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*	 Jag	vill	tacka	Claes	Berg,	Pernilla	Meyersson,	Christina	Nyman,	Ulf	Söderström	och	Anders	Vredin	för	värdefulla	
synpunkter.	Ett	stort	tack	också	till	Vesna	Corbo	för	hjälp	med	modellanalysen.	Jag	har	även	haft	stor	nytta	av	
material	som	Stefan	Palmqvist	har	tagit	fram.	Eventuella	fel	är	givetvis	endast	mitt	eget	ansvar.	De	åsikter	som	
uttrycks	i	denna	artikel	är	författarens	egna	och	ska	inte	uppfattas	som	Riksbankens	ståndpunkt.
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Syftet med den här artikeln är att bidra till diskussionen om Riksbankens uppfyllelse av 

inflationsmålet genom att beskriva drivkrafterna bakom utvecklingen av inflationen under 

perioden 1995–2015. I ett första avsnitt analyseras detta med hjälp av en modell över den 

svenska ekonomin. De resultaten ställs sedan mot de beskrivningar av orsakerna bakom 

utvecklingen av inflationen som Riksbanken gjorde i realtid. Av de enskilda faktorer som 

bidragit till att pressa ned inflationen har låga prisökningar på importerade varor varit en 

återkommande faktor. En stark utveckling av produktiviteten har också varit en viktig för-

klaring. I ett tredje avsnitt i artikeln undersöks i vilken utsträckning utvecklingen av dessa 

två faktorer överraskat Riksbanken. Den analysen visar att produktiviteten blev betydligt 

högre än i Riksbankens prognoser, medan prognoserna för importpriserna, enligt det mått 

som användes under perioden, delvis överskattade utvecklingen. 

Inledning

I	januari	1993	annonserade	Riksbanken	att	penningpolitiken	från	och	med	1995	skulle	

inriktas	på	att	uppfylla	ett	mål	för	KPI-inflationen	på	2	procent.	Riksbanken	har	visserligen	

ändrat	en	del	detaljer	i	sin	strategi	under	resans	gång,	men	under	dryga	två	decennier	har	

penningpolitiken	styrts	efter	det	inflationsmålet.	

Penningpolitiken	har	ofta	varit	i	centrum	i	den	ekonomiska	debatten	under	den	pe-

rioden.	Diskussionen	har	för	det	mesta	handlat	om	vilken	nivå	på	Riksbankens	styrränta,	

reporäntan,	som	varit	mest	lämplig	givet	utsikterna	för	den	svenska	ekonomin	vid	en	viss	

tidpunkt.	Men	av	och	till	har	debatten	också	fokuserat	på	mer	grundläggande	frågor	och	

huruvida	inflationsmålspolitiken	bör	reformeras	på	olika	sättt.	De	senaste	åren	har	den	

diskussionen	blivit	mer	intensiv	som	ett	resultat	av	att	inflationsmålspolitik,	som	den	stan-

dardmässigt	bedrivits	både	i	Sverige	och	internationellt,	har	ifrågasatts	med	anledning	av	

erfarenheterna	från	finanskrisen	2008	och	den	efterföljande	lågkonjunkturen.	

Att	döma	av	den	svenska	debatten	verkar	majoriteten	vara	överens	om	att	

inflationsmålspolitiken	på	ett	övergripande	plan	har	fungerat	bra.	Den	har	tjänat	Sverige	

väl,	som	det	brukar	heta.	Därför	bör	man	inte	göra	genomgripande	förändringar	av	den	

penningpolitiska	strategin	lättvindigt.	Men	givetvis	bör	det	heller	inte	uteslutas.	Det	är	
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viktigt	att	det	finns	en	konstruktiv	och	välinformerad	debatt	om	tänkbara	förändringar	som	

kan	bidra	till	en	bättre	penningpolitik	och	bättre	ekonomisk	utveckling	generellt.	

Hur	väl	Riksbanken	har	uppfyllt	sitt	inflationsmål	spelar	av	naturliga	skäl	en	central	roll	i	

denna	debatt.	Diskussioner	om	måluppfyllelsen	tar	ofta	som	utgångspunkt	vad	inflationen	

varit	i	genomsnitt	under	en	viss	period.	Penningpolitiken	kan	inte	garantera	att	inflationen	

är	exakt	på	målet	hela	tiden.	Men,	argumenterar	man,	även	om	målet	inte	explicit	gäller	

genomsnittet	för	inflationen	så	bör	genomsnittet	sett	över	en	längre	period	ändå	hamna	

nära	2	procent	–	om	inte	är	det	ett	tecken	på	att	penningpolitiken	hade	kunnat	bedrivas	på	

ett	bättre	sätt.	Om	till	exempel	inflationen	i	genomsnitt	varit	lägre	än	2	procent,	som	den	

varit	för	KPI-inflationen,	hade	penningpolitiken	kunnat	vara	mer	expansiv,	vilket	sannolikt	

skulle	ha	bidragit	till	en	starkare	utveckling	av	exempelvis	tillväxten	och	sysselsättningen.	

Det	är	dock	svårt	att	diskutera	förändringar	av	det	penningpolitiska	ramverket	för	att	

förbättra	måluppfyllelsen	utan	att	först	analysera	varför	inflationen	avvikit	från	målet	och	

i	vilken	utsträckning	Riksbanken	förutsett	de	faktorer	som	gjort	att	den	avvikit.	Utan	en	

sådan	analys	är	det	svårt	att	skapa	sig	en	uppfattning	om	vilka	förändringar	av	ramverket	

som	kan	vara	motiverade	och	hur	måluppfyllelsen	skulle	förbättras	med	dessa	förändringar	

på	plats.	

Syftet	med	den	här	artikeln	är	att	bidra	till	diskussionen	om	måluppfyllelse	genom	att,	

till	att	börja	med,	presentera	en	analys	av	drivkrafterna	bakom	inflationsutfallen	under	

perioden	1995–2015.	Den	analysen	består	av	två	avsnitt.	I	det	första	används	Riksban-

kens	makroekonomiska	modell,	Ramses,	för	att	identifiera	faktorer	som	har	pressat	ned	

inflationen	under	perioden.	I	det	andra	avsnittet	presenteras	de	förklaringar	till	den	svaga	

inflationsutvecklingen	som	Riksbanken	lyft	fram	i	sina	inflations-	och	penningpolitiska	rap-

porter.	En	sådan	analys	är	intressant	i	sig	eftersom	den	ger	en	fylligare	bild	av	utvecklingen.	

Även	om	Ramses	är	en	förhållandevis	komplex	modell	så	är	den	naturligtvis	en	stiliserad	

representation	av	svensk	ekonomi.	Det	är	dessutom	intressant	att	se	hur	samstämmig	

Ramses-analysen	är	med	Riksbankens	analys	av	den	ekonomiska	utvecklingen	som	gjordes	

i	realtid.

Slutsatserna	från	dessa	avsnitt	är	i	korthet	att	olika	faktorer	har	varit	särskilt	viktiga	för	

utvecklingen	av	inflationen	under	olika	perioder.	Även	om	modellresultaten	i	vissa	fall	är	

öppna	för	tolkningar	stämmer	de	på	det	stora	hela	väl	överens	med	rapporternas	beskriv-

ningar	av	drivkrafterna	bakom	inflationen.	Bland	de	olika	faktorerna	har	låga	prisökningar	

på	importerade	varor	och	tjänster	återkommit	i	rapporternas	förklaringar	av	låga	inflations-

utfall.	Periodvis	har	det	kunnat	kopplas	till	en	svag	omvärldskonjunktur	och/eller	en	stark	

krona,	men	ibland	har	orsakerna	inte	varit	lika	tydliga	och	rapporterna	har	också	lyft	fram	

mer	strukturella	förklaringar	som	exempelvis	skift	av	det	svenska	importmönstret	till	länder	

med	lägre	priser.	En	annan	viktig	faktor	till	att	inflationen	pressats	ned	har	enligt	Riksban-

kens	rapporter	varit	en	stark	produktivitetsutveckling.	Även	där	var	dock	de	bakomliggande	

orsakerna	svåra	att	identifiera	med	säkerhet.	

Genomgången	av	Riksbankens	analys	av	drivkrafterna	bakom	den	låga	inflationen	ger	en	

bakgrund	till	uppsatsens	andra	del	som	är	inriktad	på	Riksbankens	agerande.	Riksbankens	
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prognoser	för	inflationen	under	den	här	perioden	överskattade	generellt	sett	inflationen	–	

det	finns	till	exempel	dokumenterat	i	de	underlag	som	Riksbanken	varje	år	sammanställt	till	

finansutskottets	utvärderingar	av	penningpolitiken.1	Hade	prognoserna	varit	mer	träffsäkra	

skulle	sannolikt	penningpolitiken	ha	varit	mer	expansiv	under	perioden.2	Det	skulle	i	sin	tur	

sannolikt	ha	bidragit	till	att	den	genomsnittliga	KPI-inflationen	hamnat	närmare	2	procent.3	

Så	varför	överskattades	inflationsutvecklingen?	Den	huvudsakliga	förklaringen	enligt	

underlagen	för	finansutskottets	utvärdering	är	att	Riksbanken	överraskats	av	faktorer	som	

gjort	att	inflationen	blivit	lägre	än	förväntat.	Bland	dessa	ingår	förstås	flera	av	faktorerna	

bakom	den	låga	inflationen	som	diskuteras	i	den	första	delen	av	artikeln.	Två	faktorer	som	

dock	har	lyfts	fram	som	särskilt	viktiga	bland	dem	är	låga	importpriser	och	stark	produk-

tivitetsutveckling.	I	den	andra	delen	av	artikeln	är	fokus	därför	på	dessa	två	faktorer	och	i	

vilken	utsträckning	de	överraskat	Riksbanken.	

Slutsatserna	från	den	analysen	är	att	Riksbankens	prognoser	för	importpriser	exklusive	

oljeprodukter	överskattade	hur	stora	prisökningarna	skulle	bli	kring	mitten	av	2000-talet.	

Det	uppvägdes	delvis	av	att	prisökningarna	på	olja	tvärtom	underskattades.	Men	mycket	

talar	för	att	överraskande	låga	importpriser	var	en	viktig	förklaring	till	att	inflationstrycket	

på	längre	horisonter	överskattades	av	Riksbanken.	Den	slutsatsen	bygger	dock	på	det,	som	

det	visat	sig,	osäkra	antagandet	att	måttet	på	importpriser	som	Riksbanken	gjorde	progno-

ser	på	verkligen	speglade	utvecklingen	av	importpriserna	på	ett	tillfredsställande	sätt.	När	

det	gäller	produktiviteten	visar	analysen	att	den	utvecklades	klart	starkare	under	2000-talet	

än	vad	Riksbanken	förutsåg,	vilket	sannolikt	bidrog	till	att	inflationstrycket	i	ekonomin	över-

skattades.	Senare	revideringar	av	nationalräkenskaperna	indikerar	dessutom	att	inflations-

trycket	till	och	med	var	ännu	lägre	än	vad	det	fanns	anledning	att	tro	i	realtid.

Drivkrafterna	bakom	inflationens	utveckling	1995–2015

Som	tabell	1	indikerar	har	inflationen	sedan	1995	i	genomsnitt	varit	lägre	än	inflations-

målet.4	Exakt	hur	mycket	lägre	beror	på	om	man	använder	realtidsdata	eller	inte.	År	2005	

ändrade	SCB	beräkningsmetoden	för	KPI-inflationen	och	i	samband	med	detta	räknades	

även	tidigare	inflationsutfall	om	enligt	den	nya	metoden.	Då	penningpolitiken	analyseras	

och	utvärderas	är	det	dock	mer	rättvisande	att	använda	den	tidigare	definitionen	av	KPI-in-

1	 Tidigare	inkluderades	dessa	underlag	som	en	fördjupning	i	den	första	inflationsrapporten	varje	år.	Från	2008	
publiceras	underlaget	i	en	egen	rapportserie	kallad	Redogörelse för penningpolitiken	(före	2013	Underlag för 
utvärdering av penningpolitiken).

2	 Det	är	sannolikt,	men	inte	självklart.	Prognoserna	hade	då	visserligen	indikerat	ett	lägre	inflationstryck	i	ekonomin	
och	ett	utrymme	för	lägre	räntor	allt	annat	lika.	Men	penningpolitiken	styrs	inte	enbart	efter	inflationsutsikterna.	
Utsikterna	för	realekonomin	spelar	exempelvis	också	roll	och	även	de	utsikterna	hade	då	sett	annorlunda	ut.

3	 Den	slutsatsen	är	konsistent	med	hur	man	normalt	tänker	sig	sambandet	mellan	en	centralbanks	styrränta	och	
inflationen,	det	vill	säga	då	centralbanken	sänker	styrräntan	bidrar	det,	via	olika	kanaler,	till	att	inflationen	ökar.	En	
komplikation	i	Sveriges	fall	är	att	detta	inte	är	självklart	på	kortare	sikt	då	det	gäller	just	inflationen	mätt med KPI	
eftersom	ränteförändringar	även	har	en	motsatt	effekt	på	KPI	via	hushållens	räntekostnader	för	egnahem.	Denna	
egenhet	hos	KPI-måttet	diskuteras	mer	utförligt	i	texten.

4	 I	januari	1993	annonserade	Riksbanken	att	penningpolitiken	från	och	med	1995	skulle	inriktas	på	att	uppfylla	ett	
inflationsmål	på	2	procent	med	en	tolerans	på	+/−	1	procentenhet,	där	inflationen	skulle	mätas	med	förändringen	
i	KPI.	Under	de	två	åren	fram	till	1995	skulle	penningpolitiken	inriktas	på	att	förhindra	att	den	underliggande	
inflationstakten,	som	hade	kommit	ned	till	en	nivå	runt	2	procent,	skulle	öka	igen.
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flationen	för	åren	före	2005	eftersom	det	var	inflationsutfallen	enligt	den	definitionen	som	

Riksbanken	baserade	sin	analys	på	och	utvärderades	efter	i	realtid.	

Med	den	utgångspunkten	ökade	KPI	i	genomsnitt	med	1,2	procent	per	år	under	perio-

den	1995–2015	(1,1	procent	om	man	ignorerar	metodförändringen	2005).	Som	jämförelse	

innehåller	tabell	1	också	genomsnitten	för	inflationen	enligt	två	andra	mått	som	ofta	

används.	KPIF	är	KPI	där	räntekostnaden	är	beräknad	med	en	boränta	som	hålls	konstant,	

medan	HIKP	är	det	harmoniserade	indexet	för	konsumentpriser	som	utarbetats	av	EU.	Infla-

tionen	enligt	dessa	två	mått	var	i	genomsnitt	0,4	respektive	0,3	procentenheter	högre	per	

år	under	perioden	1995–2015	jämfört	med	KPI-inflationen.

