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■ Penningpolitiken i den nya 
 neoklassiska syntesen: 
 en introduktion

 MARVIN GOODFRIEND
Författaren är professor i nationalekonomi och chef för Gailliot Center for Public Policy, Tepper 
School of Business, Carnegie Mellon University.
 Denna artikel publicerades första gången i International Finance (sommaren 2002, s. 165–191) 
och trycks i svensk översättning i sin  helhet med tillstånd av Blackwell Publishing [http://www.
blackwellsynergy.com/rd.asp?code=infi &goto=journal]. Artikeln skrevs inför konferensen ”Sta-
bilizing the Economy: What Roles for Fiscal and Monetary Policy?” som anordnades av Council 
on Foreign Relations i New York i juli 2002. Författaren tackar Al Broaddus, Huberto Ennis, Mark 
Gertler, Robert Hetzel, Andreas Hornstein, Bennett McCallum, Adam Posen och Paul Romer för 
värdefulla synpunkter. Ett tack riktas också till studenterna vid GSB University of Chicago, GSB 
Stanford University och University of Virginia som såg tidigare versioner av detta arbete och 
bidrog till att förbättra framställningen. Även publicerad i Federal Reserve Bank of Richmond 
Economic Quarterly 2004, vol. 90 no. 3.

Stora framsteg har gjorts inom den penningpolitiska teorin de senaste 25 

åren. Teorin har utvecklats inom såväl den klassiska som den keynesian-

ska skolan. Nyklassiska ekonomer framhöll betydelsen av intertemporal 

optimering och rationella förväntningar.1 Anhängare av teorin om reala 

konjunkturcykler (real business cycles – RBC) undersökte produktivi-

tetschockers betydelse i modeller där penningpolitiken har relativt liten 

inverkan på sysselsättning och produktion.2 Keynesianska ekonomer 

lade fokus på monopolistisk konkurrens, prispåslag och kostsamma 

prisjusteringar i modeller där penningpolitiken är av central betydelse för 

de makroekonomiska fl uktuationerna.3 Den nya neoklassiska syntesen 

(NNS) inkorporerar både det klassiska och  keynesianska synsättet i en 

gemensam modellram.4 Denna artikel presenterar grunddragen i NNS-

makromodeller och dess rekommendationer för penningpolitiken.

Inledningsvis görs i avsnitt 1 en presentation av en enkel RBC-modell 

med monopolistisk konkurrens och fullständigt fl exibla priser. I denna 

grundmodell ligger tonvikten på hur förväntade framtida inkomster, 

reallön och realränta påverkar  hushållens konsumtion och utbud av 

arbetskraft. Modellen betonar också produktivitetschockers inverkan på 

produktion, reallön och realränta.

I den NNS-modell som presenteras i avsnitt 2 läggs ett antagande 

om kostsamma prisjusteringar till den enkla RBC-modellen. I NNS-mo-

1 Lucas (1981) och Ljungqvist och Sargent (2000). 
2 Prescott (1986) och Plosser (1989).
3 Mankiw och Romer (1991), Mankiw (1990) och Romer (1993).
4 Denna introduktion bygger på idéer som utvecklades i Goodfriend och King (1997, 2001). Se även 

Brayton, Levin, Tryon och Williams (1997), Clarida, Gali och Gertler (1999) och Woodford (2003).
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dellen justerar företagen inte sina priser löpande för att bibehålla ett 

konstant vinstmaximerande prispåslag, utan låter i stället prispåslaget 

variera som en reaktion på efterfråge- och kostnadschocker. Variatio-

nerna i prispåslaget spelar en dubbel roll i den nya neoklassiska syntesen. 

Eftersom prispåslaget fungerar som vägledning vid prissättningsbeslut 

är det av central betydelse för infl ationsutvecklingen. Som en form av 

”skatt” på produktion och försäljning är det också av central betydelse 

för variationer i sysselsättning och produktion.

I avsnitt 3 visas hur räntepolitiken påverkar sysselsättning och 

infl ation via effekter på prispåslaget. Det är här som penningpolitikens 

grundläggande trovärdighetsproblem uppkommer: frestelsen att öka 

sysselsättningen genom att pressa prispåslaget kan hota centralbankens 

trovärdighet vad gäller infl ationspolitiken. Trovärdighetsproblemets 

innebörd diskuteras i avsnitt 3 där även det närbesläktade problemet med 

infl ationsfarhågor (infl ation scare) tas upp.

I avsnitt 4 beskrivs effekterna på sysselsättning och infl ation av tre 

typer av störningar: optimism eller pessimism om framtida inkomster, en 

tillfällig produktivitetschock, samt ett skift i den trendmässiga produktivi-

tetstillväxten. Därefter beskrivs hur räntepolitiken kan motverka sådana 

chocker. Kombinationen av en rationell framåtblickande prissättning 

i företagen, monopolistisk konkurrens och RBC-komponenter i NNS-

grundmodellen ger en god grund för analys av hur penningpolitiken kan 

bedrivas. De mål och medel för penningpolitiken som följer av denna 

analys diskuteras i avsnitt 5. I avsnitt 6 görs en kritisk granskning av dessa 

policyrekommendationer. Avsnitt 7 ger en sammanfattning och slutsat-

ser.

1. Den reala konjunkturcykelmodellen

RBC-grundmodellen med monopolistisk konkurrens presenteras i fyra 

steg nedan. I det första härleds den optimala konsumtionsplanen över 

livscykeln för ett representativt hushåll givet dess förväntade framtida 

inkomstutsikter och realräntan. I det andra härleds hushållets utbud av 

arbetskraft. I det tredje bestäms sysselsättning och inkomster som ett 

resultat av det representativa hushållets val av arbetsutbud, företagens 

vinstmaximering och ekonomins produktionsteknologi. I det fjärde be-

stäms realräntan, och här illustreras särskilt dess jämviktskapande roll på 

kreditmarknaden och för aggregerad efterfrågan och utbud.
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HUSHÅLLENS KONSUMTION5

Ekonomin befolkas av hushåll som lever under två perioder – nutid och 

framtid.6 Hushållen har livstidsinkomster (y1, y2) och tillgång till en kre-

ditmarknad där de kan låna eller låna ut medel till realräntan r. Givet sina 

inkomster och realräntan väljer ett hushåll en plan för sin livstidskonsum-

tion (c1, c2) som maximerar livstidsnyttan givet budgetrestriktionen.

(1)  c2 = −(1+ r)c1 + (1+ r)x   

där x = y1 + y2
1+r

t
är det diskonterade nuvärdet (i period 1) av livstidsin-

komsterna.

Livstidskonsumtionen ger hushållet nytta enligt uttrycket

(2)  U(c1, c2) = u(c1)+ 1

1+ ρ
u(c2)   

där u(c1) är nytta av konsumtion i nutid, u(c2) är nytta av konsumtion 

i framtiden, U(c1, c2) är det diskonterade nuvärdet av livstidsnyttan av 

konsumtion och ρ > 0 är en konstant psykologisk tidsdiskonteringsfaktor. 

För enkelhets skull använder vi logaritmisk nyttofunktion: u(c) = log c, så 

att u’(c) = 1/c.

För att maximera livstidsnyttan väljer hushållet en plan för sin livs-

tidskonsumtion (c1, c2) så att

(3)  (1+ r) = (1+ ρ)
c2

c1

där hushållet i sitt val av c1 och c2 uttömmer sin livstidsbudgetrestriktion 

(1).7 Nedan ser vi hur livstidsinkomsterna bestäms och hur realräntan 

anpassas så att hushållens totala önskade konsumtion är i överensstäm-

melse med det samlade  utbudet. 

HUSHÅLLENS UTBUD AV ARBETSKRAFT 

Det representativa hushållet måste också välja hur det ska fördela sin tid 

mellan arbete och fritid. Hushållet utgår i sitt beslut om hur mycket tid 

som ska läggas på arbete från den reala timlönen uttryckt i konsumtions-

varor w, som antas given på arbetsmarknaden.

5 Fisher (1930) och Friedman (1957) var först med teorin om hushållens konsumtion.
6 Som kommer att framgå nedan är det inte nödvändigt att precisera längden på de två perioderna för att 

förklara mekanismerna i den framåtblickande NNS-modellen och dess implikationer för  penningpoli-
tiken. Egenskaperna hos den  NNS-modell som presenteras här är kvalitativt densamma som i fullt ut-
vecklade versioner av modellen specifi cerade som ett system av differensekvationer som sammankopplar 
relativt korta perioder.

7 För att maximera sin livstidsnytta måste ett hushåll välja c1 och c2 så att vad som krävs i form av framtida 
konsumtion för att avstå från en enhet av konsumtion idag (1+ρ) c2 c1 är lika med den ränta, 1 + r, till 
vilken det genom upplåning kan omvandla en enhet av nutida konsumtion till framtida konsumtion. 
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HUSHÅLLET HAR EN TIDSBUDGETRESTRIKTION

(4)  l + n =1  

där l är den tid som avsätts för fritid, n är den tid som avsätts för arbete 

och mängden tid per period normaliseras till 1. Ett hushåll får direkt nytta 

av fritid. Fritid idag och i framtiden bidrar precis som konsumtion till 

livstidsnyttan. Även här använder vi en logaritmisk nyttofunktion så att 

nyttan av fritid ges av v(l) = log l och v´(l) = 1/l.

För den tidsallokering som för en given period maximerar hushållets 

nytta gäller att den marginalnytta som fås direkt genom fritid är lika med 

den marginalnytta som fås indirekt genom arbete

(5)  1/l =  w–c  

Om vi använder tidsrestriktionen (4) för att eliminera fritid l i (5) kan vi 

uttrycka hushållets villighet att erbjuda arbetskraft ns som en funktion av 

hushållens konsumtion c och reallönen w

(6)  ns = 1 − c–w  

Hushållens utbud av arbetskraft(6) har tre viktiga karakteristika. För 

det första, om lönen w hålls konstant är hushållens arbetsutbud om-

vänt relaterat till hushållens konsumtion. Detta verkar rimligt eftersom 

om hushållet kan konsumera mer varor, t.ex. på grund av förbättrade 

livstidsinkomster, så kommer det även att vilja konsumera mer fritid. För 

det andra, om konsumtionen hålls oförändrad varierar arbetskraftsutbu-

det direkt med reallönen. Även detta verkar rimligt, eftersom en högre 

timlön – allt annat lika – leder till en högre alternativkostnad för fritid och 

gör det mer attraktivt att arbeta. För det tredje, om både konsumtionen 

och reallönen stiger i lika hög grad så kommer effekterna på utbudet av 

arbetskraft helt att ta ut varandra. Det framgår nedan att denna sist-

nämnda egenskap hos arbetskraftsutbudet har konskevenser för vissa 

aspekter av den långsiktiga ekonomiska tillväxten.

FÖRETAG, SYSSELSÄTTNING OCH PRODUKTION

I ekonomin fi nns många företag som vart och ett producerar olika typer 

av konsumtionsvaror. Eftersom deras produkter skiljer sig något åt från 

varandra råder monopolistisk konkurrens. Varje företag har tillräckligt 

mycket infl ytande över prissättningen för den egna produkten för att 

kunna hålla priset på en nivå som ligger något över marginalkostnaden 

för produktionen. Företagen möter en konstantelastisk efterfrågan på 
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sina produkter, vilket innebär att det vinstmaximerande prispåslaget över 

marginalkostnaden är en konstant µ∗ > 1 som inte påverkas av variationer 

i efterfrågan eller produktionskostnader.8 I återstoden av avsnitt 1 antar 

vi att företagen justerar sina priser löpande i syfte att hela tiden bibehålla 

det konstanta vinstmaximerande prispåslaget µ∗. Efterfrågan på alla 

typer av varor är symmetrisk, så att konsumtionen kan behandlas som ett 

enda varuaggregerat. 

Företagen  producerar konsumtionsvaror c med insats av arbetskraft 

n enligt produktionsteknologin

(7)  c = a · n

där a är arbetsproduktivitet per timme uttryckt i konsumtionsvaror. 

Produktiviteten a fl uktuerar och ökar över tiden i takt med den tekniska 

utvecklingen.

Prispåslaget över marginalkostnaden defi nieras som 

(8)  μ = P

MC

där P är priset i dollar för en enhet konsumtionsvaror och MC är kostna-

den i dollar för att producera en enhet konsumtionsvaror. I enlighet med 

produktionsteknologin (7) krävs 1/a arbetstimmar för att producera en 

enhet c. Om timlönen är W dollar är marginalkostnaden i dollar (enhets-

arbetskostnaden) för att producera en enhet konsumtionsvaror W/a. Om 

MC substitueras in i defi nitionen av prispåslaget kan följande uttryck 

härledas: 

(9)  μ = a

W/P
= a

w

där w är reallönen.

Observera att endast produktionsteknologin och defi nitionen av 

prispåslaget utnyttjas i (9) för att uttrycka prispåslaget µ i termer av pro-

duktivitet a och reallönen w. Det framgår omedelbart av (9) att den reala 

jämviktslönen w∗ bestäms som

(10)  w∗ = a/µ∗.  

Om företagen justerar sina produktpriser för att hålla ett konstant 

prispåslag växer och fl uktuerar reallönen endast med produktiviteten a. 

Eftersom det vinstmaximerande prispåslaget är större än ett, µ∗ > 1, är 

8 Detta påstående kan verifi eras med lite algebra.
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reallönen lägre än arbetsproduktiviteten w∗ < a. Företagen fi nner anled-

ning att sluta nyanställa innan reallönen drivits upp till arbetskraftens 

marginalprodukt eftersom de maximerar sin monopolvinst genom att 

begränsa sin egen produktion något.

För att bestämma jämviktssysselsättningen n∗, utnyttja (7) och (10) 

för att lösa ut c och w i utbudsfunktionen för arbetskraft (6)

(11)  ns = 1− a · n
a/μ∗

 

och sätt det önskade arbetsutbudet ns lika med den arbetskraft n som 

sysselsatts av företagen för att komma fram till jämviktssysselsättningen 

n∗

(12)  n∗ = 1

1+ μ∗
.  

Lägg märke till att jämviktssysselsättningen n∗ bara är beroende av det 

vinstmaximerande prispåslaget µ∗ och inte av produktiviteten a. Detta 

beror på att produktiviteten a påverkar konsumtionen c och reallönen w 

relativt sett lika mycket givet antalet arbetstimmar n, så att de produkti-

vitetseffekter som verkar genom konsumtion och reallön i arbetsutbuds-

funktionen (6) helt tar ut varandra. Denna egenskap i den enkla RBC-

modellen är nödvändig för att modellen skall fungera i överensstämmelse 

med vissa grundläggande fakta om den långsiktiga ekonomiska tillväx-

ten. Arbetsproduktiviteten i den amerikanska ekonomin har till exempel 

i över hundra år ökat med mer än 2 procent och både produktionen 

och reallönen har ökat i ungefär samma takt. Ändå har andelen tid som 

avsatts för arbete under samma period förändrats relativt lite.9

Jämviktsproduktionen c∗ bestäms från produktionsteknologin (7) och 

jämviktssysselsättningen (12) som

(13)  c∗ = a · 1

1+ μ∗
 

där produktionen c∗ ökar och fl uktuerar proportionellt i takt med produk-

tiviteten a.

REALRÄNTAN: ATT KOORDINERA EFTERFRÅGAN MED UTBUDET10

För att göra vår förståelse för hur den enkla RBC-modellen fungerar full-

ständig, måste vi kontrollera att hushållen har tillräckligt med inkomster 

för att kunna köpa alla konsumtionsvaror som företagen producerar res-

9 Romer (1989).
10 Fisher (1930).
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pektive period och att hushållen kan förmås välja en plan för sin livstids-

konsumtion som matchar produktionen av konsumtionsvaror i dag och 

i framtiden. Realräntan spelar en central roll när det gäller att anpassa 

efterfrågan och utbudet av konsumtionsvaror över tiden.

Hushållen har två inkomstkällor. För det första har de löneinkomster 

som är lika med reallönen multiplicerad med antalet arbetade tim-

mar, wn. För det andra har de vinstintäkter som är lika med företagens 

intäkter från försäljning minus totala lönekostnader, an−wn. Vinsterna är 

positiva eftersom w < a. Eftersom hushållen äger företagen är hushållens 

totala inkomster under varje period lika med summan av löneinkomsterna 

och vinstintäkterna wn + (an − wn) = an, vilket exakt motsvarar värdet 

av de konsumtionsvaror som produceras och säljs respektive period. 

Således har hushållen tillräckliga inkomster för att varje period köpa de 

varor som produceras. Av detta följer att planen för livstidskonsumtionen 

(c1, c2) som matchar dagens och framtidens utbud av konsumtionsvaror 

enligt (13), c∗1 = a1 · 1
1+μ∗ and c∗2 = a2 · 1

1+μ∗ ,
(1)

 även uppfyller livstidsbudget-

restriktionen (1).

