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Ovanliga åtgärder i ovanliga tider - 
erfarenheter av Riksbankens 
okonventionella penningpolitik∗ 

Så här strax efter ett årsskifte – och i synnerhet efter ett så pass händelserikt år 
som 2015 – kan det vara bra att blicka tillbaka och försöka dra några lärdomar 
av det gångna årets erfarenheter. Mitt fokus idag ligger därför på orsakerna till 
att Riksbanken under 2015 beträdde ny penningpolitisk mark. Dels genom att 
vi införde en negativ reporänta, dels genom att vi började köpa 
statsobligationer som ett komplement till räntesänkningar för att ytterligare 
öka efterfrågan i ekonomin och få upp inflationen. 

Inflationsmålet är värt att försvara. Det är därför vi har tagit till ovanliga 
åtgärder under ovanliga omständigheter och åtgärderna verkar ha bidragit till 
en god tillväxt och en stigande inflationstrend. Samtidigt finns det anledning 
att påminna om att det låga ränteläget skapar en farlig utveckling av bopriser 
och bolån. Jag tänker också komma med några preliminära reflektioner apropå 
den nyligen publicerade utvärderingen av Riksbankens penningpolitik. 

Varför är inflationsmålet så viktigt? 

För att förstå Riksbankens agerande behöver man förstå varför vi tycker att 
inflationsmålet är så viktigt. I Sverige införde vi inflationsmålet 1993 efter att vi 
tvingats överge den fasta växelkursregimen. Vi stödde oss då på 
forskningslitteraturen och på de goda exempel som erbjöds av föregångare 
som Kanada och Nya Zeeland.1 En väl genomförd inflationsmålspolitik gynnar 
den ekonomiska utvecklingen genom att göra inflationen lägre, mer stabil och 
mer förutsägbar. De svenska erfarenheterna av decennierna före och efter 
inflationsmålets införande ger en fingervisning om vad inflationsmålet betytt 
för utvecklingen av priser och löner – kraftiga svängningar under 1970- och 

∗ Jag vill tacka Carl-Johan Belfrage, Hanna Köhler och Cecilia Roos-Isaksson för hjälp med detta 
anförande. 
1 Det svenska inflationsmålet annonserades i januari 1993 och började gälla 1995. För en närmare 
genomgång av förhållandet till forskningslitteraturen och länder som tidigt infört inflationsmål, se Berg, 
C., ”Penningpolitik med inflationsmål – erfarenheter från 20 länder”, Penning- och valutapolitik 2005:1, 
Sveriges riksbank.  
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1980-talen, följdes av en mycket stabil utveckling efter att inflationsmålet 
införts (se Diagram 1). 

Diagram 1. Inflationsmålspolitiken har gjort inflationen lägre, mer stabil 
och mer förutsägbar 

 
Anm. Årlig procentuell förändring. 
Källor: SCB och Riksbanken 

 
Det här har gynnat den ekonomiska utvecklingen i Sverige. En mer förutsägbar 
prisutveckling gör nämligen låntagare och sparare mer trygga med hur 
inflationen kommer att utvecklas och skapar goda förutsättningar för 
ekonomiska beslut. Det sänker lånekostnaderna och gynnar därmed 
investeringar. Investeringar och nyanställningar underlättas av att företagen 
kan göra sig en någorlunda god bild av pris- och lönekostnadsökningarna 
under en investerings livslängd. Ju mindre osäkerhet om den framtida 
prisutvecklingen, desto lättare blir det också att enas om villkoren för olika 
kontrakt, inte minst de löneavtal som förhandlas fram av arbetsmarknadens 
parter. Sammantaget är det därmed inte orimligt att tänka sig att 
inflationsmålet bidragit till att vi haft en högre genomsnittlig tillväxt under de 
två decennier som gått sedan målet infördes jämfört med tiden innan. 

Viktigt att inflationsförväntningarna inte är för låga 

Det finns alltså mycket att vinna på att ha en låg, stabil och förutsägbar 
inflation. Men det är också viktigt att förväntningarna om inflationen i 
framtiden inte är för låga.  

