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Dags att skrota inflationsmålet?* 

För att inte hålla er på halster tänkte jag börja med att besvara frågan i titeln på mitt 
anförande. Nej, det är inte dags att skrota inflationsmålet, om nu någon trodde att jag 
skulle tycka det. Frågan är förstås retorisk. Skälet till att jag ställer den är att jag tycker 
att den debatt som uppstått i Sverige under senare tid faktiskt allt mer har börjat  
handla om just denna fråga, även om det oftast inte uttrycks så direkt. Efter 
finanskrisen har grunderna för penningpolitiken visserligen börjat diskuteras och 
ifrågasättas lite varstans runt om i världen. Men min känsla är att debatten drivits 

längre i Sverige än på de flesta andra håll. 

Svensk penningpolitik har inte sällan dragit till sig ett visst intresse från omvärlden. En 
anledning är att vi ofta har varit tidiga med att genomföra olika förändringar i det 
penningpolitiska ramverket, och på så sätt blivit ett intressant studieobjekt för andra 
länder. Sverige var som bekant bland de allra första länderna att introducera 
inflationsmålspolitik i början av 1990-talet, men även efter det har vi legat i framkant. 
Bland annat är Riksbanken en av de få centralbanker som publicerar sin prognos för 
styrräntan och möjligen den enda centralbank där det framgår i protokollen vilken 
direktionsmedlem som har sagt vad under de penningpolitiska mötena.1  

Inflationen har varit låg längre i Sverige än på många andra håll 

Under senare år har det internationella intresset för Sverige som studieobjekt mer 
berott på den ekonomiska utvecklingen här, och på de åtgärder som Riksbanken 
vidtagit, än på förändringar i det penningpolitiska ramverket.  

Trots att den svenska ekonomin har utvecklats relativt väl efter den globala 
finanskrisen 2008-2009 (se diagram 1) började inflationen falla tidigare i Sverige än i 
omvärlden. Det har gjort att inflationen har legat under inflationsmålet och varit lägre 
än i många andra länder under en lång tid (se diagram 2). Det har i sin tur bidragit till 
att Riksbanken sett sig föranledd att sänka sin styrränta under noll, vilket bara några 

                                                                 
* Jag vill tacka Mikael Apel för hjälp med att skriva texten, Elizabeth Nilsson för hjälp med att översätta den till 
engelska, Goran Katinic för hjälp med bilder och Björn Andersson, Gina Bayoumi, Claes Berg, Charlotta Edler, 
Gabriela Guibourg, Marianne Nessén, Marianne Sterner och Anders Vredin för värdefulla synpunkter. 
1 Ett annat helt färskt exempel är Riksbankens funderingar kring att introducera en digital krona (se Skingsley, 
2016). 
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andra centralbanker hittills har gjort.2 Den långa perioden med låg inflation har också 
startat en debatt kring grunderna för Riksbankens penningpolitik och inflationsmålet 
som, såvitt jag kan bedöma, än så länge har få motsvarigheter utomlands. Även ur 
den aspekten kan man alltså säga att vi på sätt och vis är en föregångare.  

Det jag har för avsikt att göra är att först säga något om den debatten. Inte sällan 
stannar den kritik som finns vid att ”penningpolitiken är felaktig”. Skälen till detta 
varierar: därför att negativ ränta inte är sunt, därför att bostadspriserna ökar, därför 
att kronan blir för svag eller därför att ekonomin redan utvecklas väl. Däremot förs 

vanligtvis inte några mer detaljerade resonemang kring vad konsekvenserna faktiskt 
skulle bli om politiken lades om i en annan riktning. Vad som i synnerhet ofta saknas, 
men som jag menar är helt centralt, är en diskussion om varför fördelarna med 
inflationsmålet inte längre skulle gälla och vad konsekvenserna skulle bli om 
Riksbanken övergav det. 

Efter att ha diskuterat debatten om penningpolitiken tänkte jag avsluta med att blicka 
framåt och problematisera kring penningpolitikens möjligheter framöver. Här tar jag 
framför allt upp ett scenario där penningpolitiken inte görs mer expansiv trots att det 
tar längre tid att nå inflationsmålet. 

I Sverige har styrräntan varit negativ sedan februari 2015. Man kan knappast påstå att 
det har varit en okontroversiell politik. Man kan dela upp kritiken i två typer. De 

framförs ofta samtidigt och är svåra att särskilja, men jag tycker att det finns en poäng 
att försöka hålla isär argumenten. Den ena sortens kritik riktar in sig på att negativ 
styrränta i sig är något onaturligt och osunt. Den andra menar att negativ styrränta är 
en felaktig politik i det nuvarande ekonomiska läget. Låt mig diskutera dessa 
argument i tur och ordning. 

Negativ styrränta onaturligt och osunt i sig? 

Om negativ styrränta är onaturligt och osunt kan man tvista om, men man kan i varje 
fall slå fast att det är något mycket ovanligt. Det gäller inte bara styrräntor utan 

nominella räntor i största allmänhet. Före 2015 hade vi i Sverige aldrig haft negativ 
nominell ränta. Däremot har negativa reala räntor, det vill säga nominella räntor 
korrigerade för inflationen, förekommit då och då. Den korta realräntan har varit 
negativ i Sverige i stort sett oavbrutet sedan 2009. Blickar vi längre tillbaka i tiden har 
negativa realräntor inte heller varit alltför ovanliga (se diagram 3).  

