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Sedan inflations
målet infördes har
den genomsnittliga
inflationstakten varit
låg och stabil, men
också något lägre än
inflationsmålet på
2 procent. Detta har
lett till en debatt om
huruvida penningpoli
tiken varit alltför stram
och om konsekvenser
na för arbetslösheten.
I denna kommentar
framhåller författarna
att inflationen och
arbetslösheten påver
kas av många olika
faktorer, inte bara av
penningpolitiken. Det
enkla samband mellan
inflation och arbets
löshet som avspeglas i
Phillipskurvan säger i
sig ingenting om pen
ningpolitikens effekter.
Simuleringar med en
makromodell talar för
att penningpolitiken
har mindre effekter
på arbetslösheten än
vad som framkommit i
debatten.

Inflationen, arbetslösheten och
penningpolitiken
Ulf Söderström och Anders Vredin1
Sedan 1993 är det överordnade målet för Riksbankens räntepolitik att stabilisera
inflationen kring målet på 2 procent. Förutom att stabilisera inflationen runt inflations
målet strävar penningpolitiken även efter att stabilisera produktion och sysselsättning
runt långsiktigt hållbara utvecklingsbanor.2 Sedan inflationsmålet infördes har infla
tionen blivit både lägre och mer stabil än den var innan dess, se diagram 1. På samma
gång har BNP-tillväxten blivit högre än den var före 1993. Inflationsmålspolitiken har
på så sätt varit lyckad. Men i genomsnitt har inflationen blivit något lägre än Riks
bankens inflationsmål. Och arbetslösheten har i genomsnitt varit hög ända sedan den
ekonomiska krisen i början av 1990-talet, se diagram 2.
Den låga inflationen och den höga arbetslösheten har lett till kritik mot Riksbanken
som gått ut på att penningpolitiken har varit alltför stram och att arbetslösheten där
med har blivit onödigt hög, se till exempel Assarsson (2011) och Svensson (2013b).3
Svensson beräknar till exempel att arbetslösheten i genomsnitt har blivit 0,8 procent
enheter högre sedan 1997 på grund av att inflationen har varit lägre än målet. Detta
motsvarar cirka 38 000 arbetstillfällen.4 Den mekanism som antas ge detta samband
mellan inflation och arbetslöshet är att löneavtalen baserats på förväntningar om en
inflation på 2 procent. När inflationen sedan blivit lägre har detta lett till högre real
löner, och lägre sysselsättning, än vad arbetsmarknadens parter avsett.
Det är en allmänt accepterad uppfattning att en mer expansiv penningpolitik (det
vill säga en lägre reporänta) leder till högre inflation och tillfälligt lägre arbetslöshet.
Denna syn är inte kontroversiell, utan har stöd i makroekonomiska modeller med god
teoretisk och empirisk grund. Därför kan man alltid konstatera att en mer expansiv
penningpolitik – allt annat lika – under en viss period leder till högre inflation och lägre
arbetslöshet. Men det är också allmänt accepterat att penningpolitikens möjligheter
att påverka den genomsnittliga arbetslösheten under en längre period är mer begrän
sade.
Men även om man i efterhand alltså kan säga att en mer expansiv penningpolitik
hade kunnat leda till högre inflation i genomsnitt och lägre arbetslöshet under vissa
perioder kan de faktiska penningpolitiska besluten ändå ha varit väl avvägda när
de fattades, givet den information som fanns tillgänglig vid beslutstillfället. För att
därutöver uppskatta i vilken grad penningpolitiken har varit ansvarig för den höga
arbetslösheten, måste man ta hänsyn till att det finns en mängd andra faktorer som
också påverkar inflationen och arbetslösheten.
Syftet med denna kommentar är att bidra till diskussionen om penningpolitikens
påverkan på inflationen och arbetslösheten under de senaste 20 åren. Vi gör detta
genom att presentera relevanta data och diskutera hur olika metoder kan användas
för att dra olika slutsatser utifrån dessa data. Vårt huvudbudskap är att enkla kalkyler
1. Ulf Söderström är chef för modellenheten vid Avdelningen för penningpolitik. Han är docent i nationalekonomi och har tidigare varit
verksam vid forskningsenheten på Riksbanken samt vid Università Bocconi i Milano. Anders Vredin är chef för Stabsavdelningen. Han
är docent i nationalekonomi och har tidigare varit vd för SNS och chef för Avdelningen för penningpolitik och Forskningsavdelningen på
Riksbanken. Vi är tacksamma för synpunkter från Mikael Apel, Claes Berg, Karolina Ekholm, Stefan Ingves, Per Jansson, Kerstin af Jochnick,
Martin W Johansson, Kristian Jönsson, Stefan Laséen, Henrik Lundvall, Marianne Nessén, Christina Nyman, Stefan Palmqvist, Marianne
Sterner och Lars Svensson.
2. Se Sveriges riksbank (2010).
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och budskap som antyder att penningpolitiken är orsaken till den höga arbetslösheten
riskerar att ge en missvisande bild av vad penningpolitiken kan åstadkomma och av
arbetslöshetens orsaker. Alla beräkningar av penningpolitikens effekter på arbetslös
heten bygger på specifika antaganden som i sig är svåra att testa. Sådana beräkningar
är därför osäkra och bör tas med en nypa salt. De beräkningar som vi presenterar
(som också bör tas med en nypa salt) tyder på att penningpolitiken inte har haft så
stora effekter på arbetslösheten som Svensson (2013b) gör gällande.

