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Riksbankschefens kommentar

Det var ovanliga tider i svensk ekonomi under 2015. Till-
växten var relativt god och arbetslösheten sjönk – mycket 
tack vare den expansiva penningpolitiken – medan utveck-
lingen i omvärlden var svag. Den historiskt låga räntan 
ökar dock riskerna för att svenska hushåll fortsätter att 
skuldsätta sig. Riksbanken har flera gånger lyft fram  
behovet av åtgärder för att dämpa denna utveckling. 

Sveriges största sedelutbyte inleddes under 2015, och 
 Riksbanken började ge ut de nya 20-, 50-, 200- och  
1 000-kronorssedlarna. För att sedelutbytet skulle fungera 
väl genomförde Riksbanken bland annat en omfattande 
informationskampanj. 

Expansiv penningpolitik för att värna inflationsmålet 
Återhämtningen i omvärlden fortsatte under 2015 från ett 
svagt utgångsläge, men det rådde osäkerhet kring styrkan i 
den globala konjunkturen. Inflationen blev låg i omvärlden, 
och många centralbanker förde en mycket expansiv pen-
ningpolitik i syfte att få upp inflationen till sina respektive 
mål. Det internationella ränteläget förblev därmed mycket 
lågt. Men trots den svaga utvecklingen i omvärlden var den 
svenska tillväxten relativt god. Den svenska konsumtionen, 
bostadsinvesteringarna och en lägre arbetslöshet bidrog till 
utvecklingen. Det svenska inflationstrycket fortsatte dock att 
vara lågt. Om effekten av Riksbankens egna sänkningar av 
reporäntan och energipriserna exkluderades låg inflationen 
på 0,9 och 1,4 procent (KPIF och KPIF exklusive energi).

Under 2015 fortsatte Riksbanken att driva en alltmer expan-
siv penningpolitik för att understödja den positiva utveck-
lingen i svensk ekonomi och säkerställa kraften i inflations-
uppgången. Reporäntan sänktes gradvis till −0,35 procent 
och köp av svenska nominella statsobligationer genomfördes 
i penningpolitiskt syfte. Riksbanken beslutade också att 
dessa köp av statsobligationer ska uppgå till totalt 200 mil-
jarder kronor vid halvårsskiftet 2016. Riksbankens bedöm-
ning är att reporäntan börjar höjas först när KPIF-inflationen 
har stabiliserats runt 2 procent under första halvåret 2017. 
Riksbanken höll också en hög beredskap att snabbt göra 
penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordi-
narie penningpolitiska mötena, om inflationsutsikterna 
skulle försämras under året. Köpen av nominella svenska 
statsobligationer var det främsta skälet till att balansräk-
ningen ökade med 161 miljarder kronor till 663 miljarder 
kronor vid årets slut. Inlåningen från banksystemet ökade 
samtidigt med 165 miljarder kronor till 214 miljarder kronor. 

Det är Riksbankens uppgift att värna ett fast penningvärde. 
Det understryks av Riksbankens expansiva penningpolitik 
som under året bidrog till att inflationen mätt med KPIF fort-
satte att stiga upp mot 2 procent. Trendmässigt har dock de 
långsiktiga inflationsförväntningarna legat under Riksbankens 
mål på 2 procent under en längre tid. Ett väl förankrat infla-
tionsmål gör det lättare för hushållen och företagen att fatta 
välgrundade ekonomiska beslut och lägger grunden för en 
välfungerande pris- och lönebildning. Ett fortsatt högt förtro-
ende för inflationsmålet skapar förutsättningar för en god 
ekonomisk utveckling. Riksbanken ansåg därför att penning-
politiken behövde bli ännu mer expansiv under året. 

Nödvändigt att bromsa hushållens skuldsättning 
I takt med att penningpolitiken har blivit alltmer expansiv 
har Riksbanken vid många tillfällen lyft fram riskerna som 
det låga ränteläget kan föra med sig. Riskerna är bland 
annat förknippade med fortsatt stigande bostadspriser och 
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ökad skuldsättning hos hushållen i Sverige. På sikt kan dessa 
risker hota både den svenska konjunkturutvecklingen och 
den finansiella stabiliteten. Erfarenheterna från den interna-
tionella finansiella krisen 2007–2009 visar att finansiell sta-
bilitet är en av flera förutsättningar för makroekonomisk sta-
bilitet och prisstabilitet. Oron för hushållens skuldsättning 
delas av Finansinspektionen, Konjunkturinstitutet, Riks-
gälden och Riksbanken. Internationella bedömare som  
också varnar för skuldsättningen är Bank for International 
Settlements (BIS), EU-kommissionen och Europaparla-
mentet, Internationella valutafonden (IMF) samt Organisa-
tionen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Det grundläggande problemet är att den svenska bostads-
marknaden inte fungerar väl – den förmår inte att möta den 
stigande efterfrågan på bostäder. Det är därför viktigt att det 
byggs fler bostäder, men sådant tar tid. Under tiden behövs 
reformer som skapar en bättre balans mellan utbud och 
efterfrågan på bostadsmarknaden. Skattesystemet behöver 
också ses över så att hushållens incitament att skuldsätta sig 
minskar. Ansvaret för sådana reformer vilar på riksdagen och 
regeringen. Det är även av största vikt att riksdagen och 
regeringen ser till att Finansinspektionens mandat för mak-
rotillsyn förtydligas. När det gäller behovet av makrotillsyns-
åtgärder anser vi att en lagändring som gör det möjligt att 
införa ett amorteringskrav är ett steg i rätt riktning, men 
ytterligare åtgärder behövs. 