Visst kan man tycka att det är ganska onaturligt att behöva betala för att låna ut 
pengar till någon, och att få betalt för att låna. Men eftersom det vanligtvis är vår 
köpkraft vi bekymrar oss om är det, när man reflekterar över det, inte uppenbart 
varför det skulle vara mer onaturligt med en negativ nominell ränta än en negativ real 
ränta. Om man lånar ut pengar kommer man i båda fallen att kunna konsumera 
mindre när man fått tillbaka det man lånat ut, räntan inkluderad. I fallet med negativ 

realränta beror detta på att inflationen överstiger den ränta man får, och man kan 
därför inte köpa lika mycket för den summa man får av låntagaren. Om i stället den 
nominella räntan är negativ så skrivs så att säga den negativa avkastningen redan från 
början in i kontraktet, och kanske är det just detta som många upplever strida mot 
normala sociala och ekonomiska konventioner. Men sett i rena köpkraftstermer är 

                                                                 
2 Även Danmarks Nationalbank, den Europeiska Centralbanken, Bank of Japan och Schweiziska centralbanken har 
negativ styrränta (en lista på centralbankers styrräntor finns på centralbanknews.info). Det är värt att notera att 
så mycket som nästan en fjärdedel av global BNP produceras i länder där styrräntan för närvarande är negativ.  
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negativ nominell ränta på så sätt egentligen inte något speciellt, i varje fall inte mer 
speciellt än negativ real ränta. 

Allmänna ränteläget lågt men inte negativt 

Att reporäntan är negativ betyder dessutom inte att det allmänna ränteläget i Sverige 
är negativt. Reporäntan är en mycket speciell kort ränta som enbart Riksbankens 

penningpolitiska motparter möter, bland annat de stora bankerna. När reporäntan är 
negativ betalar bankerna ränta till Riksbanken, eftersom banksystemet som helhet 
har ett överskott i likviditet som måste placeras hos Riksbanken. Även de korta 
interbankräntorna, det vill säga ränta på lån mellan banker, och en del statsräntor har 
följt med under noll. Däremot har bankerna inte infört negativ inlåningsränta för 
hushåll och de flesta företag. Det är bara ett fåtal aktörer, främst andra finansiella 
institut, större företag och några kommuner, som har fått en negativ inlåningsränta 
och dessa kan i vissa fall också låna till negativ ränta. Företag har tvingats lägga ned 
vissa resurser på att undvika negativ avkastning på sina kassor, men de förefaller ha 
lyckats relativt väl med detta. Sänkningen av reporäntan under noll har alltså 
sammantaget bidragit till att pressa ned ränteläget, men inte gjort att ränteläget för 

gemene man har blivit negativt. 

God lönsamhet hos bankerna och få tecken på dämpad efterfrågan 

En annan farhåga har varit att negativa räntor minskar bankernas lönsamhet, vilket 
skulle kunna leda till högre utlåningsräntor och ett lägre utbud av krediter. Skälet 
skulle vara att bankernas inlåningsmarginal, det vill säga skillnaden mellan räntan på 
in- och utlåning, skulle minska eftersom det är svårt att sänka inlåningsräntan under 
noll. Men svenska bankers lönsamhet har varit god under senare år, i synnerhet 
jämfört med bankerna i euroområdet (se diagram 4). Den negativa reporäntan har 

bidragit till att göra deras omfattande marknadsfinansiering billigare, samtidigt som 
utlåningsvolymerna har ökat. I lågräntemiljöer tenderar också avgifts‐ och 
provisionsintäkter att öka eftersom efterfrågan på bankernas kapitalförvaltning går 
upp då fler vill investera i till exempel fonder. Inte heller verkar det ha varit alltför 
svårt och kostsamt att anpassa IT-system för att kunna hantera negativa räntor. Den 
bedömning Riksbanken sammantaget gör är att de negativa räntorna har haft liten 
eller kanske till och med positiv effekt på bankernas lönsamhet.3 

Eftersom negativa nominella räntor är ett helt nytt fenomen är det ändå naturligt att 
de möts med skepsis och ger upphov till olika psykologiska reaktioner. En farhåga på 
det temat har varit att den negativa reporäntan ska uppfattas som en krissignal som 
ökar osäkerheten bland ekonomins aktörer. Jag tror att den här typen av reaktioner är 
något som man bör ta på allvar. Att det finns sådana reaktioner är ett skäl till att jag 

tar upp frågan här idag. Det man kan konstatera är att det än så länge finns få tecken 
på sjunkande efterfrågan till följd av oro hos hushåll och företag. Den inhemska 
efterfrågan har ju tvärtom varit den viktigaste drivkraften bakom den förbättrade 
konjunkturen i Sverige. Till bilden hör också att stämningsläget bland både hushåll och 
företag är gott enligt olika förtroendemätningar (se diagram 5). 

                                                                 
3 För en mer detaljerad genomgång, se fördjupningen "Hur påverkar låga och negativa räntor bankers 
lönsamhet?" i Penningpolitisk rapport april 2016. Riksbankens slutsatser på det här området delas av Turk 
(2016).  
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Det är i sammanhanget värt att nämna att det finns en ganska intensiv internationell 
diskussion om huruvida negativa styrräntor bör ingå i centralbankernas normala 
arsenal framöver, som ett vapen som bör kunna användas regelbundet när särskilt 
behov uppstår. En förespråkare för detta är Ben Bernanke, förre chefen för den 
amerikanska centralbanken Federal Reserve.4 Han menar att negativa styrräntor har 
många fördelar jämfört med att höja inflationsmålet, vilket också diskuteras som ett 
sätt att skapa större penningpolitiskt handlingsutrymme vid framtida lågkonjunkturer. 
Det kan vara bra att känna till att denna internationella diskussion finns, som en 

kontrast till den bild som ofta ges i den svenska debatten – att negativa styrräntor är 
ett isolerat och märkligt påhitt av Riksbanken och några andra centralbanker. 

Negativ styrränta fel politik i nuvarande ekonomiska läge? 