Tabell 1. Genomsnittlig inflation
Procent

1995−2001 2002−2008 2009−2015 1995−2015

KPI	realtid 1,3 1,8 0,6 1,2
KPIF	realtid 1,9 1,8 1,2 1,6

KPI 1,0 1,7 0,6 1,1
KPIF 1,6 1,8 1,2 1,5
HIKP 1,4 1,8 1,1 1,4

Anm.	Tabellen	visar	medelvärdet	av	månadsutfallen	för	den	årliga	procentuella	förändringen	av	KPI,	KPIF	
och	HIKP	under	olika	perioder.	Med	”realtid”	menas	att	KPI-inflationen	1995−2004	är	beräknad	enligt	
den	definition	som	gällde	under	dessa	år.	KPIF	började	beräknas	i	juni	2008,	det	vill	säga	serien	för	KPIF	
realtid	är	den	som	skulle	ha	gällt	om	KPIF	hade	funnits	tillgänglig	i	realtid	under	perioden.	Data	för	HIKP	
finns	från	1995,	vilket	innebär	att	medelvärdena	för	HIKP-inflationen	är	beräknade	från	och	med	1996.
Källor:	SCB,	Eurostat	och	egna	beräkningar

Med	tanke	på	att	KPI	ökade	med	nära	9	procent	per	år	i	genomsnitt	under	perioden	

1975–1990	var	det	alltså	en	markant	nedväxling	av	inflationen	som	skedde	i	mitten	av	

1990-talet.	Hur	kommer	det	sig	att	inflationen	växlade	ned	på	det	här	sättet?	En	första	

observation	är	att	Sverige	inte	är	ensam	om	att	ha	upplevt	en	sådan	förändring	utan	det	

var	en	internationell	trend.	Startpunkten	varierar	lite	mellan	länder,	men	generellt	kan	man	

säga	att	det	följde	en	period	från	mitten	av	1980-talet	då	inflationsnivån	och	svängningarna	

i	många	industriländers	ekonomier	dämpades	markant	jämfört	med	tidigare	årtionden.	

Orsakerna	till	den	här	utvecklingen,	”the	Great	Moderation”	som	den	kom	att	kallas,	har	

analyserats	och	debatterats	flitigt.5	Sannolikt	var	den	ett	resultat	av	flera	samverkande	

faktorer.	Men	mycket	talar	för	att	förändringarna	på	det	penningpolitiska	området	som	

skedde	på	bred	front	under	perioden,	inte	minst	introduktionen	av	inflationsmål	i	många	

länder,	var	en	viktig	faktor	bakom	att	inflationen	växlade	ned.6

Diagram	1	illustrerar	den	månadsvisa	utvecklingen	av	inflationen	enligt	KPI	och	KPIF	

och	Riksbankens	reporänta	från	introduktionen	av	inflationsmålet	1993	och	framåt.	Som	

framgår	av	diagrammet	skedde	en	tydlig	och	relativt	snabb	nedväxling	av	inflationen	i	

början	av	perioden	då	förtroendet	för	inflationsmålet	etablerades	i	Sverige.	Som	en	naturlig	

följd	av	det	kom	också	räntenivån	ned	och	Riksbanken	sänkte	gradvis	reporäntan	från	en	

5	 För	en	översikt	av	diskussionen	kring	”the	Great	Moderation”,	se	Bernanke	(2004).
6	 Se	till	exempel	Summers	(2005)	och	Giannone,	Reichlin	och	Lenza	(2008).
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genomsnittlig	nivå	på	över	10	procent	i	slutet	av	1980-	och	början	av	1990-talet	till	en	nivå	

på	cirka	2	procent.
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Diagram 1. KPI, KPIF och reporänta
Årlig procentuell förändring och procent, månadsdata 

Anm. Skalan på den vänstra vertikala axeln gäller KPI- och KPIF-inflationen, medan skalan på 
den högra gäller reporäntan. Båda inflationstakterna är realtidsserier, det vill säga värdena 
1995–2004 är beräknade enligt de definitioner av KPI som gällde under dessa år. KPIF 
började beräknas först i juni 2008, vilket innebär att realtidsserien för KPIF är den serie som 
skulle ha gällt om den hade funnits tillgänglig i realtid under perioden. 
Källor: SCB och Riksbanken
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RÄNTANS	BETyDELSE	FöR	KPI-INFLATIONEN

Sverige	var	som	sagt	inte	ensamt	om	att	gå	igenom	ett	förlopp	där	räntenivån	växlade	ned	

på	detta	sätt.	Men	till	skillnad	från	hur	inflationen	påverkas	av	detta	i	andra	jämförbara	

länder	får	en	period	med	trendmässigt	fallande	räntor	en	direkt	och	relativt	stor	effekt	på	

KPI-inflationen	i	Sverige	via	komponenten	som	mäter	boendekostnaderna.	Den	kompo-

nenten	kan	beräknas	på	lite	olika	sätt.	Sverige	använder	en	ansats	där	räntekostnaderna	för	

egnahem	utgör	en	viktig	del.	Samma	ansats	används	också	i	Kanada,	men	egenskaperna	i	

beräkningssätten	skiljer	sig	en	del	åt	och	effekterna	på	KPI	blir	relativt	sett	större	i	Sverige.7	

Effekterna	är	också	långlivade.	Så	när	boräntorna	går	upp	och	ned	bidrar	denna	komponent	

i	relativt	stor	utsträckning	till	att	förstärka	upp-	och	nedgångarna	i	KPI-inflationen	i	Sverige.	

Att	nedgången	i	räntor	är	en	viktig	förklaring	till	den	låga	KPI-inflationen	blir	tydligt	om	

man	i	diagram	1	jämför	KPI-inflationen	(den	röda	linjen)	med	inflationen	mätt	som	föränd-

ringen	av	KPIF	(den	blå	linjen).	Det	som	skiljer	den	röda	och	den	blå	linjen	är	alltså	effek-

terna	på	KPI-inflationen	av	räntekostnaderna.	Av	diagrammet	framgår	att	ränteökningar	

under	vissa	perioder	bidragit	till	att	pressa	upp	KPI-inflationen	(röd	linje	ligger	över	den	

blå).	Men	ser	man	över	hela	perioden	har	förhållandet	till	största	delen	varit	det	motsatta.	

7	 Mer	detaljer	om	hur	räntekostnaderna	för	egnahem	beräknas	i	svensk	KPI	finns	i	Johansson	(2015).	Skillnaderna	
mellan	svensk	och	kanadensisk	KPI	vad	gäller	beräkningarna	av	räntekostnader	beskrivs	av	Palmqvist	(2013).
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I	genomsnitt	har	det	allmänna	ränteläget	uppvisat	en	nedåtgående	trend	som	bidragit	till	

att	hålla	ned	KPI-inflationen	ungefär	0,4	procentenheter	per	år	(se	tabell	1).	Mätt	med	KPIF	

var	inflationen	i	genomsnitt	1,6	procent	per	år	för	perioden	1995–2015	enligt	realtidsdata	

(1,5	procent	utan	realtidskorrigeringen).	

Som	diagram	1	och	tabell	1	också	illustrerar	kan	den	nedåtgående	trenden	i	ränteläget	i	

huvudsak	hänföras	till	två	specifika	episoder.	För	det	första	föll	räntenivån	kraftigt	i	början	

av	perioden	i	samband	med	att	inflationsmålet	introducerades,	reformer	av	det	finanspo-

litiska	ramverket	genomfördes	och	förtroendet	för	svensk	ekonomisk	politik	stärktes	efter	

1990-talskrisen.	Det	bidrog	till	att	pressa	ned	KPI	under	1990-talets	senare	hälft.	För	det	

andra	sänkte	Riksbanken	reporäntan	kraftigt	från	slutet	av	2008	i	samband	med	finans-

krisen,	vilket	hade	en	stor	effekt	på	KPI-inflationen.	Under	dessa	perioder	med	tydliga	

räntenedgångar	är	genomsnittet	för	KPI-inflationen	märkbart	lägre	än	genomsnittet	för	

KPIF-inflationen.	Under	en	period	utan	en	tydlig	trend	i	ränteläget,	till	exempel	2002–2008,	

är	genomsnitten	för	de	två	inflationsmåtten	i	princip	lika.8

FAKTORER	SOM	PÅVERKAT	INFLATIONEN	ENLIGT	RIKSBANKENS	MAKROEKONOMISKA	

MODELL	AV	SVERIGES	EKONOMI

Vilka	faktorer	har	påverkat	utvecklingen	och	bidragit	till	det	relativt	låga	genomsnittet	

för	inflationen	under	perioden	med	inflationsmål?	Ett	redskap	som	kan	användas	för	att	

försöka	besvara	den	frågan	är	Riksbankens	makroekonomiska	modell	av	Sveriges	ekono-

mi,	Ramses.9	Modellen	används	främst	i	Riksbankens	prognosarbete	och	i	beräkningar	av	

effekterna	av	olika	penningpolitiska	alternativ.	Men	den	kan	också	användas	för	att	försöka	

urskilja	varför	till	exempel	inflationen	har	utvecklats	på	ett	visst	sätt	i	efterhand.	

Ramses	är	en	så	kallad	dynamisk	stokastisk	allmän-jämviktsmodell	som	försöker	förklara	

utvecklingen	i	den	svenska	makroekonomin	som	ett	resultat	av	ett	samspel	mellan	hushåll,	

företag,	regering	och	centralbank,	och	utbud	och	efterfrågan	på	många	olika	marknader	

samtidigt.	Att	modellen	är	dynamisk	innebär	att	det	går	att	studera	ekonomins	utveckling	

över	tiden.	Att	den	är	stokastisk	betyder	att	den	inkluderar	händelser	utanför	modellen	

–	slumpvisa	störningar	–	som	gör	att	utvecklingen	kan	avvika	från	hur	de	modellerade	

sambanden	sett	ut	historiskt.	

Störningarna	säger	alltså	något	om	varför	ekonomin	inte	utvecklas	i	enlighet	med	his-

toriska	samband.	Ramses	innehåller	ett	stort	antal	störningar	som	var	och	en	har	en	unik	

effekt	på	ekonomin.	Även	om	vissa	av	störningarna	kan	kopplas	närmare	till	rörelser	i	vissa	

av	de	variabler	som	ingår	i	modellen	så	är	det	vanliga	att	utvecklingen	i	varje	variabel	–	rän-

ta,	växelkurs,	tillväxt,	inflation	och	så	vidare	–	över	tiden	förklaras	av	en	rad	olika	störningar	

tillsammans.	

8	 För	en	mer	ingående	beskrivning	av	den	nedåtgående	trenden	i	räntorna	och	inflationens	genomsnittliga	utveck-
ling,	se	Andersson,	Palmqvist	och	österholm	(2012).

9	 Modellen	finns	beskriven	i	Adolfson,	Laséen,	Christiano,	Trabandt	och	Walentin	(2013).	Det	officiella	namnet	på	
modellen	är	Ramses	II	för	att	markera	att	den	nuvarande	versionen	av	Ramses	är	en	omarbetad	och	vidareutveck-
lad	version	av	den	ursprungliga	modellen.	
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Diagram	2	redovisar	en	sådan	analys	av	den	kvartalsvisa,	årliga	procentuella	förändring-

en	av	inflationen	mätt	med	KPIF,	alltså	inflationen	exklusive	den	effekt	av	ränteförändringar	

som	diskuterades	ovan.	Mer	exakt	är	det	orsakerna	till	KPIF-inflationens	avvikelse	från	

2	procent,	enligt	Ramses,	som	illustreras	i	diagrammet.	En	redovisning	av	alla	enskilda	stör	-	

ningar	skulle	bli	svår	att	överblicka,	så	för	att	göra	analysen	mer	intuitiv	har	störningarna	

grupperats	och	varje	grupp	har	getts	en	viss	färg.	Ett	visst	kvartal	har	vissa	(grupper	av)	

störningar	i	olika	utsträckning	bidragit	till	att	pressa	upp	inflationen	–	de	ovanför	nollstrecket	

–	medan	andra	har	bidragit	till	att	pressa	ned	inflationen	–	de	nedanför	nollstrecket.	Nettot	

av	de	olika	störningarna,	vilket	alltså	är	KPIF-inflationens	avvikelse	från	2	procent,	illustreras	

av	den	svarta	linjen	i	diagrammet.10

-3 
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-1 

0 

1 

2 

3 

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

Avvikelse från inflationsmål 

Produktivitet Växelkurs Omvärld Penningpolitik 

Övriga inhemska faktorer Prispåslag Övrigt 

Diagram 2. Bidrag till KPIF från olika störningar i Riksbankens makromodell Ramses
Årlig procentuell förändring, kvartalsdata

Anm. I diagrammet illustreras utvecklingen i termer av KPIF-inflationens avvikelse från två 
procent. KPIF-inflationen är i detta fall inte en realtidsserie vilket gör att utvecklingen skiljer 
sig något från den i diagram 1 för perioden 1996–2004.
Källor: SCB och egna beräkningar

Perioden 1996–2000: prispåslag, penningpolitik, omvärld och produktivitet

Av	diagram	1	framgick	tidigare	att	inflationen	exklusive	effekten	av	ränteförändringar	låg	

på	en	nivå	strax	under	3	procent	1994–1995.	Under	1996	sjönk	sedan	inflationen	till	under	

2	procent	och	förutom	en	tillfällig	topp	under	andra	hälften	av	1997	var	inflationen	låg	i	

princip	ända	fram	till	inledningen	av	2001.	Modellanalysen	i	diagram	2	indikerar	att	för-

klaringen	till	den	svaga	inflationen	fram	till	1998	framför	allt	kan	spåras	till	störningar	från	

penningpolitiken	(grå	staplar)	och	företagens	prispåslag	(lila	staplar).	Men	även	omvärlds-

10	 Se	Adolfson,	Laséen,	Christiano,	Trabandt	och	Walentin	(2013)	för	detaljer	angående	de	olika	störningarna.	En	
mer	intuitiv	beskrivning	och	en	djupare	analys	av	de	störningar	som	enligt	Ramses	var	viktiga	för	inflationens	
utveckling	2010–2015	finns	i	Andersson,	Corbo	och	Löf	(2015).	
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utvecklingen	(gula	staplar)	och,	en	kortare	period,	störningar	till	växelkursen	(blå	staplar)	

bidrog	till	att	pressa	ned	inflationen.	Från	1998	fortsätter	störningarna	till	prispåslagen	att	

vara	en	viktig	faktor	och	svagare	omvärldsutveckling	än	normalt	får	en	större	roll.	Samtidigt	

blir	störningar	till	produktiviteten	(röda	staplar)	en	liten	men	ihållande	faktor	bakom	den	

låga	inflationen.11	

Det	är	viktigt	att	notera	att	staplarna	i	diagram	2	alltså	fångar	förändringar	som	inte	kan	

förklaras	av	de	samband	som	normalt	styr	hur	olika	variabler	rör	sig	enligt	modellen.	När	

det	till	exempel	gäller	penningpolitiken	förklaras	den	i	Ramses	av	en	enkel	handlingsregel	

där	räntan	i	princip	bestäms	av	inflationen	och	resursutnyttjandet	i	ekonomin.	Om	räntan	

varit	lägre	eller	högre	än	vad	den	handlingsregeln	implicerar,	det	vill	säga	om	den	varit	mer	

expansiv	eller	mer	åtstramande	än	normalt,	tolkar	modellen	det	som	att	det	skett	en	stör-

ning	till	penningpolitiken.	Under	1996	och	i	någon	mån	även	1998/1999	bidrog	alltså	en	

mer	åtstramande	penningpolitik	än	normalt	till	att	hålla	nere	inflationen	enligt	Ramses.	

