 
avseende Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning.13 Inget av 
de avgivna förslagen har lagts till grund för lagstiftning. Efter dessa 
utredningar har det tillkommit en del nya omständigheter som bör tas i 
beaktande vid en översyn av riksbankslagen.  

 

6.1 Nytillkomna aspekter 

I det följande beskrivs ett par omständigheter som bör uppmärksammas i 
den fortsatta beredningen av Riksbankens finansiella oberoende. Det 
handlar om omständigheter som påverkar Riksbankens balansräkning, 
behov av eget kapital samt valutareserven. 

Sedan början av 2015 har Riksbanken gjort penningpolitiken mer expansiv, 
bland annat genom köp av statsobligationer. Syftet med den expansiva 
penningpolitiken är att understödja ekonomin och säkerställa 
inflationsuppgången. Dessa åtgärder påverkar Riksbankens balansräkning 
nu men också utvecklingen av Riksbankens resultat, och därmed det egna 
kapitalet, över tiden. 

Nordeas planerade övergång till en filialstruktur innebär sannolikt ett 
större ansvar för Riksbanken att ge nödkredit i och utanför en resolution. 
Filialiseringen minskar sannolikheten för att de värdländer där Nordea har 
verksamhet kommer att bistå banken med nödkredit. Nordeas planer kan 
därför öka behovet av att Riksbanken har tillgång till likviditet även i dessa 
länders valutor, via valutareserven och/eller via swappavtal med andra 
centralbanker. 14 Ett swappavtal innebär dock ingen garanti för att 
Riksbanken faktiskt får tillgång till utländsk valuta när det väl behövs 
eftersom sådana avtal inte utgör bindande åtaganden för någon av 
parterna. För att säkerställa att banksystemet har tillgång till utländsk 
valuta i tider av finansiell stress bör därför Nordeas filialisering 
uppmärksammas vid bedömningen av storleken på Riksbankens 
valutareserv. 

Internationella regelförändringar och andra strukturella förändringar har 
ökat icke-bankers roll i det finansiella systemet. Framöver kan det inte 
uteslutas att ett bredare spektrum av finansiella företag än banker kan bli 
föremål för likviditetsstöd vid en finansiell kris än vad som hittills antagits, 
till exempel så kallade centrala motparter, CCPer, vilket kan påverka 
Riksbankens behov av valutareserver.  

Därutöver finns det andra regelförändringar som syftar till att minska 
skattebetalarnas åtaganden för att hantera finansiella kriser. Dit hör till 
exempel det nya krishanteringsregelverket. Hur dessa regelförändringar 
                                                   
13 SOU 2007:51 och SOU 2013:9. 
14 Detta gäller även om Nordea åläggs krav på egna buffertar eftersom dessa aldrig kan eliminera risker helt och 
hållet. 
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påverkar Riksbankens initiala behov av att kunna förse det finansiella 
systemet med likviditet – och därmed Riksbankens behov av eget kapital – 
i en kris är emellertid inte entydigt och behöver utredas utförligare. 

Ytterligare en omständighet som kan behöva analyseras i detta 
sammanhang är den minskande kontantanvändningen i det svenska 
samhället och hur det därmed minskande seignioraget kan komma att 
påverka Riksbankens finansiering och finansiella oberoende.  

6.2 Lånesamarbete med andra centralbanker 

Möjligheten för Riksbanken att ingå internationella swappavtal bör vara 
kvar i riksbankslagen även om det kan finnas skäl att göra lagtexten mer 
lättillgänglig genom en språklig modernisering.  
 

En viktig del av det finansiella oberoendet gäller Riksbankens möjligheter 
att låna in och ut utländsk valuta och träffa swappavtal med andra 
centralbanker och mellanstatliga organisationer, till exempel BIS. Under 
den senaste finansiella krisen träffade Riksbanken avtal med andra 
centralbanker och med BIS som innebar möjligheter för banken att 
förstärka valutareserven vid behov. Denna typ av avtal – som är en del av 
valutapolitiken – har vanligtvis formen av swappavtal. Avtalen är 
betydelsefulla eftersom de möjliggör en snabb förstärkning av likviditeten 
för de avtalsslutande centralbankerna. Detta kan vara en avgörande fördel 
för Riksbankens likviditetsförsörjning om de internationella 
kreditmarknadernas funktion plötsligt skulle försämras, vilket var fallet 
under den finansiella krisen. På motsvarande sätt kan Riksbanken genom 
swappavtal tillföra efterfrågad likviditet till andra centralbanker och 
därigenom främja den internationella monetära stabiliteten. Så skedde 
bland annat under den finansiella krisen 2008/09 genom avtal med Island, 
Lettland och Estland.  