Den låga inflationen har många orsaker
Sedan 1995 har inflationen i Sverige mätt med KPI (konsumentprisindex) varit mellan
1,3 och 1,5 procent i genomsnitt, se tabell 1 och diagram 3. Det har skett förändringar
i definitionen av KPI över tiden, så den exakta siffran beror på vilken definition man
väljer.5
En viktig orsak till att inflationen mätt med KPI har varit låg är att det skett en ned
gång i det allmänna ränteläget, inte bara i Sverige utan även utomlands. Lägre ränta
ger lägre kostnader för boende och boendekostnader ingår i KPI. Hur boendekost
nader ska beräknas i KPI är en svår metodologisk fråga och olika länder har valt olika
lösningar. I Sverige har vi valt att mäta boendekostnaderna med de räntekostnader
hushåll har för sitt boende. Effekten blir att en mer expansiv penningpolitik (en lägre
ränta) som syftar till att ge högre inflation leder till lägre KPI-inflation på kort sikt när
räntorna på bostadslån sjunker. Eftersom det allmänna ränteläget har fallit under en
längre tid har dessa effekter inte bara varit temporära. Riksbanken har därför sedan
länge även studerat inflationsmått där dessa direkta effekter av ränteförändringar på
KPI-inflationen är bortrensade.6
Om man räknar bort räntenedgångens direkta effekter på KPI via bostadskostnaderna
och i stället tittar på inflationstakten mätt med KPIF (KPI med fast ränta) har inflatio
nen varit 1,7–1,8 procent.7 Med tanke på hur hög inflationen var innan inflationsmålet
infördes och på hur kraftigt den svängde då (se diagram 1) kan man tycka att avvikel
serna från inflationsmålet inte varit särskilt stora. Inflationen har, mätt med både KPI
och KPIF, i genomsnitt legat innanför det toleransintervall mellan 1 och 3 procent som
Riksbanken använde fram till 2010. Penningpolitiken har alltså lyckats i så måtto att
inflationen blivit låg och mycket mer stabil, om än inte exakt 2 procent i genomsnitt.
En viktig mekanism som gjort att penningpolitiken har lett till en nedväxling i in
flationen är att Riksbankens inflationsmål har påverkat företagens och hushållens
inflationsförväntningar och därmed lönerna och priserna. Dessutom har Riksbanken
systematiskt stramat åt penningpolitiken när inflationen riskerat att skjuta över målet
och lättat på penningpolitiken när inflationen sett ut att bli för låg. Men andra faktorer
har också bidragit till den låga inflationen. Diagram 3 visar att inflationen var låg fram
för allt under åren 1998–2000, 2004–07, 2009 och 2012. Riksbanken har tidigare
förklarat den låga inflationen med att produktivitetstillväxten var starkare än väntat
(så att kostnadstrycket var lågt) och att priserna på importerade varor ökade långsamt
(eller till och med föll).8 Denna bild stöds också av Riksbankens makroekonomiska
modell Ramses. Diagram 4 visar hur Ramses förklarar KPIF-inflationen sedan 1995.9
Enligt Ramses kan den låga inflationen främst förklaras av oväntat stark produktivitet
(de röda staplarna i diagram 4), men i viss mån även av olika omvärldsfaktorer (de
blå staplarna). Enligt modellen har penningpolitiken på samma gång medverkat till att
hålla inflationen uppe genom att vara mer expansiv än normalt (de gula staplarna).
En av de viktigaste förklaringarna till den låga inflationen sedan 1995 är alltså att
produktiviteten varit oväntat stark. När produktiviteten stiger snabbare än väntat kan
det ge upphov till ökad arbetslöshet och lägre sysselsättning på kort sikt eftersom