En anledning är att inflation tillåter lönerna att utvecklas svagare på vissa 
områden utan att de nominella lönerna för den skull behöver sänkas. Det gör 
att man kan undvika arbetslöshet när förändringar sker som minskar 
efterfrågan på vissa typer av kunskaper, färdigheter och erfarenheter.  
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Men inflationsförväntningarna påverkar också kraften i Riksbankens främsta 
penningpolitiska vapen – reporäntan – och därmed Riksbankens förmåga att 
stabilisera den svenska ekonomin och leda den ur kriser.  

Det har att göra med hur inflationsförväntningarna påverkar reala räntor. På 
samma sätt som de siffror för BNP-tillväxten vi oftast diskuterar gäller den reala 
tillväxten, det vill säga tillväxten justerad för inflationen, så finns det nämligen 
anledning att inflationsjustera räntorna i ekonomin – i synnerhet för att avgöra 
hur mycket stimulans som penningpolitiken levererar. Det finns goda skäl att 
räkna bort inflationens effekt på skulder och sparande. Exempelvis blir ett lån 
till en investering mindre betungande att betala tillbaka ju mer priset på 
varorna man säljer har hunnit stiga under tiden. Och den som lånar ut har på 
motsvarande sätt anledning att ta hänsyn till hur mycket pengarna är värda när 
lånet väl betalas tillbaka. Ett annat sätt att uttrycka saken är att de som lånar 
och lånar ut måste tänka på hur mycket av det utlånade beloppet som de tror 
kommer att ”ätas upp” av inflationen. Den ekonomiskt betydelsefulla reala 
räntan är därför den vanliga nominella räntan med avdrag för förväntad 
inflation: 

Real ränta = nominell ränta – förväntad inflation 

Hur expansiv räntepolitiken är, det vill säga hur låg den reala räntenivån är, 
avgörs alltså både av den nominella räntenivån och av den förväntade 
inflationen. Det här betyder också att hur expansivt ränteläget kan göras inte 
bara bestäms av hur långt den nominella räntan kan sänkas, utan också av hur 
hög den förväntade inflationen är. Med en hög förväntad inflation kan den 
reala räntan göras mycket låg, men det betyder också att i takt med att 
inflationsförväntningarna sjunker så minskar utrymmet att sänka den reala 
räntan. 

Det faktum att inflationsförväntningarna var förankrade kring 2-procentsmålet 
gjorde att de låga nominella räntorna 2009 och 2010 (se Diagram 2) gav 
hushåll och företag mycket låga realräntor och underlättade återhämtningen i 
den svenska ekonomin. Med lägre inflationsförväntningar så hade samma 
räntepolitik inneburit en mindre kraftfull stimulans och därför förmodligen en 
lägre sysselsättning och en ännu lägre inflation under de senaste åren.  
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Diagram 2. Genomsnittlig bolåneränta och företagsränta samt reporänta 

 
Anm. MFI:s utlåning till hushåll för bostadsändamål och till icke-finansiella företag, nya lån och avtal, 
avser månadsdata. Reporänta avser dagsdata och datum för implementering. 
Källor: SCB och Riksbanken 

Inflationsförväntningarna är alltså av avgörande betydelse för hur pass 
expansiv penningpolitiken är och hur expansiv den kan göras när svensk 
ekonomi utsätts för nya svåra påfrestningar. Stimulansen från en riktigt låg 
realränta kan göra det möjligt att undvika mer utdragna lågränteperioder med 
de avigsidor i form av stigande skuldsättning och överdrivet risktagande som vi 
nu oroar oss för. Men om inflationsförväntningarna är för låga kanske inte ens 
lägsta möjliga reporänta räcker till för att pressa ned realräntan till en nivå som 
vore önskvärd. 

Sammanfattningsvis är det alltså till stor nytta för den svenska ekonomin om 
hushåll och företag, sparare och investerare, ser framför sig en framtida 
inflation på en lagom låg nivå och att deras bild är någorlunda samstämmig. 
Nyckeln till en sådan gemensam förankring av inflationsförväntningarna är att 
inflationsmålet på 2 procent upplevs som trovärdigt, det vill säga att alla 
aktörer räknar med att Riksbanken framöver kommer att hålla inflationen nära 
målet.  