Den andra sortens kritik går, som jag konstaterade nyss, ut på att negativ ränta är en 
felaktig politik i nuvarande ekonomiska läge. En reflektion man kan göra här är att den 
kritiken egentligen handlar om att man tycker att reporäntan är alltför låg, inte 
specifikt om att den är negativ. 

Lågt globalt ränteläge beror inte på penningpolitiken 

Det finns skäl att till att börja med reflektera över varför räntan är så låg. En viktig 
observation är att det funnits en nedåtgående trend i de reala räntorna runt om i 
världen under ett par decennier (se diagram 6). Varför det varit så och varför det 
globala realränteläget idag är så lågt är inte helt klarlagt men i allmänna termer kan 
man säga att det beror på att viljan att spara länge varit större än viljan att investera  i 
världen. Av betydelse är också att den trendmässiga produktionsökningen har 
försämrats i många länder efter finanskrisen. Det är viktigt att inse att det globala 
ränteläget i dag alltså är så lågt på grund av faktorer som inte har med penningpolitik 

att göra. Den globala reala räntan är en viktig bestämningsfaktor för det långsiktiga 
realränteläget i varje enskilt land. Penningpolitiken måste hela tiden förhålla sig till 
denna långsiktiga reala ränta. Enkelt uttryckt, om penningpolitiken ger upphov till 
räntor som understiger den långsiktiga reala räntan är politiken expansiv. På 
motsvarande sätt är politiken åtstramande om räntorna överstiger den långsiktiga 
reala ränta. Men penningpolitiken kan varken påverka eller varaktigt avvika från den 
långsiktiga reala räntan.5  

De här aspekterna är viktiga för bland annat den diskussion som ibland förs om olika 
negativa sidoeffekter av den mycket expansiva penningpolitiken. Ett resonemang går 
ut på att den låga räntan utgör en fara för pensionerna genom att avkastningen på 
pensionssparandet blir lågt. Men när det handlar om pensioner är det förstås främst 
den långsiktiga avkastningen som är viktig. Då är det den långsiktiga reala räntan som 

är den mest relevanta variabeln. Lösningen på problemet är alltså inte att 
centralbankerna höjer sina styrräntor, än mindre att Riksbanken ensam gör det. För 
att varaktigt höja ränteläget måste man genomföra strukturella åtgärder som höjer 
den långsiktiga reala räntan. Men detta är dessvärre inte särskilt lätt.    

Med rimliga uppskattningar av den långsiktiga reala räntan har Riksbankens 
penningpolitik under senare tid varit klart expansiv. Anledningen till att Riksbanken 

                                                                 
4 Bernanke (2016). Rogoff (2016) resonerar i liknande termer. 
5 Se till exempel Rachel och Smith (2015) för en utförligare diskussion och kvantitativa uppskattningar av den 
globala reala jämviktsräntan. 
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bedrivit den politiken är att inflationen under lång tid legat under målet och att de 
långsiktiga inflationsförväntningarna fallit till oroväckande låga nivåer. Kring årsskiftet 
2014-15 var situationen riktigt allvarlig. Då hade förväntningarna på inflationen om 
fem år fallit en bra bit under målet och det fanns en tendens till acceleration i 
nedgången (se diagram 7). Riksbanken bedömde därför att det var nödvändigt att 
bedriva en mycket expansiv politik för att värna förtroendet för inflationsmålet. 

Goda skäl att bevara förtroendet för inflationsmålet  

Det finns goda skäl att värna detta förtroende. När ekonomins aktörer har en 
gemensam bild av hur priserna kommer att utvecklas i framtiden blir det lättare att 
planera långsiktigt. Inflationsmålet bidrar till att koordinera förväntningarna i 
ekonomin och lägger då grunden för en välfungerande pris- och lönebildning. Så som 
jag ser det är den ordning och reda i lönebildningen som vi har nu för tiden kanske 
inflationsmålets största förtjänst. Under 1970- och 80-talen var lönebildningen en 
ständig källa till störningar i svensk ekonomi. Det skapade stor osäkerhet för många 
företag. Man blev tvungen att hantera kostnadsproblem och försämrad 
konkurrenskraft genom återkommande devalveringar av kronan. Situationen var 

sammantaget ohållbar och ledde så småningom fram till en omfattande ekonomisk 
kris i början av 1990-talet. 

En viktig insikt är att ett trovärdigt inflationsmål kan skapa en god självförstärkande 
cirkel. Om förväntningarna ligger i linje med inflationsmålet, och om pris- och 
lönebildningen anpassas till dessa förväntningar, kommer även den faktiska 
prisutvecklingen att bli förenlig med inflationsmålet. Om förväntningarna å andra 
sidan skulle fastna på exempelvis en för låg nivå får man i stället en negativ 
självförstärkande effekt, som gör att centralbanken måste kämpa betydligt hårdare 
för att nå inflationsmålet. Detta understryker betydelsen av att agera kraftfullt och 
bestämt när framför allt mer långsiktiga inflationsförväntningar börjar avvika ganska 
mycket från den målsatta inflationsnivån. 

Det finns också goda skäl till att målet är 2 procent och inte lägre. Det kanske 
viktigaste är att det bör finnas tillräckligt utrymme att sänka styrräntan i framtiden om 
inflationen blir låg eller om konjunkturen sviktar. Med ett lägre inflationsmål skulle 
man att slå i räntans nedre gräns oftare och under längre perioder. Det är därför det 
för närvarande finns en internationell debatt om huruvida centralbankernas 
inflationsmål borde höjas.6 En randanmärkning här är att många som i den svenska 
debatten är kritiska till negativa styrräntor paradoxalt nog ofta också är kritiska till 
höjda inflationsmål, och till och med förespråkare för sänkta inflationsmål. Men med 
oförändrade eller sänkta inflationsmål blir det ännu viktigare att styrräntan då och då 
kan sänkas under noll.  