5. Beslutet som togs 1993 var att inflationsmålet skulle gälla från och med 1995. Vi har därför valt 1995 som utgångspunkt för våra beräk
ningar. Se Andersson, Palmqvist och Österholm (2012) för en utförlig diskussion av olika mått på inflationens utveckling.
6. Se till exempel Heikensten (1999).
7. KPIF liknar i många avseenden de konsumentprisindex som används i andra länder där boendekostnaderna i KPI beräknas på andra sätt
än i Sverige. Exempelvis är KPIF-inflationen mycket nära korrelerad med inflationen i Sverige enligt EU:s harmoniserade konsumentprisindex
HIKP.
8. Se till exempel Sveriges riksbank (2006).
9. Diagrammet visar en historisk dekomponering av KPIF-inflationen, det vill säga hur Ramses tolkar inflationens avvikelse från två procent i
termer av exogena faktorer (störningar). Se Christiano med flera (2011) för en beskrivning av modellen.
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företagen kan producera samma mängd varor eller tjänster med mindre arbetskraft.
Men på längre sikt kan hög produktivitet snarare leda till ökad sysselsättning eftersom
företagen kan betala högre löner vilket ger högre inkomster, mer efterfrågan, och
så vidare.10 Enligt Ramses har den oväntat starka produktivitetsutvecklingen bidragit
till att hålla arbetslösheten under dess långsiktiga trend, se diagram 5. Utvecklingen
i omvärlden har å andra sidan lett till en högre arbetslöshet, till exempel genom en
svagare efterfrågan på svensk export. Enligt modellen kan alltså de faktorer som
har lett till låg inflation ha inneburit motverkande effekter på arbetslösheten. Detta
innebär att sambandet mellan inflation och arbetslöshet under en viss period beror på
vilka störningar ekonomin har utsatts för. Men oavsett vilka faktorer som har orsakat
den låga inflationen hade en ännu mer expansiv penningpolitik sannolikt inneburit en
högre inflation och en lägre arbetslöshet, åtminstone på kort sikt. En viktig fråga blir
då om penningpolitiken hade kunnat bedrivas på ett bättre sätt.
Eftersom det tar tid innan penningpolitiska beslut påverkar ekonomin baseras ränte
besluten på prognoser av till exempel inflationen. Men Riksbanken kan givetvis inte
förutse alla förändringar i omvärlden, av produktiviteten, och så vidare och har därför
inte möjlighet att hålla inflationen på målet hela tiden.11 Kanske skulle inflationen ha
kunnat ligga något närmare målet om penningpolitiken hade reagerat snabbare eller
kraftigare (eller mer effektivt) på olika störningar. Ett sätt att bedöma om den hade
kunnat bedrivas på ett bättre sätt är att studera de inflationsprognoser som Riks
banken har publicerat och jämföra dem med prognoser gjorda av andra prognos
makare. Om Riksbankens prognoser systematiskt har legat högre än andras infla
tionsprognoser i perioder när inflationen har blivit låg så är det också sannolikt så att
penningpolitiken har varit alltför stram. En sådan jämförelse av olika prognoser visas
i diagram 6. Denna jämförelse tyder på att Riksbanken bättre än andra prognosma
kare förutsåg den låga inflationen under 2004–05, medan det omvända gällde för
2009 och 2012. Jämförelsen ger därför inte en entydig bild.12 Det går inte att säga att
inflationsprognoserna generellt sett varit dåliga och att penningpolitiken därför varit
dåligt avvägd när besluten faktiskt fattades. Detta hindrar inte att det finns skäl att
undersöka vilka effekterna kunde ha blivit av andra penningpolitiska beslut än de som
faktiskt fattats.