Som	diagram	2	också	illustrerar	var	störningar	till	företagens	prispåslag	(lila	staplar)	

den	enskilt	viktigaste	förklaringen	till	att	inflationen	pressades	ned	under	andra	halvan	av	

1990-talet.	I	modellen	sätts	priset	på	en	vara	till	kostnaden	av	att	producera	ytterligare	en	

enhet	av	varan	plus	ett	påslag.	Hur	stort	det	påslaget	är	bestäms	bland	annat	av	hur	hög	

konkurrensen	är	på	marknaden	som	företaget	agerar	på	och	av	efterfrågeläget.	Påslagen	

kommer	att	variera	över	tiden	beroende	på	hur	företagens	kostnader	och	hur	efterfrågan	

på	företagens	varor	förändras.	Under	andra	hälften	av	1990-talet	ökade	alltså	priserna	

ovanligt	långsamt	givet	kostnadsutvecklingen,	vilket	fångas	upp	som	störningar	av	pris-

påslagen	i	Ramses.	I	det	sammanhanget	är	det	viktigt	att	påpeka	att	störningarna	till	

prispåslagen	också	kan	fånga	förändringar	av	inflationen	som	beror	på	faktorer	som	inte	

explicit	ingår	i	modellen	(mer	om	detta	nedan).	

Perioden 2001–2003: växelkurs, penningpolitik, prispåslag och andra inhemska 

faktorer 

Under	2001	steg	inflationen	till	en	relativt	hög	nivå.	Den	sjönk	visserligen	tillfälligt	2002,	

men	sett	över	hela	perioden	2001–2003	var	inflationen	mätt	med	KPIF	i	genomsnitt	över	

2	procent.	Som	diagram	2	illustrerar	beror	svängningen	till	en	hög	inflation	inledningsvis	på	

ett	stort	positivt	bidrag	från	omvärldsutvecklingen,	men	det	vänds	snabbt	till	ett	stort	nega-

tivt	bidrag.	Istället	är	det	framför	allt	störningar	till	växelkursen,	penningpolitiken och	andra 

inhemska	faktorer (gröna	staplar)	som	bidrar	till	att	hålla	uppe	inflationen	2001–2002,	

medan	stora	effekter	av	störningar	till	prispåslagen	pressar	upp	inflationen	2003.	Under	de	

åren	bidrog	alltså	en	mer	expansiv	penningpolitik	än	normalt	(enligt	den	enkla	handlingsre-

geln)	till	att	få	upp	inflationen,	medan	störningar	till	andra	inhemska	faktorer	som	påverkar	

företagens	kostnadstryck	och	efterfrågan	på	företagens	produkter	dessutom	bidrog	till	att	

11	 Gruppen	”övrigt”	(rosa	staplar)	består	till	stor	del	av	det	som	modellen	tolkar	som	mätfel,	vilket	är	sådana	föränd-
ringar	av	inflationen	som	är	svåra	att	få	ihop	med	utvecklingen	av	övriga	variabler	enligt	de	samband	som	finns	
i	modellen.	Som	diagram	2	visar	kan	bidraget	från	denna	grupp	vara	relativt	stort	vissa	kvartal,	men	vanligtvis	är	
bidragen	små.
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driva	upp	prisökningarna.	Samtidigt	försvagades	kronan	relativt	mycket	jämfört	med	hur	

den	normalt	förändras	enligt	modellen	och	det	bidrog	också	till	en	högre	inflation.	 	

Den	stora	positiva	effekten	av	störningarna	till	prispåslagen	2003	kan	vara	ett	exempel	

på	en	förändring	av	inflationen	som	drivs	av	en	faktor	som	inte	finns	med	i	modellen.	Just	

2003	steg	nämligen	energipriserna	mycket	och	energipriser	finns	inte	modellerade	explicit	i	

Ramses.	Förändringar	av	energipriserna	påverkar	visserligen	företagens	produktionskostna-

der	och	de	kostnaderna	finns	med	i	modellen.	Men	förändringar	av	energipriser	har	också	

en	direkt	effekt	på	konsumentpriserna	via	priserna	på	drivmedel	och	uppvärmning	och	just	

den	effekten	på	inflationen	kan	modellen	istället	tolka	som	en	störning	till	prispåslagen.	Det	

har	också	visat	sig	att	det	direkta	bidraget	från	energipriserna	till	KPIF-inflationen	periodvis	

samvarierar	nära	med	bidraget	till	inflationen	från	prispåslagen	i	Ramses.12	

Perioden 2004–2007: produktivitet, omvärld och växelkurs

I	början	av	2004	sjönk	inflationen	kraftigt	och	den	höll	sig	sedan	på	en	låg	nivå	fram	till	slu-

tet	av	2007.	Som	diagram	2	visar	kopplar	Ramses	framför	allt	samman	det	med	en	ovanligt	

stark	utveckling	av	produktiviteten.	Störningar	till	produktiviteten	bidrog	visserligen	till	att	

dämpa	inflationen	även	tidigare	år.	Men	under	en	period	i	mitten	av	2000-talet	ökade	det	

bidraget	och	blev	betydligt	större	än	tidigare.	Även	störningar	till	växelkursen	och,	i	början	

av	perioden,	omvärldsutvecklingen	bidrog	till	den	låga	inflationen	från	2004	och	framåt.	

Enskilda	kvartal	finns	det	också	negativa	bidrag	från	störningar	till	prispåslagen.	

När	det	gäller	produktiviteten	kan	den	mätas	på	lite	olika	sätt.	Arbetsproduktiviteten	

mäter	produktionen	per	arbetsinsats,	det	vill	säga	antalet	arbetstimmar	eller	antalet	syssel-

satta.	Att	arbetsproduktiviteten	ökat	kan	bero	på	att	effektiviteten	ökat	hos	de	anställda,	

men	det	kan	också	bero	på	investeringar	i	fler	eller	bättre	maskiner.	Totalfaktorprodukti-

vitet	(TFP)	är	ett	mått	på	produktionen	i	relation	till	insatsen	av	alla	produktionsfaktorer,	

inte	bara	arbete.	TFP-ökningar	förknippas	ofta	med	teknisk	utveckling	eller	organisatoriska	

förbättringar	som	gör	att	samma	mängd	produktionsfaktorer	kan	producera	mer.	Det	är	

störningar	i	TFP	som	illustreras	i	de	röda	staplarna	i	diagram	2.	Med	andra	ord	bidrog	alltså	

ovanligt	stora	ökningar	av	produktionen	givet	insatsen	av	arbete	och	kapital	till	att	produk-

tionskostnaderna	och	därmed	prisökningarna	hölls	tillbaka	i	mitten	av	2000-talet.	

Perioden 2008–2015: omvärld, inhemsk efterfrågan och prispåslag13

Från	slutet	av	2007	steg	inflationen	markant	och	på	hösten	2008	låg	den	på	en	rekordhög	

nivå	sett	över	hela	perioden	med	inflationsmål.	Ramses	förklarar	den	uppgången	fram-

för	allt	med	bidrag	från	omvärldsutvecklingen,	ovanligt	höga	prispåslag	och	även	andra	

12	 Se	Andersson,	Corbo	och	Löf	(2015).
13	 En	mer	utförlig	Ramses-analys	av	inflationen	den	senaste	femårsperioden	finns	i	Andersson,	Corbo	och	Löf	

(2015).	Notera	att	grupperingen	av	de	olika	störningarna	är	lite	annorlunda	där.	Grupperna	kallade	”inhemskt	
kostnadstryck”	och	”inhemsk	efterfrågan”	i	den	artikeln	är	här	sammanslagna	till	en	enda	grupp	kallad	”övriga	
inhemska	faktorer”.	Störningen	till	produktiviteten	har	dock	lyfts	ur	gruppen	”inhemskt	kostnadstryck”	och	redo-
visas	här	separat.	
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störningar	som	pressade	upp	det	inhemska efterfrågeläget och kostnadstrycket, trots	att	

produktiviteten	fortfarande	var	onormalt	hög	och	höll	tillbaka	kostnadsökningarna.	

När	Sverige	sedan	på	allvar	drabbades	av	finanskrisen	från	hösten	2008	vändes	detta	

snabbt	och	både	utvecklingen	i	omvärlden	och	den	inhemska	efterfrågan	bidrog	i	stor	

utsträckning	till	att	dämpa	inflationen.	Men	det	motverkades	enligt	modellen	av	en	ovanligt	

svag	växelkurs,	expansiv	penningpolitik	och	höga	prispåslag	som	i	princip	balanserade	de	

stora	negativa	störningarna.	KPIF-inflationen	höll	sig	därför	nära	2	procent.	

Mot	slutet	av	2011	sjönk	KPIF-inflationen	ned	till	cirka	1	procent	och	den	höll	sig	där	

fram	till	slutet	av	2013	då	den	blev	ännu	något	lägre.	Därefter	har	inflationen	stigit	upp	mot	

1	procent	igen.	Som	diagram	2	illustrerar	förklarar	modellen	det	med	att	de	negativa	bidra-

gen	från	den	svaga	omvärldsutvecklingen	och	den	inhemska efterfrågan har	fortsatt	att	

dämpa	inflationen,	medan	de	positiva	bidragen	från	bland	annat	växelkursen,	penningpoli-

tiken	och	prispåslagen	inte	varit	lika	stora	som	tidigare.	Tvärtom	har	ovanligt	låga	prispåslag	

hållit	tillbaka	inflationen	i	relativt	stor	utsträckning	de	två	senaste	åren.

FAKTORER	SOM	PÅVERKAT	INFLATIONEN	ENLIGT	RIKSBANKENS	RAPPORTER

Efter	genomgången	av	Ramses	tolkning	av	drivkrafterna	bakom	inflationens	utveckling	

de	senaste	två	decennierna	följer	här	en	beskrivning	av	de	huvudsakliga	förklaringar	till	

inflationsutvecklingen	som	Riksbanken	under	perioden	lyft	fram	i	inflationsrapporter	och	

penningpolitiska	rapporter.	En	sådan	genomgång	kan	vara	intressant	av	flera	skäl.	Till	att	

börja	med	ger	den	en	fylligare	bild	av	utvecklingen	under	perioden	än	modellanalysen	

ovan.	Det	är	dessutom	intressant	att	jämföra	hur	samstämmig	den	bilden	är	med	resultatet	

när	utvecklingen	tolkas	via	Ramses.14	Analysen	i	modellen	är	gjord	”med	facit	på	hand”,	

det	vill	säga	med	tillgång	till	den	information	om	utvecklingen	under	perioden	som	vi	har	i	

dagsläget	(inklusive	revideringar	av	statistik).	Riksbankens	rapporter	under	perioden	är	dä-

remot	en	realtidsbeskrivning	av	utvecklingen,	där	drivkrafterna	bakom	den	låga	inflationen	

identifieras	allt	eftersom	man	får	tillgång	till	ny	statistik	och	resultat	från	ny	analys.	

Det	är	viktigt	att	notera	att	beskrivningen	av	drivkrafterna	bakom	den	låga	inflationen	

som	redovisas	i	det	här	avsnittet	är	Riksbankens	tolkning	av	utvecklingen	i	ekonomin	–	en	

tolkning	som	inte	nödvändigtvis	är	korrekt	i	alla	detaljer.	Det	är	inte	alltid	lätt	att	i	realtid	

med	säkerhet	identifiera	underliggande	trender	och	drivkrafter	i	ekonomin.15	Faktum	är	att	

osäkerhet	om	förändrade	trender	och	långsiktiga	samband	är	något	som	ofta	återkommer	

i	rapporterna	under	perioden.	Ambitionen	har	varit	att	beskrivningen	nedan	förutom	att	

sammanfatta	de	underliggande	drivkrafterna	också	till	viss	del	ska	spegla	detta.

14	 Riksbankens	beskrivning	av	utvecklingen	i	realtid	har	naturligtvis	påverkats	av	den	Ramses-analys	som	gjordes	
under	perioden,	det	vill	säga	från	cirka	2004/2005	då	modellen	började	användas	i	policyarbetet.	Den	version	av	
Ramses	som	användes	i	början	skiljer	sig	dock	en	hel	del	från	den	nuvarande	versionen.

15	 Sannolikt	skiljer	sig	dock	Riksbankens	tolkning	inte	särskilt	mycket	från	den	som	andra	institutioner	gjorde	under	
perioden.
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Perioden 1996–1997: ökat förtroende för den ekonomiska politiken och minskad 

”inflationsbenägenhet”

I	Riksbankens	inflationsrapporter	från	1996	förklaras	det	låga	inflationstrycket	i	ekonomin	

delvis	med	konjunkturläget.	Under	1995	försvagades	konjunkturen	internationellt	och	i	

Sverige.	Även	om	den	började	gå	upp	igen	under	1996	noterade	man	att	efterfrågan	hos	

hushållen	fortfarande	var	relativt	dämpad	och	att	det	fanns	lediga	resurser	i	ekonomin.	

Det	som	dock	lyftes	fram	som	den	främsta	förklaringen	till	det	låga	inflationstrycket	var	

fallande	räntekostnader	och	sjunkande	importpriser	på	grund	av	att	kronan	hade	stärkts	

sedan	slutet	på	1995.	Båda	dessa	faktorer,	fallande	räntor	och	starkare	växelkurs,	menade	

Riksbanken	var	en	i	grunden	positiv	utveckling	eftersom	man	tolkade	den	som	ett	uttryck	

för	ett	ökat	förtroende	för	svensk	ekonomisk	politik	som	varit	i	botten	efter	krisen	i	början	

av	1990-talet.	