Ett ytterligare skäl som jag tror att man inte bör underskatta är att lönebildningen kan 

försämras när den genomsnittliga inflationen är alltför låg. Anledningen är att det i 
praktiken har visat sig svårt att sänka nominella löner. Om inflationen är låg och de 
nominella lönerna inte kan sänkas blir det svårt att anpassa reallönerna mellan 
individerna i ett företag och mellan olika branscher. I förlängningen kan detta 
medföra både högre arbetslöshet och en sämre produktivitetsutveckling i ekonomin. 
Med en viss underliggande inflation i ekonomin mildras dessa problem. 

                                                                 
6 Se till exempel Blanchard med flera (2010), Ball (2014) och Rosengren (2015). 
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Underskattning av betydelsen av penningpolitiken och växelkursens 

utveckling 

Ett problem när man dömer ut penningpolitiken med hänvisningar till det nuvarande 
ekonomiska läget är att man inte tar hänsyn till att dagens starka svenska ekonomi 
förstås i hög grad beror på den penningpolitik som har bedrivits. Det är lite som att ta 
medicin i samband med en sjukdom och sedan när man väl blivit botad dra slutsatsen 
att det var onödigt att ta medicinen.  

På den här punkten tycker jag att händelserna under våren 2015 är mycket 
illustrativa. I januari hade ECB annonserat att man avsåg att under det dryga närmaste 
året köpa värdepapper för motsvarande 10 000 miljarder svenska kronor (ca 2,5 

gånger svensk BNP). Det är givetvis en högst betydande intervention. Inom loppet av 
bara några få veckor förstärktes kronans växelkurs kraftigt mot euron, från nästan 
9,65 kronor per euro till strax över 9,10 kronor per euro. Detta var i sig en stor 
förstärkning på nästan 6 procent men den riktiga faran var att det skulle ha kunnat bli 
mycket värre. Under 2014 fram till våren 2015 hade den amerikanska dollarn och det 
brittiska pundet förstärkts med mellan 15 och 25 procent mot euron. På marknaden 
var man överens om att skillnader i penningpolitiken var avgörande för de olika 
utvecklingsvägarna som dessa valutor och den svenska kronan uppvisade mot euron. 
Om den svenska kronan i det läget hade, så att säga, ”apprecierat ikapp” dollarn och 
pundet så hade den sammanlagda förstärkningen legat kring 30 procent. Det hade 
inneburit en mycket allvarlig försämring av den svenska exportindustrins 

konkurrenskraft och helt och hållet ändrat spelplanen för svensk ekonomi (se diagram 
8). Någon tillväxt i närheten av 4 procent hade det då definitivt inte varit tal om under 
2015. 

Min egen uppfattning är att risken som den svenska ekonomin vid den här tiden var 
utsatt för är kraftigt underskattad av många debattörer. De verkar anta att den starka 
utvecklingen under 2015 hade inträffat mer eller mindre oberoende av 
penningpolitiken och kronkursens utveckling. Att Riksbanken i februari reagerade 
genom att införa en negativ reporänta och börja köpa statsobligationer anses inte ha 
spelat någon större roll. Det är förvisso möjligt att utvecklingen inte skulle ha blivit 
fullt så dålig som jag nyss skisserade men att anta att penningpolitiken i princip var 
betydelselös tror jag är kraftigt missvisande. 

Jag tycker att det dessutom finns skäl att påminna om ett förhållande som ofta 
tenderar att glömmas bort. Av debatten kan man ibland få intrycket att den svenska 
ekonomin befinner sig i ett läge med närmast överhettning sedan en tid tillbaka. Men 
faktum är att vi enligt de flesta empiriska skattningsmetoderna först ganska nyligen 
åter nådde upp till ett resursutnyttjande som kan beskrivas som normalt. Även om 
dessa skattningar är osäkra så talar mycket för att svensk ekonomi i flera år efter 
finanskrisen producerat under snarare än över sin långsiktiga förmåga. 

Förtroendet för inflationsmålet inte viktigt eller möjligt att upprätthålla 

även med annan politik?  

En sak som sällan görs, men som jag menar är mycket viktigt, är att dra ut de praktiska 
konsekvenserna av den här kritiken. Det är förstås lätt att hålla med om att om 
Riksbanken inte hade behövt försvara förtroendet för inflationsmålet så skulle 
penningpolitiken inte behöva vara lika expansiv och reporäntan måhända inte 
negativ. Man borde därför kunna dra slutsatsen att de som menar att 
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penningpolitiken är felaktig utgår från att ett av följande två påståenden gäller: 
Endera är förtroendet för inflationsmålet inte så viktigt, eller i varje fall mindre viktigt 
än annat, eller så skulle Riksbanken ha kunnat bedriva en mindre expansiv politik utan 
att förtroendet för inflationsmålet för den skull hade varit hotat. 

Kritiken är sällan tydlig med vilket av påståendena den baseras på, men min tolkning 
är att det mesta av den grundas på det första påståendet – att det inte är så viktigt att 
bevara förtroendet för inflationsmålet. Detta utvecklas dock tyvärr sällan i några mer 
detaljerade resonemang. Överlag tenderar kritiken i stället att stanna vid att 

penningpolitiken har varit felaktig, medan reflektioner om värdet av ett trovärdigt 
inflationsmål – och i synnerhet om varför fördelarna med det rådande målet inte 
längre skulle gälla – nästan genomgående saknas. 