Phillipskurvan ger ett samband mellan låg inflation och hög
arbetslöshet
Det finns många olika metoder för att uppskatta hur penningpolitiken påverkar infla
tion och arbetslöshet. Svensson (2013b) presenterar skattningar av ett långsiktigt
samband mellan inflation och arbetslöshet, en negativt lutande så kallad Phillipskurva.
Tankarna om ett sådant samband påverkade den ekonomiska politiken på 1960- och
1970-talen, men när inflationen steg mot allt högre höjder samtidigt som arbetslös
heten inte sjönk övergavs den teorin, åtminstone idén om att det skulle finnas något
stabilt långsiktigt samband.
De senaste femton åren tycks dock det negativa sambandet mellan inflation och
arbetslöshet ha återuppstått. Vad detta beror på är inte klarlagt. En möjlighet, som
diskuteras av Svensson (2013b), är att inflationsförväntningarna har varit stabila runt
2 procent trots att den faktiska inflationen har varierat. Om lönerna har styrts av en
i stort sett konstant förväntad inflation har detta lett till högre reallöner och lägre
sysselsättning när den faktiska inflationen sjunkit. Omvänt har samma mekanismer
lett till lägre reallöner och högre sysselsättning när inflationen stigit. Lönebildningen i
kombination med stabila inflationsförväntningar skulle alltså kunna förklara varför det
ser ut att finnas ett negativt samband mellan inflation och arbetslöshet även på lång

10. Christiano (2012) ger en översikt över en del av forskningslitteraturen om sambandet mellan produktivitet och sysselsättning.
11. Riksbanken bedriver en flexibel inflationsmålspolitik, vilket innebär att den strävar efter att stabilisera inflationen runt målet på ett par
års sikt (se Sveriges riksbank, 2010). Negativa störningar till inflationen kommer därför att leda till att inflationen blir lägre än målet under
en period. Om sådana störningar dominerar under en längre period kommer inflationen även i genomsnitt att bli lägre än målet.
12. Gör man motsvarande jämförelse som i diagram 6 för KPIF-inflationen i stället för KPI-inflationen blir skillnaderna mellan Riksbankens
och andras prognoser för 2009 och 2012 mindre än för KPI-inflationen.
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sikt.13 Det observerade mönstret skulle samtidigt kunna vara ett resultat av oförvän
tade störningar, exempelvis till produktiviteten, som på kort sikt har gett lägre inflation
och högre arbetslöshet enligt vårt resonemang ovan.
Det är dock tveksamt om Phillips-sambandet mellan inflation och arbetslöshet verk
ligen är stabilt. Tittar man på längre tidsperioder om tjugo år verkar det inte finnas
något tydligt samband. I diagram 7 redovisas arbetslöshet och inflation sedan 1976.
Sambandet har uppenbarligen ändrats över tiden. På 1970- och 1980-talen var
arbetslösheten relativt stabil medan inflationen varierade kraftigt. De senaste decen
nierna har det tvärtom varit inflationen som har varit relativt stabil medan arbetslös
heten varierat kraftigt. Rimligen finns det många olika förklaringar till att sambandet
mellan inflation och arbetslöshet ändrats. På 1970- och 1980-talen var den ekono
miska politiken generellt mer inriktad på att hålla ner arbetslösheten snarare än
inflationen. Samtidigt utsattes ekonomin för en rad negativa ”utbudsstörningar”, till
exempel oljeprischockerna.
Från 1990-talet och framåt har prisstabilitet fått större vikt i den ekonomiska poli
tiken. Globalisering och ökad konkurrens har medfört positiva ”utbudsstörningar”,
men samtidigt har arbetsmarknadens funktionssätt uppenbarligen försämrats så att
arbetslösheten har blivit högre i genomsnitt. Mycket talar för att utvecklingen av infla
tionen och arbetslösheten på lång sikt drivs av helt olika faktorer. En viktig förklaring
till att ett negativt samband mellan inflation och arbetslöshet ändå kan observeras på
senare år är troligen, som Svensson påpekar, att inflationsförväntningarna har varit
mer stabila sedan inflationsmålet infördes. Men det innebär inte att det numera finns
ett stabilt långsiktigt samband som kan utnyttjas i den ekonomiska politiken.14
Svensson använder det negativa sambandet mellan KPI-inflationen och arbetslösheten
de senaste femton åren (lutningen på Phillipskurvan) och beräknar att en 0,6 procent
enheter lägre inflation är förknippad med en arbetslöshet som är 0,8 procentenheter
högre. Denna siffra är förstås endast en uppskattad korrelation, men den motsvarar
cirka 38 000 jobb. De 0,6 procentenheterna motsvarar ungefär hur mycket KPI-infla
tionen legat under målet sedan 1997. För att översätta avvikelsen från inflationsmålet
till arbetslöshetssiffror behöver man göra en rad antaganden. Svensson antar att infla
tionsförväntningarna har varit konstanta på 2 procent trots att inflationen har varierat
över tiden. Detta leder till att reallönerna systematiskt har blivit för höga, och därmed
till ett långsiktigt samband mellan inflation och arbetslöshet. Svensson antar också att
KPI-inflationens avvikelse från målet är mer relevant än något annat mått på inflatio
nen (till exempel KPIF, vars ökningstakt legat betydligt närmare 2 procent).
Resonemang som utgår från Phillipskurvan bygger på en korrelation mellan KPI-inflationen och arbetslösheten, men det är inte uppenbart hur korrelationen ska tolkas,
till exempel om det finns något kausalt samband från arbetslösheten till inflationen
eller vice versa. Svenssons slutsats är att penningpolitiken har varit för stram, vilket har
medfört en låg inflation och en hög arbetslöshet. Vår poäng är att ett samband mellan
KPI-inflation och arbetslöshet kan ha många olika orsaker och därför i sig självt inte
ger så stor vägledning för den ekonomiska politiken. Ett intressant förhållande är att
sambandet mellan arbetslösheten och KPI-inflationen sedan 1995 är mycket starkare
än sambandet mellan arbetslösheten och KPIF-inflationen, se diagram 7 och 8.
Det kan förklaras av att Riksbanken har tenderat att sänka reporäntan när arbets
lösheten har varit hög, och dessa räntesänkningar har medfört att KPI-inflationen
(via räntans effekter på bostadskostnaderna) har blivit låg, åtminstone på kort sikt.
Denna mekanism är alltså en helt annan än det strukturella samband mellan inflation
och arbetslöshet som Svensson bygger sina beräkningar på.15