Den realränta r∗ som får den önskade livstidskonsumtionen att 

matcha det intertemporala utbudet av konsumtionsvaror kan härledas 

genom att dagens och framtidens utbud av konsumtionsvaror 

(c∗
1, c

∗
2)substitueras in i ekvation (3)

(14)  (1+ r∗) = (1+ ρ)
a2 · 1

1+μ∗

a1 · 1
1+μ∗

= (1+ ρ)
a2

a1

där vi ser att den reala jämviktsräntan r∗ varierar direkt med tillväxten i 

arbetsproduktiviteten, a2
a1

.

Hur realräntan bestäms kan förstås på följande sätt: När produktivi-

teten är oförändrad (a1 = a2) kommer hushållen att välja att konsumera 

lika mycket i båda perioderna under förutsättning att realräntan är lika 

med den psykologiska tidspreferensfaktorn (r∗ = ρ). I detta fall kommer 

avkastningen på lån att exakt motsvara hushållens tidspreferensfak-

tor. Å andra sidan, om produktiviteten förväntas bli högre i framtiden 

än idag (a1 < a2) kommer hushållen att vilja tidigarelägga en del kon-

sumtion genom att låna mot sina högre framtida inkomster. Totalt sett 

kommer hushållen dock inte att kunna göra detta, eftersom den ökade 

mängd konsumtionsvaror som den högre produktiviteten ger upphov 

till i framtiden inte fi nns tillgängliga idag. När hushållen försöker låna 

mot framtiden, driver den upp realräntan till den punkt där den önskade 

konsumtionsutveckligen svarar mot produktivitetsutvecklingen. I jämvikt 

kommer realräntan ställa in sig så att utbudet blir lika med efterfrågan på 

kreditmarknaden, vilket innebär att det representativa hushållet varken är 

låntagare eller långivare. Därmed åstadkommer den reala jämviktsräntan 
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även jämvikt på den aggregerade varumarknaden eftersom den ser till 

att det representativa hushållet väljer att exakt spendera sina nuvarande 

inkomster.

2. Den nya neoklassiska syntesen

Den nya neoklassiska syntesen (NNS) tar sin utgångspunkt i den reala 

konjunkturcykelmodellen (RBC) i sitt försök att analysera fl uktuationer i 

sysselsättning och infl ation och för att åstadkomma en tankeram för pen-

ningpolitiken. Den stora skillnaden jämfört med RBC-modellen är att fö-

retagen  i NNS-modellen inte justerar priserna på sina produkter löpande 

för att bibehålla ett konstant vinstmaximerande prispåslag. Prispåslaget 

fl uktuerar därför som en reaktion på chocker som påverkar den aggrege-

rade efterfrågan och produktiviteten. I återstoden av avsnitt 2 förklaras 

varför prispåslagets variabilitet är av central betydelse för fl uktuationerna 

i infl ation och sysselsättning i NNS-modellen. I avsnitt 3 diskuteras hur 

penningpolitiken påverkar sysselsättning och infl ation via prispåslaget. 

Avsnitt 4 studerar olika typer av chocker i NNS-modellen och analyserar 

hur räntepolitiska åtgärder kan hantera dem. Vilka rekommendationer 

vad gäller penningpolitiken som följer av NNS-modellen redogörs för i 

avsnitt 5.

FÖRETAGENS PRISSÄTTNINGSPRAXIS, INFLATIONEN OCH PRISPÅSLAGET

Det är kostsamt för ett företag som producerar en differentierad pro-

dukt att vid varje tidpunkt sätta ett pris som maximerar vinsten. För att 

fastställa priset behövs information om företagens egna efterfrågan och 

kostnadsförhållanden som det är dyrt att skaffa fram. Denna infor-

mation måste dessutom analyseras och bearbetas gemensamt av den 

högsta ledningen. Eftersom ledningen måste prioritera prissättningsbe-

slut relativt andra brådskande beslut blir prissättningen något som bara 

uppmärksammas då och då.11 Företagen överväger följaktligen bara att 

ändra priset på sina produkter om efterfråge- eller kostnadsförhållan-

dena förväntas leda till att det faktiska prispåslaget hamnar långt från 

det vinstmaximerande prispåslaget under en längre tid. Om till exempel 

högre nominallöner W, eller lägre produktivitet a, förväntas pressa ned 

prispåslaget rejält under en längre tid ligger det i företagets intresse att 

överväga att höja priset på sin produkt för att återställa det vinstmaxime-

rande prispåslaget.

11 Calvo (1983) modellerar priströgheter genom att anta att ett företag ges tillfälle att  ändra sitt pris på 
slumpmässig basis. Detta överensstämmer med beskrivningen av prissättningen här. 
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DETTA KAN SAMMANFATTAS I FYRA PRISSÄTTNINGSPRINCIPER:

1) Företag vill hålla det faktiska prispåslaget µ så nära det vinstmaxime-

rande prispåslaget µ∗ som möjligt över tiden, givet kostnaderna för 

prisändringar.

2) Företag måste väga engångskostnaderna för att ändra priserna mot 

intäkterna av att ligga nära det vinstmaximerande prispåslaget över 

tiden.

3) Företagens benägenhet att ändra sina produktpriser för att återställa 

det vinstmaximerande prispåslaget ökar ju större och mer långvarig 

de tror att det faktiska prispåslagets avvikelse från det vinstmaxime-

rande prispåslaget kommer att vara.

4) Företagen ändrar över tiden sina priser i takt med den förväntade 

infl ationen i genomsnitt.   

Konsekvenserna av dessa prissättningsprinciper för infl ationstakten π 

i ekonomin kan sammanfattas på följande sätt:

(15)  π = INF(µ1,Eµ2) + Eπ  

där Eπ är den förväntade trendmässiga infl ationstakten och INF(µ1,µ2) 

är en funktion som visar effekten av nuvarande och förväntade framtida 

prispåslag på infl ationen.12 Om både det nuvarande och det förväntade 

framtida prispåslaget motsvarar det vinstmaximerande prispåslaget 

ändrar företagen sina priser utifrån den förväntade trendmässiga infl a-

tionen Eπ, dvs.  INF(µ∗,µ∗) = 0. Ett lägre prispåslag (µ < µ∗) leder till att 

den faktiska infl ationen blir högre än den trendmässiga och ett högre 

prispåslag (µ > µ∗) leder till att den faktiska infl ationen blir lägre än den 

trendmässiga.

Situationen med successivt stigande infl ation kan identifi eras enligt 

följande:

A) Absolut prisstabilitet: µ1 = Eµ2 = µ∗, Eπ = 0. Nuvarande och förväntade 

framtida prispåslag är lika med det vinstmaximerande prispåslaget, och 

den förväntade trendmässiga infl ationen är noll.

12 Calvos (1983) prissättningsmodell ger en framåtblickande infl ationsprocess  ungefär som i (15). För 
diskussion och härledning se Clarida, Gali och Gertler (1999), Gali och Gertler (1999), Goodfriend och 
King (1997, 2001) och Taylor (1999).
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B) Låg infl ationspotential: µ1 < µ∗,Eµ2 = µ∗,Eπ = 0. Det nuvarande prispå-

slaget har pressats ned i förhållande till det vinstmaximerande prispåsla-

get, men det förväntade framtida prispåslaget har inte pressats ned och 

den förväntade trendmässiga infl ationen är fortfarande noll.

C) Blygsam infl ationspotential: µ1 < µ∗, Eµ2 < µ∗,Eπ = 0. Pressen på pris-

påslaget förväntas fortsätta, men den förväntade trendmässiga infl tionen 

är fortfarande noll.

D) Trendmässig infl ation: µ1 = Eµ2 = µ∗, π = Eπ > 0. Det nuvarande och 

det förväntade framtida prispåslaget ligger på den vinstmaximerande 

nivån, men den förväntade trendmässiga infl ationen är positiv.

FLUKTUATIONER I SYSSELSÄTTNINGEN OCH PRISPÅSLAGET

Idag är infl ationen i USA och den övriga utvecklade världen låg och 

stabil. Vi studerar därför hur sysselsättningen fl uktuerar i NNS-modellen 

med utgångspunkt i situationerna A och B ovan. Vi antar med andra ord 

att det nuvarande prispåslaget kan pressas ned eller drivas upp i förhål-

lande till det vinstmaximerande prispåslaget, men att företagen inte 

förväntar sig att detta gap kommer att bestå särskilt länge. Företagen 

förväntar sig dessutom nollinfl ation. I dessa situationer sägs centralban-

ken kunna leverera trovärdig nollinfl ation. När centralbanken har denna 

trovärdighet är företagen inte benägna att höja eller sänka sina varupriser 

till följd av chocker som påverkar deras nuvarande prispåslag, eftersom 

de förväntar sig att denna påverkan kommer att vara tillfällig.13 Under 

sådana omständigheter påverkas den nuvarande prisnivån P nästan inte 

alls av chocker eller penningpolitiska åtgärder som inträffar idag.14

I det här fallet bestäms sysselsättning och produktion idag av den 

aggregerade efterfrågan på varor. Det fi nns två skäl till detta. För det 

första möter varje företag en nedåtlutande efterfrågekurva för just sin 

typ av konsumtionsvara och ett företag kan bara sälja så mycket som 

hushållen vill köpa till gällande pris. För det andra är företagen beredda 

att producera och sälja så mycket som hushållen är villiga att köpa, 

eftersom arbetsproduktiviteten överstiger reallönen. Om varupriset hålls 

oförändrat stiger vinsterna således i takt med sysselsättning, produktion 

13 Chocker som gäller prispåslaget förväntas vara tillfälliga eftersom penningpolitiken förväntas se till att 
de blir det.  Se avsnitten 4 och 5 nedan.

14 Prisnivån är nästan helt opåverkad av samtida ekonomiska förhållanden eftersom företagen väljer att 
inte justera sina produktpriser för att hålla ett konstant prispåslag. Företagen skulle anpassa sina priser 
för att hålla  prispåslaget konstant om de trodde att deras prispåslag annars skulle avvika permanent och 
signifi kant  från det vinstmaximerande prispåslaget. Priserna är mindre fl exibla i NNS-modellen ju mer 
företagen förlitar sig på att penningpolitiken kommer att hantera de nominella kostnadsförhållandena så 
att de ska kunna hålla sitt vinstmaximerande prispåslag utan några prisjusteringar. På så sätt förstärker 
trovärdighet för infl ationsmålspolitiken  priströgheter i NNS-modellen.
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och försäljning. Eftersom företagen inte kan sälja mer än vad som efter-

frågas och de står beredda att producera vad som efterfrågas är det den 

samlade efterfrågan som styr produktionen på kort sikt, och produktio-

nen styr sysselsättningen givet arbetsproduktiviteten.15

Vi kan se hur sysselsättningen bestäms i NNS-modellen ur antingen 

ett keynesianskt eller klassiskt perspektiv. Den keynesianska transmis-

sionsmekanismen går från den aggregerade efterfrågan till syssel-

sättningen. Produktionsteknologin c = an visar hur sysselsättningen n 

bestäms av den aggregerade efterfrågan c och arbetsproduktiviteten a. 

Företagen anställer tillräckligt mycket arbetskraft för att kunna tillgodose 

efterfrågan givet  arbetsproduktiviteten genom att erbjuda en nominal-

lön W som är tillräckligt hög för att förmå hushållen att erbjuda den 

nödvändiga arbetsinsatsen. Eftersom prisnivån P nästan inte påverkas av 

ekonomiska förhållanden som gäller idag leder en högre nominallön till 

en högre reallön w. Enligt arbetsutbudsfunktionen (6), givet den aggre-

gerade efterfrågan c, leder en högre reallön till ett ökat arbetskraftsutbud 

genom att alternativkostnaden för fritid stiger. När efterfrågan minskar 

och företagen behöver mindre arbetskraft sjunker också lönerna eftersom 

det går att anställa tillräckligt mycket arbetskraft till en lägre reallön.

Enligt det klassiska perspektivet måste den faktiska sysselsättningen 

n vara lika med den arbetskraft som hushållen är villiga att erbjuda ns 

oavsett hur stor den aggregerade efterfrågan är. Med detta som ut-

gångspunkt, substituera  in c = an och w = a/µ i arbetsutbudsfunktionen 

(6), sätt n lika med ns och lös ut för sysselsättningen för att komma fram 

till

(16)  n = 1

1+ μ
.   

Enligt det klassiska synsättet bestäms sysselsättningen i NNS-modellen i 

omvänd relation till prispåslaget, precis som i den enkla RBC-modellen.16 

Den enda skillnaden är att företagen justerar sina priser kontinuerligt för 

att bibehålla ett konstant vinstmaximerande prispåslag µ* i RBC-model-

len med dess fl exibla priser, och det konstanta prispåslaget stabiliserar i 

det fallet den totala sysselsättningen. När prisnivån P är trögrörlig som är 

fallet i NNS-modellen kommer dock  prispåslaget att fl uktuera i takt med 

reallönen och arbetsproduktiviteten enligt (9), och även sysselsättningen 

fl uktuerar enligt (16). 

Sysselsättningen varierar omvänt mot prispåslaget i (16) eftersom 

prispåslaget slår in en kil mellan priset på konsumtionsvaror och margi-

nalkostnaden för produktionen. Prispåslaget kan i själva verket ses som 

15 Blanchard och Kiyotaki (1987).
16 Rotemberg och Woodford (1999).
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en procentuell omsättningsskatt som tas hand om av företagen, vars 

intäkter delas ut till hushållen i form av vinster. Precis som när det gäl-

ler andra skatter leder en högre skattesats till ett mindre utbud av den 

beskattade varan, medan en lägre skattesats leder till ett större utbud av 

samma vara. Produktionen och försäljningen av konsumtionsvaror ökar 

alltså med ett pressat påslag (och sjunker med ett högre påslag). Man 

kan även gå tillbaka till (9), där ett högre påslag innebär en lägre reallön 

relativt arbetsproduktiviteten. Påslaget fungerar med andra ord även som 

en skatt på arbetsutbudet eftersom det pressar ned reallönen under arbe-

tets marginalprodukt.. Varför sysselsättningen fl uktuerar omvänt mot 

prispåslaget kan således även förstås ur ett arbetsmarknadsperspektiv. 

Det klassiska perspektivet är förenligt med det keynesianska perspekti-

vet, eftersom prispåslaget krymper när lönen stiger i syfte att locka mer 

arbetskraft och möta en ökning av den aggregerade efterfrågan.

Det hela kan sammanfattas på följande sätt: I RBC-modellen med 

fl exibla priser neutraliserar företagen effekterna av efterfråge- och pro-

duktivitetschocker på den totala sysselsättningen genom att justera sina 

priser för att bibehålla ett konstant prispåslag. RBC-modellen med fl exi-

bla priser är klassisk i den meningen att den totala produktionen bestäms 

oberoende av den totala efterfrågan. I avsnitt 1 såg vi att i RBC-modellen 

med fl exibla priser ställer realräntan in sig så att hushållens efterfrågan på 

den aggregerade konsumtionen anpassas till det aggregerade utbudet av 

konsumtionsvaror. I NNS-modellen kan fl uktuationer i den aggregerade 

efterfrågan ge upphov till fl uktuationer i sysselsättning och produktion. 

I den meningen är NNS-modellen keynesiansk. Eftersom själva kärnan i 

NNS-modellen är den klassiska RBC-modellen kallar vi den emellertid för 

den nya neoklassiska syntesen, vilket erinrar om Paul Samuelsons benäm-

ning på det första försöket att förena klassisk och keynesiansk national-

ekonomi på 1950-talet. Eftersom företagen i NNS-modellen i genomsnitt 

över tiden låter prispåslagen vara vinstmaximerande fungerar denna 

modell i genomsnitt som RBC-modellen med fl exibla priser, men det fi nns 

utrymme för penningpolitiken att påverka den aggregerade efterfrågan 

och att stabilisera sysselsättning och infl ation.

3. Räntepolitik, trovärdighet och 
 infl ationsfarhågor

Anta att centralbanken, såsom är allmän praxis, bedriver sin penning-

politik i NNS-modellen med en kort nominell ränta R som instrument. 

Realräntan r är per defi nition lika med R − Eπ, dvs. den ränta som betalas 

eller fås på ett lån utöver ersättningen för förväntad infl ation. En cen-

tralbanks infl ytande över realräntan är av två skäl i praktiken begränsat. 
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Centralbanken har bara direkt kontroll över nominalräntan. Eftersom den 

förväntade infl ationen varierar och kanske varierar mycket om cen-

tralbankens infl ationspolitik har låg trovärdighet, innebär kontroll över 

nominalräntan inte med någon självklarhet kontroll över realräntan. Det 

är dessutom de långa räntorna som har betydelse för den ekonomiska 

aktiviteten och en centralbank kan bara påverka de långa räntorna indi-

rekt via sin korta nominella styrränta. I det följande bortser vi från dessa 

viktiga komplikationer för att fokusera på själva kärnan i räntepolitiken.