Man	noterade	också	att	det	fanns	en	mer	underliggande	trend	där	företagens	beteende	

verkade	ha	förändrats	jämfört	med	före	1990-talskrisen.	Det	man	kallade	inflationsbenä-

genheten	i	ekonomin	verkade	ha	minskat,	vilket	höll	tillbaka	prisökningarna.	Detta	var	ett	

återkommande	tema	i	inflationsrapporterna	från	1996–1997	och	man	diskuterade	tänkbara	

förklaringar	till	den	minskade	inflationsbenägenheten	och	hur	bestående	fenomenet	kunde	

tänkas	vara.16	

Med	tanke	på	att	Riksbanken	sänkte	reporäntan	med	nästan	5	procentenheter	under	

1996	(se	diagram	1)	och	att	marknadsräntorna	samtidigt	sjönk	är	det	inte	så	konstigt	att	

KPI-inflationen	pressades	ned	via	räntekostnaderna.	Det	som	kan	förefalla	märkligt	är	att	

Ramses	finner	att	penningpolitiken	även	bidrog	till	att	hålla	nere	inflationen	exklusive	effek-

ten	på	räntekostnaderna	under	1996–1997.	De	stora	sänkningarna	av	reporäntan	gjordes	

med	motsatt	syfte,	det	vill	säga	man	ville	motverka	avmattningen	i	ekonomin	och	få	upp	

aktiviteten	och	därmed	inflationen.17	Men	Ramses	tolkning	av	utvecklingen	är	inte	så	märk-

lig	om	man	betänker	att	räntan	ändå	låg	på	strax	över	4	procent	i	slutet	av	1996	trots	den	

stora	sänkningen.	Jämfört	med	den	period	som	analysen	i	Ramses	baseras	på,	det	vill	säga	

1995–2014,	är	det	en	relativt	hög	nivå	med	tanke	på	att	den	underliggande	inflationen	

var	runt	1	procent.	I	och	med	att	inflationsförväntningarna	börjat	ställa	in	sig	på	2	procent	

under	1996	var	den	reala	reporäntan	också	relativt	hög.	

Att	de	stora	sänkningarna	av	reporäntan	under	1996	inleddes	från	en,	i	jämförelse	med	

övriga	perioden,	hög	nivå	på	strax	under	9	procent	berodde	delvis	på	att	Riksbanken	höjde	

räntan	1994–1995.	Den	åtstramningen	och	att	sänkningarna	inleddes	först	under	1996	

kritiserades	i	den	penningpolitiska	debatten	bland	annat	för	att	efterfrågan	och	inflations-

trycket	redan	dämpades	av	konsolideringen	av	statsfinanserna.18	Dessutom	bidrog	förstärk-

16	 Se	till	exempel	fördjupningsrutan	”Har	inflationsprocessen	förändrats?”	i	Inflationsrapport	1997:2.	Fördjupnings-
rutan	bygger	på	analysen	i	Berg	och	Lundkvist	(1997).

17	 I	Inflationsrapport	1996:3	noterades	att	trovärdigheten	för	Sverige	som	ett	land	med	låg	inflation	på	allvar	var	på	
väg	att	etableras	under	1996,	vilket	bidragit	till	att	skapa	utrymme	för	lättnader	i	penningpolitiken	som	utnyttjats	
under	året:	”Därmed	har	för	första	gången	under	senare	decennier	en	internationell	avmattning	kunnat	motver-
kas	med	en	mer	expansiv	penningpolitik”	(s.25).

18	 Finansutskottet	och	även	regeringen	anförde	senare	att	sänkningarna	borde	ha	kunnat	ske	tidigare	och	i	snabbare	
takt.	Se	Finansutskottets	betänkande	1998/99:FiU23	och	bilaga	5	till	2001	års	ekonomiska	vårproposition.
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ningen	av	kronan	från	mitten	av	1995	och	en	svagare	konjunktur	till	att	dämpa	trycket	

ytterligare.	Riksbanken	menade	å	sin	sida	att	det	under	hösten	1995	fanns	tecken	på	att	

inflationen	skulle	komma	att	överskrida	målet	och	dessutom	indikerade	inflationsförvänt-

ningarna	och	utfallet	i	löneförhandlingarna	på	våren	1995	att	trovärdigheten	för	inflations-

målet	ännu	inte	var	säkerställd.	Den	förstärkning	av	trovärdigheten	som	ändå	verkade	

ha	ägt	rum	tog	man	intryck	av	i	den	bemärkelsen	att	räntan	inte	höjdes	ytterligare	under	

hösten	1995,	trots	bedömningen	att	inflationsmålet	skulle	överskridas	på	ett	par	års	sikt.19

Perioden 1998–2001: Asienkris, lågt resursutnyttjande och avregleringar

Mot	slutet	av	1997	steg	den	underliggande	inflationen,	vilket	till	stor	del	förklarades	av	

höjningar	av	indirekta	skatter	och	vissa	administrativt	bestämda	priser	som	lägenhetshyror.	

I	mitten	av	1997	utlöstes	den	så	kallade	Asienkrisen	då	ett	antal	länder	i	Sydostasien	fick	

problem	med	deprecierande	valutor	och	stora	kapitalutflöden.	Krisen	fördjupades	under	

1998	och	följdverkningar	av	den	bidrog	till	turbulens	på	finansmarknaderna	och	en	svagare	

ekonomisk	utveckling	under	ett	par	år.	

Att	inflationen	sjönk	relativt	kraftigt	i	Sverige	under	1998	förklarade	Riksbanken	i	

inflationsrapporterna	till	stor	del	av	effekterna	av	Asienkrisen.	Priserna	på	importerade	

varor	sjönk	under	1998	på	grund	av	en	svagare	internationell	efterfrågan	generellt	och	en	

nedgång	av	oljepriset	i	krisens	spår	i	synnerhet.	Av	inflationsrapporterna	framgår	att	KPI-in-

flationen	1998–2000	dessutom	pressades	ned	av	det	som	kallades	”tillfälliga	effekter”,	

först	av	förändringar	av	indirekta	skatter	och	subventioner	och	sedan	av	prisförändringar	

kopplade	till	avregleringar	av	olika	tjänstemarknader.20	

Under	1999	började	det	internationella	konjunkturläget	förbättras	något	och	råoljepriset	

steg	kraftigt	fram	till	slutet	av	2000.	Det	pressade	upp	importpriserna	via	priserna	på	ben-

sin	och	villaolja.	Men	utvecklingen	av	importpriserna	på	mer	bearbetade	varor	var	fortsatt	

dämpad,	vilket	Riksbanken	menade	bland	annat	kunde	bero	på	en	hårdare	internationell	

konkurrens	än	tidigare.	Resursutnyttjandet	i	Sverige	var	fortfarande	lågt	och	dessutom	ver-

kade	utväxlingen	mellan	resursutnyttjande	och	inflation	ha	ändrats,	både	internationellt	och	

i	Sverige.	Den	starka	produktivitetstillväxten	i	Sverige	sedan	mitten	på	1990-talet	började	

också	få	utrymme	i	inflationsrapporterna	och	man	diskuterade	tänkbara	orsaker	till	den.

Perioden 2004–2007: stark produktivitetsutveckling och låga prisökningar på 

importvaror

Från	2001	steg	inflationen	kraftigt.	Utbudsstörningar	i	form	av	stora	prishöjningar	på	olja,	

el,	kött	samt	frukt	&	grönt	bidrog	i	olika	omgångar	till	att	pressa	upp	inflationen	mätt	med	

KPI.	Men	inflationen	steg	även	då	man	räknade	bort	de	effekterna.	Av	inflationsrappor-

terna	under	perioden	framgår	att	Riksbanken	inte	var	helt	på	det	klara	med	varför,	men	en	

19	 Se	Bäckström	(2003)	som	också	kommenterar	den	kritik	som	riktades	mot	Riksbanken.
20	 Bland	annat	genomfördes	en	sänkning	av	tobaksskatten	i	mitten	av	1998,	vilket	hade	en	dämpande	effekt	på	

KPI-inflationen	fram	till	mitten	av	1999	(eftersom	inflationen	mäter	prisförändringen	över	12	månader).	Från	mit-
ten	av	1999	pressades	priserna	på	bland	annat	el	och	teletjänster	ned,	sannolikt	som	ett	resultat	av	avregleringar.
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hypotes	var	att	ett	relativt	högt	resursutnyttjande	i	Sverige	inneburit	att	företagen	kunnat	

övervältra	sina	ökade	produktionskostnader	i	prishöjningar	i	större	utsträckning	än	tidiga-

re.	Man	började	också	ifrågasätta	den	tidigare	synen	på	utväxlingen	mellan	tillväxten	och	

inflationen	och	hur	mycket	den	faktiskt	hade	förändrats.	

I	början	av	2004	sjönk	inflationen	kraftigt	och	den	höll	sig	sedan	på	en	låg	nivå	fram	till	

slutet	av	2007.	Det	här	snabba	fallet	i	inflationen	hängde	delvis	samman	med	att	prisnivån	

i	början	av	2003	pressats	upp	tillfälligt	av	en	kraftig	höjning	av	energipriserna.	Den	stora	

uppgången	av	energipriserna	2003	var	också	anledningen	till	att	Riksbanken	under	året	

baserade	penningpolitiken	på	ett	underliggande	inflationsmått	där	man	exkluderade	ener-

gipriserna.	

Av	inflationsrapporterna	under	perioden	2004–2007	framgår	annars	tydligt	att	den	

starka	produktivitetsutvecklingen	är	en	huvudförklaring	till	den	låga	inflationen.	Produk-

tiviteten,	tillsammans	med	måttliga	löneökningar,	bidrog	till	att	en	stark	tillväxt	kunde	

kombineras	med	ett	lågt	kostnadstryck.	Riksbanken	konstaterade	att	orsakerna	bakom	

den	trendmässiga	höjningen	av	produktiviteten	sedan	mitten	på	1990-talet	inte	var	fullt	

klarlagda,	vilket	bland	annat	gjorde	det	svårt	att	avgöra	hur	varaktig	utvecklingen	skulle	bli.	

En	sektor	som	dessutom	rönte	särskilt	intresse	i	inflationsrapporterna	var	detaljhandeln	där	

livsmedelspriserna	föll	2004–2005,	något	som	man	bland	annat	förklarade	med	att	lågpris-

kedjor	hade	etablerat	sig	och	bidragit	till	en	ökad	konkurrens.	

Den	andra	huvudförklaringen	till	den	låga	underliggande	inflationen	som	Riksbanken	

lyfte	fram	under	perioden	var	låga	prisökningar	på	importerade	varor.	Oljepriset	steg	pe-

riodvis	snabbt	och	bidrog	till	att	importpriserna	pressades	upp.	Men	det	motverkades	av	en	

mycket	dämpad	utveckling	av	priserna	på	andra	importvaror.	Riksbanken	förklarade	detta	

bland	annat	med	att	en	ökad	internationell	konkurrens	sannolikt	höll	tillbaka	prisimpulserna	

mer	än	tidigare	i	jämförbara	konjunkturlägen.	En	annan	tänkbar	förklaring	som	lyftes	fram	

var	att	det	kunde	ha	skett	förändringar	i	det	svenska	importmönstret	där	import	från	länder	

med	relativt	höga	priser	i	allt	större	grad	bytts	ut	mot	import	från	länder	där	priserna	är	

relativt	låga.	En	sådan	förskjutning	av	importmönstret	skulle	då	bidra	till	att	sänka	de	priser	

som	svenska	importörer	betalar.	

Även	kronans	utveckling	lyftes	fram	som	en	förklaring	till	de	låga	importpriserna.	Kronan	

stärktes	mer	eller	mindre	kontinuerligt	från	2002	och	fram	till	slutet	av	2004,	men	under	

2005	vände	utvecklingen	och	kronan	försvagades.	I	inflationsrapporterna	påpekades	dock	

att	det	normalt	brukar	ta	tid	innan	växelkursförändringar	påverkar	prissättningen	i	svenska	

kronor.	Det	talade	för	att	den	tidigare	växelkursförstärkningen	sannolikt	spelade	roll	för	de	

låga	prisökningarna	på	importerade	varor	åren	efter	2004.	Slutligen	noterade	man	också	

att	den	starka	produktiviteten	och	det	låga	inhemska	kostnadstrycket	inte	bara	höll	tillbaka	

prisökningarna	på	inhemsk	produktion,	utan	också	priserna	på	importvaror	eftersom	de	

också	påverkas	av	inhemska	kostnader	för	bearbetning,	distribution	och	så	vidare.
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Perioden 2008–2015: finanskris, internationell lågkonjunktur och stor osäkerhet 

Från	slutet	av	2007	steg	inflationen	markant	och	under	sommaren	2008	var	den	på	sin	

högsta	nivå	sedan	1993.	Resursutnyttjandet	i	ekonomin	steg	och	arbetsmarknaden	blev	

stramare,	vilket	bland	annat	speglades	i	högre	löneavtal	än	tidigare.	Tillsammans	innebar	

det	att	kostnadstrycket	ökade.	I	Riksbankens	rapporter	framgår	också	att	en	annan	viktig	

orsak	till	att	inflationen	steg	var	att	livsmedels-	och	energipriserna	steg	kraftigt.	

Situationen	förändrades	på	hösten	2008	då	problemen	på	finansmarknaderna,	som	spri-

dit	sig	från	den	amerikanska	bolånemarknaden,	förvärrades	dramatiskt.	Den	internationella	

konjunkturnedgången	fördjupades	och	världshandeln	avstannade.	Det	fick	ett	dramatiskt	

genomslag	på	den	svenska	ekonomin	och	BNP	föll	kraftigt	under	2009	samtidigt	som	ar-

betslösheten	steg.	Inflationen	kom	snabbt	ned	från	rekordnivåerna,	men	trots	konjunktur-

nedgången	förblev	den	relativt	hög	och	KPIF-inflationen	var	tillbaka	över	2	procent	i	slutet	

av	2009.	

Konjunkturen	började	återhämta	sig	från	sommaren	2009,	om	än	från	en	låg	nivå.	Un-

der	2010	var	det	en	kraftig	återhämtning	i	Sverige	och	den	positiva	utvecklingen	fortsatte	

under	första	halvan	av	2011.	Men	under	sommaren	och	hösten	påverkades	de	internatio-

nella	finansmarknaderna	i	allt	större	utsträckning	av	osäkerhet	kopplad	till	den	statsfinan-

siella	situationen	i	vissa	euroländer	och	i	USA.	Det	bidrog	till	att	återhämtningen	avbröts	i	

omvärlden	och	som	ett	resultat	bromsade	den	svenska	ekonomin	in	kraftigt	i	slutet	av	året.	

Konjunkturen	var	fortsatt	svag	2012	och	den	svenska	ekonomin	påverkades	mer	och	mer	

av	den	låga	efterfrågan	i	euroområdet	under	andra	halvan	av	året	som	fortsatte	att	hålla	

tillbaka	den	svenska	konjunkturen	även	under	2013.