13. Svenssons resonemang är förenligt med en teoretisk modell av Akerlof med flera (2000) med ”nästan-rationella” hushåll och företag
vilkas inflationsförväntningar är nära noll så länge inflationen är låg och stabil. I deras modell leder detta till ett långsiktigt samband mellan
inflation och arbetslöshet när inflationen är låg. Fuhrer (2011) finner att inflationsförväntningarna i USA har varit väl förankrade under de
senaste 15 åren.
14. Sargent (1999) varnar för konsekvenserna av att tolka korrelationen mellan inflation och arbetslöshet som ett strukturellt samband som
kan utnyttjas av penningpolitiken. Se också Sargent och Söderström (2000).
15. Svensson (2013b) skattar även en Phillipskurva som baseras på inflationen mätt med KPIX och KPIF (KPIX användes fram till 2008 och
exkluderar räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner från KPI). Svensson
finner ett svagare samband mellan arbetslösheten och KPIX/F, men argumenterar för att kostnaden i termer av arbetslöshet av låg inflation
därmed blir ännu större, dock skattad med sämre precision.
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En makromodell tyder på ett svagare samband mellan
n penningpolitik
och arbetslöshet
Ett annat sätt att beräkna effekterna av penningpolitiken på inflation och arbetslöshet
är att använda Riksbankens makromodeller. Även sådana uppskattningar är förstås
osäkra, dels för att modellerna inte fångar alla faktorer och samband som är relevanta
i verkligheten, dels för att det inte är självklart hur man ska utforma ett experiment där
”penningpolitiken förändras”. Ska det vara en viss förändring av räntan som inte har
någon koppling till något annat som sker i ekonomin (det vill säga en tillfällig avvikelse
från den normala penningpolitiken)? Eller ska det vara ett i grunden förändrat sätt
för Riksbanken att bedriva penningpolitiken, där man går över från ett systematiskt
sätt att reagera på olika störningar till ett annat? Effekterna beror på vilket politik
experiment man genomför, och vad man antar om hur det påverkar hushållens och
företagens förväntningar om hur penningpolitiken bedrivs. Detta är ett välkänt meto
dologiskt problem som sysselsatt flera av de forskare som mottagit ekonomipriset till
Alfred Nobels minne.16
Ett experiment som kan göras är att använda Riksbankens modell Ramses för att
beräkna effekterna av att penningpolitiken stramas åt under 15 år så att inflationen
blir 0,2 procentenheter lägre än den annars skulle ha varit. (I Ramses modelleras
endast KPIF-inflationen, vilken sedan 1995 har varit 0,2–0,3 procentenheter lägre än
inflationsmålet i genomsnitt.) Om man antar att den stramare penningpolitiken inte
förutses av hushåll och företag (så att inflationsförväntningarna på två års sikt ligger
kvar nära inflationsmålet), så stiger arbetslösheten med cirka 0,25 procentenheter i
genomsnitt. Detta motsvarar ungefär 12 000 arbetstillfällen. Liksom Svenssons resul
tat bygger dessa resultat på att inflationsförväntningarna är stabila runt målet trots att
den faktiska inflationen har varit lägre än målet.
Det är dock knappast realistiskt att tro att Riksbanken skulle kunna avvika från
normalt beteende så pass länge utan att det påverkar förväntningarna om hur pen
ningpolitiken bedrivs. I så fall kan det leda till att egenskaperna hos den modell man
använder för experimentet också bör förändras. Detta innebär i sin tur att den ur
sprungliga modellens uppskattningar av penningpolitikens effekter inte är giltiga. Om
den nya räntepolitiken påverkar förväntningarna om den framtida penningpolitiken
och därmed pris- och lönebildningen skulle den beräknade effekten av penningpoliti
ken på sysselsättningen mycket väl kunna bli mindre.17 Penningpolitiken verkar bland
annat via reallönerna, och om inflationsförväntningarna inte påverkas blir effekten på
reallönerna (och sysselsättningen) större än om förväntningarna anpassas.
Det går alltså att göra räkneexempel – med visst empiriskt stöd – som talar för att en
viss utformning av penningpolitiken sedan 1995, inriktad på att åstadkomma högre
inflation, kunde ha inneburit 38 000 fler jobb. Men andra beräkningar talar för betyd
ligt mindre effekter av penningpolitiken på sysselsättningen, och även de beräkning
arna kan mycket väl överskatta effekterna. Alla sådana kalkyler bygger på en rad an
taganden och är mycket osäkra. Effekterna av penningpolitiken kan ha varit avsevärt
mindre – eller större, för den delen. Det ärliga svaret är att vi helt enkelt inte vet, inte
ens när vi använder de bästa vetenskapliga metoder som finns tillgängliga. Och även
om vi accepterar någon av dessa beräkningar så innebär de inte nödvändigtvis att
penningpolitiken kunde ha bedrivits bättre när besluten faktiskt fattades.