I grunden handlar kritiken om inflationsmålets vara eller inte vara  

När man tänker närmare på det är kritiken faktiskt ganska anmärkningsvärd. I klartext 
innebär den att även när förtroendet för inflationsmålet börjar svikta ganska tydligt 
ska Riksbanken inte göra vad den kan för att upprätthålla det. I den meningen kan 
man argumentera för att diskussionen i grunden faktiskt handlar om inflationsmålets, 

och kanske till och med inflationsmålspolitikens, vara eller inte vara, även om det 
sällan framställs på detta sätt. 

Jag kan bara komma på en tidigare parallell. Det var så långt tillbaka som under andra 
halvan av 1994, efter att Riksbanken hade beslutat att införa ett inflationsmål, men 
innan det hade trätt i kraft. Det skulle det göra först 1995. Skälet till fördröjningen 
mellan beslutet i januari 1993 och till dess målet skulle träda i kraft var att man ville 
låta den inflationsimpuls som uppstod när växelkursen släpptes i november 1992 
verka ut. 

Under sommaren 1994 började inflationen och inflationsförväntningarna att stiga. 7 De 
flesta bedömares prognoser pekade på att inflationen skulle komma att skjuta över 
målet med bred marginal och olika indikatorer visade att den långsiktigt förväntade 

inflationen, som aldrig nått ned till 2 procent, nu låg över 4 procent. 
Inflationsmålspolitiken ställdes därmed inför sitt första prov och Riksbanken började 
höja räntan. Trots att detta vara en helt logisk åtgärd i den rådande situationen mötte 
den stark kritik från vissa håll i samhället. Ett antal ledamöter i det i huvudsak politiskt 
tillsatta riksbanksfullmäktige, som var den instans som då fattade de penningpolitiska 
besluten, reserverade sig. Somliga ansåg till och med att ränte- och penningpolitiken 
ledde Sverige mot ”ekonomiskt självmord”.8 Den viktigaste åtgärden, menade man, 
borde i stället vara att åstadkomma lägre realränta. Kritiken levde kvar ganska länge, 
men med stor sannolikhet var det vid den här tidpunkten helt nödvändigt att visa att 
inflationsmålet togs på allvar. 

Detta var alltså fram till nu den enda gången som jag kan påminna mig om att 

Riksbanken uppmanats att inte göra sitt bästa för att upprätthålla förtroendet för 
inflationsmålet. Kritiken då berodde nog mycket på att inflationsmålspolitiken var helt 
ny, inflationsmålet hade som sagt inte ens trätt i kraft. Det är inte lika lätt att idag, 
efter tjugo års positiv ekonomisk utveckling där inflationsmålet varit en hörnsten, se 
varför Riksbanken uppmanas att sänka ambitionsnivån. Kanske kan det bero just på 

                                                                 
7 Se Bäckström (2003) för en beskrivning av läget vid denna tidpunkt. 
8 Se LO (1994). Det bör tilläggas att LO ganska snart därefter ställde sig bakom inflationsmålet och har gjort så 
sedan dess.  
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att utvecklingen varit så positiv så länge att man upplever att förekomsten av ett 
trovärdigt nominellt ankare inte längre spelar så stor roll. Jag är övertygad om att det i 
så fall är en felbedömning. 

Svårt att se rimliga alternativ till den förda politiken 

Men hur är det med utvecklingen av hushållens skulder och bostadspriserna? Är inte 

den ett tillräckligt skäl att lägga om penningpolitiken? Riksbanken har ju tidigare 
använt räntan för att försöka dämpa uppgången i skulder och bostadspriser. Men, det 
skedde i ganska blygsam skala och – framför allt – under en period när förtroendet för 
inflationsmålet framstod som grundmurat.9 Under senare år har det däremot, som jag 
redan varit inne på, funnits tecken på att detta förtroende har börjat urholkas, vilket 
har ändrat förutsättningarna ganska drastiskt. Det har inte längre gått att göra både 
och, utan Riksbanken har tvingats välja.  

Jag menar att det har varit helt nödvändigt att i det läget prioritera förtroendet för 
inflationsmålet. Det handlar inte bara om att detta är Riksbankens främsta uppgift. 
Det är, menar jag, dessutom ganska uppenbart att problemen på bostadsmarknaden 
är djupare än att räntan för tillfället är låg. Bostadspriserna och hushållens skulder har 

stigit parallellt och nästan oavbrutet i tjugo års tid och under den tiden har räntan 
både varit relativt hög och mycket låg (se diagram 9). En annan observation som 
styrker påståendet att räntan inte spelar huvudrollen är att utvecklingen av 
bostadspriserna i Tyskland varit en helt annan än i Sverige, trots en ganska likartad 
penningpolitik (se diagram 10). 

Som jag ser det är det mot den här bakgrunden inte rimligt att förespråka att 
Riksbanken ska offra sin huvuduppgift – att upprätthålla förtroendet för 
inflationsmålet – för att kanske åstadkomma en lättnad när det gäller bostadspriser 
och skulder, som i vilket fall som helst endast blir tillfällig om inga andra åtgärder 
vidtas. Om vi ska få en långsiktigt hållbar utveckling i svensk ekonomi behöver 
riskerna på bostad- och kreditmarknaderna hanteras med riktade åtgärder inom 

bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. Allt annat skulle vara en mycket 
märklig och i längden ohållbar rollfördelning i den ekonomiska politiken.  

Hade förtroendet för inflationsmålet kunnat upprätthållas med mindre 

expansiv politik? 

Som jag noterade menar sannolikt en del bedömare att inflationsmålet är viktigt att 
försvara, men att detta hade kunnat göras även med en mindre expansiv politik, där 

reporäntan inte hade behövt sänkas under noll.  