KPIF-inflationen	föll	från	cirka	2	procent	till	en	nivå	kring	1	procent	under	2011.	Där	höll	

den	sig	sedan	fram	till	mitten	av	2013	då	den	sjönk	ytterligare.	Det	låga	inflationstrycket	

förklarades	i	Riksbankens	rapporter	delvis	av	låga	prisökningar	på	importerade	varor	till	

följd	av	den	svaga	omvärldsutvecklingen.	Dessutom	hade	kronan	stärkts	påtagligt	under	

2010	i	takt	med	att	den	ekonomiska	utvecklingen	i	Sverige	varit	starkare	än	i	omvärlden.	

Det	bidrog	till	att	hålla	nere	importpriserna	åren	efter	2010.	

När	det	gäller	det	inhemska	kostnadstrycket	hade	måttliga	löneökningar	i	kombination	

med	en	hög	produktivitetstillväxt	bidragit	till	att	arbetskostnaderna	per	producerad	enhet	

minskat	2010.	De	följande	åren	var	de	kostnadsökningarna	mer	normala,	men	de	minskade	

sedan	igen	2013,	vilket	höll	tillbaka	inflationstrycket.	Från	2012	och	framåt	bidrog	dess-

utom	låga	ökningar	av	energipriserna	till	att	utvecklingen	av	inflationen	var	dämpad.	En	

ytterligare	faktor	som	betonades	i	Riksbankens	rapporter	var	att	företagen	i	ett	historiskt	

perspektiv	verkade	ha	ovanligt	svårt	att	höja	sina	priser	i	takt	med	kostnadsutvecklingen.	

Orsakerna	till	det	skulle	kunna	vara	den	stora	osäkerheten	om	den	internationella	konjunk-

turen	och	att	företagen	upplevde	ett	ökat	konkurrenstryck.21

21	 Se	vidare	Andersson,	Corbo	och	Löf	(2015)	för	mer	detaljer	om	orsakerna	till	den	låga	inflationen	de	senaste	åren.	
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Sammanfattning:	Drivkrafterna	bakom	inflationens	utveckling

Om	man	ska	sammanfatta	avsnitten	ovan	om	vad	som	bidragit	till	utvecklingen	av	infla-

tionen	under	perioden	1995–2015	kan	man	till	att	börja	med	konstatera	att	de	drivkrafter	

som	Riksbanken	lyfte	fram	i	sina	rapporter	under	perioden	generellt	stämmer	väl	överens	

med	de	drivkrafter	som	Ramses	identifierar	som	viktiga	för	utvecklingen.	

De	överensstämmer	naturligtvis	inte	helt	och	hållet.	Förutom	att	modellen	av	naturliga	

skäl	inte	kan	fånga	alla	detaljer	i	ekonomin	så	finns	det	också	andra	förklaringar	till	det.	Till	

exempel	speglar	rapporterna	Riksbankens	syn	så	som	den	utvecklades	i	realtid	allt	eftersom	

man	fick	tillgång	till	nya	data	och	nya	analyser	togs	fram.	Modellen	använder	å	andra	sidan	

data	för	hela	inflationsmålsperioden	och	statistik	som	reviderats.	

En	annan	skillnad	är	att	analysen	i	Ramses	identifierar	faktorer	som	bidragit	ovanligt	

mycket	till	inflationen	jämfört	med	normala	mönster.	Rapporternas	förklaringar	till	inflatio-

nens	utveckling	speglar	däremot	både	normala	och	onormala	faktorer.	Just	det	kan	vara	en	

förklaring	till	varför	rapporterna	vissa	perioder	lyfter	fram	exempelvis	konjunkturutveckling-

en	och	växelkursen	som	viktiga,	medan	Ramses	inte	gör	det.	Konjunkturen	eller	växel-

kursen	kan	då	mycket	väl	ha	bidragit	till	att	exempelvis	pressa	ned	inflationen,	men	inte	

ovanligt	mycket	jämfört	med	de	samband	som	enligt	modellen	förklarar	hur	konjunkturen,	

växelkursen,	inflationen	och	så	vidare	samvarierar	i	normala	fall.

När	det	gäller	enskilda	drivkrafter	som	enligt	Riksbankens	rapporter	bidragit	till	att	pres-

sa	ned	inflationen	har	låga	prisökningar	på	importerade	varor	varit	en	återkommande	fak-

tor.	Förklaringen	till	varför	importpriserna	varit	låga	har	varierat	och	har	inte	alltid	kunnat	

identifieras	med	säkerhet.	Periodvis	har	Riksbanken	i	sina	rapporter	tydligt	kunna	peka	på	

en	svag	omvärldskonjunktur	och/eller	en	stark	krona.	Ibland	har	mer	”strukturella”	orsaker	

lyfts	fram,	som	en	ökad	global	prispress	på	grund	av	hårdare	konkurrens	eller	förändring-

ar	av	det	svenska	importmönstret	där	man	i	större	grad	importerar	från	länder	med	lägre	

priser.	Att	omvärldsutvecklingen	har	varit	en	viktig	faktor	bakom	inflationsutvecklingen	får	

stöd	av	analysen	i	Ramses,	även	om	det	utifrån	modellresultaten	är	svårt	att	avgöra	om	det	

handlat	om	”vanliga”	konjunktureffekter	eller	strukturella	förändringar.	Förändringar	av	det	

senare	slaget	kan	modellen	också	tolka	som	ovanligt	låga	prispåslag	i	företagen.		

När	det	gäller	just	prispåslagen	var	de	enligt	Ramses	den	enskilt	viktigaste	faktorn	bak-

om	den	låga	inflationen	under	andra	halvan	av	1990-talet.	Intuitivt	stämmer	det	väl	ihop	

med	de	förklaringar	i	inflationsrapporterna	som	handlar	om	sänkningar	av	indirekta	skatter	

och	avregleringar	av	olika	marknader	under	den	perioden.	Sådana	förändringar	kan	påverka	

prisnivåerna	och	på	så	vis	tillfälligt	påverka	inflationen.	Eftersom	störningarna	till	prispå-

slagen	i	Ramses	fångar	”onormala”	förändringar	av	inflationen	givet	kostnadsökningarna	i	

företagen	kommer	de	sannolikt	att	fånga	sådana	tillfälliga	förändringar.	

Det	är	också	möjligt	att	störningarna	till	prispåslagen	fångar	rapporternas	förklaringar	

som	handlar	om	mer	strukturella	faktorer,	som	minskad	inflationsbenägenhet	och	lägre	

utväxling	mellan	resursutnyttjandet	och	inflationen	–	just	med	tanke	på	att	det	handlar	om	

variationer	som	inte	kan	förklaras	av	det	normala	sambandet	mellan	dessa	variabler.	Man	
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bör	dock	ha	i	minnet	att	de	”normala”	sambanden	i	det	fallet	gäller	olika	perioder.	Det	

som	beskrivs	som	normalt	i	inflationsrapporterna	under	andra	halvan	av	1990-talet	utgår	

från	data	för	1980-	och	början	på	1990-talet.	De	samband	som	modellen	däremot	ser	som	

normala	baseras	på	data	för	perioden	1995–2014.	Så	att	modellen	identifierar	ovanligt	låga	

prispåslag	i	slutet	av	1990-talet	kan	visserligen	vara	konsistent	med	rapporternas	förklaring	

att	sambandet	mellan	inflation	och	resursutnyttjande	då	var	onormalt	svagt.	Men	jämfö-

relsen	är	då	med	data	för	perioden	från	1995	och	framåt,	snarare	än	data	för	perioden	före	

1995.22	

En	viktig	faktor	bakom	den	låga	inflationen	som	har	betonats	i	Riksbankens	rapporter	är	

den	ovanligt	starka	produktiviteten.	I	rapporterna	får	den	förklaringen	allt	större	utrymme	

från	slutet	av	1990-talet.	Även	enligt	Ramses	har	ovanligt	stora	produktivitetsförbättringar	

bidragit	till	att	pressa	ned	inflationen	sedan	slutet	av	1990-talet,	men	modellen	indikerar	att	

det	var	i	mitten	av	2000-talet	som	produktivitetstillväxten	hade	störst	betydelse.	

Till	viss	del	kan	skillnaden	spegla	att	rapporterna	och	modellen	fokuserar	på	olika	mått	

på	produktiviteten.	Tillväxten	i	arbetsproduktiviteten,	som	rapporterna	fokuserar	på,	blev	

starkare	i	mitten	av	1990-talet	och	trendmässigt	låg	den	på	en	relativt	hög	nivå	ända	fram	

till	finanskrisen.	Analyser	som	gjordes	under	perioden	indikerade	att	den	starka	utveck-

lingen	i	början	främst	drevs	av	investeringar	i	nytt	kapital,	till	stora	delar	informations-	och	

kommunikationsteknologi,	snarare	än	TFP.23	Efter	millennieskiftet	ändrades	det	förhållan-

det	och	det	var	då	främst	TFP	som	utvecklades	starkt,	vilket	alltså	överensstämmer	med	

modellens	resultat.	Vad	den	starka	TFP-utvecklingen	berodde	på	var	oklart	men	en	tänkbar	

förklaring	som	lyftes	fram	var	att	en	gradvis	ökad	användning	av	informationsteknologi	

inneburit	effektiviseringar	av	produktionen.	Men	det	förekom	också	andra	tänkbara	förkla-

ringar	som	ökad	internationell	och	inhemsk	konkurrens	och	andra	strukturella	förändringar	

av	ekonomin.

Varför	blev	inflationen	lägre	än	förväntat?	

Hittills	har	fokus	varit	på	att	beskriva	faktorerna	bakom	utvecklingen	av	inflationen	under	

perioden	med	inflationsmål.	Som	avsnittet	ovan	har	visat	har	de	faktorerna	generellt	sett	

bidragit	till	att	pressa	ned	inflationen.	I	genomsnitt	har	inflationen	alltså	varit	låg.	Mer	spe-

cifikt	har	den	varit	lägre	än	Riksbankens	inflationsmål	på	2	procent.	Vilken	slutsats	man	ska	

dra	utifrån	det	om	hur	väl	penningpolitiken	har	bedrivits	finns	det	olika	uppfattningar	om.	

Men	oavsett	hur	man	ställer	sig	till	det	kan	man	konstatera	att	genomsnittet	för	KPI-infla-

tionen	sannolikt	skulle	ha	varit	högre	och	närmare	målet	om	penningpolitiken	hade	varit	

ännu	mer	expansiv.24

22	 Notera	att	detta	alltså	gäller	de	ovanligt	små	prispåslagen	under	andra	halvan	av	1990-talet.	Då	Riksbanken	de	
senaste	åren	lyft	fram	ovanligt	låga	prispåslag	som	en	viktig	faktor	bakom	den	låga	inflationen	är	perioden	som	
analyseras	i	princip	densamma	som	analysen	i	Ramses	baseras	på.	

23	 Se	exempelvis	fördjupningen	”Produktivitetens	drivkrafter”	i	Penningpolitisk rapport	2007/2.
24	 Som	vi	sett	innebär	ju	visserligen	en	lägre	ränta	att	KPI-inflationen	pressas	ned	ytterligare	på	kort	sikt.	Men	sett	

över	dryga	tio	år	bör	den	stimulerande	effekten	av	den	lägre	räntan,	som	alltså	bidrar	till	att	pressa	upp	inflationen,	
ha	dominerat	den	direkta	effekten.
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	Så	varför	var	den	inte	det?	Ett	sätt	att	besvara	den	frågan	är	att	utgå	från	Riksbankens	

prognoser	för	inflationen.	Av	underlagen	till	finansutskottets	årliga	utvärderingar	av	

penningpolitiken	framgår	att	inflationsprognoserna	generellt	sett	överskattat	hur	hög	

inflationen	skulle	bli.	Givet	det	kan	man	dra	slutsatsen	att	om	prognoserna	prickat	rätt,	och	

Riksbanken	hade	känt	till	att	inflationstrycket	skulle	bli	så	lågt,	så	skulle	sannolikt	penning-

politiken	ha	varit	mer	expansiv.

Riksbankens	förklaringar	till	att	inflationen	överskattats	är	att	man	överraskats	av	fakto-

rer	som	gjort	att	inflationen	blivit	lägre	än	förväntat.	Rapporternas	beskrivningar	av	infla-

tionsutvecklingen	ovan	identifierar	ett	antal	tänkbara	störningar.	Men	även	om	de	pressat	

ned	inflationen	under	perioden	är	det	inte	självklart	att	de	också	pressat	ned	inflationen	

mer än	vad	Riksbanken	räknat	med.	För	att	undersöka	om	så	varit	fallet	behöver	man	ana-

lysera	hur	Riksbanken	bedömt	att	dessa	faktorer	skulle	utvecklas.	

Utifrån	genomgången	i	den	första	delen	av	artikeln	är	det	uppenbart	att	överraskan-

de	låga	importpriser	och	en	oväntat	stark	produktivitetstillväxt	är	två	huvudkandidater	

till	faktorer	som	gjort	att	Riksbanken	överskattat	inflationens	utveckling.	De	faktorerna	

har	Riksbanken	dessutom	tidigare	lyft	fram	som	förklaringar	till	sådana	prognosmissar	i	

underlagsrapporterna	till	finansutskottets	utvärderingar.25	I	avsnittet	nedan	beskrivs	därför	

närmare	hur	Riksbankens	prognoser	för	dessa	variabler	sett	ut.

RIKSBANKENS	PROGNOSER	FöR	IMPORTPRISERNA

Som	framgått	av	beskrivningen	ovan	så	var	inflationsimpulserna	från	utlandet	i	fokus	i	Riks-

bankens	analys	redan	i	början	av	inflationsmålsregimen,	ofta	i	samband	med	överraskande	

låga	inflationsutfall.	Under	exempelvis	första	kvartalet	1995	steg	priserna	i	producentledet	

mycket	kraftigt	vilket	indikerade	ett	ökat	inflationstryck	i	ekonomin.	Men	effekten	på	pri-

serna	i	konsumentledet	blev	oväntat	svag	och	under	andra	halvåret	1995	föll	KPI-inflatio-

nen	och	fortsatte	att	sjunka	kraftigt	under	1996.	Som	tidigare	nämnts	berodde	det	till	stor	

del	på	fallande	räntor,	men	en	annan	bidragande	faktor	var	även	att	kronan	stärktes	vilket	

medförde	lägre	priser	på	importvaror.	