Både arbetslöshet och finansiella risker vägs in i räntebesluten
Ytterligare ett perspektiv på denna diskussion får man om man tittar på utvecklingen
av arbetslösheten i ett längre tidsperspektiv. Sedan 1995 har arbetslösheten i genom
snitt varit knappt 8 procent, det vill säga ungefär den nivå den ligger på idag. Idag
motsvarar detta cirka 400 000 personer. När konjunkturen stod på topp strax innan
den finansiella krisen bröt ut var arbetslösheten strax under 6 procent. När konjunk
turen var på botten 2009 var arbetslösheten cirka 9 procent. Den cykliska, konjunk
16. Kritiken mot hur politikexperiment brukade analyseras i den keynesianska modelltraditionen går under benämningen Lucas-kritiken
efter pristagaren Robert Lucas. Riksbankens analyser har i hög grad påverkats av metoder som föreslagits av två andra pristagare, Thomas
Sargent och Christopher Sims, men även dessa metoder är omdiskuterade i forskningslitteraturen. Se Christiano (2012).
17. Detta är just ett exempel på Lucas-kritiken som nämndes ovan.
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turberoende delen av arbetslösheten är alltså betydligt mindre än den långsiktiga,
strukturella delen. Även om penningpolitiken sannolikt haft viss betydelse för arbets
lösheten är effekterna inte stora i förhållande till det totala arbetslöshetsproblemet.
Att konjunkturen försvagats och arbetslösheten stigit, först i samband med den akuta
krisen 2008–09 och sedan återigen under 2012, är ett skäl till att Riksbanken sänkt
räntan. Det låga inflationstrycket är ett annat. En ännu lägre ränta kunde förvisso
ha lett till något högre inflation och lägre arbetslöshet. Men risker förknippade med
utvecklingen på de finansiella marknaderna, till exempel risker för en alltför stor skuld
sättning och nya finansiella kriser liknande de vi sett i andra länder, beaktas också i
penningpolitiken.18 Det pågår nu en intensiv diskussion på centralbanker och bland
forskare om vilka slutsatser för penningpolitiken man ska dra av den finansiella krisen,
men kunskapsläget är ännu inte sådant att det ger särskilt stor vägledning för den
praktiska politiken.19
Noggranna studier behöver genomföras för att ta reda på varför inflationen varit så
låg, vilket inflationstryck som kommer att finnas framöver och hur penningpolitiken
ska kunna minska riskerna förknippade både med hög arbetslöshet och med hög
skuldsättning. Det är viktigt för förtroendet för Riksbanken och penningpolitiken att
Riksbanken kan belysa dessa frågor på ett bra sätt genom analyser och kommunika
tion. Noggranna utvärderingar av penningpolitiken, gjorda både inom och utanför
Riksbanken, behövs också för att penningpolitiken även i fortsättningen ska kunna
bedrivas på ett bra sätt. Vårt huvudbudskap i denna kommentar har dock varit att
enkla kalkyler och budskap som antyder att penningpolitiken är orsaken till den höga
arbetslösheten riskerar att ge en missvisande bild av vad penningpolitiken kan åstad
komma och av arbetslöshetens orsaker.