För att förstå den mekanism genom vilken penningpolitiska åtgärder 

påverkar ekonomin måste vi först klargöra i vilket sammanhang politiken 

verkar. Vi antar fortsättningsvis att centralbanken trovärdigt förväntas 

åstadkomma nollinfl ation, vilket innebär att Eπ = 0 och att den direkta 

samtida påverkan på prisnivån P av chocker och penningpolitiska åtgär-

der i stort sett är försumbar. I detta fall kommer centralbankens val av 

nominalräntemål, R, att vara liktydigt med ett realräntemål, r . Dess-

utom kommer allmänheten att förvänta sig att det framtida prispåslaget 

kommer att ligga på sin vinstmaximerande nivå, Eµ2 = µ*. Kom ihåg att 

produktiviteten idag och i framtiden (a1, a2) bestäms av teknologin, obe-

roende av räntepolitiken. I detta sammanhang visar (13) att hushållens 

förväntade framtida konsumtion via de förväntade framtida inkomsterna 

kommer att bestämmas som c∗2 = a2
1

1+μ∗ .

För att spåra effekterna av ett styrräntebeslut på dagens makroeko-

nomiska variabler, använd (3) för att uttrycka dagens önskade konsum-

tion c1 i termer av förväntad framtida konsumtion n c∗2 = a2
1

1+μ∗  och 

realräntemålet r  

(17)  c1 = 1+ ρ

1+ r
· a2

1

1+ μ∗
.   

Ekvation  (17) visar hur räntepolitiken påverkar den aggregerade efterfrå-

gan: Konsumtionen c1 idag är omvänt relaterad till realräntemålet r  när 

den förväntade framtida konsumtionen är förankrad till 

t a2
1

1+μ∗ . 

En höjning av realräntemålet gör att den aggregerade efterfrågan idag 

sjunker, eftersom alternativkostnaden för konsumtion idag i termer av 

framtida konsumtion blir högre. Nedgången i den aggregerade efterfrå-

gan avspeglas i en minskad sysselsättning n1, en låg reallön w1 och ett 

högre prispåslag idag µ1. Omvänt leder en sänkning av realräntemålet 

till att den aggregerade efterfrågan och reallönen stiger idag, medan 

prispåslaget pressas ned. Transmissionsmekanismen kan tolkas uti-

från antingen ett keynesianskt eller klassiskt synsätt. I ett keynesianskt 

perspektiv har räntepolitiken en effekt på sysselsättning och produktion, 

eftersom produktionen på kort sikt är efterfrågebestämd. I ett klassiskt 
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perspektiv beror detta infl ytande på att den aggregerade efterfrågan 

påverkar lönerna, som i sin tur påverkar prispåslaget, som fungerar som 

en varierande skattesats i RBC-modellen. 

Den effekt som penningpolitiska åtgärder har på sysselsättningen ger 

upphov till penningpolitikens grundläggande trovärdighetsproblem. Detta 

trovärdighetsproblem har sin grund i ett grundläggande spänningsförhål-

lande i den nya neoklassiska syntesen. Å ena sidan sätter företagen sina 

priser för att i genomsnitt över tiden hålla ett vinstmaximerande prispå-

slag. Ur hushållens synvinkel fungerar prispåslaget å andra sidan som en 

välfärdsminskande skatt på konsumtion och arbetsutbud. Det fi nns därför 

incitament för centralbanken att för hushållens skull föra en expansiv pen-

ningpolitik som kompensation för ”prispåslagsskatten”. Denna frestelse är 

störst när centralbankens trovärdighet vad gäller infl ationspolitiken är som 

starkast, eftersom sysselsättningen då kan öka utan att det direkt leder 

till någon större uppgång i infl ationen eller infl ationsförväntningarna. 

Problemet är att om centralbanken ger efter för denna frestelse under-

gräver den sin egen trovärdighet. Om företagen börjar förvänta sig att 

prispåslaget ständigt kommer att pressas ned kommer de att höja priserna 

för att återställa det vinstmaximerande prispåslaget. Då kommer infl atio-

nen och infl ationsförväntningarna att stiga och centralbanken att förlora 

sin trovärdighet. Denna trovärdighet vad gäller infl ationspolitiken står den 

nya neoklassiska syntesen kort sagt på bräcklig grund, eftersom allmän-

heten är medveten om att  centralbanken kan frestas att föra en expansiv 

penningpolitik för att pressa ned prispåslaget och öka sysselsättningen.17

Då och då händer det att allmänheten börjar tvivla på att central-

banken verkligen är inriktad på att hålla infl ationen låg. I den penning-

politiska historien i USA fi nns det fl era exempel på ”infl ationsfarhågor” 

som kännetecknas av att de långa obligationsräntorna plötsligt har stigit 

kraftigt för att kompensera för högre förväntad framtida infl ation.18 In-

fl ationsfarhågor skapar ett grundläggande dilemma för penningpolitiken. 

Om man utgår från nominalräntemålet R kommer en högre förväntad 

infl ation att sänka det implicita realräntemålet r  = R − Eπ och underblå-

sa infl ationsfarhågorna genom att stimulera efterfrågan idag och pressa 

prispåslaget. Centralbanken kan höja R bara så mycket att det uppväger 

effekten av den högre förväntade infl ationen på realräntan. Att effekten 

av högre infl ationsförväntningar på realräntemålet neutraliseras innebär 

emellertid inte att trovärdighetsproblemet i sig hanteras.

Om infl ationsfarhågorna håller i sig måste en centralbank reagera 

genom att höja sitt realräntemål. Centralbanken måste alltså höja R med 

17 Barro och Gordon (1983), Chari, Kehoe och Prescott (1989) och Sargent (1986) diskuterar trovärdig-
hetsaspekter i andra modeller än de nya neoklassiska syntesmodellerna. 

18 Se Goodfriend (1993) och Chari, Christiano och Eichenbaum (1998).
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mer än ökningen i Eπ. Ett högre realräntemål motverkar infl ationsfarhå-

gorna genom att verka dämpande på den aggregerade efterfrågan idag 

samt minska sysselsättningen och reallönerna och öka prispåslaget. Enligt 

(15) verkar en stram penningpolitik genom att se till att dagens prispåslag 

och det förväntade framtida prispåslaget ligger väsentligt över det vinst-

maximerande prispåslaget. I det stramare läget höjer företagen priserna 

långsammare än den förväntade infl ationen och infl ationsförväntning-

arna sjunker när trovärdigheten för infl ationspolitiken återupprättas.

Infl ationsfarhågor är kostsamma eftersom ytterligare tvivel kan 

uppstå rörande centralbankens beslutsamhet att hålla infl ationen nere 

om man ignorerar dem eller bara höjer R så mycket att det motsvarar ök-

ningen i Eπ. Att höja r  för att återupprätta trovärdigheten för infl ations-

politiken fungerar dock bara genom att minska sysselsättning, produktion 

och konsumtion så att ökningen av prispåslaget blir tillräckligt stor och 

bestående så att den förmår företagen att sänka infl ationstakten. Detta 

är skälet till att centralbanker har varit ovilliga att reagera snabbt på 

infl ationsfarhågor. Denna tvekan har tidigare lett till ”stagfl ation”, då 

stigande infl ation som drivits fram av en otillräckligt förebyggande politik 

till sist har följts av en period med stigande arbetslöshet när centralban-

ken har föresatt sig att återupprätta trovärdigheten för infl ationpolitiken. 

4. Fluktuationer och stabiliseringspolitik

I detta avsnitt studerar vi tre chocker som orsakar fl uktuationer i syssel-

sättning och produktion därför att företagen väljer att inte justera priserna 

för att hålla ett konstant prispåslag. Vi antar återigen att centralbankens 

infl ationspolitik är trovärdig. Situationerna A eller B råder, dvs det fi nns 

inga infl ationsfarhågor, och dagens prisnivå P påverkas nästan inte av 

samtida ekonomiska chocker eller styrräntebeslut. Vi tittar på effekterna 

av optimism eller pessimism vad gäller framtida förväntade inkomster, 

en tillfällig produktivitetschock och en förändring i den trendmässiga 

produktivitetstillväxten. I samtliga fall spårar vi chockens effekt givet att 

centralbankens realräntemål hålls oförändrat och studerar därefter hur 

räntepolitiken kan utnyttjas för att stabilisera sysselsättning och infl ation.

OPTIMISM OCH PESSIMISM NÄR DET GÄLLER FRAMTIDA 

INKOMSTUTSIKTER

Enligt analysen av konsumtionen i avsnitt 1 planerar ett hushåll sin livs-

tidskonsumtion så att (3) och livstidsbudgetrestriktionen (1) är uppfyllda. 

Med utgångspunkt i dessa två villkor kan vi uttrycka dagens aggregerade 

efterfrågan c1 i termer av förväntade livstidsinkomster. (y1, y2) och cen-

tralbankens realränta r  som
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 (18)  c1 = 1+ ρ

2+ ρ
 (c1 = 1+ ρ

2+ ρ
(y1 + y2

1+ r)  

Eftersom dagens produktion och inkomster är efterfrågebestämda när 

prisnivån P i stort sett är opåverkad av samtida chocker och styrräntebe-

slut kan vi sätta y1 = c1 i (18) och lösa för c1 i termer av y2 och r .

(19)  c1 = 1+ ρ

1+ r
· y2.  

Enligt (19) kommer hushållens ökade optimism eller pessimism vad gäller 

framtida förväntade inkomster y2 (vare sig framtida löneinkomster eller 

vinstintäkter) att påverka dagens konsumtion, sysselsättning och pro-

duktion. Detta beror på att hushållen vill fördela eventuella förändringar 

av sina livstidsinkomster mellan  konsumtion både idag och i framtiden. 

Eftersom dagens inkomster är efterfrågebestämda påverkas de dessutom 

indirekt via en multiplikatoreffekt som förstärker den initiala effekten 

av ökad optimism eller pessimism om framtiden. Både de primära och 

sekundära effekterna framgår av (19).

Trots att hushållen som reaktion på sin ökade optimism eller pessi-

mism försöker låna eller låna ut på kreditmarknaden måste varje för-

ändring av dagens aggregerade efterfrågan till slut avspeglas i en lika 

stor förändring i dagens produktion. Hushållen kan inte som kollektiv 

låna av framtiden för att konsumera mer idag, eftersom varor produce-

rade i framtiden inte kan konsumeras idag. Det är heller inte möjligt att 

lagra varor för framtida konsumtion i vår enkla NNS-modell. Realräntan 

påverkas emellertid inte av förhållandena på kreditmarknaden eftersom 

centralbanken ingriper genom att tillföra eller dra in likviditet för att 

upprätthålla nominalräntemålet R. Räntepolitiken bidrar därmed faktiskt 

till att optimism eller pessimism om framtiden får effekt på dagens sys-

selsättning och produktion.

Räntepolitiken kan i princip motverka effekterna på dagens syssel-

sättning och produktion av ökad optimism eller pessimism om framtiden. 

Enligt (19) kan ett lägre realräntemål r  till exempel stabilisera dagens 

konsumtion, sysselsättning och produktion med ökad pessimism om 

framtida förväntade inkomster som följd. Stabiliseringspolitiken blir dock 

i bästa fall bara delvis effektiv, eftersom det är svårt att snabbt urskilja 

chocker och eftersom policyåtgärder påverkar konsumtionen med en viss 

tidsfördröjning.
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EN TILLFÄLLIG PRODUKTIVITETSCHOCK

Den totala produktiviteten ökar i genomsnitt över tiden till följd av den 

tekniska utvecklingen. Produktivitetstillväxten fl uktuerar emellertid över 

tiden eftersom uppfi nningar och implementeringen av tekniska landvin-

ningar inte sker friktionsfritt. Vi kan tänka oss en tillfällig produktivitets-

chock som en period då produktiviteten ökar snabbare eller långsammare 

än sitt långsiktiga genomsnitt men inom kort förväntas återgå till sin 

långsiktiga tillväxtsbana. För att analysera effekten av en tillfällig produk-

tivitetschock i NNS-modellen tänker vi oss en nedgång i produktiviteten 

idag a1som inte har någon effekt på förväntad framtida produktivitet a2.

En negativ chock vad gäller produktiviteten idag som förväntas vara 

tillfällig har begränsad inverkan på livstidsinkomsterna och därför på 

dagens aggregerade efterfrågan. Den negativa produktivitetschocken 

får därför företagen att anställa fl er personer för att möta efterfrågan. 

Reallönerna stiger när företagen konkurrerar om mer arbetskraft. Hushål-

lens löneinkomster stiger på bekostnad av vinstintäkterna, men de totala 

realinkomsterna förblir i stort sett oförändrade.

Prispåslaget pressas ned direkt eftersom lägre produktivitet leder 

till högre marginalkostnader och indirekt eftersom reallönerna stiger. 

Företagen tenderar att höja priserna för att återställa det vinstmaxime-

rande prispåslaget, men prisnivån förändras inte särskilt mycket om den 

negativa produktivitetschocken inte är alltför stor och dessutom förvän-

tas vara tillfällig.

Även i detta fall kan centralbanken i princip fullt ut stabilisera sys-

selsättning och infl ation. Enligt (14) och (17) gör den det genom att höja 

realräntan för att minska dagens aggregerade efterfrågan tillräckligt 

mycket för att prispåslaget idag ska stabiliseras till µ*. När prispåslaget 

har stabiliserats kommer dagens produktion, inkomster, konsumtion och 

reallön alla att sjunka i motsvarande grad som produktiviteten.

EN FÖRÄNDRING I DEN TRENDMÄSSIGA PRODUKTIVITETSTILLVÄXTEN

För att analysera effekten av förändringar i den trendmässiga produk-

tivitetstillväxten kan man anta att produktiviteten idag och i framtiden 

är relaterade via a2 = (1+g)·a1, där g är den trendmässiga tillväxtstakten 

och dagens produktivitet a1 betraktas som given. Antag att räntepolitiken 

förväntas hålla det faktiska prispåslaget på den vinstmaximerande nivån 

i framtiden så att µ2 = µ*. I detta fall kommer de förväntade inkomsterna 

att variera direkt med tillväxtstakten g eftersom 

y2 = (1+ g)a1
1

1+μ∗ .
h ff
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Förändringar i den trendmässiga produktivitetstillväxten påver-

kar dagens variabler på samma sätt som optimism eller pessimism om 

framtida inkomster. Om y2 i (19) ersätts av uttrycket ovan ser vi att för 

ett givet realräntemål r  utvecklas dagens aggregerade efterfrågan, 

produktion och sysselsättning alla i samma riktning som den trendmäs-

siga tillväxtstakten g. En uppgång i den trendmässiga produktivitetstill-

växten leder till exempel till att den aggregerade efterfrågan på varor 

och arbetskraft liksom reallönen stiger, medan prispåslaget pressas ned. 

Tvärtemot vad folk tror är en uppgång i den trendmässiga produktivitets-

tillväxten infl ationsdrivande givet det initiala realräntemålet eftersom den 

pressar ned prispåslaget idag.

Enligt (14) kan centralbanken motverka att dagens prispåslag, sys-

selsättning och infl ation påverkas av förändringar i den trendmässiga 

produktivitetstillväxten genom att låta sitt realräntemål följa utvecklings-

takten g. För att se detta, ersätt a2 med (1 + g)a1 i (14) och notera att 

r∗=̃ρ + g.19 En högre trendmässig tillväxt förutsätter ett högre real-

räntemål så att hushållen får incitament att inte konsumera sina ökade 

inkomster för tidigt. I stället för att ge en anledning att hålla räntorna 

låga förutsätter en högre trendmässig produktivitetstillväxt tvärtom ett 

högre realräntemål i genomsnitt över tiden för att stabilisera prispåslaget 

och bevara trovärdigheten för infl ationspolitiken.

5. En välfärdsmaximerande penningpolitik

I den NNS-modell som här presenterats är en slutsats att räntepolitiken 

kan stabilisera prispåslaget till den vinstmaximerande nivån i syfte att 

stabilisera prisnivån och få sysselsättning och produktion att utvecklas 

som i den enkla RBC-modellen med helt fl exibla priser. Denna politik 

kallas ”neutral” eftersom den stabiliserar prisnivån, neutraliserar variatio-

ner i sysselsättning och produktion som annars skulle inträffa på grund 

av trögrörliga priser och får den aggregerade efterfrågan att variera med 

fl uktuationer i produktiviteten precis som i en renodlad real konjunktur-

cykel. 

En neutral penningpolitik är att föredra därför att den maximerar 

hushållens välfärd.20, vilket kan klargöras i fyra steg:

1) Centralbanken kan bara stabilisera prispåslaget på den nivå som 

maximerar företagens vinster, µ*. Varje försök från centralbankens sida 

att få prispåslaget att permanent avvika från µ* kommer att motverkas av 

företagens prisjusteringar.