Det här är en ståndpunkt som jag har större förståelse för. Det finns dock en del som 
talar emot den. Med den expansiva politik som Riksbanken bedrivit har inflationen 
visserligen vänt uppåt och de långsiktiga inflationsförväntningarna ligger återigen på 
eller mycket nära 2 procent (se diagram 11). Men uppgången i inflationen har varit 
ryckig och skör och det finns vissa tecken på att den har bromsat in de senaste 
månaderna. Uppgången har dessutom i ganska stor utsträckning byggt på att kronan 
varit relativt svag och förutsätter, för att den ska vara hållbar, att kronan inte heller 
kommer att stärkas alltför snabbt framöver. Det är högst sannolikt att utvecklingen 
hade sett ganska annorlunda ut med en högre reporänta. Och i det sammanhanget 

                                                                 
9 Se till exempel Jansson (2014). 
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ska betydelsen av en reporänta som bara är en halv procentenhet högre inte 
underskattas. Det är inte särskilt svårt att tänka sig ett scenario där kronan i så fall 
hade stärkts, eventuellt ganska mycket, konjunkturuppgången hade mattats av och 
inflationen och inflationsförväntningarna hade vänt nedåt igen.  

Det här relaterar till en annan typ av kritik som säger att de negativa räntorna inte har 
haft någon effekt eller till och med har motverkat sitt syfte. Grunden för den kritiken 
tycks vara det faktum att inflationen inte nått upp till målet trots att reporäntan har 
varit negativ. Det stämmer givetvis, men den fråga man måste ställa sig är hur 

utvecklingen blivit om Riksbanken inte hade sänkt räntan så mycket som den gjort. 
Det kan vi förstås aldrig veta med säkerhet, men det är svårt att se några övertygande 
skäl till att inflationen skulle ha varit densamma som den faktiskt blivit, eller till och 
med högre, om reporäntan hade stannat vid noll.  Och jag vill i sammanhanget 
påminna om de risker för en mycket kraftig kronförstärkning som det var nödvändigt 
att hantera under våren 2015. 

Oklar argumentation kring växelkurs och välfärd   

Innan jag fortsätter vill jag säga något om en typ av kritik som varit vanlig den allra 

senaste tiden. Den tycks bygga på uppfattningen att växelkursen kan ses som ett mått 
på välfärd och går ut på att ”svenskarna blir fattigare” när kronan är svag, och vice 
versa. Eftersom Riksbankens expansiva penningpolitik antas vara en viktig förklaring 
till den svaga kronan förmodas Riksbanken därmed också bidra till denna ökade 
fattigdom. Detta tas sedan som intäkt för att penningpolitiken är felaktig. 

Jag har lite svårt att förstå det sättet att koppla ihop växelkurs och välfärd. En svag 
krona tenderar visserligen att öka priserna på det vi importerar. Men importerade 
produkter ingår i den representativa konsumtionskorg som inflationen mäts genom. 
Och problemet idag är inte att inflationen är hög, snarare tvärtom. Det är alltså inte så 
att den svaga kronan äter stora hål i vår dagliga konsumtion.  

För gemene man märks en svag krona mest genom att det blir dyrare att resa 

utomlands. Detta är förstås tråkigt, men det känns ändå ganska långsökt att jämställa 
detta med minskad välfärd eller ökad fattigdom. Andra sidan av myntet är förstås att 
svenska företag har lättare att exportera och har möjlighet att anställa fler. Ett mer 
etablerat mått på välfärd är BNP eller BNP per capita, eller konsumtion eller 
konsumtion per capita. 

Negativa styrräntor ingen universallösning  

Låt mig innan jag går vidare sammanfattningsvis konstatera att den negativa 
reporäntan på det hela taget har gett de väntade effekterna. Den har med största 
sannolikhet bidragit till att inflationen blivit högre än vad den annars skulle ha varit 

och de farhågor som funnits om vad som skulle kunna hända när reporäntan 
passerade nollstrecket har åtminstone hittills inte besannats.  

Detta sagt vill jag poängtera att jag inte ser negativa styrräntor som någon 
universallösning på de problem som penningpolitiken stött på under senare år, i en 
miljö där den globala reala räntan är mycket låg. Det finns visserligen en internationell 
diskussion, mest på det akademiska planet, om att penningpolitiken skulle bli mer 
effektiv om centralbankernas styrräntor skulle kunna göras kraftigt negativa – om den 
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nedre gränsen i princip kunde elimineras helt och hållet.10 Men jag tror inte att det är 
en praktiskt framkomlig väg. Negativa styrräntor bemöts redan nu med skepsis och 
det är lätt att föreställa sig hur opinionen skulle bli om de sänktes så mycket att 
allmänhetens inlåningsräntor skulle följa med under nollstrecket – eller om man 
rentav med olika lösningar med elektroniska pengar skulle tvinga människor att ”få 
betala för att spara”.11 

Jag tror definitivt att det alltjämt finns utrymme att sänka reporäntan ytterligare en 
del om det skulle behövas. Men man kan inte blunda för att det utrymmet är 

begränsat. Ytterligare köp av värdepapper kan förstås också göras, men även där är 
det rimligt att anta att de positiva effekterna förr eller senare kommer att avta och 
komplikationerna gradvis öka.  

Jag vill understryka, för att undvika alla missuppfattningar, att jag fortfarande räknar 
med att inflationen kommer att utvecklas på det sätt Riksbanken prognostiserat och 
nå 2 procent klart inom den nuvarande prognosperioden. Men det är ändå viktigt och 
nödvändigt att problematisera seriöst kring alternativa scenarier.  