Inflationsförväntningarna höll på att förlora sin förankring vid 
två procent 

En av de ovanliga omständigheter som rådde i början av 2015 var dessvärre att 
de långsiktiga inflationsförväntningarna höll på att förlora sin stabila förankring 
vid 2-procentsmålet. Det finns visserligen inga perfekta mått på 
inflationsförväntningar och det är inte uppenbart vems förväntningar som är 
viktigast men vi följer noga de enkätbaserade förväntningsmått som vi får från 
Prospera. Den nedgång i inflationsförväntningarna på 5 års sikt som skedde 
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fram till årsskiftet 2014-2015 var oroande (se Diagram 3). Prissättningen på 
obligationsmarknaden gav samma bild av sjunkande långsiktiga 
inflationsförväntningar.  

Diagram 3. Inflationsförväntningar 

 
Anm. Procent. Penningmarknadens aktörer. 
Källa: TNS Sifo Prospera 

Om det nu var så att man här och var hade börjat tvivla på 2-procentsmålet, så 
var det kanske inte så konstigt med tanke på att inflationen vid det här laget 
hade varit låg under en längre tid. Det fanns visserligen skäl att tro att det i alla 
fall delvis handlade om tillfälliga faktorer. Riksbankens egna analyser pekade 
mot förstärkningen av kronkursen mellan 2009 och 2013, den svaga 
konjunkturen i omvärlden, och fallande energipriser. Vi noterade också en 
ovanligt liten vilja hos företagen att höja sina priser, trots stigande kostnader. 
Tänkbara förklaringar till det var sjunkande inflationsförväntningar och den 
upplevelse av osäkerhet kring konjunkturutvecklingen som företagen förmedlat 
i våra företagsundersökningar.2  

Det här med att inflationen varit ovanligt låg de senaste åren är något vi har 
haft gemensamt med många andra länder. Detta kan ha förstärkt bilden av att 
det är krafter i rörelse som gör det omöjligt för Riksbanken att nå 
inflationsmålet. Inte minst globaliseringens och digitaliseringens effekter på 
kostnader och konkurrens har lyfts fram. Som min direktionskollega Martin 
Flodén poängterade i ett tal i höstas är det dock svårt att se varför detta skulle 
ha bestående effekter på själva inflationstakten och varför de inte har stått i 
vägen för en högre inflation i länder som Norge, Kanada och Australien.3 

2 Se exempelvis Andersson, B., Corbo, V. och Löf, M., ”Varför har inflationen varit så låg?”, Penning- och 
valutapolitik 2015:3, Sveriges riksbank. 
3 ”Sverige behöver sitt inflationsmål”, publicerat 2015-10-13. 
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Dessutom var de här faktorerna aktuella när Sverige hade en högre inflation för 
bara några år sedan. 

Oavsett vad som än låg bakom så vore det mycket olyckligt om de långsiktiga 
inflationsförväntningarna skulle släppa sin förankring vid inflationsmålet. Vi 
skulle då börja förlora det vi vunnit med inflationsmålet.  

Inflationsutsikterna påverkas av utvecklingen i omvärlden 

Samtidigt hade den europeiska centralbanken ECB i början av 2015 aviserat 
obligationsköp på 60 miljarder euro per månad för att göra sin penningpolitik 
mer expansiv. De här åtgärderna kommer visserligen så småningom att få 
positiva effekter på svensk inflation i takt med att de ger välkommen stimulans 
åt en viktig svensk exportmarknad. Men genom att försvaga euron riskerade 
ECB:s åtgärder att pressa priserna på en väsentlig del av den svenska importen 
på kort sikt. 

Dessutom hade oljepriset sjunkit kraftigt under 2014 och fortsatte att falla 
under 2015. Den internationella oljeprisutvecklingen påverkar den svenska 
inflationen direkt via priset på eldningsolja och inte minst bensinpriset. Den 
kan också med tiden få effekter på andra priser eftersom den påverkar 
företagens energi- och transportkostnader. Ett oljeprisfall har visserligen i 
normala fall en kortvarig effekt på själva inflationssiffrorna. Men eftersom just 
bensinpriset är så pass synligt för många kan det ha en oproportionerligt stor 
inverkan på hur inflationen uppfattas och därmed möjligen också på 
inflationsförväntningarna.  