19 Det approximativa ett-till-ett-sambandet följer av antagandet om logaritmisk nytta. 
20 Goodfriend och King (1997, 2001), Ireland (1996) och Woodford (2003).
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2) Det är möjligt för penningpolitiken att stabilisera prispåslaget till µ*. 

Räntepolitiken kan åstadkomma detta genom att anpassa den aggrege-

rade efterfrågan c efter produktivitetstillväxten a givet produktionstek-

nologin c = an i syfte att stabilisera sysselsättningen till n∗ = 1
1+μ∗ . 

3) Hushållens arbetsutbud ns påverkas inte av produktiviteten a om 

prispåslaget stabiliseras till sin vinstmaximerande nivå, µ*. Ett större 

utbud av konsumtionsvaror får hushållen att vilja ta ut mer fritid, men en 

högre reallön gör att alternativkostnaden för fritid stiger precis så mycket 

som behövs för att neutralisera den totala effekten av produktiviteten 

på det önskade arbetsutbudet. Hushållens välfärd maximeras därför när 

konsumtionen utvecklas i takt med produktiviteten vid det vinstmaxime-

rande prispåslaget.

4) Hushållens välfärd skulle minska om penningpolitiken lät prispåslaget µ 

variera kring den vinstmaximerande nivån, µ*. Hushållen skulle visserligen 

ha det bättre i tider när påslagsskatten är låg. Påslagsskatten skulle dock i 

genomsnitt över tiden behöva ligga lika mycket över som under µ* för att 

företagen skall kunna maximera vinsten över tiden. Med avtagande mar-

ginalnytta skulle nyttovinsten av konsumtion och fritid mer än genom-

snittet inte vara tillräcklig för att kompensera för nyttoförlusten av mindre 

konsumtion och fritid än genomsnittet. Detta innebär bland annat att 

räntepolitiken skulle minska välfärden om den lät prispåslaget variera i 

syfte att jämna ut konsumtionen vid produktivitetschocker.

En neutral penningpolitik har följande grundläggande 

kännetecken:

En neutral politik stabiliserar för det första sysselsättningen till en ”natur-

lig nivå” n*= 1
1+μ∗ .

21 Med en neutral politik blir det i själva verket möjligt 

för makroekonomin att fungera som om företagen kunde justera sina 

priser kostnadsfritt och kontinuerligt i syfte att hela tiden bibehålla det 

vinstmaximerande prispåslaget.

För det andra om sysselsättningen har stabiliserats till den naturliga 

nivån n* utvecklas den faktiska produktionen i takt med ”den potentiella 

produktionen”, y* = an*, där den potentiella produktionen ökar och varie-

rar över tiden i takt med produktiviteten a. En neutral politik syftar med 

andra ord till att eliminera ”produktionsgapet”, dvs. skillnaden mellan 

faktisk och potentiell produktion. 

En konsekvent genomförd neutral politik åstadkommer för det tredje 

en stabil låg infl ation enligt (15) om centralbanken genom sina tidigare 

21 Friedman (1968).
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penningpolitiska åtgärder redan har uppnått trovärdighet för sin infl a-

tionpolitik.

Låg infl ation medför för det fjärde fl era fördelar förutom att vara 

konsistent med en neutral politik.22 Låg infl ation ger till exempel låga 

nominalräntor och mindre behov att hushålla med likvida medel. Låg in-

fl ation minimerar kostsamma prissättningsbeslut. Låg infl ation minimerar 

snedvridningar av relativpriser och låg infl ation hindrar uppkomsten av 

svårhanterliga infl ationsfarhågor.

En centralbank kan för det femte föra en neutral politik genom att 

upprätthålla prisstabilitet. Det är i praktiken inte nödvändigt att direkt 

målsätta det vinstmaximerande prispåslaget. Detta beror på att en eko-

nomi där företagen inte visar någon tendens att i genomsnitt höja eller 

sänka priserna är en ekonomi där det vinstmaximerande prispåslaget i 

genomsnitt faktiskt realiseras.

Prisstabilitet kan för det sjätte upprätthållas genom att konsekvent 

höja realräntan i syfte att förebygga infl ation och sänka den i syfte att fö-

rebygga defl ation. I praktiken bör räntepolitiken använda sig av mått på 

produktionsgap, sysselsättning relativt den naturliga nivån och enhetsar-

betskostnader för att lättare kunna identifi era och förebygga potentiella 

avvikelser från prisstabilitet.23

För det sjunde följer enligt (14) det realräntemål r  som konsekvent 

leder till prisstabilitet den realränta r* som skulle gälla i renodlade reala 

konjunkturcykler. Prisstabilitet måste upprätthållas genom en aktiv rän-

tepolitik som får den aggregerade efterfrågan att anpassas efter den po-

tentiella produktionen för att hålla µ = µ*, och får realräntan att utvecklas 

i takt med den förväntade produktivitetstillväxten a2/a1.

För det åttonde gör ett infl ationsmål det lättare att föra en neutral 

penningpolitik i tre avseenden.24 Ett infl ationsmål som har införts av den 

lagstiftande makten gör det lättare att skapa trovärdighet för infl ations-

politiken och motstå frestelsen att stimulera sysselsättningen alltför 

mycket. Ett lagstadgat mål om låg infl ation minskar problemen med de-

stabiliserande infl ations- och defl ationsfarhågor. Ett infl ationsmål gör det 

slutligen möjligt för centralbanken att vid behov sänka sin styrränta mer 

aggressivt för att stimulera den ekonomiska aktiviteten utan att behöva 

oroa sig för utvecklandet av infl ationsfarhågor.

22 Khan, King och Wolman (2003).
23 McCallum (1999).
24 Bernanke, Laubach, Mishkin och Posen (1999), Haldane (1995), Leiderman och Svensson (1995) och 

Svensson (1999).
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6. Hur robusta är modellens penningpolitiska 
 rekommendationer?

Enligt vår enkla NNS-modell leder trovärdig prisstabilitet till att produk-

tionen hålls på sin potentiella nivå och sysselsättningen på sin naturliga 

nivå. Från denna synvinkel kan därför även de som prioriterar produktion 

och sysselsättning ställa sig bakom en strikt infl ationsmålspolitik. Samti-

digt är den NNS-modell som presenterats i denna artikel bara en av fl era 

möjliga specifi kationer av den nya syntesmodellen. Den starka slutsatsen 

att prisstabilitet alltid är välfärdsmaximerande penningpolitik kanske inte 

kan dras om ytterligare makroekonomiska förhållanden tas i beaktande. 

Syftet med detta avsnitt är att helt kort studera ytterligare aspekter av 

makroekonomin för att se om de motiverar  optimala avsteg från en strikt 

infl ationsmålspolitik.25

TRÖGRÖRLIGA NOMINELLA LÖNER

Empiriska studier av löne- och prisdynamik tyder på att nominella löner 

uppvisar ungefär samma grad av tillfällig stelhet som nominella priser.26 

I vår enkla NNS-modell är nominella löner emellertid fullkomligt fl exibla 

och bestäms på arbetsmarknader med perfekt konkurrens. Det är därför 

värt att ställa frågan i vilken utsträckning trögrörliga nominella löner kan 

leda till att fördelarna med en strikt infl ationsmålspolitik kan ifrågasät-

tas. Antag att det inträffar en tillfällig negativ produktivitetschock. Med 

fl exibla nominella löner måste den aggregerade efterfrågan minska i 

motsvarande grad som produktiviteten för att prispåslaget och prisnivån 

ska stabiliseras. I optimum är sysselsättningen oförändrad eftersom pris-

påslaget stabiliseras fullständigt. Både den nominella och den reala lönen 

sjunker i takt med produktiviteten, vilket exakt uppväger effekten av den 

lägre produktiviteten på marginalkostnader och prispåslag. Och ekono-

min anpassar sig tillfälligt till den minskade potentiella produktionen med 

en fullständigt stabiliserad prisnivå.

Det fungerar inte lika enkelt om de nominella lönerna är trögrör-

liga. För att upprätthålla prisstabilitet måste penningpolitiken då styra 

produktionen så att den ligger under den potentiella produktionen. 

Penningpolitiken måste få sysselsättningen att sjunka under den natur-

liga nivån för att motverka den lägre produktivitetens negativa effekt på 

marginalkostnaden. Detta är möjligt eftersom arbetskraften på margina-

len är mer produktiv ju mindre den utnyttjas, dvs. det fi nns en avtagande 

25 Goodfriend och King (2001) diskuterar fl era skäl att avvika från helt konstanta prispåslag och pris-
stabilitet i en NNS-modell: fullständig dynamisk fl erperiodprissättning, snedvridningar som har med 
betalningssystemet, rörliga elasticiteter i arbetskraftsutbudet och statliga utgiftschocker att göra. De 
hävdar att optimala avvikelser av dessa skäl sannolikt är av ganska liten kvantitativ betydelse.

26 Taylor (1999).
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fysisk marginalprodukt för arbetskraften.27 Om de nominella lönerna 

är trögrörliga är det inte längre möjligt för penningpolitiken att både 

stabilisera prisnivån och hålla produktionen på den potentiella nivån. En 

negativ produktivitetschock kan därför i princip ställa centralbanken inför 

en avvägning mellan prisstabilitet och produktionsstabilitet (i förhållande 

till den potentiella produktionen), om både nominella löner och priser är 

trögrörliga. En sådan avvägning skulle generellt leda till att man måste 

göra avsteg från en strikt infl ationsmålspolitik.

Det fi nns emellertid två skäl varför sådana situationer i praktiken 

borde vara relativt oproblematiska. För det första ger ett infl ationsmål på 

mellan 1 och 2 procent om året och en trendmässig produktivitetstillväxt 

på ca 2 procent en genomsnittlig nominallönetillväxt på omkring 3 till 4 

procent. En hög genomsnittlig nominallönetillväxt borde hålla ekonomin 

på säkert avstånd från situationer där det skulle krävas en betydande 

trögrörlighet nedåt för de nominella lönerna, snarare än en långsam-

mare nominallönetillväxt, för att hålla prisinfl ationen kring målet och 

produktionen kring sin potentiella nivå.28 Om ekonomin skulle drabbas 

av en långvarig nedgång i produktivitetstillväxten skulle centralbanken 

kunna hålla fast vid sitt infl ationsmål och hålla prispåslaget konstant 

genom att tillåta en långsammare nominallönetillväxt som skulle matcha 

den långsammare produktivitetstillväxten. Nominella löner som är 

trögrörliga nedåt borde inte vara något problem i detta fall. Inte heller 

nominella löner som är trögrörliga uppåt borde orsaka några problem. 

Om de nominella lönerna vore tillfälligt trögrörliga uppåt när det inträffar 

en positiv produktivitetschock skulle centralbanken kunna hålla fast vid 

sitt infl ationsmål genom att tillfälligt styra ekonomin så att den faktiska 

produktionen låg över den potentiella. 

För det andra styrs de fl esta transaktioner på arbetsmarknaden i 

utvecklade ekonomier av implicita eller explicita långsiktiga relationer. Av 

liknande skäl som de som diskuteras i avsnitt 2 kan det vara effektivt för 

företagen att fi xera nominallönerna över en viss tidsperiod och bara göra 

lönejusteringar i diskreta intervall. Det skulle dock inte vara effektivt för 

varken företag eller arbetstagare att låta tillfälligt trögrörliga nominella 

löner inkräkta på villkoren för i övrigt effektiva långsiktiga relationer. Det 

fi nns dessutom möjlighet för företag och arbetstagare att neutralisera 

effekten av trögrörliga löner eftersom löner i sig liknar avbetalningar som 

sker i samband med långsiktiga kontraktsförhållanden.29 Företag och ar-

betstagare kan därför förväntas komma överens om framtida transaktio-

27 Att produktionsteknologin (7) är specifi cerad som linjär i arbetskraften har endast pedagogiskt syfte. En 
mer realistisk modellering som c = a(n)α, 1>α>0, skulle ge avtagande marginalprodukt för arbetskraften.

28 Viñals (2001).
29 Hall (1999).
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ner så att eventuella effekter av trögrörliga nominella löner elimineras.30 

Om prisnivån stabiliseras vid en negativ produktivitetschock kommer de 

företag vars nominella löner tillfälligt är trögrörliga att synas betala en 

alltför hög reallön. Det mesta talar emellertid för att företag som inte 

justerar sina nominella löner noterar en ”fordran” på arbetstagarna som 

skall betalas till företaget i framtiden. På så sätt sjunker de ”effektiva” 

reallönerna lika mycket för företag som inte justerar sina nominella löner 

som för företag som gör det. Om detta beteende är det vanliga fi nns det 

föga skäl att avvika från en strikt infl ationsmålspolitik för att de nominella 

lönerna är trögrörliga.31

Från denna synvinkel är konsekvenserna för penningpolitiken av 

trögrörlighet vad gäller löner respektive priser mycket olika. Företag och 

arbetstagare kan förväntas neutralisera de fördelningsmässiga konse-

kvenserna av tillfälligt trögrörliga nominella löner genom sina långsiktiga 

relationer på arbetsmarknaden. Men på varumarknaderna dominerar 

a vistatransaktioner. Där kan tillfälligt trögrörliga priser få det genom-

snittliga prispåslaget att variera betydligt och permanent över tiden med 

negativa konsekvenser för sysselsättning och infl ation. De negativa kon-

sekvenserna av tillfälligt trögrörliga varupriser måste elimineras genom en 

neutral penningpolitik som främjar prisstabiliteten.

EXTREMA FLUKTUATIONER I TILLGÅNGSPRISERNA

En del analytiker menar att räntepolitiken bör reagera direkt på tillgångs-

priser för att förhindra extrema fl uktuationer av det slag som på senare år 

har förekommit i Japan och USA.32 De skulle rekommendera en central-

bank att vidta sådana åtgärder även om den åtnjöt fullständig trovärdig-

het vad gäller infl ationspolitiken. Sådana råd är detsamma som en rekom-

mendation att riskera recession eller defl ation för att förhindra vad som 

skulle kunna tänkas vara en ohållbar uppgång i tillgångspriserna. Det kan 

onekligen diskuteras om det någonsin skulle vara värt att ta den risken. 

Det största problemet med denna rekommendation är emellertid att 

den är så gott som omöjlig att omsätta i praktisk handling.33 Skälet till 

detta kan i korthet beskrivas på följande sätt: När tillgångspriserna först 

börjar tyckas förvånansvärt höga är centralbanken obenägen att reagera 

direkt eftersom tillgångspriserna ännu inte är tillräckligt höga för att vara 

uppenbart ohållbara. Räntepolitiken kan emellertid inte heller reagera 

aggressivt på tillgångspriserna efter det att de har blivit uppenbart ohåll-

30 Barro (1977).
31 Goodfriend och King (2001).
32 Räntepolitiken tar normalt indirekt hänsyn till tillgångspriser i den mån de bidrar till att prognosticera 

den aggregerade efterfrågan.
33 Bernanke och Gertler (1999), Goodfriend (2003) och Greenspan (2002).
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bara. Vid det laget skulle en kollaps i tillgångspriserna i sig, även utan en 

åtstramning av politiken, kunna få ekonomin att hamna i recession. Det 

bästa sättet att hantera extrema fl uktuationer i tillgångspriserna är att se 

till att det fi nns skyddsmekanismer i form av regleringar och tillsyn som 

förhindrar att kraftiga korrigeringar i tillgångspriserna sätter fi nansiella 

institutioner och marknader ur spel, samt att se till att penningpolitiken 

är tillräckligt medveten om  risken för recession och defl ation när en kor-

rigering väl har ägt rum.

RÄNTEPOLITIKENS NOLLGRÄNS

Detta potentiella problem för en strikt infl ationsmålspolitik hänger 

samman  med att nominella räntor inte kan sjunka under noll, eftersom 

varken banker eller allmänhet skulle låna ut pengar till negativ nominell 

ränta när det inte kostar något att hålla bankreserver och sedlar över 

tiden. Nollgränsen för den nominella räntan kan i huvudsak av två skäl 

vara ett problem för penningpolitiken i en situation med låg infl ation. För 

det första, om den förväntade infl ationen är nära noll kan centralbanken 

inte göra den reala korträntan negativ om det skulle behövas för att mot-

verka defl ationschocker. För det andra, om de korta nominella räntorna 

ligger på noll leder ytterligare sänkning av infl ationen till högre reala 

korträntor och ett ännu värre defl ationstryck.