18. I princip kan detta motiveras på två olika sätt. Dels kan finansiell instabilitet påverka möjligheterna att stabilisera inflationen och
sysselsättningen. Men därutöver har Riksbanken till uppgift att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende och penningpolitiken kan
behöva användas även för detta ändamål. Se till exempel Sveriges riksbank (2010).
19. Se Eichengreen med flera (2011) för ett inlägg i debatten. Norges Bank och Reserve Bank of New Zealand har modifierat sin inflations
målspolitik och deklarerat att de fäster större vikt än tidigare vid riskerna för finansiell instabilitet.
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Tabell 1. Genomsnittlig inflation under olika perioder
Genomsnitt av månadsutfall mätt som årlig procentuell förändring.
1995–2012
Realtid

1997–2012

2000–2012

Reviderad

Realtid

Reviderad

Realtid

Reviderad

KPI

1,44

1,31

1,40

1,29

1,60

1,52

KPIF

1,80

1,67

1,74

1,63

1,77

1,70

KPIX

1,65

1,53

1,56

1,45

1,63

1,53

16

Diagram 1. KPI-inflation sedan 1970
Årlig procentuell förändring, reviderade data.
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Diagram 2. Arbetslöshet sedan 1976
Procent av arbetskraften, 16–64 år, säsongsrensade data.
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Diagram 3. KPI- och KPIF-inflation sedan 1995
Årlig procentuell förändring, reviderade data. KPIF är KPI med fast ränta.
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Diagram 4. Historisk förklaring till KPIF-inflationens avvikelse från två procent sedan
1995 enligt Riksbankens makromodell Ramses
Årlig procentuell förändring, reviderade data, kvartalsgenomsnitt.
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Diagram 5. Historisk förklaring till arbetslöshetens avvikelse från trend sedan 1995
enligt Riksbankens makromodell Ramses
Kvartalsgenomsnitt.
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Diagram 6. Prognoser för KPI-inflationen sedan 1999: Riksbanken och andra
prognosmakare
Årlig procentuell förändring, reviderade data. Prognoser på årlig KPI-inflation gjorda
ett år före utfall.
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Diagram 8. KPIF-inflation och arbetslöshet sedan 1995
KPIF: årlig procentuell förändring, reviderade data.
Arbetslöshet: procent av arbetskraften, 16–64 år, säsongsrensade data.
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Diagram 7. KPI-inflation och arbetslöshet sedan 1976
KPI: årlig procentuell förändring, reviderade data.
Arbetslöshet: procent av arbetskraften, 16–64 år, säsongsrensade data.
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