Vi har också haft ett år präglat av stora mått av osäkerhet kring den allmänna 
omvärldsutvecklingen. Greklands euromedlemskap och kanske därmed hela 
eurosamarbetet var stundtals på fallrepet. Konflikten i Ukraina och 
sanktionerna mot Ryssland fick följdverkningar för den ryska ekonomin men 
skapade också en oro för den politiska och ekonomiska utvecklingen i övriga 
Öst- och Centraleuropa. Vi såg en drastiskt minskad efterfrågan från de senaste 
årens globala tillväxtmotor Kina. Det gav nytt bränsle åt farhågor om en 
förestående hårdlandning av ekonomin där. De svåra konflikterna i 
Mellanöstern började göra sig alltmer påminda genom en kraftig ökning i 
antalet människor som sökte skydd i Europa. De möjliga effekterna av att 
centralbanker agerar i otakt – efter ett antal år av krispolitik – skapade också en 
del oro. 

Det råder alltid osäkerhet men mitt intryck är ändå att den var ovanligt stor 
under det gångna året. Osäkerhet kan i sig ställa till med bekymmer eftersom 
den kan få hushåll och företag att avvakta med konsumtion och investeringar, 
och minska företagens vilja att höja sina priser. Allt annat lika talar en högre 
grad av osäkerhet därför för en mer expansiv penningpolitik. Dessutom innebär 
en större osäkerhet kring omvärldsutvecklingen också en större risk att den 
svenska ekonomin utsätts för ett så pass stort negativt tryck att vi hamnar i en 
riktigt besvärlig situation med varaktigt fallande priser och sysselsättning. 
Viljan att öka avståndet till en sådan situation kan i sig tala för en mer expansiv 
penningpolitik. 

    6 [13] 
 



 

 
 

En mer expansiv penningpolitik 

I början av 2015 befann vi oss således i ett ovanligt läge med en rad 
omständigheter som talade för att penningpolitiken behövde bli mer expansiv: 
det sjunkande förtroendet för inflationsmålet, ECB:s euroförsvagande åtgärder, 
risken att oljeprisfallen skulle sätta ytterligare press på 
inflationsförväntningarna och en förhöjd osäkerhet om omvärldsutvecklingen. 

Det fanns därför ett behov av att stärka förtroendet för inflationsmålet med 
hjälp av tydliga signaler om Riksbankens förmåga och vilja att under ordnade 
former föra inflationen tillbaka till 2-procentsmålet. Vi behövde klargöra och i 
handling visa att penningpolitiken hade mer att ge. 

Reporäntan låg redan på historiskt låga noll procent och även de räntor vi 
ibland kallar sluträntorna – alltså de som faktiskt betalas av hushåll och företag 
– var nere på historiskt låga nivåer. Men räntorna behövde alltså bli ännu lägre 
och vi behövde motverka en alltför snabb förstärkning av kronan. 

Negativ ränta? 

Den mest uppenbara åtgärden var att sänka reporäntan ytterligare, alltså göra 
den negativ – att införa vad som i dagligt tal börjat kallas minusränta. När vi 
sänkte räntan ned till noll procent så kunde vi inte observera några större 
problem. Men att göra räntan negativ, att helt enkelt tvinga banker – och i 
förlängningen kanske deras kunder – att betala för att ha pengar på ett konto, 
skulle det verkligen kunna slå igenom på sluträntorna till hushåll och företag 
och skulle det i så fall kunna ske utan att ställa till med problem någonstans i 
systemet? En invändning mot negativa räntor är att människor skulle välja 
alternativet att ha kontanter i madrassen. Eftersom det skulle vara trassligt och 
inte helt riskfritt så kan man tänka sig att de flesta skulle avvakta med 
madrassförvaringen så länge räntan bara var lite negativ, men det är förstås 
svårt att få klarhet i exakt var gränsen går. Om bankerna inte var villiga att 
introducera negativa inlåningsräntor, skulle de då försöka bibehålla sin 
intjäning genom att inte heller sänka sina utlåningsräntor om reporäntan 
sänktes till under noll procent? Det fanns vissa, om än ganska kortvariga, 
internationella erfarenheter från negativa räntor att gå på – från euroområdet, 
Danmark och Schweiz – men hur skulle det svenska systemet reagera?  