Man skulle kunna hålla de nominella korträntorna på säkert avstånd 

från nollgränsen genom att fastställa ett infl ationsmål kring 3 eller 4 

procent per år, men det skulle betyda att man för alltid accepterade 

kostnaderna för en alltför hög infl ation. Ett så högt infl ationsmål skulle 

dessutom leda till trovärdighetsproblem. Ett infl ationsmål på mellan 1 

och 2 procent är en god kompromiss. Infl ationen hålls på låg nivå, men 

tillräckligt långt från nollgränsen för att undvika defl ation. Det skulle vara 

tänkbart att tillfälligt höja infl ationsmålet om den negativa realräntan 

skulle anses behöva mer spelrum för att motverka en recession. Om en 

högre infl ation tilläts under sådana omständigheter skulle det emellertid 

leda till att infl ationsförväntningarna skulle stiga så snart ekonomin för-

svagades. Instabila infl ationsförväntningar skulle vara svåra att hantera. 

Infl ationsfarhågor skulle återigen bli en betydande källa till chocker mot 

ekonomin. Ett strikt infl ationsmål på mellan 1 och 2 procent kan för-

ankra infl ationsförväntningarna men ändå ge centralbanken spelrum 

att pressa den reala korträntan 1 till 2 procentenheter under noll. Den 

amerikanska penningpolitiska historien tyder på att detta spelrum skulle 

vara tillräckligt för att centralbanken skulle kunna förhindra defl ation och 

verka stabiliserande mot de fl esta negativa chocker.34 Det fi nns dessutom 

34 Reifschneider and Williams (2000) and Viñals (2001).
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andra verkningsfulla penningpolitiska alternativ att tillgå om de nominella 

korträntorna skulle fastna nära nollgränsen.35

7. Slutsatser

Det kommer säkert att göras ytterligare framsteg vad gäller penningpo-

litisk teori och praktik i framtiden. Det tycks ändå stå klart att prisstabi-

litet även i fortsättningen kommer att betraktas som grunden för en bra 

penningpolitik. I nästan två decennier har låg och relativt stabil infl ation 

runt om i världen visat sitt värde. Under denna period inträffade i USA de 

två längsta högkonjunkturerna i fredstid och två lindriga lågkonjunkturer 

1990–91 och 2001. Grundmodellen för den nya neoklassiska syntesen 

ger teoretiska argument för prisstabilitet som stöder de argument som 

grundar sig på praktisk erfarenhet. Teorin befäster praktiken och förstär-

ker ståndpunkten att prisstabilitet bör ges prioritet i penningpolitiken. 

Den enkla NNS-modellen förklarar varför prisstabilitet fungerar väl 

och varför prisstabilitet är önskvärt från välfärdssynpunkt. Ett trovärdigt 

åtagande att verka för låg infl ation förhindrar infl ations- eller defl ations-

farhågor som kan destabilisera både produktion och priser. Prisstabilitet 

är välfärdsmaximerade penningpolitik eftersom det förankrar prispåslaget 

vid dess vinstmaximerande nivå och därmed förhindrar fl uktuationer i 

sysselsättning och produktion som annars skulle förekomma på grund av 

trögrörliga priser.

Rent operativt har vi sett hur penningpolitiska åtgärder verkar i 

syfte att uppnå prisstabilitet genom att stabilisera prispåslaget, och hur 

räntepolitiken skapar trovärdighet för infl ationsmålspolitiken. Genom att 

förankra förväntningarna om den  framtida infl ationen kan räntepoliti-

kens infl ytande över dagens aggregerade efterfrågan stärkas. På detta 

sätt gör trovärdighet för infl ationsmålspolitiken det lättare för penningpo-

litiken att se till att den aggregerade efterfrågan utvecklas i takt med den 

potentiella produktionen.

35 Goodfriend (2000) and McCallum (2000).
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■ RAMSES – en ny allmän 
 jämviktsmodell för 
 penningpolitisk analys

 MALIN ADOLFSON, STEFAN LASÉEN, JESPER LINDÉ  
 OCH MATTIAS VILLANI1

 Författarna är alla verksamma på APP; Adolfson och Villani på FOE och Laséen och Lindé på ME.

1. Inledning

Sveriges riksbank använder sedan något år tillbaka en ny makroekono-

misk allmän jämviktsmodell av svensk ekonomi som går under namnet 

RAMSES (Riksbankens Aggregerade Makromodell för Studier av Ekono-

min i Sverige). RAMSES används i arbetet med att göra prognoser, tolka 

den ekonomiska utvecklingen och till exempel beräkna effekter av olika 

penningpolitiska antaganden. Modellen har anpassats för att beskriva 

utvecklingen av ett antal centrala makroekonomiska tidsserier med hjälp 

av de bästa tillgängliga ekonometriska metoderna, och metodmässigt 

ligger modellen i den vetenskapliga frontlinjen. Med allmän avses att 

modellen i princip försöker förklara ”hela” ekonomin och inte bara en 

viss del, t.ex. privat konsumtion eller arbetsmarknad. Det betyder dock 

inte att RAMSES beskriver alla väsentliga delar av svensk ekonomi lika 

väl.2 

Modeller ger en helhetsbild

Innan vi går in  mer i detalj på modellen i fråga, kan det dock vara på sin 

plats att fråga sig varför Riksbanken använder sig av formella modeller i 

den penningpolitiska analysen. Eftersom verkligheten är oerhört kom-

plex är en modell, hur omfattande den än må vara, alltid en förenklad 

beskrivning av hur ekonomin fungerar. Icke desto mindre fi nns det stora 

fördelar med att använda sig av formella modeller som utnyttjar lärdomar 

från både ekonomisk teori och empiri. Det stora antalet korsberoenden 

mellan ekonomins olika delar och sektorer gör det svårt, för att inte säga 

omöjligt, att prognostisera den framtida ekonomiska utvecklingen, eller 

1 Vi har haft givande diskussioner och erhållit värdefulla kommentarer på artikeln av Kerstin Mitlid, Stefan 
Palmqvist, Staffan Viotti och Anders Vredin. För återstående fel och oklarheter faller dock ansvaret 
endast på författarna.

2 Finanspolitiken och kreditmarknaden är exempelvis inte särskilt sofi stikerat modellerade i RAMSES. 
Därför används i prognosarbetet även partiella modeller som fokuserar på en enskild variabel eller sektor 
– både ekonomisk-teoretiska modeller och sådana som främst bygger på statistiska samband.
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att analysera hur en störning påverkar ekonomin, genom att separat 

studera enskilda samband. Genom att använda sig av en modell kan 

man istället skapa ett sammanhängande ramverk som ger en helhetsbild 

av de olika ekonomiska beståndsdelarna, och kan på så sätt undvika en 

fragmentarisk analys som kanske inte är förenlig i alla delar. En modell 

gör det sålunda lättare att göra en konsistent bedömning av den framtida 

utvecklingen av de olika ekonomiska komponenterna. Speciellt viktigt 

blir detta när alternativa antaganden om penningpolitikens utformning 

ska analyseras. Hur en ränteförändring påverkar infl ationen beror inte 

bara på vilka effekter den får på efterfrågan, utan även på hur växelkur-

sen berörs av en sådan förändring och vilka återverkningar detta får på 

exempelvis konsumtionsmönster och importerad infl ation. 

En annan fördel är att modellen kan fungera som ett redskap för att 

förstå den aktuella ekonomiska situationen och den kommande utveck-

lingen. Om man till exempel observerar ett minskat infl ationstryck idag 

kommer det inte per automatik att leda till att den lämpliga ränteför-

ändringen är en omedelbar sänkning. Hur penningpolitiken bör reagera 

beror på vad det är för faktorer som har förorsakat den lägre infl ationen. 

Om infl ationsnedgången exempelvis beror på utbudsfaktorer och således 

är förknippad med stigande BNP-tillväxt blir ränteresponsen naturligen 

svagare och mer gradvis än om infl ationsnedgången skulle  bero på 

efterfrågefaktorer och drivas av en snabbt fallande BNP-tillväxt. Ett an-

nat exempel är en positiv löneutveckling. Räntan bör höjas endast om 

lönerna förväntas öka i snabbare takt än vad som bedöms vara förenligt 

med produktivitetsutvecklingen. En stark produktivitetsutveckling kan 

däremot motivera höga löneökningar som är förenliga med infl ationsmå-

let utan att reporäntan behöver höjas. 

Ytterligare fördelar är att man genom att ge struktur åt analysen 

med hjälp av modeller bättre kan förklara sina prognoser, och att en 

modell kan fungera som ett kommunikationsverktyg för att hålla ihop de 

interna analyserna och diskussionerna. Detta systematiska synsätt gör det 

även lättare att utvärdera de prognosfel som uppstår. 

RAMSES innehåller trögheter och rationellt beteende

Vi återgår nu till att beskriva modellen i mer detalj. Att en modell är en 

allmän jämviktsmodell innebär att den utgår från att marknadsmeka-

nismer skapar balans mellan utbud och efterfrågan på ekonomins olika 

marknader. Det fi nns andra prognosmodeller som är ”allmänna” i den 

meningen att de beskriver sambanden mellan fl era sektorer i ekono-

min, utan att för den skull vara jämviktsmodeller. Det gäller exempelvis 

modeller som består av ett system av statistiska samband med begrän-
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sat stöd i ekonomisk teori, t.ex. vektorautoregressiva (VAR) modeller.3 

Moderna allmän jämviktsmodeller utgår däremot normalt från vissa 

bestämda antaganden om de ekonomiska motiven bakom individers och 

organisationers beteende.4 Enskilda individer och hushåll antas sträva 

efter att maximera sin ”nytta” över livscykeln och företagen antas önska 

maximera det diskonterade nuvärdet av alla sina framtida vinster. Det 

rationella beteendet innebär också att individerna och företagen bygger 

sitt handlande på så bra prognoser om framtiden som det står i deras 

makt att göra. De har vad man kallar för rationella förväntningar. När 

Riksbanken använder RAMSES för att göra prognoser över den privata 

sektorns beteende, utgår man alltså från att t.ex. effekterna av penning-

politiken också påverkas av den privata sektorns prognoser för Riksban-

kens agerande.

Före 1980-talet var inte allmän jämviktsmodeller så vanliga i analyser 

och prognoser för infl ationens och konjunkturens utveckling. De model-

ler som istället användes var s.k. keynesianska modeller. I denna typ av 

modeller antogs aktörerna i ekonomin styras av olika tumregler. För-

väntningarna om framtiden antogs vanligen inte heller bildas på något 

rationellt sätt, utan istället vara enkla framskrivningar av tidigare mönster 

i data. 

Att man valde att beskriva ekonomin på detta sätt berodde delvis på 

att man inte hade de tekniska verktyg (teorier och datorer) som behövdes 

för att kunna lösa komplicerade system av ekvationer med framåtblick-

ande förväntningar. Men det berodde också på att de första årgångarna 

av allmänna jämviktsmodeller som användes i syfte att studera makro-

ekonomiska förlopp tycktes stå i dålig samklang med data. Till exempel 

har Kydland och Prescotts (1982) grundläggande reala konjunkturcy-

kelmodell som betonade utbudssidans betydelse för att förstå makro-

ekonomiska förlopp kritiserats för bristande empirisk realism.5 Ekonomin 

verkade präglas av mycket större trögheter än vad man borde förvänta 

sig om det vore marknadsmekanismer och rationella hushåll och företag 

som styrde utvecklingen. 

De keynesianska modellerna, som istället betonade efterfrågans 

betydelse för att förstå konjunkturcykler, lyckades dock inte bibehålla sin 

relativt goda beskrivning av data under 1970-talet och framåt då stag-

fl ationen (låg tillväxt i kombination med hög infl ation) gjorde sin entré 

i västvärlden och en rad strukturella skift inträffade som dessa model-

ler inte förmådde fånga upp.6 En omfattande akademisk forskning med 

3 Se t.ex. Sims (1980).
4 Se Kydland och Prescott (1982).
5 Se exempelvis Cogely och Nason (1995).
6 Se t.ex. Lucas (1976).
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nya tekniska verktyg till sitt förfogande har under det senaste årtiondet 

utvecklat en ny generation av makroekonomiska allmänjämviktsmodeller. 

Där ligger tonvikten på utbudsfaktorer för att förklara den ekonomiska 

utvecklingen, men även efterfrågan har betydelse på kort sikt genom att 

det förekommer olika marknadsimperfektioner i kombination med nomi-

nella och reala trögheter. Marknadsimperfektionerna och trögheterna gör 

att modellernas förlopp efter olika störningar sker mer gradvist. Denna 

andra generation av makroekonomiska allmänjämviktsmodeller går under 

samlingsnamnet ny-keynesianska modeller, och har dokumenterat goda 

empiriska egenskaper.7 Riksbankens nya modell RAMSES faller inom 

denna kategori.

Artikeln beskriver RAMSES struktur och egenskaper 

Syftet med denna artikel är att ge en enkel men ingående beskrivning av 

modellens teoretiska struktur och dess empiriska egenskaper, samt att ge 

ett par exempel på hur modellen används i den löpande penningpolitiska 

analysen.8 Artikeln har följande upplägg. I nästa avsnitt beskrivs RAMSES 

hörnstenar och modellens teoretiska egenskaper både på lång och kort 

sikt, med särskild betoning på Riksbankens beteende i modellen. Därefter 

exemplifi erar vi modellens användningsområden på två sätt. Först be-

skrivs hur effekterna av två alternativa scenarier med högre löner skulle 

kunna undersökas i modellen. Sedan låter vi modellen tolka infl ationsut-

vecklingen under 2003-2006 för att förstå de underliggande orsakerna 

till den låga infl ationen under denna tidsperiod. Vi undersöker även vilken 

roll penningpolitiken spelade för att stabilisera och etablera infl ationen 

på en lägre nivå under 1990-talet. I avsnitt 4 förklaras hur modellen esti-

meras på svenska data och RAMSES prognosförmåga jämförs med några 

andra alternativa prognosverktyg samt Riksbankens historiska bedöm-

ningar. Till sist redogör vi för några avslutande refl ektioner.     

2. Modellens teoretiska egenskaper

I detta avsnitt beskriver vi modellens teoretiska struktur och de mekanis-

mer som bestämmer hur penningpolitiken påverkar resursutnyttjandet 

och infl ationen på kort och lång sikt.

7 Se t.ex. Christiano, Eichenbaum och Evans (2005) samt Smets och Wouters (2003).
8 En detaljerad beskrivning av modellens teoretiska struktur ges i uppsatsen av Adolfson, Laséen, Lindé 

och Villani (2005). En mer utförlig empirisk utvärdering fi nns i artikeln av Adolfson, Laséen, Lindé och 
Villani (2007).
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2.1 RAMSES HÖRNSTENAR

RAMSES består av en mängd olika hushåll och företag som samverkar på 

varu-, kapital- och arbetsmarknaderna. Liksom i många andra moderna 

ny-keynesianska allmän jämviktsmodeller antas att varu- och arbets-

marknaderna kännetecknas av vad som kallas monopolistisk konkurrens. 

Det innebär att företag och arbetstagare inte tar priser och löner för 

givna utan är medvetna om att de kan påverka sina egna priser och löner 

genom sitt beteende. Priserna och lönerna antas dock vara trögrörliga 

vilket innebär att penningpolitiken på kort sikt har reala effekter (dvs. 

påverkar exempelvis produktion och arbetsutbud) eftersom de nominella 

priserna och lönerna inte fritt kan anpassa sig vid en nominal ränteför-

ändring. 

I modellen fi nns en centralbank som bestämmer den korta räntan 

och en statlig sektor som antas fi nansiera sina konsumtionsutgifter 

med hjälp av skatter på arbete och konsumtion. Det fi nns en fristående 

utländsk ekonomi som antas inte påverkas av den inhemska, svenska, 

ekonomiska utvecklingen eftersom Sverige är en liten öppen ekonomi. 

Från omvärlden importeras både konsumtions- och investeringsvaror i 

modellen, och en del av den inhemska produktionen går på export till 

utlandet. 

Utan de nominella trögheterna skulle RAMSES vara lik den första 

generationens makroekonomiska allmän jämviktsmodeller som t.ex. 

den reala konjunkturcykelmodell som presenterats av nobelpristagarna 

Kydland och Prescott (1982). I så fall skulle penningpolitikens utformning 

vara irrelevant för konjunkturcykelanalys, eftersom penningpolitikens ef-

fekter på realekonomin är mycket begränsade när priser och löner är helt 

fl exibla, och penningpolitiken skulle då reduceras till att vara ett verktyg 

för att påverka infl ationsnivån. En pedagogisk introduktion till en enkel 

real konjunkturcykelmodell och hur ny-keynesianska aspekter kan införli-

vas i en sådan ges av Goodfriend (2007). Den rekommenderas till läsning 

för den som vill få ökad förståelse för de grundläggande mekanismer som 

fi nns i allmän jämviktsmodeller. Beskrivningen som vi ger här begränsar 

sig till de viktigaste aspekterna i RAMSES.