Intresset	för	importprisernas	bidrag	till	inflationens	utveckling	gjorde	det	tidigt	önsk-

värt	för	Riksbanken	att	illustrera	hur	KPI-inflationen	påverkades	av	den	komponenten	och	

sätta	den	i	kontrast	till	utvecklingen	av	prisökningarna	på	inhemskt	producerade	varor	och	

tjänster.	I	inflationsrapporterna	1996	började	Riksbanken	publicera	en	sådan	uppdelning,	

där	KPI	delades	upp	i	prisökningar	på	varor	och	tjänster	som	huvudsakligen	var	inhemskt	

producerade	och	varor	och	tjänster	som	huvudsakligen	var	importerade	(samt	en	räntekost-

nadsdel).	De	två	måtten,	så	småningom	döpta	till	UNDINHX	respektive	UNDIMPX,	fick	

stor	plats	i	Riksbankens	analys	av	inflationen.26	Prognoser	på	variablerna	började	publiceras	

25	 Dessa	rapporter	ger	dock	en	något	begränsad	bild	eftersom	analysen	i	dessa	fokuserar	på	utvecklingen	tre	år	i	
taget.

26	 I	början	beräknades	måttet	UNDINH	av	Riksbanken	själv,	men	SCB	tog	sedan	över	ansvaret	och	beteckning-
en	ändrades	i	samband	med	det	till	UNDINHX.	Måttet	som	speglade	priser	på	importerade	varor	och	tjänster	
beräknades	hela	tiden	av	Riksbanken	själv	givet	UND1(X)	och	UNDINH(X).	Måttet	kom	efterhand	att	betecknas	
UNDIMPX.	
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i	inflationsrapporter	1999	men	slutade	publiceras	2007,	vilket	gör	att	analysen	nedan	gäller	

perioden	mellan	dessa	år.	

Viss överskattning av UNDIMPX på längre sikt

Diagram	3	visar	utvecklingen	av	det	underliggande	måttet	på	huvudsakligen	importerade	

varor	och	tjänster,	UNDIMPX,	och	Riksbankens	prognoser	vid	olika	tillfällen.	Av	diagram-

met	framgår	att	Riksbanken	visserligen	överskattade	importprisernas	utveckling	under	vissa	

år,	exempelvis	2003,	men	andra	år	underskattades	utvecklingen	och	periodvis	hamnade	

utfallen	relativt	nära	prognoserna.	Totalt	sett	är	det	svårt	att	urskilja	någon	systematisk	

överskattning	av	importpriserna.	Begränsar	man	sig	däremot	till	prognoserna	för	utveck-

lingen	av	UNDIMPX	på	längre	sikt,	så	överskattade	Riksbanken	utvecklingen	med	0,6	

procentenheter	i	genomsnitt.
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Diagram 3. UNDIMPX, utfall och prognoser
Årlig procentuell förändring, månadsdata

Anm. UNDIMPX avser priser på i huvudsak importerade varor och tjänster i KPIX (tidigare 
benämnd UND1X). Prognoserna som gjordes fram till och med mitten av 2005 baserades på 
antagandet att reporäntan hölls konstant under prognosperioden. Från slutet av 2005 till 
och med 2006 baserades prognoserna på antagandet att reporäntan följde marknadens 
förväntningar om reporäntan, såsom de speglades i marknadsprissättningen.
Källor: SCB och Riksbanken
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Större överskattning av UNDIMPX exklusive oljeprodukter

Med	tanke	på	bilden	av	prognoserna	för	UNDIMPX	som	ges	av	diagram	3	är	det	kanske	

svårt	att	förstå	det	utrymme	som	utvecklingen	av	importpriserna	fick	i	Riksbankens	rappor-

ter	under	perioden.27	Så	varför	lyftes	överraskande	låga	importpriser	ofta	upp	som	en	viktig	

faktor	i	Riksbankens	kommunikation	under	perioden	kring	mitten	av	2000-talet?

Ett	sätt	att	illustrera	varför	är	att	se	närmare	på	måttet	UNDIMPX	exklusive	olje	pro	duk		-	

ter.	Under	2003	ändrade	Riksbanken	det	underliggande	måttet	på	inflation	som	penning-

politiken	baserades	på.	På	grund	av	att	energipriserna	varierat	ovanligt	mycket	under	

vintern	2002–2003	ändrades	måttet	från	KPIX	(på	den	tiden	kallad	UND1X)	till	KPIX	

exklusive	energipriser.	Av	samma	anledning	började	Riksbanken	också	göra	prognoser	på	

UNDIMPX	exklusive	priser	på	oljeprodukter.28	De	prognoserna	redovisas	i	diagram	4	nedan	

tillsammans	med	utfallen.	
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Diagram 4. UNDIMPX exklusive oljeprodukter, utfall och prognoser
Årlig procentuell förändring, månadsdata

Anm. UNDIMPX avser priser på i huvudsak importerade varor och tjänster i KPIX (tidigare 
benämnd UND1X). Prognoserna som gjordes fram till och med mitten av 2005 baserades på 
antagandet att reporäntan hölls konstant under prognosperioden. Från slutet av 2005 till 
och med 2006 baserades prognoserna på antagandet att reporäntan följde marknadens 
förväntningar om reporäntan, så som de speglades i marknadsprissättningen.
Källor: SCB och Riksbanken

I	diagrammet	är	det	tydligt	att	den	årliga	procentuella	förändringen	av	UNDIMPX	exklusive	

oljeprodukter	började	falla	kraftigt	under	2003	och	i	början	av	2004	låg	den	kring	-2	pro-

cent.	Importpriserna	var	då	alltså	2	procent	lägre	jämfört	med	samma	period	föregående	år.	

Som	prognoserna	indikerar	räknade	Riksbanken	hela	tiden	med	att	priserna	relativt	snabbt	

skulle	gå	tillbaka	till	mer	normala	nivåer	och	börja	stiga	igen.	Men	trots	revideringar	nedåt	

av	prognoserna	fortsatte	importpriserna	exklusive	oljeprodukter	att	utvecklas	överraskande	

27	 Se	även	resultaten	i	Assarsson	(2007)	som	indikerar	att	prognosfelen	för	UNDIMPX	kan	ha	haft	relativt	stor	bety-
delse	för	Riksbankens	överskattning	av	inflationen	mätt	med	KPIX	vissa	år,	men	inte	för	hela	perioden.

28	 Man	gjorde	även	prognoser	på	UNDINHX	exklusive	elpriser	(som	räknades	som	huvudsakligen	inhemskt	genere-
rade).	Prognoser	på	UNDIMPX	respektive	UNDINHX	exklusive	energipriser	började	publiceras	regelbundet	2004.
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svagt	och	det	var	inte	förrän	mot	slutet	av	2005	som	priserna	mer	trendmässigt	började	gå	

tillbaka	mot	mer	normala	nivåer.	Den	trenden	bröts	dock	i	mitten	av	2006	och	den	årliga	

procentuella	förändringen	av	UNDIMPX	exklusive	oljeprodukter	gick	aldrig	över	nollstrecket,	

det	vill	säga	priserna	på	dessa	varor	och	tjänster	sjönk	oavbrutet	i	årstakt	från	början	av	

2003	och	framåt.

Riksbanken	överskattade	alltså	utvecklingen	av	importpriser	exklusive	olja	under	

en	relativt	lång	period	i	mitten	på	2000-talet.	Men	det	motverkades	till	stor	del	av	att	

prisökningarna	på	olja	blev	oväntat	höga,	vilket	gjorde	att	den	relativt	stora	överskatt-

ningen	av	prisökningarna	på	övriga	importvaror	inte	slog	igenom	i	samma	utsträckning	i	

UNDIMPX-prognoserna	–	underskattningen	av	oljeprisutvecklingen	”tog	ut”	överskattning-

en	av	övriga	importpriser.	Men	prognosfelen	i	sig	själva	var	givetvis	inte	särskilt	tillfreds-

ställande	och	mycket	av	Riksbankens	analys	under	perioden	inriktades	därför	på	frågan	om	

den	överraskande	svaga	importprisutvecklingen.29

Man	kan	diskutera	vilken	betydelse	överskattningen	av	övriga	importvaror	hade	för	

prognoserna	för	inflationen	mätt	med	KPIX,	som	var	det	inflationsmått	som	framför	allt	

vägledde	penningpolitiken	under	den	här	perioden.	Vid	första	anblicken	kan	det	verka	up-

penbart.	Om	KPIX-prognosen	togs	fram	”bottom-up”	via	prognoserna	för	alla	underindex	

bör	prognosfelet	för	UNDIMPX	exklusive	olja	ha	vägts	upp	av	prognosfelet	för	oljepriset	då	

alla	delindex	summerades.	överskattningen	av	importpriserna	exklusive	olja	bör	därför	inte	

ha	haft	så	stor	betydelse	för	KPIX-prognosen	och	penningpolitiken.	

Men	det	finns	argument	som	talar	mot	den	slutsatsen.30	Till	att	börja	med	vägleddes	

penningpolitiken	under	2003	och	inledningen	av	2004	uttryckligen	av	KPIX	exklusive en-

ergipriser.	Vad	gäller	den	övriga	perioden	kan	man	också	notera	att	Riksbankens	prognoser	

för	importpriserna	inklusive	olja,	alltså	UNDIMPX,	faktiskt	överskattade	utvecklingen	på	

1,5–2	års	sikt,	vilket	var	den	relevanta	horisonten	för	penningpolitiken.	Penningpolitiken	

bestämdes	alltså	utifrån	KPIX-prognoser	som	indikerade	att	inflationen	på	två	års	sikt	skulle	

bli	högre	än	vad	den	i	själva	verket	blev.	Rimligtvis	var	det	delvis	ett	resultat	av	överskatt-

ningen	av	inflationstrycket	från	övriga	importpriser	som	illustreras	i	diagram	4.	Det	finns	

därför	mycket	som	talar	för	att	överraskande	låga	importpriser	faktiskt	var	en	viktig	förkla-

ring	till	att	inflationstrycket	på	sikt	överskattades	av	Riksbanken	i	mitten	av	2000-talet.	

29	 Se	exempelvis	fördjupningsrutorna	”Växelkursen	och	den	importerade	inflationen”	i	Inflationsrapport	2004:2,	
”Oljepriset	och	penningpolitiken”	i	Inflationsrapport	2004:3,	”Den	senaste	tidens	inflationsutveckling”	i	Infla-
tionsrapport	2005:1	och	”Varför	är	de	svenska	importpriserna	så	låga?”	i	Inflationsrapport	2005:2.	Underlagen	
för	utvärdering	av	penningpolitiken	som	publicerades	i	de	första	rapporterna	varje	år	under	perioden	2005–2007	
sammanfattar	analysen.

30	 En	generell	invändning	är	att	man	inte	bör	dra	för	stora	slutsatser	baserat	på	antagandet	att	KPIX-prognosen	
bestämdes	mekaniskt	via	den	vägda	summan	av	prognoserna	för	olika	delindex.	Det	var	snarare	en	process	där	
KPIX-prognosen	på	aggregerad	nivå	och	prognoserna	för	de	olika	delindexen	togs	fram	simultant,	det	vill	säga	det	
fanns	ett	lika	stort	inslag	av	”top-down”	som	”bottom-up”.
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Som mått på inflationsimpulsen från utlandet var UNDIMPX bristfälligt 

Utgångspunkten	för	resonemanget	i	föregående	avsnitt	är	att	UNDIMPX	faktiskt	speglar	

importprisernas	utveckling	på	ett	tillfredsställande	sätt.	Men	redan	då	Riksbanken	introdu-

cerade	UNDINHX	och	UNDIMPX	betonade	man	bristerna	med	måtten,	till	exempel	att	det	

inte	var	självklart	hur	man	skulle	göra	uppdelningen	i	importerade	och	inhemskt	produce-

rade	varor	och	tjänster.	I	takt	med	att	frågan	om	importprisernas	utveckling	fick	allt	större	

fokus	i	mitten	av	2000-talet	och	blev	föremål	för	djupare	analys	kom	bristerna	med	måtten	

allt	mer	i	dagen.	Riksbankens	slutsats	var	att	uppdelningen	var	alltför	bristfällig	och	inte	i	

tillräckligt	stor	utsträckning	fångade	det	man	egentligen	var	intresserad	av,	nämligen	att	

försöka	särskilja	internationella	faktorers	påverkan	på	inflationen	i	Sverige	från	påverkan	av	

inhemska	faktorer.	I	början	av	2007	fasades	därför	måtten	ur	Riksbankens	kommunikation.	

Hansson	och	Johansson	(2007)	redogör	för	mer	detaljer	om	problemen	med	uppdelning-

en	i	importerad	och	inhemsk	inflation	och	motiven	till	att	Riksbanken	fasade	ut	UNDIMPX	

och	UNDINHX.	De	visar	bland	annat	att	importinnehållet	i	svenska	hushålls	konsumtion	

enligt	så	kallade	input/output-tabeller	är	mindre	än	den	vikt	UNDIMPX	hade	i	KPIX.	

UNDIMPX	var	alltså	inget	bra	mått	för	att	analysera	hur	mycket	förändringar	av	import-

priser	vid	gränsen	egentligen	påverkar	svenska	konsumentpriser.	Hansson	och	Johansson	

argumenterar	för	att	det	är	mer	intressant	att	dela	upp	KPIX	i	prisindex	för	energiprodukter,	

livsmedel,	varor	(exklusive	energi	och	livsmedel)	och	tjänster.	En	sådan	uppdelning	menar	

de	har	flera	fördelar,	bland	annat	att	det	finns	likheter	i	prisbildningen	inom	respektive	pro-

duktgrupp.	Eftersom	det	finns	ett	stort	importinnehåll	i	varor,	särskilt	exklusive	energi	och	

livsmedel,	är	det	till	exempel	troligt	att	de	priserna	påverkas	mer	direkt	av	internationella	

faktorer	än	prisutvecklingen	för	tjänster.

	Med	tanke	på	den	betydelse	som	importpriserna	haft	för	Riksbankens	analys	i	princip	

ända	sedan	inflationsmålet	introducerades	kan	det	tyckas	drastiskt	att	överge	måttet	på	

importpriser	i	konsumentledet	utan	att	ha	något	uppenbart	alternativ.	Frågan	om	import-

prisernas	betydelse	för	inflationen	i	Sverige	blev	ju	inte	mindre	relevant	efter	2007.	Men	

behovet	av	att	kunna	illustrera	utvecklingen	av	importpriser	på	ett	pedagogiskt	sätt	måste	

vägas	mot	bristerna	med	ett	sådant	mått	och	hur	det	kan	påverka	både	analysen	och	kom-

munikationen.	