Köpa statsobligationer? 

En annan åtgärd med potential att pressa ned räntor och motverka en alltför 
snabb förstärkning av kronan var att köpa svenska statsobligationer. Här fanns 
betydligt mer omfattande historiska och internationella erfarenheter än av 
minusränta.  

De obligationsköp som gjorts av ett antal centralbanker i efterdyningarna av 
den globala finanskrisen har syftat till att pressa ned räntorna på längre 
löptider. Enkelt uttryckt är tanken att om centralbanken köper upp en del av de 
tillgängliga räntebärande värdepapperen så tvingas de som vill ha sådana i sina 
portföljer att konkurrera om ett mindre utbud. Det driver upp priserna på 
räntebärande värdepapper så att räntorna sjunker. 

Bedömningarna av vad centralbankers obligationsköp fått för effekt varierar 
förstås mellan olika analyser, men mycket tyder på att de stora centralbankerna 
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Federal Reserve, ECB och Bank of England åtminstone i någon mån lyckats 
pressa ned längre räntor och försvaga sina växelkurser.4 Men det har givetvis 
funnits en osäkerhet om hur effekterna skulle komma att se ut i det svenska 
fallet. Det har också funnits risker att ta hänsyn till, exempelvis att den svenska 
obligationsmarknaden skulle börja fungera sämre om Riksbanken köpte upp en 
stor del av utbudet.  

Andra åtgärder finns också på menyn. En sådan är att låna ut till företag via 
bankerna för att på så sätt minska skillnaderna mellan sluträntorna till företag 
och räntorna på statspapper med motsvarande löptider. En annan möjlig 
åtgärd, motiverad av kronkursens stora betydelse för inflationsutvecklingen, är 
att göra valutainterventioner. 

En försiktig kombination av minusränta och obligationsköp 

Hur har vi då valt att agera och vad är resultatet så här långt? Vi har hittills 
hållit oss till förändringar av reporäntan och reporäntebanan och köp av 
statsobligationer. Eftersom det inte varit helt säkert hur de skulle fungera i 
praktiken så har det funnits anledning att gå försiktigt fram. För att den 
sammantagna effekten ändå skulle bli tillräckligt stor så har vi under det 
gångna året kombinerat flera åtgärder. Vi har i några steg sänkt reporäntan 
och/eller reporäntebanan, samtidigt som vi utannonserat och påbörjat 
obligationsköp till belopp som utökats i flera steg (se Diagram 4 och Diagram 
5). Därutöver har vi i kommunikationen betonat vår beredskap att vid behov 
snabbt utöka de penningpolitiska stimulanserna också mellan de ordinarie 
penningpolitiska mötena som vi har varannan månad. I mars 2015 gjorde vi 
dessutom just det – fattade ett beslut om nya penningpolitiska stimulanser 
mellan två ordinarie möten. 

4 För en översikt av aktuella studier och en analys af effekterna i Sverige, se De Rezende, R. B., Kjellberg, 
D. och Tysklind, O., ”Effekter på finansiella priser av Riksbankens statsobligationsköp”, Ekonomisk 
kommentar nr 13, 2015, Sveriges riksbank. 
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Diagram 4. Utvecklingen av reporäntan 

 
Anm. Procent. Utfall är dagsdata och prognos avser kvartalsmedelvärden. 
Källa: Riksbanken 

Diagram 5. Obligationsköp 

Anm. Miljarder kronor. Köpen av statsobligationer kommer att pågå till och med första halvåret 2016. 
Källa: Riksbanken 
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Räntesänkningarna har i stort sett fungerat  

När det gäller reporäntesänkningarna har vi hittills kunnat konstatera att 
utlåningsräntorna följt med i normal omfattning medan inlåningsräntorna för 
alla utom några större företag stannat vid noll. 