Hushållen

Låt oss börja med att beskriva hushållens beteende i modellen. Hushål-

len antas maximera sin nytta av konsumtion och fritid över tiden, givet 

en begränsad budget där de får inkomster från både arbete och kapi-

tal. Hushållen har tillgång till en internationell kreditmarknad där de 

kan investera eller låna till de korta nominalräntor som bestäms av den 

inhemska och utländska centralbanken. Hushållen bestämmer hur mycket 
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de vill konsumera idag jämfört med imorgon och hur de ska fördela sin 

tid mellan arbete och fritid. Det senare sker genom att de bestämmer den 

lön de är villiga att jobba för under antagandet att lönerna är trögrör-

liga.9 Givet lönen bestämmer sedan företagen efterfrågan på arbetskraft. 

Eftersom hushållen också är kapitalägare fattar de även beslut om hur 

mycket de ska investera i kapitalstocken som sedan lånas ut till företa-

gen.10 

Förutom de nominella trögheterna i modellen förekommer också rea-

la trögheter. Hushållen vill inte ändra sitt konsumtionsmönster för snabbt 

och för företagen är det kostsamt att ändra sina investeringsplaner. På 

detta sätt kan modellen ta hänsyn till de trögheter man tycker sig se i 

data, men ändå utgå från att rationellt beteende och marknadsmekanis-

mer styr vart ekonomin tar vägen på sikt. Man ska dock komma ihåg att 

de reala trögheterna i sig inte får till följd att penningpolitiken har kortsik-

tiga effekter, det är enbart de nominella trögheterna som åstadkommer 

detta. Men de reala trögheterna är likväl viktiga för att de påverkar hur 

penningpolitiken slår igenom.

Då Sverige är en liten öppen ekonomi med relativt omfattande han-

del med omvärlden måste sådana aspekter införlivas i modellen på något 

sätt. Vi har antagit att hushållens varukorgar består av både inhemskt 

tillverkade varor och importerade produkter. Infl ationstakten mätt med 

UND1X omfattas därför i RAMSES av både en inhemskt genererad del, 

infl ation på inhemska varor d
tπ , och av en utlandsrelaterad del, infl ation 

på importerade konsumtionsvaror cm
t

,π . UND1X-infl ationen (π t) kan 

därför i log-linjäriserad form uttryckas som

(1) cm
tc

d
tc

cpi
t

,ˆ~ˆ)~1(ˆ πωπωπ +−= ,

där cω~  är vikten på importerade varor. Ungefär 35 % av varorna i 

UND1X-korgen brukar Statistiska centralbyrån hänföra som importerade. 

Man ska dock komma ihåg att priserna på dessa produkter till viss del 

består av inhemskt genererade förädlingskostnader, såsom exempelvis 

distributionskostnader i transport- och butiksled. Därför är den slutliga 

vikten i RAMSES satt till ca 27 %. Hur tπ d och cm
t

,π  bestäms återkommer 

vi strax till när vi förklarar företagens beteende i modellen.

9 Varje enskilt hushåll kan inte fritt välja sin lön varje period vilket gör att löneutvecklingen för ekonomin 
som helhet blir trögrörlig. Detta modelleras med hjälp av s.k. Calvo-sannolikheter (se Calvo, 1983), vil-
ket innebär att vissa individer får välja exakt den lön som de vill ha medan andra individer istället får en 
uppräkning av sin tidigare lön med en schablon som inte tar hänsyn till de nya störningar som inträffat i 
ekonomin.

10 Att hushållen äger företagen genom t.ex. direkta aktieinnehav, pensionsfonder eller annat fondsparande 
torde inte vara orimligt, även om dessa nivåer inte modelleras direkt. Detta förenklande antagande har 
dock ingen större betydelse för den analys som görs med modellen.
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Eftersom RAMSES är en modell för en liten öppen ekonomi bör den 

också beskriva hur den nominella växelkursen bestäms. Utgångspunk-

ten i modellen är ett så kallat ränteparitetsvillkor där kronan förutsätts 

fl yta fritt. Som tidigare nämnts har hushållen tillgång till en internationell 

kreditmarknad där de kan investera i både inhemska och utländska rän-

teobligationer, men där de inhemska hushållen måste betala en riskpremie 

utöver den utländska korta räntan om de lånar kapital i utlandet. Det 

verkar rimligt att utgå från att växelkursen anpassar sig så att den förvän-

tade avkastningen i SEK blir likadan oavsett vilket tillgångsslag hushål-

len placerar i, s.k. öppen ränteparitet. Det är dock välkänt att ett sådant 

villkor har relativt begränsat empiriskt stöd, varför vi har förändrat det så 

att de korrelationer man tycker sig ha funnit i data mellan riskpremien och 

den förväntade växelkursutvecklingen omfattas av räntevillkoret.11,12 

Företagen

Vi fortsätter nu med att beskriva hur företagen agerar i RAMSES. 

Varumarknaden kännetecknas av monopolistisk konkurrens där varje 

inhemskt företag producerar en särskild sorts vara med hjälp av arbets-

kraft och kapital som de hyr in från hushållen. Varje företag har således 

en viss monopolställning vilket gör att de kan sätta sitt pris som ett 

påslag över sina nominella marginalkostnader.13 Hur stort påslaget är 

på lång sikt beror på hushållens villighet att byta mellan de olika produ-

centernas varutyper. Ju mer benägna konsumenterna är att ersätta en 

varutyp med en annan, desto mindre kommer företagens vinstmarginaler 

att bli på lång sikt. När företagen fi nner anledning att ändra sina påslag 

påverkar detta gradvis infl ationen och med viss tidseftersläpning efter-

som det i RAMSES antas att priserna är trögrörliga. Vanliga argument till 

att priser är trögrörliga är förekomsten av s.k. menykostnader, att det är 

kostsamt för företagen att inhämta ny information om efterfrågan eller 

om kostnadsstrukturen för en viss vara, och att företagen inte vill störa 

sina kundrelationer genom att ändra priset alltför ofta.14 När det skett en 

förändring i ekonomin anpassas därför inte de nominella priserna ome-

delbart till en ny långsiktig och stabil jämvikt utan istället sker en gradvis 

anpassning. Skillnaden absorberas istället av påslaget som varierar när 

förutsättningarna ändras. 

11 Se t.ex. Fama (1984) och Duarte och Stockman (2005) för test av öppen ränteparitet.
12 Se Adolfson, Laséen, Lindé och Villani (2007) för en närmare beskrivning av det modifi erade räntepari-

tetsvillkoret och hur detta påverkar växelkursens bestämning och modellens empiriska egenskaper.
13 Matematiskt kan detta uttryckas som t

d
tt MCP λ= , där d

tλ  betecknar påslaget och tMC  företagets 
nominella marginalkostnader.

14 Att priser och löner är tröga är också något man fi nner i empiriska studier över svenska företags pris-
sättningsbeteende (se t.ex. Apel, Friberg och Hallsten, 2005).
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Företagen antas maximera det diskonterade nuvärdet av alla sina 

framtida vinster under antagandet att priserna inte fritt kan anpassas 

vid varje tidpunkt.15 Att priserna är trögrörliga gör att förväntningar 

om framtida infl ation spelar roll för företagens prissättning idag. Den 

framtida infl ationen avspeglar hur marginalkostnaderna kan tänkas 

utvecklas framgent och företagen bestämmer därför sitt pris idag utifrån 

dessa förväntningar. Företagens vinstmaximering leder fram till den s.k. 

ny-keynesianska Phillipskurvan för inhemsk infl ation som i en förenklad 

(log-linjäriserad) form kan uttryckas som:

(2) )ˆ()ˆ(Eˆ 1
d
tt

d
tt

d
t mc λγππ ++= + ,

där infl ationen, d
tπ̂ , beror på den framtida förväntade infl ationen, 

)ˆ(E 1
d
tt +π , företagens reala marginalkostnader, tmc , vilka motsvarar lö-

neandelen i produktionskostnaderna (dvs. den reala enhetsarbetskrafts-

kostnaden), och där d
tλ̂  ska tolkas som en störning som påverkar det 

önskade prispåslaget (t.ex. en förändrad konkurrenssituation). Parame-

tern γ  styr graden av trögheter i företagens prissättning: ju mer sällan 

företagen ändrar sina priser desto mindre värde antar γ  vilket innebär 

att förändringar i kostnader och påslag inte får så stort genomslag på 

infl ationen. 

Ekvation (2) kan också skrivas som att infl ationstakten tπ̂ d idag är en 

diskonterad summa av alla framtida reala marginalkostnader. Det innebär 

att om företagen ser att de reala marginalkostnaderna i framtiden ökar 

(exempelvis genom att nominallönerna ökar utöver tillväxten i produk-

tiviteten), så kompenserar de delvis för detta genom att höja sina priser 

redan idag. Det gör att de reala marginalkostnaderna så småningom 

återgår till sitt jämviktsläge och infl ationen likaså. Företagens beteende 

när de sätter sina priser är alltså framåtblickande i den här modellen, till 

skillnad från Phillipskurvorna i de tidiga keynesianska modellerna där 

företagen antogs vara mestadels bakåtblickande.

I RAMSES antas också att det fi nns särskilda importföretag som im-

porterar konsumtions- och investeringsvaror från utlandet. Dessa köper 

upp intermediära varor på världsmarknaden som förädlas och säljs vidare 

till hushållen. Marginalkostnaden motsvarar därför inköpskostnaden 

uttryckt i svenska kronor. Ett exempel på sådana varor skulle kunna vara 

textilbeklädnad eller matvaror som återförpackas och därefter distribu-

eras till konsumentledet. Importföretagen gör alltså sin specifi ka slutpro-

dukt annorlunda jämfört med konkurrenterna vilket innebär att de har en 

viss monopolställning och sålunda kan sätta priset som ett påslag över 

15 Detta modelleras med hjälp av s.k. Calvo-sannolikheter, se Calvo (1983).
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sina marginalkostnader. I en värld med fl exibla priser skulle det optimala 

priset på importvaror därför ges av:

(3)    tt
m
t

m
t SPP *λ= ,

där m
tλ  är påslaget (vinstmarginalen), *

tP  världsmarknadspriset och tS  

är den nominella växelkursen uttryckt som kostnaden i kronor för att 

köpa en enhet utländsk valuta. Importpriserna antas dock även de vara 

trögrörliga vilket gör att förväntningarna på framtida infl ation spelar roll 

för prisbildningen. Trögheterna innebär också att importföretagen inte 

kan ändra sina priser fullt ut t.ex. när inköpskostnaderna stiger på grund 

av en svagare växelkurs. Modellen fångar därigenom på kort sikt vad man 

brukar kalla för ett ofullständigt växelkursgenomslag. Ett sådant innebär 

att företagen inte låter växelkursrörelser slå igenom till sina priser ome-

delbart och ett-till-ett, utan låter vinstmarginalerna absorbera en del av 

växelkursförändringen. Det kan bero på att man förväntar sig att föränd-

ringen i växelkursen endast ska bli  tillfällig och att man då inte vill störa 

sina kundrelationer med återkommande prisförändringar. Det kan också 

bero på att företaget vill försvara sina marknadsandelar gentemot andra 

producenter som inte utsätts för samma påverkan av växelkursrörelser.  

På liknande sätt exporteras de inhemskt producerade varorna till 

utlandet. I modellen ombesörjs detta av särskilda exportföretag som 

köper upp inhemska varor och därefter distribuerar dessa till de utländska 

hushållen. Exportföretagen sätter alltså sina priser på ett liknande sätt 

som importföretagen. Återigen antas att exportpriserna i utländsk valuta 

inte fritt kan ändras. Därför är växelkursgenomslaget ofullständigt även 

i exportsektorn (exempelvis innebär detta att priset på Volvobilar i USA 

inte stiger omedelbart då dollarn försvagas mot kronan).

Centralbanken

I RAMSES antas att Riksbanken bestämmer reporäntans nivå utifrån 

infl ations- och BNP-utvecklingen. Detta är ett relevant sätt att beskriva 

penningpolitiken för de fl esta länder med infl ationsmål, men är givetvis 

en förenkling av verkligheten.16 Ränteregeln i modellen har följande form

(4) ( ) tRtttttttt RxyyfR ,1,,,,, επππ +ΔΔ−= −

där f är en funktion som beskriver hur reporäntan ( tR ) sätts i förhållande 

till gapet mellan den faktiska underliggande infl ationen (se ekvation (1)) 

och infl ationsmålet ( tt ππ − ), BNP-gapet i nivå ( ty )17, förändringen i den 

16 I många ekonomiska modeller, liksom RAMSES, låter man penningpolitiken beskrivas med hjälp av en så 
kallad Taylor-regel, se Taylor (1993).

17 BNP-gapet, ty , defi nieras som den procentuella avvikelsen mellan faktisk BNP, tY , och den långsiktigt 
hållbara (steady-state) nivån på produktionen, tY , dvs. ttt YYy lnln −= .
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underliggande infl ationstakten ( tπΔ ), förändringen i BNP-gapet ( tyΔ ), 

det reala växelkursgapet ( tx )18, och reporäntan i föregående period. 

Förekomsten av föregående periods reporäntenivå speglar trögheter i 

tolkningen av den nyinkomna informationen samt att man ogillar alltför 

snabba kast i räntesättningen. Riksbankens agerande enligt den föreslag-

na regeln blir då gradvist, ett beteende som vanligen benämns ränteut-

jämning (se t.ex. Woodford, 1999).

Parametrarna i den penningpolitiska regeln ovan är estimerade så 

att regeln ger en relativt god beskrivning av de räntebeslut Riksbanken 

faktiskt har fattat genom åren. Det betyder till exempel att man har höjt 

(sänkt) reporäntan om den underliggande infl ationen har varit hög (låg) 

i förhållande till infl ationsmålet eller om BNP-gapet har varit positivt 

(negativt). Avvikelser mellan de faktiska räntebesluten och de beslut som 

skulle ha fattats om modellens ränteregel följts exakt kan uppfattas som 

ett mått på penningpolitiska ”överraskningar”. Dessa överraskningar 

fångas av variabeln tR ,ε  som antas vara slumpmässig och oberoende över 

tiden. En del av dessa överraskningar kan sägas fånga tillfälliga förän-

dingar i det penningpolitiska beteendet, medan en del kan tänkas bero 

på att Riksbanken i verkligheten höjer reporäntan i fasta steg om t.ex. 25 

eller 50 punkter. Den penningpolitiska regeln i modellen har ju inte ett 

sådant trappstegsformat utseende. 

Specifi kationen av reaktionsfunktionen väcker åtminstone två viktiga 

frågor. Den första är varför Riksbanken inte antas reagera på de framtida 

infl ationsutsikterna. Svaret är att reaktionsfunktionen ska betraktas som 

en s.k. ”reducerad form” som innehåller det mesta av den relevanta infor-

mation som bestämmer de framtida infl ationsutsikterna. En annan viktig 

fråga är varför inte Riksbanken beaktar en större mängd variabler än vad 

som anges av ekvation (4), såsom huspriser och andra fi nansiella indi-

katorer. Svaret på denna fråga är att Riksbanken endast antas ta hänsyn 

till andra faktorer i den utsträckning de påverkar bankens uppfattning om 

resursutnyttjandet och infl ationsutsikterna. Riksbanken antas således inte 

agera direkt på exempelvis en starkare husprisutveckling eller kredittillväxt.

Övriga delar

Eftersom RAMSES beskriver en liten öppen ekonomi påverkar den 

inhemska ekonomin inte utländsk BNP, infl ation och ränta. De inhemska 

hushållen och företagen tar alltså de utländska variablerna för givna 

när de fattar sina beslut. Vi har därför låtit ett separat ekvationssystem 

beskriva hur dessa tre variabler samverkar. 