Beredskap för att målet kan ta längre tid att nå… 

Tanken med den senaste tidens politik har varit att inte låta växelkursen stärkas alltför 
snabbt och på så sätt hålla uppe inflationen till dess att konjunkturen tar över som 
drivkraft. Planen har alltså inte varit att, så att säga, permanent försöka kämpa emot 
fundamenta.12 Detta har så här långt fungerat relativt väl, men vi börjar nu närma oss 
det kritiska läge där konjunkturen ska ta över stafettpinnen. Det går inte att komma 
ifrån att utvecklingen för inflationen har varit en aning oroande den allra senaste 
tiden. Det är nu mest i KPI som det syns en tydlig uppgång. Den mer underliggande 
inflationen mätt med KPIF exklusive energipriser har under året utvecklats mer eller 
mindre sidledes eller till och med uppvisat en tendens att minska något. Kommande 
månaders inflationssiffror blir mycket viktiga. 

Förutsättningarna för att konjunkturen ganska snart ska kunna ta över som den 

huvudsakliga drivkraften för inflationen är ändå goda, med tanke på den positiva 
realekonomiska utveckling vi ser. Men det finns också skäl att ta med i beräkningen 
att överlämnandet av stafettpinnen kanske inte går så smidigt som vi hoppas och tror. 
En anledning skulle kunna vara att den svenska konjunkturen som sådan inte 
fortsätter att utvecklas lika gynnsamt som vi räknar med. En annan skulle kunna vara 
att de krafter som idag dämpar inflationen i Sverige och andra länder är starkare och 
mer uthålliga än förväntat – att inflationsbenägenheten sjunkit, åtminstone tillfälligt.    

Första steget blir då sannolikt att göra penningpolitiken mer expansiv. Men som jag 
konstaterade börjar det penningpolitiska utrymmet att bli allt mer begränsat. Det går 
inte att kvantitativt precisera när det utrymmet är uttömt, men någonstans finns en 
sådan gräns. Det kan inte uteslutas att vi förr eller senare når ett läge där vi bedömer 

att det inte längre är möjligt eller önskvärt att göra politiken ännu mer expansiv. Om 
vi skulle hamna i ett sådant läge – och jag säger om – kan följden bli att vi måste 
acceptera att det tar längre tid än vi önskar att nå inflationsmålet.  

                                                                 
10 Se till exempel Goodfriend (2016). 
11 För en mer detaljerad diskussion av problemen med kraftigt negativa styrräntor, se Alsterlind med flera (2015) 
och Nessén (2016). 
12 Jag är för egen del dock inte övertygad om att fundamenta i dagsläget behöver leda till en påtaglig förstärkning 
av kronkursen i reala termer, se Riksbankens penningpolitiska protokoll i september och oktober. 
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Jag vill understryka att det i ett sådant hypotetiskt fall inte skulle handla om att vi på 
något sätt ”ger upp inflationsmålet”. De fördelar med ett inflationsmål på 2 procent 
som jag gick igenom nyss skulle givetvis fortfarande gälla och vi skulle fortsätta att 
göra vårt bästa för att nå målet. Skillnaden skulle i stället vara att vi öppnar för 
möjligheten att det skulle kunna ta längre tid än vi tidigare har räknat med, utan att vi 
för den skull gör penningpolitiken mer expansiv. 

… men inriktningen på politiken skulle inte ändras  

Om vi skulle hamna i ett sådant läge innebär det inte att vi plötsligt skulle börja föra 
en helt annan politik och exempelvis höja räntan. Det skulle fortfarande finnas skäl att 
bedriva en så expansiv penningpolitik som möjligt för att det inte ska ta längre tid än 
nödvändigt att nå målet. En konsekvens skulle dock bli att Riksbankens 
kommunikation blir mycket central. Skadeverkningarna i ett läge där penningpolitiken 
inte kan göras mer expansiv, trots att inflationen förväntas ligga under målet ganska 
länge, blir mycket mindre om allmänheten kan övertygas om att målet inte har 
övergetts, utan att det enbart handlar om att det kommer att ta längre tid än normalt 
att nå det. Att tydliggöra detta skulle vara en svår men förhoppningsvis inte omöjlig 

uppgift.  

Här är det viktigt att inse att inflationen kan kontrolleras av centralbankerna på lång 
sikt. Inflationen är ytterst, som det brukar heta, ett monetärt fenomen och bestäms 
av hur expansiv penningpolitiken i genomsnitt är (se diagram 12). Digitalisering, 
globalisering och andra strukturella förändringar kan pressa ned inflationen under 
perioder. Och dessa perioder kan mycket väl vara ganska långa. Men effekterna av 
strukturella förändringar på inflationen varar inte för evigt. På lång sikt är det ändå 
penningpolitiken som bestämmer inflationstakten i ekonomin och ”rationella” 
långsiktiga inflationsförväntningar bör därför fortsatt vara i linje med centralbankens 
mål för prisutvecklingen. Om allmänheten har denna utgångspunkt blir de negativa 
konsekvenserna av att det tar längre tid att uppfylla inflationsmålet betydligt mindre 

allvarliga. 

Avslutande kommentarer 

Låt mig runda av. Mitt syfte här har varit att göra två saker. För det första har jag 
försökt ge perspektiv på den senaste tidens debatt om penningpolitiken. Jag har 
diskuterat den kritik som framförts mot politiken i allmänhet och mot den negativa 
reporäntan i synnerhet. Som bör ha framgått menar jag att kritiken har en del luckor.  

Som jag konstaterade tidigare är huvudargumentet ofta bara att penningpolitiken av 
olika skäl är felaktig. Det som jag tycker ofta saknas är en diskussion om varför 
fördelarna med inflationsmålet inte längre skulle gälla och vad konsekvenserna skulle 

bli om Riksbanken övergav det.  