Diagram 6. Räntornas utveckling vid minusränta 

 
Anm. Procent. Ränta till hushåll, utlåningsränta avser lån för bostadsändamål. 
Källor: SCB och Riksbanken 

Obligationsköpen har haft avsedd effekt på räntorna 

För att få en uppfattning om obligationsköpens effekter har medarbetare vid 
Riksbanken studerat de finansiella marknadernas omedelbara reaktioner på 
annonseringarna av besluten. 5 Vid de tillfällen då besluten bedömts som 
oväntade har räntorna sjunkit under dagen då besluten utannonserats. 
Dessutom har de sjunkit jämfört med motsvarande räntor i omvärlden, till 
exempel Tyskland. En rimlig bedömning är därför att obligationsköpen har 
pressat ned räntorna i ekonomin – de svenska statsobligationsräntorna är nu 
förmodligen lägre än de skulle ha varit utan köpen. De här effekterna ligger i 
linje med de som observerats i studier av Federal Reserves obligationsköp i 
USA. 

Våra analyser av finansmarknadens reaktioner på de penningpolitiska besluten 
kommer också fram till att besluten inneburit att kronans växelkurs försvagats. 

Det verkar alltså vara så att de ytterligare penningpolitiska åtgärder vi 
introducerade under förra året gett oss lägre räntor och en svagare krona än vi 
annars skulle ha haft. Det betyder att åtgärderna förmodligen åstadkommit och 

5 De Rezende, R. B., Kjellberg, D. och Tysklind, O., ”Effekter på finansiella priser av Riksbankens 
statsobligationsköp”, Ekonomisk kommentar nr 13, 2015, Sveriges riksbank. 
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alltjämt åstadkommer en större efterfrågan på inhemskt producerade varor och 
tjänster, en högre sysselsättning och därför i förlängningen större kostnads- 
och prisökningar än vad vi annars skulle ha sett. 

Det gångna årets penningpolitik kan därför sägas ha bidragit till att vända 
utvecklingen av inflationen och inflationsförväntningarna (se Diagram 3 och 
Diagram 7). 

Diagram 7. Inflationen har vänt upp 

 
Anm. Årlig procentuell förändring. KPIF är KPI med fast bostadsränta. 
Källa: SCB 

Att inflationsförväntningarna påverkats positivt av det gångna årets åtgärder 
antyds också av att den så kallade ”inflationskompensationen” – alltså 
skillnaden mellan räntan på nominella och reala statsobligationer – steg något 
i samband med de annonseringar av reporäntesänkningar och obligationsköp 
som överraskat. 

Beredskap att göra penningpolitiken mer expansiv 

Inflationen och inflationsförväntningarna är nu högre än de var för ett år sedan. 
Men inflationsutvecklingen har under hösten varit svagare än vi förutsett och 
uppgången i inflationen beror fortfarande till stor del på att kronan varit svag. 
Om inflationsuppgången bryts kan förtroendet för inflationsmålet försvagas. Vi 
står därför beredda att göra ännu mer om det behövs för att värna 
inflationsmålet. 

Vi har fortfarande många möjliga åtgärder i vår verktygslåda. Erfarenheterna 
från det gångna året talar för att sänkningar av reporäntan och reporäntebanan 
fungerar även under nollstrecket och att köp av värdepapper är ett gott 
komplement. Vi kan göra mer i den vägen om vi bedömer att 
inflationsutsikterna förändras. Lån till företag via bankerna är en annan 
möjlighet som jag redan nämnt. Dessutom är Riksbanken beredd att göra 
valutainterventioner om växelkursen utvecklas på ett sätt som inte är förenligt 
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med att inflationen stiger till 2 procent. Syftet skulle inte vara att påverka den 
långsiktiga nivån på kronan utan till att motverka en för snabb förstärkning 
innan inflationen stabiliserats kring 2 procent. 

Jag hoppas att det framgått av vad jag hittills sagt att förtroendet för 
inflationsmålet har haft högsta prioritet för Riksbanken och att 
penningpolitiken har bidragit till en god realekonomisk utveckling. Samtidigt 
har vi sedan 2012 varit noga med att påpeka att en situation med låga räntor 
under en lång tid kan skapa obalanser på de finansiella marknaderna och på 
bostadsmarknaden. Vi har därför tydligt framfört till regeringen och andra 
myndigheter att det är viktigt att med olika åtgärder begränsa risktagandet i 
ekonomin. Min bedömning så här långt är att det krävs betydligt mer 
engagemang för att få en fungerande bostadsmarknad i Sverige och minska 
riskerna med hushållens skuldsättning. Risken är annars att vi skapar nya 
problem som kan leda till låg tillväxt längre fram och nya svårigheter för 
penningpolitiken att nå inflationsmålet. Jag är oroad över att Sverige som ett 
av få länder i Europa inte lyckats få en fungerande makrotillsyn på plats. Med 
ett så stort finansiellt system och uppenbart stora sårbarheter i svensk ekonomi 
borde fokus vara på att skyndsamt vidta åtgärder. 