18 Det reala växelkursgapet x beräknas som den procentuella avvikelsen mellan den faktiska reala växelkur-
sen och en antagen jämviktsnivå som är konstant i Adolfson m.fl . (2005, 2007) men tidsvarierande i den 
version av modellen som används i prognosarbetet.
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Också den statliga sektorn modelleras med hjälp av ett separat 

ekvationssystem för de offentliga utgifterna, inkomstskatter, mervärdes-

skatter och arbetsgivaravgifter. Den statliga sektorn kan ha över- eller 

underskott i sin budget men detta över- eller underskott överförs direkt 

till hushållen. Hushållen ser alltså till att exempelvis ett statligt budgetun-

derskott kompenseras med ett ökat privat sparande, vilket gör att tillfäl-

liga men varaktiga fi nanspolitiska interventioner har mycket begränsad 

roll i modellen.19

Det fi nns också en fi nansiell sektor i RAMSES, även om denna ger 

en synnerligen förenklad bild av verkligheten. Som tidigare nämnts har 

hushållen tillgång till en internationell kreditmarknad där de kan låna 

och investera. I modellen fi nns också en inhemsk fi nansiell intermediär 

där hushållen sätter in delar av sitt fi nansiella kapital och där företagen 

lånar kapital för att fi nansiera sina lönekostnader. En följd av detta är att 

ränteförändringar direkt påverkar företagens marginalkostnader. Detta 

är ett enkelt sätt att fånga att penningpolitiken har vissa effekter på 

utbudet i ekonomin genom att företagen ofta tar upp lån för att bedriva 

sin verksamhet.20

Förutom förändingar i omvärlden och fi nanspolitiken, påverkas 

konjunkturcykelfl uktuationer även av vissa icke-observerbara stokastiska 

variabler, eller störningar, med olika sannolikhetsfördelningar. Dessa san-

nolikhetsfördelningar är utgångspunkten för estimering av modellen. Stör-

ningarnas storlek och förlopp över tiden bestäms när modellen estimeras 

utifrån sin koppling till de variabler som vi kan observera i data (se Ap-

pendix). Eftersom varje enskild störning träder in i modellens struktur på 

ett visst förutbestämt sätt kan var och en ges en bestämd tolkning. Dessa 

störningar, som antas vara exogena i modellen, fångar till exempel föränd-

ringar i produktivitet, preferenser eller företagens konkurrenssituation.21

Modellen kan formuleras som ett antal matematiska villkor som 

beskriver hur hushåll och företag uppträder utifrån antagandet om ett 

optimerande beteende med rationella förväntningar, och där Riksbanken 

reglerar den korta nominella räntenivån. RAMSES innehåller 24 sådana 

ekvationer. Tillsammans med ekvationerna som uttrycker de utländska 

förhållandena, hur fi nanspolitiken bedrivs, och hur störningarna till eko-

nomin fortlöper bildar de ett sammanhängande matematiskt system av 

icke-linjära differensekvationer som ganska väl beskriver hur ekonomin 

utvecklas över tiden.    

19 Man brukar kalla detta för att hushållen beter sig i enlighet med s.k. Ricardiansk ekvivalens. Detta inne-
bär att hushållen bestämmer sina konsumtionsplaner utifrån den förväntade samlade inkomsten över 
hela sin livstid snarare än den faktiska inkomst de har just idag.

20 En mer realistisk modell över interaktionen mellan penningpolitiken och den fi nansiella sektorn presente-
ras i Christiano, Rostagno och Motto (2007). 

21 Notera att detta sätt att se på störningar skiljer sig från keynesianska modeller där alla residualer uppfat-
tas som ”modellfel”. Här kan de istället ges en strukturell tolkning.
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2.2 MODELLENS LÅNGSIKTSDYNAMIK

Bland fl ertalet akademiskt verksamma nationalekonomer och i central-

banksvärlden råder sedan länge en utbredd syn att produktionens och 

sysselsättningens nivå på lång sikt inte påverkas av penningpolitiken utan 

styrs av utvecklingen av arbetskraft och teknologi. Detta synsätt präglar 

också RAMSES, och liksom i den etablerade litteraturen på området (se 

t.ex. Woodford, 2003) så antas inte penningpolitiken varaktigt kunna 

påverka vare sig produktionen eller nivån på sysselsättningen på lång sikt 

(dvs. i det s.k. steady-state).22 Om Riksbanken skulle bestämma sig för 

att föra en mer expansiv politik skulle det på lång sikt bara leda till högre 

infl ation. 

Om vi betecknar den långsiktigt hållbara produktivitetstillväxttakten 

med Yμ , så gäller att tillväxttakten i BNP per capita i steady-state ges av

 (5) Y
t

tt

Y
YY

μ≡
−

−

−

1

1 ,

där tY  indikerar att det är den långsiktigt hållbara nivån av BNP per 

capita  i period t som avses.23 Penningpolitiken kan inte varaktigt ge en 

högre produktionstakt och därmed högre sysselsättning. Infl ationen är 

i detta perspektiv endast ett monetärt fenomen, vilket innebär att Phil-

lips-kurvan – som visar sambandet mellan infl ationen och något mått på 

resursutnyttjandet – är vertikal på lång sikt. 

Riksbanken kan således inte påverka vare sig nivån på BNP eller 

tillväxttakten på lång sikt genom att ändra reporäntan. Däremot bestäm-

mer centralbanken infl ationstakten på lång sikt. Om infl ationen ska vara 

2 procent på lång sikt måste den korta nominalräntan på sikt uppgå till 

infl ationsmålet (2 %) plus tillväxttakten i produktiviteten (säg 2,25 %), 

så att följande ekvation håller:

(6) 
YR μπ += ,

där avkastningen på den reala kapitalstocken, den s.k. realräntan, är ap-

proximativt lika med ekonomins produktivitetstillväxttakt, Yμ .24 Intuitio-

nen bakom ekvation (6) är enkel: för att hålla en nominell obligation så 

krävs en avkastning i nominella termer som motsvarar den som hushållet 

skulle ha fått om det investerat i kapitalstocken istället ( Yμ ) plus en kom-

pensation för minskningen av tillgångens nominella köpkraft (π ). 

22 Med steady-state menar vi den jämvikt ekonomin befi nner sig i då alla störningar har klingat av och då 
priser och löner är fl exibla.

23 På lång sikt bestäms BNP-nivån per capita av arbetsproduktivitetens utveckling (som i tillväxttakt sam-
manfaller med teknologins tillväxttakt). Tillväxttakten i BNP i sin tur ges av ökningen i BNP-nivån per 
capita plus tillväxttakten i arbetskraftsutbudet. 

24 Denna relation håller exakt i avsaknad av kapitalskatter och då diskonteringsfaktorn är lika med ett.
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Eftersom RAMSES är en modell för en liten öppen ekonomi, bestäms 

även utvecklingen för den nominella växelkursen och den reala växelkur-

sen på lång sikt i modellen. I den version av RAMSES som skattas och 

används i den interna analysen på Riksbanken, antas att det inhemska 

infl ationsmålet är detsamma som i omvärlden och att den inhemska pro-

duktiviteten på lång sikt är densamma i Sverige och i omvärlden. Detta 

leder till att den reala eller nominella växelkursen varken apprecierar eller 

deprecierar på lång sikt (se fördjupningsrutan).

Den nominella växelkursen tS  mäter kostnaden i kronor för att köpa en 

enhet utländsk valuta. När tS  ökar (minskar) betyder detta att man får 

betala mer (mindre) per utländsk valutaenhet, dvs. kronan deprecierar 

(apprecierar). Valutakursen i modellen är ett vägt genomsnitt av olika 

valutakurser (TCW-index). Den reala växelkursen tQ  är per defi nition 

lika med tttt PPSQ /*=  där *
tP  betecknar utländskt konsumentprisindex 

och tP  inhemskt konsumentprisindex. På motsvarande sätt som för den 

nominella växelkursen sägs den reala växelkursen depreciera (appreciera) 

när tQ  ökar (minskar). Ett högre (lägre) värde på Q innebär således att 

kostnaden i kronor för att köpa en utländsk varukorg ökar i jämförelse 

med vad det kostar att köpa en svensk varukorg. Om vi låter 
*
Yμ  be-

teckna den utländska produktivitetstillväxten, så gäller att den nominella 

växelkursens utveckling på lång sikt bestäms enligt följande formel:

(R.1) 
( ) ( ),

lnln
**

*

1

YY

tt RRSS

μπμπ +−+=

−=−+

där den andra likheten följer av ekvation (6) och där *π  betecknar den 

utländska infl ationstakten och tt SS lnln 1 −+  den procentuella föränd-

ringen i den nominella växelkursen.25 Länder vars valutor försvagas på 

lång sikt bör således ha högre nominalräntor än omvärlden. En ytterligare 

implikation är att om den utländska och inhemska produktivitetstillväxten 

är densamma på lång sikt, så försvagas kronan på sikt om det inhemska 

infl ationsmålet är högre än infl ationsmålet i omvärlden. 

25 Ett implicit antagande i denna framställning är att de faktorer som styr riskpremiens kortsiktsdynamik 
inte har långsiktiga effekter på riskpremien och därför försvinner på lång sikt. Det innebär att den totala 
nettoförmögenheten gentemot utlandet som andel av BNP är irrelevant för växelkursens utveckling på 
lång sikt.
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Om man använder defi nitionen på den reala växelkursen, relationen 

mellan den nominella växelkursen, infl ationsmålet och produktivitetsdif-

ferentialen i ekvation (R.1), så kan man härleda följande relation som 

bestämmer den reala växelkursens utveckling på lång sikt:

 (R.2) *
1 lnln YYtt QQ μμ −=−+ .  

Vilket innebär att den reala växelkursens utveckling på sikt ytterst 

bestäms av produktivitetsdifferentialen mellan den inhemska ekonomin 

och omvärlden. Om den inhemska produktivitetstillväxten överstiger den 

utländska på lång sikt, kommer den reala växelkursen att depreciera på 

lång sikt.26

Resultatet, att ett lands växelkurs deprecierar om produktivitetstill-

växten överstiger den i omvärlden, går stick i stäv med den s.k. Balassa-

Samuelson-hypotesen (se Balassa, 1964, och Samuelson, 1964). Det 

fi nns visst empiriskt stöd för Balassa-Samuelson-hypotesen om man 

jämför utvecklingsekonomier och industrialiserade ekonomier, men 

stödet förefaller vara litet om man istället jämför reala växelkurser mellan 

välutvecklade ekonomier, se t.ex. Lee och Tang (2007) och referenserna 

däri. Eftersom TCW-index i huvudsak utgörs av växelkurser för industria-

liserade länder verkar alltså RAMSES överensstämma någorlunda väl med 

vad man fi nner i data beträffande den reala växelkursen och produktivi-

tetsskillnader. 

2.3 EFFEKTER AV PENNINGPOLITIKEN PÅ KORT SIKT 

 – EFTERFRÅGAN PÅVERKAS

Ovanstående beskrivning ger en bild av att penningpolitiken på lång sikt 

huvudsakligen verkar genom att stabilisera företagens och hushållens 

infl ationsförväntningar till det kommunicerade infl ationsmålet. Detta är 

en något annorlunda bild än den vardagliga, där man ofta hör argumen-

tet att penningpolitiken påverkar infl ationen genom sin påverkan på den 

samlade efterfrågan. Båda beskrivningarna är dock riktiga i RAMSES 

eftersom penningpolitiken har effekter på realekonomin på kort sikt när 

priserna och lönerna är trögrörliga.27 Antagandet att penningpolitiken 

inte varaktigt kan påverka nivån på sysselsättningen eller produktionen är 

26 Rent logiskt måste den reala växelkursen depreciera i ett sådant tankeexperiment, för annars skulle till 
slut den inhemska ekonomin vara världsekonomin. Anledningen till att den reala växelkursen deprecierar 
är att priserna på svenska varor i utländsk valuta måste sjunka för att omvärlden ska vilja köpa den 
ökande exportvolymen i ett sådant fall. Ett alternativt sätt att tänka är att de svenska exportföretagen är 
mer produktiva än omvärlden i ett sådant fall och därför kan producera till en lägre kostnad. Därmed kan 
de också sälja till ett lägre pris jämfört med de utländska företagen utan att det resulterar i lägre vinster. 
Eftersom produktiviteten är direkt relaterad till realräntan i RAMSES, innebär ekvation (R.2) också att en 
högre realränta jämfört med omvärlden leder till en deprecierande real växelkurs i på lång sikt.

27 Graden av trögheter i priser och löner bestäms empiriskt med hjälp av de bästa skattningstekniker som 
fi nns tillgängliga, se avsnitt 4.1 nedan.
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det förhärskande synsättet bland nationalekonomer, och likväl råder stor 

enighet om att ekonomins kortsiktiga – ”konjunkturmässiga” – utveck-

ling inte bara styrs av förändringar i t.ex. utbudet av arbetskraft eller i 

produktionstekniken utan även av hur penningpolitiken utformas.28

Förutom de nominella trögheterna i RAMSES (pris- och lönestelhe-

ter), som är nödvändiga för att penningpolitiken ska kunna inverka på 

resursutnyttjandet så påverkas det ekonomiska förloppet i modellen även 

av reala trögheter. De två viktigaste reala trögheterna är vanebildning 

i hushållens konsumtionsbeteende (s.k. habit formation) och anpass-

ningskostnader för att förändra investeringsgraden.29 Dessa två trögheter 

gör att en penningpolitisk åtstramning får ett mer gradvist genomslag i 

ekonomin än vad som annars skulle vara fallet. Det är alltså en kombi-

nation av nominella och reala trögheter i RAMSES som ger upphov till 

rimliga effekter av en ränteförändring, eller vad man brukar kalla för den 

monetära transmissionsmekanismen.

I RAMSES leder en tillfällig höjning av reporäntan till att efterfrågan 

på varor och tjänster faller på grund av att realräntan stiger när priser 

och löner är trögrörliga. Med tillfällig höjning avses här att tR ,ε  ökar med 

exempelvis 0,25 % och att räntebanan tillbaka mot den långsiktiga jäm-

vikten på 4,25 % bestäms av den systematiska delen av ränteregeln (dvs. 

hur den oväntade höjningen idag påverkar banorna för infl ationstakten 

och BNP-gapet framöver). Det är rationellt för hushållen att minska sin 

efterfrågan på konsumtionsvaror, eftersom en högre ränta gör det mer 

lönsamt att spara och skjuta upp sin konsumtion till framtiden. Den högre 

räntan gör också att det blir mer kostsamt att låna upp pengar för att 

investera, och därmed faller investeringarna. Den lägre efterfrågan gör 

att produktionen faller, och därmed minskar företagen efterfrågan på 

arbetskraft och kapital. Detta för med sig att priset på produktionsfak-

torerna minskar, vilket leder till ett fall i företagens marginalkostnader. 

Fallande marginalkostnader leder till att företagen efterhand börjar sänka 

sina priser, och därmed faller infl ationstakten. Detta är den traditionella 

räntekanalen.

Eftersom RAMSES är en modell för en öppen ekonomi leder också 

räntehöjningen till att kronans värde stiger i förhållande till andra valutor, 

vilket i sin tur leder till en försämrad handelsbalans. Detta förstärker fallet 

i efterfrågan i viss utsträckning. Även infl ationstakten påverkas eftersom 

kronans högre värde leder till lägre priser på importerade varor samti-

digt som den minskade nettoexporten leder till en minskning i inhemsk 

28 Eftersom penningpolitiken har reala effekter på kort sikt så påverkar koeffi cienterna i den systematiska 
delen av reaktionsfunktionen hur olika störningar påverkar ekonomin. Se t.ex. Giavazzi och Mishkin 
(2006) för en mer ingående diskussion.

29 Relevansen av de två reala trögheterna har bestämts genom att man utvärderat modellens anpassning 
till den historiska variationen i data.
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efterfrågan och därmed bidrar till en dämpning av den inhemska pris-

utvecklingen. Denna kanal för hur penningpolitiken påverkar ekonomin 

benämns vanligen växelkurskanalen.

Med tiden kommer både hushållen och företagen att justera sina pri-

ser och nominallöner neråt i allt högre grad till följd av att räntehöjningen 

resulterat i en minskning av den nominella penningmängden. Därmed 

minskar penningpolitikens genomslag på aktivitetsnivån i ekonomin. Till 

slut har alla företag och hushåll fullt ut anpassat priserna och lönerna och 

då återgår ekonomin till den prognosbana som förelåg om reporäntan 

inte hade höjts. Infl ationen återgår till infl ationsmålet, BNP-nivån återgår 

till steady-state jämviktsbanan tY  och räntan är tillbaka vid utgångslä-

get. Den penningpolitiska åtstramningen påverkar alltså inte nivån eller 

tillväxtbanan för BNP på lång sikt i enlighet med ekvation (5) ovan. Ett 

alternativt sätt att tänka på detta är att BNP-nivån på lång sikt är helt ut-

budsbestämd och att penningpolitiken verkar som en efterfrågestörning 

som endast påverkar BNP-gapet på kort- och medelfristig sikt.

3. Modellens användningsområden

En viktig del i Riksbankens analys kring den framtida ekonomiska utveck-

lingen är så kallad scenarioanalys, där olika tänkbara framtida förlopp 

kring exempelvis löner, räntenivåer eller en annorlunda omvärldskonjunk-

tur utreds. RAMSES kan användas för att analysera de sammantagna 

effekterna av ett föreslaget alternativscenario. Detta görs genom att man 

låter en eller fl era exogena störningar generera en alternativ ekonomisk 

utveckling i modellen. Störningarna kan till exempel fånga ändrad pro-

duktivitet eller ändrade påslag hos företagen. Modellens övriga progno-

ser betingas därefter på den fastlagda utvecklingen för dessa variabler.30 

På samma sätt kan man också studera hur modellens dynamiska förlopp i 

de olika alternativscenarierna påverkas av alternativa antaganden om till 

exempel graden av nominella trögheter eller den förda penningpolitiken. 