Att debatten lämnar viktiga frågor obesvarade är inget nytt fenomen.  Vid mitten av 
1990-talet, när inflationsmålsregimen var relativt ny, menade Lars E. O. Svensson, då 
vetenskaplig rådgivare till Riksbanken och senare medlem i direktionen, att debatten 
ofta var ostrukturerad. Vid Nationalekonomiska föreningens förhandlingar i februari 
1996 efterlyste han att varje debattör skulle svara explicit eller implicit på följande 
frågor: 
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(i) Har man samma inflationsmål som Riksbanken, eller ett annat inflationsmål, eller 
ett annat mål över huvud taget? 

(ii) Har man samma prognos som Riksbanken eller gör man en annan bedömning? 

(iii) Vet man ett bättre sätt att uppnå målet?13 

Dessa frågor framstår som lika relevanta idag som för tjugo år sedan. 

För det andra har jag diskuterat hur man ska se på en situation där det tar längre tid 
för inflationen att nå målet, trots att Riksbanken gjort allt vad den kunnat för att så 
inte ska ske. Det är inte en situation som vi väntar oss att hamna i men som det ändå 

finns skäl att seriöst problematisera kring. Här menar jag att det, om ett sådant läge 
skulle uppstå, är av största vikt att tydligt kommunicera att inflationsmålet inte har 
övergetts, för att förhindra att de långsiktiga inflationsförväntningarna faller till en 
alltför låg nivå. Eftersom centralbanken på lång sikt bestämmer inflationen – 
inflationen är ett monetärt fenomen – finns det också goda skäl till att 
förväntningarna på den långsiktiga inflationstakten fortsätter att vara i linje med 
målet. Detta är viktigt för att bibehålla ordning och reda i pris- och lönebildningen, 
men också för att penningpolitiken ska kunna motverka framtida 
konjunkturnedgångar. Att förmedla detta är en svår men förhoppningsvis inte omöjlig 
uppgift. 
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Diagram 1. God BNP-utveckling i Sverige efter finanskrisen  

Index, 2007 kv 4 = 100

 

Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, Office for National Statistics och SCB 

Diagram 2. Inflationen föll tidigt i Sverige 

Årlig procentuell förändring 

 
Anm. KPI för USA och HIKP för övriga. 
Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat och SCB 
  



 

 
 

    15 [20] 
 

 

Diagram 3. Negativ realränta inget ovanligt 

Procent 

 
 
Anm. Real ränta beräknas från serier för nominell ränta och 
inflation/inflationsförväntningar. För nominell ränta används årsdata från "historisk 
monetär statistik” för 1900–1918, Riksbankens diskonto för 1919–1983 och därefter 

räntan på en tre månaders statsskuldsväxel. För inflation/inflationsförväntningar 
används årsdata från ”historisk monetär statistik” för 1900–1918, 
levnadskostnadsindex/KPI från SCB för 1919–1979 och därefter 
inflationsförväntningar hos hushållen på ett års sikt från Konjunkturinstitutet.  
Källor: Konjunkturinstitutet, SCB och Riksbanken 
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Diagram 4. God lönsamhet i svenska banker 

Avkastning på eget kapital, rullande fyra kvartal, procent 

 
Anm. Oviktat medelvärde. Den röda linjen avser ett urval av stora europeiska banker.  
Källor: Bankernas delårsrapporter och SNL Financial 

Diagram 5. Positivt stämningsläge hos hushåll och företag 

Index, medelvärde = 100, standardavvikelse = 10 

 
Källa: Konjunkturinstitutet 
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Diagram 6. Nedåtgående trend i globala realräntor 

Procent 

 
Anm. 10‐årsränta på reala statsobligationer i Sverige, Storbritannien och USA. Svenska 
realräntor är nollkupongsräntor interpolerade från obligationskurser med Nelson‐
Siegel‐metoden. 
Källor: Bank of England, Federal Reserve, Thomson Reuters och Riksbanken 

Diagram 7. Problematisk inflationsbild, framför allt 2014-15 

Årlig procentuell förändring 

Inflation   Inflationsförväntningar 

  

Anm. Inflationsförväntningar avser medelvärden för penningmarknadens aktörer.  
Källor: SCB och TNS Sifo Prospera 
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Diagram 8. Allvarligt läge våren 2015 

Växelkurser   Enhetsarbetskostnader 

 
 
Anm. ECB kommunicerar beslut om köp av värdepapper den 22 januari 2015 och 

inleder köpen den 9 mars 2015. Växelkurser, index, 1 januari 2014 = 100. 
Enhetsarbetskostnader i industrin, euro, index, 2011 = 100. Blå kvadrat indikerar 
effekt av att kronan apprecierar med 30 procent mot euron. 
Källor: ECB, Macrobond och Conference Board 

Diagram 9. Stigande trend i bostadspriser och skulder i tjugo års tid trots varierande 

reporänta  

Index, 2000 kv 1 = 100 

 
Anm. Reala huspriser beräknas från serier för nominella huspriser och KPIF.  
Källor: SCB och Riksbanken 
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Diagram 10. Betydligt långsammare ökning i bostadspriser i Tyskland trots ungefär 

samma penningpolitik  

Index, 2005 kv 1 = 100 respektive procent 

Bostadspriser   Korträntor 

 
 
Källor: BIS och OECD 

Diagram 11. Långsiktiga inflationsförväntningar åter nära målet 

Procent 

 
Anm. Inflationsförväntningar för penningmarknadens aktörer.  
Källa: TNS Sifo Prospera 
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Diagram 12. Penningpolitiken bestämmer inflationen på sikt – inflationen är ett 

”monetärt fenomen” 

Årlig procentuell förändring 

 
 
Anm. Penningmängden avser M3 och inflationen avser KPI. Kvadraterna visar 
genomsnitt för olika decennier. 
Källor: SCB och Riksbanken 
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