Värdefull utvärdering av penningpolitiken  

Vi har alltså en ovanlig tid bakom oss som under förra året krävt ovanliga 
åtgärder. Under sådana omständigheter är det naturligt att man funderar på 
hur väl till exempel inflationsmålet fungerar och vilka områden 
penningpolitiken ska ansvara för. Det är därför passande att Finansutskottet 
precis publicerat sin senaste utvärdering av penningpolitiken.6 Först och främst 
vill jag säga att det är ett privilegium att få sitt arbete granskat och utvärderat 
av personer med så imponerande akademiska och praktiska meriter på det 
penningpolitiska området som de som herrarna Goodfriend och King besitter. 
Utvärderingar är en nyckelingrediens i allt arbete för att förbättra en 
verksamhet och den här utvärderingen innehåller många rimliga synpunkter 
och förslag att diskutera och arbeta vidare med. Detta kommer vi att göra 
under våren innan vi lämnar vårt remissvar i april. Idag kommer jag bara att ge 
uttryck för mina egna första reaktioner på några av de inslag i utvärderingen 
som närmast tangerar temat för dagens anförande. 

Först och främst kan jag förstås inte undgå att notera att Goodfriend och King 
också anser att den svenska penningpolitiken sedan inflationsmålet infördes 
överlag har varit framgångsrik. Det är heller ingen tvekan om att de står bakom 
ett inflationsmål som utgångspunkt för penningpolitiken. 

De vill dock byta målvariabel till KPIF, alltså KPI med fast bostadsränta. En 
sådan förändring vore inte så svår för oss att genomföra eftersom vi redan idag 
inriktar det mesta av vår analys och kommunikation på just KPIF. Samtidigt 
tycker jag att det kan finnas anledning att utvärdera flera möjliga mått, till 
exempel det internationellt jämförbara måttet HIKP som min direktionskollega 
Per Jansson tidigare diskuterat i ett tal.7 

Jag uppskattar mycket hur Goodfriend och King i sin utvärdering har vinnlagt 
sig om att utgå från den information och erfarenhet som fanns tillgänglig vid 

6 Goodfriend, M. och King, M., ”Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015”, Finansutskottet, 
Sveriges riksdag, 2016. 
7 ”Dags att förbättra inflationsmålet?”, publicerat 2015-12-03. 
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varje enskilt beslutstillfälle snarare än att utgå från allt vi idag känner till om 
vart utvecklingen tagit vägen. Som de konstaterar har vi gått igenom en svår 
period med stora utmaningar och svåra beslut. En konsekvens av detta är att 
det varit synnerligen svårt att ge en god prognos för reporäntan och att 
förhålla sig till de förväntningar på reporäntan som för stunden avspeglas i 
prissättningen på de finansiella marknaderna. Själv har jag dock alltid sett 
reporäntebanan som en beståndsdel i vår ambition att vara transparenta 
eftersom den visar vilken reporänta vi lägger in i våra prognoser. Och vi 
betonar alltid att reporäntebanan i sig är en prognos och inte ett löfte. 

En viktig källa till de svårigheter som Goodfriend och King uppmärksammar är 
den oklara fördelningen av roller, ansvar och instrument för att hantera arbetet 
med finansiell stabilitet och makrotillsyn i Sverige. Precis som jag redan nämnt 
tycker jag att det är mycket angeläget att bringa reda i detta med tanke på att 
Sverige har ett av Europas största banksystem i förhållande till BNP.  

Goodfriend och Kings utvärdering kommer under våren att vara ett utmärkt 
underlag för en diskussion om penningpolitiken och de frågor som en 
centralbank av idag har att hantera. De ovanliga tiderna ställer stora krav på 
såväl penningpolitiken som makrotillsynen. Det är viktigt att vi kan möta dessa 
utmaningar på ett bra sätt. 
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