7. Kontantförsörjning, betalningssystem och krissamordning  

Frågan om kontanters tillgänglighet och användbarhet har fått ökad 
aktualitet i takt med att bankernas service framförallt till allmänheten på 
det området har minskat under senare år. Riksbanken ser en risk att 
avvecklingen av kontanttjänster kan gå snabbare än vad som är önskvärt 
ur ett användarperspektiv. Flera utredningar har behandlat 
kontantrelaterade frågor, till exempel Kontanthanteringsutredningen som i 
sitt betänkande SOU 2014:61 både behandlat Riksbankens roll och 
bestämmelser om värdetransportörer. Även betaltjänstutredningen har 
lämnat förslag på området såvitt avser införlivandet av EU-direktivet 
(2014/92/EU) om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av 
betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner 
(betalkontodirektivet; se Finansdepartementet, 2015). Direktionen vill 
framhålla vikten av att Riksbankens, andra myndigheters och privata 
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aktörers ansvar för en väl fungerande kontanthantering klargörs i 
lagstiftningen. Det är viktigt att medborgarna i hela landet kan erhålla och 
använda kontanter.     

7.1 Minskad kontantanvändning påverkar Riksbanken 

Riksbanken ska enligt lagen svara för landets försörjning av sedlar och 
mynt och har ensamrätt på att ge ut sedlar och mynt. Lagen säger också 
att de sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga 
betalningsmedel. Över tiden har Riksbanken effektiviserat och anpassat sin 
verksamhet i syfte att bidra till en effektiv kontantförsörjning. Sedlar och 
mynt har sedan länge fått konkurrens från andra betalningsmedel, framför 
allt olika former av elektroniska pengar. Utvecklingen är positiv, den ger 
samhället effektivitetsvinster. Men här finns också risker. Det finns därmed 
ett behov av att klargöra vad det egentligen betyder att centralbanken 
enligt lagen har monopol på att ge ut sedlar och mynt och om privat 
utgivning av betalningsmedel bör bromsas eller regleras i större 
utsträckning än idag. Dessa frågeställningar bör enligt direktionen belysas 
i en översyn av lagen. 

7.2 Ansvaret för krissamordning i betalningssystemet behöver klargöras 

På grund av det ansvar Riksbanken har för betalningssystemet RIX föreslog 
en statlig utredning från 2011 att Riksbanken genom en ny lag skulle få ett 
samordningsansvar för krisberedskapen i betalningssystemet.15 Förslaget 
har ännu inte genomförts. Delar av utredningens förslag genomförs ändå 
på frivillig grund men Riksbanken anser att detta samordningsansvar bör 
bygga på ett i lag reglerat ansvar med möjligheter att ställa bindande krav 
på betalningssystemets aktörer. I dagsläget har ingen myndighet ett 
sådant ansvar och det finns inte heller någon som har ansvar för att ta 
fram en samlad risk- och sårbarhetsanalys. 

8. Statistik och informationsinhämtning 

Riksbanken har i dag i praktiken ansvar för ett antal statistikområden. Det 
gäller dels den svenska betalningsbalansstatistiken, dels ett antal olika 
områden inom finansiell statistik, som till exempel statistik över bankernas 
balansräkningar, samt värdepappersstatistik. I riksbankslagen nämns inte 
Riksbankens ansvar för den svenska statistiken inom dessa områden. Det 
saknas en sammanhållen beskrivning av de rättigheter och skyldigheter 
som följer av detta ansvar. 
 
Riksbanken har behov av god tillgänglighet till statistik och annan 
information av hög kvalitet för att kunna uppfylla sina policyuppdrag, inte 
minst i rollen som ”lender of last resort”, och vissa operativa uppdrag. 
Riksbanken behöver därför kunna begära in information från alla de 
                                                   
15 SOU 2011:78, Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet. 
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aktörer som är aktiva på kreditmarknaderna eller levererar kritiska tjänster 
till företag som är aktiva på kreditmarknaderna och som skulle kunna 
skapa risker för det finansiella systemets stabilitet eller för 
betalningsmarknadens säkerhet och effektivitet.  
 
Denna rätt begränsas med dagens lagstiftning till utgivare av värdepapper 
och de företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Några typer av 
företag som Riksbanken skulle behöva ha rätt att begära in information 
från är bland annat delar av skuggbankssektorn, det vill säga institut som 
har flera funktioner gemensamma med traditionella banker men som inte 
är reglerade som dessa, samt kortföretag och företag som tillhandahåller 
kritiska data om det finansiella systemet som till exempel 
kreditupplysningsföretag. 
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