Ett	exempel	är	att	utvecklingen	av	UNDIMPX	ofta	slentrianmässigt	benämndes	”impor-

terad	inflation”	i	den	ekonomiska	debatten	(något	Riksbanken	ibland	också	bidrog	till),	när	

det	man	egentligen	menade	var	”prisutvecklingen	på	i	huvudsak	importerade	varor	och	

tjänster”.	Det	bidrog	sannolikt	till	att	UNDIMPX	ibland	tolkades	som	den	del	av	inflations-

utvecklingen	som	penningpolitiken	inte	kunde	påverka.	Även	om	UNDIMPX	enbart	hade	

bestått	av	priser	på	importerade	varor	och	tjänster,	vilket	det	ju	var	tveksamt	om	det	gjorde	

till	att	börja	med,	så	stämmer	inte	den	tolkningen,	vilket	Hansson	och	Johansson	påpe-

kar.	Penningpolitiken	påverkar	den	nominella	växelkursen	och	därmed	importpriserna	vid	

gränsen.	Dessutom	säljs	importvarorna	på	den	svenska	marknaden	och	påverkas	därför	av	

svenska	förhållanden	vad	gäller	löner,	distributionskostnader	med	mera	och	därmed	även	

av	svensk	penningpolitik.
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En	tänkbar	fördel	med	att	Riksbanken	gick	ifrån	UNDIMPX	och	UNDINHX	och	mot	en	

uppdelning	av	KPI	av	den	typ	som	Hansson	och	Johansson	förespråkar	är	att	det	kan	ha	

bidragit	till	en	mer	nyanserad	diskussion.	Hansson	och	Johansson	visar	till	exempel	i	sin	

artikel	att	utvecklingen	av	prisindexet	för	varor	exklusive	energi	och	livsmedel	är	väldigt	lik	

utvecklingen	för	UNDIMPX	exklusive	oljeprodukter,	vilket	inte	är	särskilt	märkligt	eftersom	

det	i	stort	sett	rör	sig	om	samma	varor.	Att	undersöka	varför	Riksbanken	överskattade	

UNDIMPX	exklusive	olja	är	därför	i	princip	detsamma	som	att	undersöka	varför	prisökning-

arna	på	varor	exklusive	energi	och	livsmedel	överskattades.	Man	kan	tycka	att	etiketten	inte	

skulle	spela	någon	roll.	Men	analysen	blir	sannolikt	mer	förutsättningslös	om	utgångspunk-

ten	är	att	varupriserna	utvecklats	oväntat	svagt	snarare	än	att	den	”importerade	inflatio-

nen”	blivit	oväntat	låg.	Det	blir	till	exempel	mer	uppenbart	att	det	inte	bara	är	faktorer	som	

påverkat	priserna	vid	gränsen	som	kan	förklara	utvecklingen,	utan	även	inhemska	faktorer	

kan	ha	påverkat	kostnadstrycket	i	sektorerna	som	producerar	och	distribuerar	varor.	En	

uppenbar	sådan	faktor	är	den	starka	produktivitetutvecklingen	som	alltså	också	var	i	fokus	

under	perioden.

RIKSBANKENS	PROGNOSER	FöR	PRODUKTIVITETSUTVECKLINGEN

En	av	de	huvudförklaringar	som	Riksbanken	tidigare	lyft	fram	till	att	inflationen	överskattats	

är	att	produktiviteten	utvecklats	oväntat	starkt.	Det	gjorde	att	en	hög	tillväxt	i	ekonomin	

kombinerades	med	ett	överraskande	lågt	kostnadstryck	hos	företag	och	därmed	har	infla-

tionstrycket	blivit	överraskande	lågt.	För	att	få	en	övergripande	bild	av	i	vilken	utsträckning	

Riksbanken	har	underskattat	produktivitetsutvecklingen	följer	här	en	analys	av	Riksbankens	

produktivitetsbedömningar.	Fokus	är	på	perioden	då	Riksbanken	särskilt	betonade	den	

starka	produktivitetsutvecklingen,	det	vill	säga	ungefär	från	slutet	av	1990-talet	fram	till	

finanskrisen.	

Analysen	gäller	prognoserna	för	den	årsvisa	produktivitetstillväxten	eftersom	det	inte	

finns	kvartalsprognoser	publicerade	över	det	före	2005.31	Det	finns	viss	information	om	

Riksbankens	bedömning	av	den	framtida	tillväxten	av	produktiviteten	i	rapporterna	som	

publicerades	från	mitten	av	1997.	Siffersatta	prognoser	för	produktivitetstillväxten	år	för	år	

har	Riksbanken	publicerat	sedan	Inflationsrapport	1999:4	och	i	den	andra	och	tredje	rap-

porten	1999	finns	dessutom	diskussioner	i	texten	som	kan	översättas	till	siffersatta	progno-

ser	för	enskilda	år.	De	första	prognoserna	i	det	här	materialet	är	alltså	de	som	publicerades	i	

Inflationsrapport	1999:2.	

En	komplikation	är	att	prognoserna	under	perioder	har	gällt	olika	definitioner	av	pro-

duktivitetstillväxten.32	I	diagrammen	i	de	följande	avsnitten	har	utfallen	för	motsvarande	

31	 Med	produktivitet	menas	genomgående	arbetsproduktivitet	definierad	som	real	BNP	dividerat	med	antal	arbetade	
timmar	eller	realt	förädlingsvärde	till	baspris	i	näringslivet	dividerat	med	antal	arbetade	timmar	i	näringslivet.

32	 Från	och	med	Inflationsrapport	1999:2	till	och	med	Inflationsrapport	2002:4	gällde	prognosen	produktivitetstill-
växten	i	hela	ekonomin.	Man	övergick	därefter	till	att	göra	prognoser	för	produktivitetstillväxten	i	näringslivet	till	
och	med	Inflationsrapport	2005:2.	Det	ändrades	till	kalenderkorrigerad	produktivitetstillväxt	i	näringslivet	från	och	
med	Inflationsrapport	2005:3	och	senare	till	kalenderkorrigerad	produktivitetstillväxt	i	hela	ekonomin	från	och	
med	Penningpolitisk rapport	2007:1.
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definitioner	matchats	mot	de	olika	prognoserna.	Som	utfall	används	det	första	publicerade	

utfallet	för	respektive	år,	vilket	är	den	siffra	som	publicerats	i	samband	med	att	nationalrä-

kenskaperna	för	fjärde	kvartalet	ett	visst	år	publicerats.	Det	är	värt	att	notera	att	de	första	

utfallen	generellt	sett	skiljde	sig	relativt	mycket	från	de	reviderade	utfallen.	Det	illustreras	

och	diskuteras	mer	i	detalj	i	avsnitten	nedan.

Riksbanken underskattade produktiviteten under första halvan av 2000-talet 

Även	om	Riksbanken	alltså	inte	publicerade	siffersatta	prognoser	för	produktivitetstillväx-

ten	före	1999	så	innehåller	rapporterna	från	mitten	av	1997	beskrivningar	av	hur	man	tror	

att	produktiviteten	kommer	att	utvecklas	under	de	kommande	två	åren.	Riksbanken	note-

rade	att	produktiviteten	utvecklats	starkt	och	i	rapporterna	diskuterade	man	hur	varaktig	

den	utvecklingen	kunde	tänkas	vara.	Slutsatsen	var	att	produktivitetstillväxten	sannolikt	

skulle	följa	ett	cykliskt	mönster	och	gradvis	avta	från	den	höga	nivån.	Men	i	mitten	av	1998	

och	i	viss	utsträckning	i	början	av	1999	reviderade	Riksbanken	upp	sin	bedömning	av	den	

genomsnittliga	ökningstakten	för	produktiviteten	framöver.	Motiveringen	var	bland	annat	

att	de	höga	utfallen	avspeglade	varaktiga	förbättringar	av	produktiviteten	som	berodde	på	

strukturella	förändringar	i	den	svenska	ekonomin.

En	bild	av	Riksbankens	bedömning	av	produktiviteten	vid	den	här	tidpunkten	finns	i	den	

sista	inflationsrapporten	1998.	I	den	konstaterade	man	att	produktivitetstillväxten	föregå-

ende	år	blev	ovanligt	stor	och	man	gjorde	bedömningen	att	utvecklingen	1999–2000	skulle	

vara	i	nivå	med	den	genomsnittliga	produktivitetstillväxten	1990–1996	som	var	1,7	procent	

per	år.	Det	visade	sig	vara	en	god	bedömning	eftersom	genomsnittet	1999–2000	enligt	de	

första	utfallen	var	1,6	procent.33

Diagram	5	illustrerar	de	första	publicerade	utfallen	och	prognoserna	för	de	olika	varian-

terna	av	produktivitetstillväxten	som	Riksbanken	publicerat	under	perioden	1999–2006.	

De	heldragna	linjerna	illustrerar	de	olika	utfallen.	De	streckade	linjerna	visar	prognoser	vid	

olika	tidpunkter	för	utfallen	med	motsvarande	färg.	Som	diagrammet	visar	underskattade	

Riksbanken	generellt	sett	produktivitetens	utveckling	under	perioden	före	finanskrisen.	

Undantagen	är	2001,	då	konjunkturen	bromsade	in	vilket	medförde	att	produktiviteten	

blev	svagare	än	väntat,	och	2005,	då	prognoserna	i	genomsnitt	var	nära	utfallet.	Som	

förväntat	gäller	de	största	felen	generellt	sett	prognoserna	som	gjordes	för	utvecklingen	

två	år	fram	i	tiden.	Men	det	är	anmärkningsvärt	att	även	den	sista	prognosen	som	gjordes	

för	innevarande	år,	det	vill	säga	när	utfallen	för	flera	av	årets	kvartal	var	kända,	i	vissa	fall	

underskattar	utfallet	för	hela	året	relativt	mycket.	År	2002	är	till	exempel	underskattningen	

cirka	1	procentenhet.

33	 Datarevideringar	som	skett	sedan	dess	indikerar	dock	att	produktivitetsstatistiken	i	realtid	underskattade	utveck-
lingen	med	drygt	1	procentenhet.	



– 29 –

penning- och valutapolitik 2016:1

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

99 00 01 02 03 04 05 06 07 

Produktivitet, hela ekonomin 

Produktivitet, näringslivet, kalenderkorrigerad 

Produktivitet, näringslivet 

Diagram 5. Produktivitet, prognoser och utfall
Årlig procentuell förändring, årsdata

Anm. Utfallen är här de första publicerade utfallen för respektive år. Prognoserna som 
gjordes fram till och med mitten av 2005 baserades på antagandet att reporäntan hölls 
konstant under prognosperioden. Från slutet av 2005 till och med 2006 baserades 
prognoserna på antagandet att reporäntan följde marknadens förväntningar om reporäntan, 
så som de speglades i marknadsprissättningen. 
Källor: SCB, Riksbanken och egna beräkningar

Produktiviteten utvecklades starkare än vad de första utfallen indikerade

Under	en	relativt	lång	period	under	början	av	2000-talet	underskattade	alltså	Riksbanken	

produktivitetens	utveckling.	Produktiviteten	är	en	viktig	komponent	i	arbetskostnaderna	

per	producerad	enhet	–	ett	ofta	använt	mått	på	utvecklingen	av	företagens	tillverknings-

kostnader	kopplade	till	insatsen	av	arbete.	Om	produktiviteten	är	hög	behövs	en	mindre	

arbetsinsats	för	att	tillverka	en	enhet.	Då	produktivitetstillväxten	ökar	utan	att	lönerna	

ökar	i	motsvarande	mån	innebär	det	alltså	en	lägre	ökningstakt	av	arbetskostnaderna	per	

producerad	enhet.	Att	produktiviteten	blev	starkare	än	väntat	bidrog	därför	sannolikt	till	att	

kostnadsutvecklingen	blev	överraskande	svag	och	att	inflationstrycket	i	ekonomin	överskat-

tades.	

Det	visar	sig	dessutom	att	de	första	utfallen	för	produktivitetens	utveckling	inte	ger	den	

fulla	bilden	av	hur	mycket	inflationstrycket	kan	ha	överskattats.	Till	skillnad	från	inflations-

utfall,	som	endast	undantagsvis	revideras	i	efterhand,	kan	produktivitetsutfall,	som	bygger	

på	nationalräkenskapsdata,	revideras	relativt	mycket.	Det	visar	sig	att	revideringarna	under	

den	aktuella	perioden	var	stora	och	att	produktivitetens	tillväxt	var	ännu	högre	än	vad	de	

första	utfallen	indikerade.	Det	illustreras	i	diagram	6	som	är	identiskt	med	diagram	5	förut-

om	att	utfallen	nu	inkluderar	de	samlade	revideringarna	av	nationalräkenskaperna	till	och	

med	2015.	En	jämförelse	av	diagram	5	och	6	visar	att	det	egentligen	bara	är	prognosfelen	

för	utvecklingen	2001	och	2006	som	inte	ändras	i	någon	större	utsträckning	då	prognoser-

na	jämförs	med	de	senast	publicerade	utfallen	istället	för	de	första	utfallen.	För	övriga	år	
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är	prognosfelen	betydligt	större	då	de	reviderade	utfallen	används	och	även	utvecklingen	

2005	underskattas	nu	i	prognoserna.	

Det	bör	noteras	att	diagram	6	inte	kan	användas	för	att	utvärdera	själva	prognoserna	

för	produktiviteten.	För	att	utvärdera	dem	måste	man	så	långt	som	möjligt	försöka	utgå	

från	den	information	som	fanns	tillgänglig	när	prognoserna	gjordes	och	som	alltså	inte	

inkluderar	senare	revideringar	av	statistiken.	Det	diagram	6	illustrerar	är	att	Riksbankens	

produktivitetsprognoser	visserligen	kan	ha	bidragit	till	att	kostnadstrycket	överskattades	

i	realtid.	Men	kostnadstrycket	var	dessutom	ännu	lägre	än	vad	Riksbanken,	eller	för	den	

delen	någon	annan	prognosmakare,	hade	anledning	att	tro	i	realtid.