Sårbarheter i det svenska banksystemet
Vi bedömde att det svenska finansiella systemet fungerade 
väl under 2015, samtidigt som den finansiella infrastrukturen 
i hög grad var säker och effektiv. Riksbankens betalningssys-
tem för stora betalningar (RIX) fungerade också väl. Vi 
genomförde flera övningar både självständigt och tillsam-
mans med deltagarna i RIX för att säkerställa att betalningar 
kan utföras även vid tekniska störningar.

Riksbanken anser dock att det svenska banksystemet är sår-
bart dels för att det är stort i förhållande till den svenska 
ekonomin, dels för att det är koncentrerat till ett fåtal aktö-
rer som är nära sammanlänkade med varandra. Därtill är 
svenska storbanker beroende av marknadsfinansiering varav 
en stor del är i utländsk valuta. Bankerna är alltså känsliga 
både för störningar på de internationella finansmarknaderna 
och för försämrat förtroende för det svenska banksystemet. I 
ett läge med kraftigt ökad stress skulle det kunna bli väsent-
ligt svårare och dyrare för svenska banker att finansiera sig. 

Den expansiva penningpolitiken i såväl Sverige som omvärl-
den bidrar till ökade investeringar och högre konsumtion och 
därigenom högre ekonomisk tillväxt. Samtidigt riskerar den 
förda penningpolitiken med låga globala räntor att öka sår-
barheten i det finansiella systemet genom att tillgångar över-

värderas och att olika typer av risker inte prissätts fullt ut. Vi 
bedömer alltså att den långa perioden med låga räntor har 
ökat sårbarheten i det svenska banksystemet. De svenska 
hushållens allt högre skuldsättning spär på denna utveckling. 
Det kan räcka med farhågor om att bostadspriserna ska falla 
för att bankernas marknadsfinansiering av utlåning till bolå-
nekunder ska påverkas. Risken för detta ökar troligtvis ju 
högre skuldsättningen är. För att minska sårbarheten i det 
svenska banksystemet behöver bankerna enligt oss införa 
ytterligare stabilitetsåtgärder. 

Sverige fick nya sedlar
I oktober 2015 inledde vi den första etappen i utbytet av 
Sveriges sedlar och mynt då de nya 20-, 50-, och 1 000-kro-
norssedlarna introducerades. Sedlarna har fått nya säkerhets-
detaljer med bättre skydd mot förfalskningar. Vi introduce-
rade även en ny valör, 200-kronorssedeln, för att effektivisera 
kontantanvändningen. 

Under 2015 genomförde vi en stor informationskampanj för 
att allmänheten, bankerna och handeln skulle vara välinfor-
merade om sedelutbytet. Vi arbetade också med olika prak-
tiska förberedelser inför utbytet och samrådde med kontant-
marknadens aktörer. Vi gjorde det enklare för allmänheten 
att lösa in ogiltiga sedlar och effektiviserade den delen av 
verksamheten. Under året gjorde vi det även möjligt för pri-
vatpersoner och andra att lösa in minnesmynt hos Riks-
banken genom att skicka dem till oss. 

Efter många års arbete med att förbereda utbytet tycker jag 
att det är mycket roligt att sedlarna nu har kommit ut i sam-
hället. Jag hoppas att alla i Sverige ska tycka att de nya sed-
larna är fina och fungerar bra att betala med. Jag hoppas 
också att alla känner till de nya säkerhetsdetaljerna och kom-
mer ihåg att vicka på sedeln för att kontrollera att den är äkta. 

Engagerade och motiverade medarbetare
Medarbetarnas kompetens och arbetsinsatser är förutsätt-
ningen för att Riksbanken ska kunna sköta sina policyupp-
drag och uppfylla sina åtaganden. Under våren genomförde 
vi återigen en medarbetarundersökning som visade att 8 av 
10 medarbetare känner sig motiverade och engagerade i sitt 
arbete, och ännu fler tycker att arbetsuppgifterna känns 
meningsfulla. Jag gläds åt detta och också åt att så många 
både har högt förtroende för ledningen och anser att det 
råder ett bra diskussionsklimat hos oss.
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