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

99 00 01 02 03 04 05 06 07 

Produktivitet, hela ekonomin 

Produktivitet, näringslivet, kalenderkorrigerad 

Produktivitet, näringslivet 

Diagram 6. Produktivitet, prognoser och reviderade utfall
Årlig procentuell förändring, årsdata

Anm. Utfallen är här de reviderade utfallen för respektive år enligt de senaste nationalräken-
skaperna. Prognoserna som gjordes fram till och med mitten av 2005 baserades på 
antagandet att reporäntan hölls konstant under prognosperioden. Från slutet av 2005 till 
och med 2006 baserades prognoserna på antagandet att reporäntan följde marknadens 
förväntningar om reporäntan, så som de speglades i marknadsprissättningen.  
Källor: SCB, Riksbanken och egna beräkningar

Riksbanken reviderade gradvis upp bedömningen av den genomsnittliga 

produktivitetsutvecklingen 

Som	illustrerats	ovan	underskattade	alltså	Riksbanken	produktivitetsutvecklingen	under	

perioden	1999–2006.	Men	det	innebär	inte	att	man	tappade	bort	produktiviteten	i	ana-

lysen.	Som	tidigare	nämnts	innehåller	inflationsrapporterna	under	perioden	tvärtom	ofta	

diskussioner	om	produktiviteten	och	i	vilken	utsträckning	utvecklingen	speglar	varaktiga	

eller	tillfälliga	faktorer.	Osäkerheten	i	bedömningen	betonas	ofta.	Ett	tecken	på	det	är	att	

produktivitetens	utveckling	togs	upp	som	en	faktor	i	bedömningen	av	den	så	kallade	riskbil-

den	i	nära	60	procent	av	rapporterna	mellan	Inflationsrapport	1999:2	och	Inflationsrapport	

2006:3.	Som	prognoserna	i	diagram	5	illustrerar	var	Riksbankens	bedömning	generellt	att	
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de	höga	utfallen	till	största	delen	berodde	på	tillfälliga	faktorer	och	att	produktivitetstill-

växten	skulle	gå	tillbaka	till	mer	normala	nivåer.	Bedömningen	av	den	här	normala	eller	

genomsnittliga	nivån	förändrades	dock	något	under	perioden.	

Diagram	7	redovisar	den	genomsnittliga	tillväxten	för	produktiviteten	de	två	näst-

kommande	åren	i	de	prognoser	som	gjordes	i	olika	rapporter.	Exempelvis	visar	den	första	

stapeln	genomsnittet	av	prognoserna	för	2000	och	2001	(år	t+1	och	t+2)	i	den	andra	

rapporten	1999	(år	t ).	Röda	staplar	gäller	prognoser	för	produktivitetstillväxten	i	hela	eko-

nomin	medan	blå	och	gula	staplar	gäller	motsvarande	i	näringslivet	(där	gul	är	kalenderkor-

rigerad	utveckling).	Som	diagrammet	visar	skedde	en	stegvis	uppjustering	av	genomsnittet	

till	slutet	av	år	2000	innan	det	sjönk	något,	sannolikt	som	ett	resultat	av	de	svagare	utfallen	

2001.	Under	2002	ökade	genomsnittet	igen	och	det	justerades	sedan	stegvis	upp	fram	till	

slutet	av	2004.	Den	genomsnittliga	prognosen	för	produktivitetstillväxten	i	näringslivet	var	

då	cirka	2,5	procent	per	år.	Som	kontrast	illusterar	linjerna	i	diagrammet	vad	utfallen	blev,	

enligt	de	första	publicerade	utfallen	och	enligt	den	senaste	statistiken.	Att	prognoserna	som	

gjordes	fram	till	2005	underskattade	utvecklingen	framgår	återigen	tydligt.
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Diagram 7. Genomsnitt av prognoser för produktivitetstillväxten nästkommande två år
Procent, årsdata

Anm. Staplarna illustrerar den genomsnittliga produktivitetstillväxten under nästkommande 
två år, det vill säga år t+1 och t+2, enligt den prognos som publicerades i rapporter år t. Den 
streckade linjen är det första publicerade utfallet respektive år, medan den heldragna linjen är 
utfallet enligt de senaste nationalräkenskaperna. Prognoserna som gjordes fram till och med 
mitten av 2005 baserades på antagandet att reporäntan hölls konstant under prognos- 
perioden. Från slutet av 2005 till och med 2006 baserades prognoserna på antagandet att 
reporäntan följde marknadens förväntningar om reporäntan, så som de speglades i marknads- 
prissättningen.
Källor: SCB, Riksbanken och egna beräkningar
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Sammanfattning	och	avslutande	kommentarer

Syftet	med	den	här	artikeln	har	varit	att	bidra	till	diskussionen	om	Riksbankens	uppfyllelse	

av	inflationsmålet	genom	att	beskriva	drivkrafterna	bakom	utvecklingen	av	inflationen	un-

der	perioden	1995–2015.	I	ett	första	avsnitt	analyserades	detta	med	hjälp	av	Riksbankens	

makromodell	över	den	svenska	ekonomin,	Ramses.	Resultaten	från	den	analysen	ställdes	i	

ett	andra	avsnitt	mot	Riksbankens	förklaringar	till	inflationens	utveckling	som	den	beskrevs	i	

realtid	i	Riksbankens	rapporter	under	perioden.	

Kanske	inte	så	förvånande	är	slutsatsen	att	olika	faktorer	drivit	utvecklingen	i	olika	stor	

utsträckning	under	perioden.	På	det	stora	hela	stämmer	rapporternas	beskrivningar	väl	

överens	med	resultaten	från	modellanalysen	då	det	gäller	att	identifiera	vilka	de	faktorerna	

varit.	Det	finns	dock	vissa	skillnader.	Rapporterna	lyfter	periodvis	fram	konjunkturutveck-

lingen	och	växelkursen	i	större	utsträckning	än	modellen.	Det	kan	delvis	förklaras	av	att	

modellen	identifierar	faktorer	som	bidragit	till	inflationsutvecklingen	mer	än	enligt	historiska	

mönster,	vilket	inte	nödvändigtvis	var	det	rapporterna	speglade.	

Eftersom	Ramses	med	nödvändighet	är	en	förenkling	av	ekonomin	är	modellresulta-

ten	ibland	öppen	för	tolkningar.	Ett	exempel	på	det	är	utvecklingen	under	andra	hälften	

av	1990-talet	då	modellen	identifierar	ovanligt	låga	prispåslag	hos	företagen	som	den	

viktigaste	faktorn	bakom	den	låga	inflationen.	Intuitivt	stämmer	det	relativt	väl	med	det	

rapporterna	under	perioden	kallade	en	minskad	”inflationsbenägenhet”,	det	vill	säga	en	

förändring	av	sambandet	mellan	kostnadstryck	och	prisökningar	som	bland	annat	kopp-

lades	till	nedväxlingen	av	inflationsförväntningarna	och	det	ökade	förtroendet	för	den	

ekonomiska	politiken	efter	1990-talskrisen.	En	period	med	onormalt	svag	koppling	mellan	

ökat	kostnadstryck	och	prisökningar	skulle	i	modellen	kunna	fångas	upp	som	ovanligt	små	

prispåslag,	men	det	går	inte	att	göra	en	sådan	koppling	med	säkerhet.	

Bland	andra	faktorer	som	bidragit	till	att	pressa	ned	inflationen	har	låga	prisökningar	på	

importerade	varor	varit	en	återkommande	faktor	i	Riksbankens	rapporter.	Periodvis	har	de	

kunnat	kopplas	till	en	svag	omvärldskonjunktur	och/eller	en	stark	krona.	Men	ibland	har	

orsakerna	inte	varit	lika	tydliga	och	rapporterna	har	också	lyft	fram	mer	strukturella	förkla-

ringar	som	en	ökad	global	konkurrens	och	förändringar	av	det	svenska	importmönstret	där	

man	börjat	importera	mer	från	länder	med	lägre	priser.	Modellresultaten	stödjer	generellt	

bilden	att	omvärldsutvecklingen,	ibland	i	kombination	med	växelkursen,	har	varit	en	viktig	

faktor	bakom	den	låga	inflationen.	Men	det	är	svårt	att	särskilja	eventuella	strukturella	

förändringar	från	andra	tänkbara	förklaringar.	

Produktiviteten	är	också	en	viktig	förklaringsfaktor	till	den	låga	inflationen.	Även	när	det	

gäller	utvecklingen	av	den	var	de	bakomliggande	orsakerna	svåra	att	identifiera	med	sä-

kerhet	och	Riksbankens	rapporter	under	perioden	innehöll	ofta	diskussioner	kring	dem	och	

hur	varaktig	den	starka	utvecklingen	av	produktiviteten	kunde	tänkas	vara.	Modellanalysen	

visar	också	att	produktiviteten	i	hög	grad	bidrog	till	att	hålla	nere	inflationen	kring	mitten	

av	2000-talet,	men	om	den	ovanligt	starka	TFP-utvecklingen	var	ett	resultat	av	tidigare	av-
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regleringar,	ökad	konkurrens,	större	IT-användning	eller	någon	annan	förklaring	som	fanns	

med	i	diskussionerna	går	inte	att	säga	utifrån	den.	

Den	avslutande	delen	av	artikeln	gick	vidare	i	analysen	av	importpriser	och	produktivitet	

och	undersökte	i	vilken	utsträckning	utvecklingen	av	dessa	variabler	överraskat	Riksbanken.	

De	har	tidigare	lyfts	fram	som	två	av	de	viktigaste	orsakerna	till	att	inflationen	överskattats	

i	Riksbankens	prognoser.	När	det	gäller	prognoserna	för	importpriserna	exklusive	oljepro-

dukter	fanns	det	en	tydlig	överskattning	av	hur	höga	prisökningarna	skulle	bli	kring	mitten	

av	2000-talet.	Den	överskattningen	uppvägdes	till	viss	del	av	att	prisökningarna	på	olja	

tvärtom	underskattades.	Men	mycket	talar	för	att	överraskande	låga	importpriser	var	en	

viktig	förklaring	till	att	inflationstrycket	på	längre	horisonter	överskattades	av	Riksban-

ken.	Den	slutsatsen	bygger	dock	på	det,	som	det	visat	sig,	osäkra	antagandet	att	måttet	

på	importpriser	som	Riksbanken	gjorde	prognoser	på	verkligen	speglade	utvecklingen	av	

importpriserna	på	ett	tillfredsställande	sätt.	Under	2000-talet	blev	också	produktivitetstill-

växten	klart	högre	än	i	Riksbankens	prognoser,	vilket	sannolikt	bidrog	till	att	inflationstryck-

et	i	ekonomin	överskattades.	Senare	revideringar	av	nationalräkenskaperna	indikerar	till	och	

med	att	inflationstrycket	var	ännu	lägre	än	vad	det	fanns	anledning	att	tro	i	realtid.	

Slutligen:	det	huvudsakliga	syftet	med	den	här	artikeln	har	varit	att	ge	ett	underlag	som	

kan	användas	för	att	bredda	en	diskussion	som	ofta	tar	som	utgångspunkt	en	enda	siffra	

–	ett	genomsnitt	för	inflationen	är	visserligen	talande,	men	det	berättar	inte	hela	historien.	

I	det	sammanhanget	är	det	värt	att	påminna	om	att	Riksbankens	målsättning	är	att	föra	

tillbaka	inflationen	till	2	procent	då	den	avviker	från	målet.	Det	bör	visserligen	implicit	

innebära	att	genomsnittet	för	inflationen	blir	2	procent.	Men	en	av	förutsättningarna	för	

att	det	ska	gälla	är	att	inflationen	över	tiden	pressas	upp	och	ned	på	ett	symmetriskt	sätt	av	

oväntade	faktorer	som	får	inflationen	att	avvika	från	målet.	

Vad	kan	man	utifrån	det	perspektivet	säga	om	perioden	1995–2015?	Då	inflationsmålet	

introducerades	tog	sannolikt	många	för	givet	att	tjugo	år	skulle	vara	tillräckligt	lång	tid	för	

att	en	sådan	symmetri	skulle	uppstå.	Med	facit	i	hand	verkar	det	inte	ha	varit	fallet.	Man	

kan	givetvis	göra	olika	tolkningar	av	drivkrafterna	bakom	inflationen,	men	på	ett	övergri-

pande	plan	har	faktorer	som	hållit	ned	inflationen	dominerat	under	perioden.	Till	viss	del	

har	det	rört	sig	om	faktorer	som	kan	kopplas	till	traditionella	konjunkturvariationer.	Men	

åtminstone	enligt	Riksbankens	rapporter	har	det	till	stor	del	också	varit	faktorer	av	mer	

strukturell	karaktär	i	den	meningen	att	de	förändrat	tidigare	”normala”	samband,	om	inte	

permanent	så	åtminstone	under	en	lång	tid.	Det	har	bidragit	till	att	pressa	ned	inflationen	i	

oväntat	stor	utsträckning.

Men	den	beskrivningen	öppnar	också	för	kritik.	Hur	många	år	i	rad	är	det	exempelvis	

acceptabelt	att	bli	överraskad	av	stark	produktivitet?	Om	verkligheten	förändras	måste	

man	väl	vara	beredd	att	också	ändra	kartan	för	att	kunna	använda	den	för	att	orientera	sig?	

Det	finns	onekligen	en	poäng	i	den	kritiken.	Men	samtidigt	är	det	viktigt	att	komma	ihåg	

att	det	här	är	en	genuin	svårighet	för	penningpolitiken	där	besluten	till	stor	del	baseras	på	
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prognoser.	Vilka	förändringar	är	tillfälliga	och	vilka	är	mer	varaktiga?	Och	hur	varaktiga	i	så	

fall?	I	vilken	utsträckning	bör	penningpolitiken	anpassas?34	

överväganden	av	den	här	typen	dyker	ofta	upp	vid	en	genomgång	av	Riksbankens	

rapporter	1995–2015.	Med	facit	i	hand	är	det	ibland	en	frustrerande	läsning.	Men	försö-

ker	man	följa	utvecklingen	i	realtid,	hur	analysen	kämpar	med	att	få	rätsida	på	och	förstå	

drivkrafterna	bakom	förändringar	i	ekonomin	och	de	tänkbara	effekterna,	får	man	också	en	

känsla	för	hur	svårt	detta	är	i	praktiken.	Det	är	viktigt	att	komma	ihåg	det	i	diskussionerna	

om	ramverket	för	penningpolitiken.	Det	finns	inget	som	tyder	på	att	den	ekonomiska	miljön	

efter	finanskrisen	skulle	vara	lättare	att	analysera	och	förutse	än	perioden	innan	–	jämför	

exempelvis	den	pågående	debatten	om	”sekulär	stagnation”	eller	digitaliseringens	effekter	

på	ekonomin.	En	nödvändig	utgångspunkt	för	diskussionerna	om	Riksbankens	måluppfyllel-

se,	eventuella	förändringar	av	det	penningpolitiska	ramverket	och	vad	man	vill	uppnå	med	

dessa	är	att	man	har	realistiska	förväntningar	på	vad	penningpolitiken	faktiskt	kan	åstad-

komma.

34	 Faust	och	Leeper	(2015)	menar	att	makroekonomin	bäst	beskrivs	som	att	den	är	präglad	av	”oförenlig	förbryllande	
dynamik”	(disparate	confounding	dynamics)	där	inflationen	och	andra	makroekonomiska	variabler	varierar	på	
sätt	som	gör	det	svårt	att	identifiera	normala	konjunkturvariationer	och	utforma	lämplig	penningpolitik.	Den	bild	av	
utvecklingen	1995–2015	som	ges	av	Riksbankens	rapporter	stämmer	på	många	sätt	väl	in	på	den	beskrivningen.
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