I nedanstående avsnitt exemplifi erar vi hur två alternativscenarier 

kan analyseras inom ramen för RAMSES och hur modellen kan struktu-

rera en sådan analys. Det första scenariot som analyseras är att hushållen 

driver igenom reallöneökningar utöver rådande produktivitetsutrymme 

(avsnitt 3.1), och det andra scenariot är en situation där tillfälliga men 

varaktiga produktivitetsökningar motiverar en högre reallöneutveckling 

än normalt (avsnitt 3.2). Det är alltså i båda fallen frågan om reallöneök-

ningar men orsakade av olika typer av störningar.

30 Störningarna i RAMSES beskriver, som tidigare har nämnts, förhållanden som inte kan förklaras inom 
modellen (se avsnitt 2.1) varför störningarna kan revideras så att den önskvärda banan för en viss varia-
bel replikeras av modellen. 
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Men RAMSES kan inte bara användas som ett prognos- och scena-

rioverktyg. Riksbanken är också intresserad av att försöka förstå nuläget 

i ekonomin och vad som huvudsakligen har drivit utvecklingen under den 

senaste tiden. Detta är naturligtvis information som också hjälper till att 

bedöma den fortsatta ekonomiska utvecklingen.  Med hjälp av en modell 

kan man analysera orsakerna till en viss ekonomisk utveckling. Eftersom 

störningarna i RAMSES kan ges en ekonomisk tolkning (ett exempel 

är störningen som fångar produktivitetsframsteg) kan man bilda sig en 

uppfattning om vilka störningar som har varit väsentliga för ekonomins 

historiska utveckling genom att en i taget utesluta dessa från modellen. 

Man kan då få en fi ngervisning om vad som hade hänt i ekonomin utan 

olika störningar. Exempelvis, vilken betydelse den höga produktiviteten 

har haft för den låga infl ationen under 2000-talet och hur infl ationsut-

vecklingen hade tett sig i frånvaro av den oväntat höga produktiviteten. 

I avsnitt 3.3 ger vi prov på en sådan övning, där vi låter modellen tolka 

orsakerna till den låga infl ationen under de senaste tre åren. 

3.1 ALTERNATIVSCENARIO MED HÖGRE LÖNER 

 – HÖGRE INFLATION OCH LÄGRE TILLVÄXT

I diagram 1 visas ett exempel på ett sådant alternativscenario med högre 

löner. Reallönernas ökningstakt antas tillfälligt höjas med ca en pro-

centenhet från sin långsiktigt stabila tillväxttakt på 2,2 % till  ca 3 %.31 

Figuren visar hur infl ation, ränta, BNP, nominallön och arbetade timmar 

ändras i ett sådant scenario. Den högre löneökningstakten leder till att 

företagens efterfrågan på arbetskraft minskar och BNP-tillväxten faller 

under den långsiktigt stabila ökningstakten. Eftersom ökningen i reallö-

nen ej motsvaras av en ökad produktivitet minskar företagen sin efterfrå-

gan på arbetskraft vilket gör att antalet arbetade timmar faller. De högre 

löneökningarna leder också till att företagens marginalkostnader stiger 

vilket ökar infl ationen. 

Hur mycket och hur snabbt infl ationen stiger beror på den förda 

penningpolitiken. Den heldragna linjen beskriver skeendet då Riksbanken 

sätter räntan ungefär i enlighet med sina historiska räntebeslut, dvs. man 

följer den estimerade ränteregeln. Enligt denna kommer Riksbanken att 

höja räntan med ca 20 punkter för att få infl ationen att återgå till sin 

långsiktiga jämvikt på ungefär två års sikt. Räntehöjningen bidrar också 

till att BNP-tillväxten faller. 

31 Detta genereras i modellen med hjälp av en störning till arbetskraftsutbudet som minskar. Storleken 
på störningen som matas in i modellen är satt till 0,59 % vilket motsvarar den estimerade standardav-
vikelsen i densamma. Responsen i reallönen bestäms sedan  i modellen utifrån hur reallönens övriga 
bestämningsfaktorer påverkas av exempelvis den penningpolitiska reaktionen på denna störning.  Även 
om vi här utgår ifrån steady-state kan scenariot naturligtvis också läggas runt ett specifi kt huvudscena-
rio.
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För att illustrera de penningpolitiska avvägningar Riksbanken ställs 

inför vid ett dylikt scenario har också två alternativa penningpolitiska 

responser ritats in fi guren. Den tunna svarta linjen visar utvecklingen då 

Riksbanken lägger stor vikt vid infl ationsmålet (och tar liten real hänsyn) 

medan den prickade linjen istället visar vad som händer när Riksbanken 

fäster större vikt vid den reala stabiliteten.32 Då ingen nämnvärd real 

hänsyn tas, ser vi att Riksbanken kraftigt höjer räntan till dryga 5 % för 

att dämpa infl ationstrycket i ekonomin. Detta får till följd att BNP-tillväx-

ten dämpas ytterligare något mer än i huvudexemplet (heldragen linje). 

32 Scenariot med högre vikt vid infl ationen (tunn svart linje) är genererat utifrån ränteregeln där responsko-
effi cienterna till infl ationsavvikelser från målet och förändringar i infl ationen är satta till 5 respektive 2,5, 
och koeffi cienterna på nivån och förändringen i BNP-gapet satts till 0. Scenariot med högre vikt vid BNP 
(prickad linje) är genererat när koeffi cienterna på BNP-gapet och förändringen i BNP-gapet har ökats till 
1 och 0,5. Detta ska jämföras med den heldragna blå linjen som är genererad utifrån modellens estime-
rade ränteregel. Koeffi cienterna på infl ation och infl ationsförändringar är 1,7 och 0,3 medan responsen 
till BNP-gapet och förändringar i BNP-gapet är 0,04 respektive 0,1.

Diagram 1. Genomsnittlig ekonomisk utveckling med högre löner och varierande
penningpolitisk åtstramning.
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Om Riksbanken däremot lägger större vikt vid den reala stabiliteten än 

vid infl ationsmålet kommer detta att innebära att räntan endast mar-

ginellt ändras när infl ationen stiger. För att undvika ett stort fall i den 

reala tillväxten låter man alltså infl ationen skjuta i höjden och motverkar 

därigenom de realekonomiska löneökningarna. På lite längre sikt kom-

mer ökningstakten i reallönen temporärt att avta och sjunka under den 

långsiktigt hållbara tillväxten, så att reallönenenivån kan återgå till sin 

långsiktiga utvecklingslinje. Eftersom störningen är av tillfällig karaktär 

återgår också BNP-nivån till den långsiktigt uthålliga banan. 

Diagrammet visar alltså att Riksbanken vid ett dylikt scenario inte 

samtidigt kan stabilisera både infl ationen och BNP. En avvägning mellan 

nominell och real volatilitet måste därför göras. 

3.2 ALTERNATIVSCENARIO MED HÖGRE PRODUKTIVITET 

 – LÄGRE INFLATION OCH HÖGRE TILLVÄXT 

I vårt andra experiment antar vi istället att reallönerna ökar på grund av 

att totalfaktorproduktiviteten (TFP) ökar varaktigt men inte permanent. 

Varaktigheten i ökningen ges av modellens skattning, och är således en 

välgrundad gissning, på basis av den information som är tillgänglig idag, 

av den genomsnittliga varaktigheten i teknologiskt drivna produktivitets-

förbättringar.

Precis som tidigare redovisar vi resultat för fl era varianter av modellen 

i diagram 2. För det första redovisas resultaten för den modell som faktiskt 

används i analysen på Sveriges riksbank (grundmodellen). Förutom denna 

redovisas också en variant där vi har tagit bort de nominella och reala 

friktionerna ur RAMSES så att modellen blir en real konjunkturcykelmodell, 

liknande Kydland och Prescotts (1982), för en liten öppen ekonomi.

Som framgår av diagram 2 så stiger reallönen kraftigt efter en positiv 

störning till TFP, i likhet med experimentet i diagram 1. Men till skillnad 

från i diagram 1, så faller infl ationen eftersom ökningen i reallönen är 

mindre än den underliggande ökningen i produktiviteten på grund av att 

lönerna justeras gradvis. Detta resulterar i ett fall i företagens marginal-

kostnader. Prisökningarna och reallöneökningarna går åt motsatt håll 

varför nominallönen endast förändras lite i förhållande till den långsiktiga 

tillväxtbanan. BNP-tillväxten per capita stiger trots att antalet arbetade 

timmar minskar. Även om BNP-tillväxttakten stiger sänker Riksbanken 

räntan eftersom infl ationsnedgången tillmäts större vikt i den penning-

politiska reaktionsfunktionen i modellen. Eftersom störningen är mycket 

varaktig sker sedan anpassningen tillbaka till den långsiktiga jämvikten 

(steady-state) relativt långsamt.33

33 Varaktigheten i TFP-ökningen är sådan att 60 % av ökningen i TFP kvarstår efter 5 år, dvs. roten i den 
underliggande AR(1)-processen för den tillfälliga ökningen i TFP uppgår till 0.975.
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Om man jämför responserna i grundmodellen med dem som man får 

om de nominella och reala friktionerna tas bort ur modellen ser man att ef-

fekterna uppstår och klingar av betydligt snabbare i den senare. I den reala 

konjunkturcykelmodellen stiger reallönen så snabbt att även nominallönen 

ökar inledningsvis. Eftersom störningen är tillfällig kommer ekonomin att 

återföras till de tidigare prognosbanorna för nivån på de reala variablerna 

(såsom t.ex. BNP per capita). Därför blir tillväxttakten lägre jämfört med 

den långsiktiga tillväxten (steady-state) under lång tid framöver.

En viktig skillnad mellan de två modellerna ligger i responsen för 

antalet arbetade timmar. I modellen utan några nominella eller reala 

friktioner stiger utbudet  av arbetskraft medan det faller kraftigt i 

grundmodellen. Att utbudet av arbetskraft stiger efter en produktivitets-

störning är i linje med förutsägelsen från enkla reala konjunkturcykelmo-

Diagram 2. Genomsnittlig ekonomisk utveckling med högre produktivitet, med och utan 
nominella och reala friktioner.
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deller (Goodfriend, 2007; Kydland och Prescott, 1982), och beror på att 

hushållen och företagen drar nytta av att de är mer produktiva under en 

period. I modellen med de nominella och reala friktionerna fi nner hushål-

len inte att det är lönt att arbeta mer. I RAMSES kan därför en sådan här 

ökning av produktiviteten generera en hög BNP-tillväxt som samtidigt är 

förknippad med en minskning av antalet sysselsatta och antalet arbetade 

timmar. Detta förefaller att väl spegla utvecklingen i den svenska ekono-

min under 2003-2005.

Av dessa övningar och alternativscenarier framgår att en modell som 

RAMSES kan ge mycket värdefull information om aktuella penningpo-

litiska problem. Vi har belyst konsekvenserna av en snabb produktivi-

tetsutveckling, något som utmärkt svensk ekonomi under senare år, och 

konsekvenserna av snabba lönestegringar, ett riskscenario som många 

har i åtanke när man blickar framåt ett par år. 

3.3 VARFÖR SÅ LÅG INFLATION 2003-2006?

RAMSES kan också utnyttjas för att belysa drivkrafterna i den tidigare 

ekonomiska utvecklingen genom att man spjälkar upp modellens prog-

noser i dess underliggande komponenter. För att åskådliggöra hur detta 

görs låter vi modellen fi ltrera ut orsakerna till den låga infl ationen under 

de senaste åren. 

Diagram 3 visar utfall och modellprognoser över infl ation, BNP-

tillväxt och ränta under 2003-2006. Den blå linjen markerar verkliga 

utfallsdata. Den svarta linjen visar modellens prognoser för vad infl atio-

nen skulle ha blivit om inga nya produktivitetsstörningar hade förekom-

mit under prognosperioden. Ekonomin antas alltså inte utsättas för några 

teknologiska förbättringar (eller försämringar) utöver den årliga tillväxten 

om 2,2 %. Den grå linjen i sin tur visar hur modellprognoserna (inklusive 

produktivitetsförbättringarna) skulle ha utvecklats om Riksbanken strikt 

hade följt den estimerade ränteregeln. 

Av diagrammet framgår att BNP-tillväxten föll ut högre än modellen 

hade förespått i avsaknad av produktivitetsstörningar. Modellen tolkar alltså 

skillnaden mellan den blå och den svarta linjen som att en rad teknolo-

giska innovationer förbättrade produktiviteten under 2003-2006 vilket i 

sin tur resulterade i hög BNP-tillväxt och höga reallöneökningar. Den högre 

produktiviteten ledde också till att företagens marginalkostnader sjönk varför 

infl ationen föll ut lägre än man kunde ha förväntat sig utan dessa produktivi-

tetsförbättringar. Räntan kunde alltså hållas lägre än vad som annars skulle ha 

blivit fallet (skillnaden mellan den blå och den svarta linjen). 

Diagrammet visar också att penningpolitiken under samma period har 

varit ovanligt expansiv. Att den grå reporäntebanan ligger över utfallsdata 
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ska tolkas som att en rad expansiva ”ränteöverraskningar”, jämfört med 

det genomsnittliga historiska mönstret, inträffade under denna tidsperiod. 

Infl ationen skulle sålunda ha varit ännu lägre om inte Riksbanken under 

2003-2006 kontinuerligt hade sänkt räntan något mer än den estimerade 

ränteregeln förebådade. Det i sin tur ledde till att den reala växelkursen 

deprecierade något mer än vad annars skulle ha varit fallet. Sammantaget 

hade detta dock ganska små effekter på BNP-tillväxten under denna period. 

Diagram 3. Utfall och modellprognoser 2003–2006 med olika antaganden om de 
ekonomiska störningarna under prognosperioden.
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Modellens tolkning av händelseutvecklingen under 2003-2006 är 

sålunda att högre produktivitet drev ner infl ationen under dessa år, men 

att infl ationen hade kunnat vara ännu lägre om inte penningpolitiken 

samtidigt blivit mer expansiv än vanligt. Är det då så att RAMSES alltid 

översätter en låg infl ation till produktivitetsförbättringar? För att svara på 

detta visar vi i diagram 4 en liknande analys där modellprognoserna har 

spjälkats upp i samma två komponenter (produktivitet och penningpoli-

tik) redan från 1995. Diagrammet åskådliggör att det under exempelvis 

1997-1998 inte förelåg någon större skillnad mellan modellens prognoser 

utan produktivitetsinnovationer (svart linje) och det faktiska infl ationsut-

fallet (blå linje). Enligt RAMSES var det alltså inte förändringar i produkti-

viteten som orsakade den låga infl ationen vid detta tillfälle. 



55PENNING- OCH VALUTAPOLIT IK 2/20 07

Diagrammet visar också att räntehöjningen under 1995 delvis be-

rodde på en penningpolitisk åtstramning. Reporäntans faktiska utfall var 

högre än vad modellen hade prognostiserat utifrån den estimerade rän-

teregeln (utan några penningpolitiska ”överraskningar”). Värt att notera 

är dock att om Riksbanken inte hade fört denna relativt strama penning-

politik så skulle den underliggande infl ationen enligt modellen ha uppgått 

till dryga 3 procent i början av 1996 (grå linje). Enligt modellen kom dock 

den penningpolitiska åtstramningen lite sent vilket gjorde att denna inter-

vention bidrog till ett något lågt infl ationstryck under främst 1998.

Diagram 4. Utfall och modellprognoser 1995–2003 med olika antaganden om de 
ekonomiska störningarna under prognosperioden.
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4. Modellens empiriska egenskaper

I detta avsnitt ger vi en beskrivning av modellens empiriska egenskaper 

och hur modellens parametrar har skattats på svenska data. I likhet med 

Adolfson m.fl . (2006) anser vi att det är viktigt att utvärdera RAMSES 

empiriska egenskaper för att det säger något om i vilken utsträck-

ning modellens förutsägelser ovan förtjänar att tas på allvar. Eftersom 

RAMSES används i en prognosmiljö faller det sig naturligt att utvärdera 

modellens prognosegenskaper snarare än att fokusera på modellens 
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förmåga att anpassa sig till historiska data. För att kunna säga huru-

vida RAMSES har goda prognosegenskaper eller ej, jämför vi modellens 

prognoser med Riksbankens egna prognoser samt ett antal statistiska 

prognosverktyg som har dokumenterat goda prognosegenskaper. Detta 

upplägg är detsamma som i Adolfson m.fl . (2006).

4.1 ESTIMERING AV MODELLEN MED BAYESIANSKA METODER

Målet i estimeringsfasen av modellarbetet är att hitta de värden på 

parametrarna där RAMSES ger bäst anpassning till den historiska 

utvecklingen av ett antal makroekonomiska tidsserier. RAMSES teore-

tiska modellvariabler länkas genom s.k. mätekvationer till statistiska 

mätningar av produktion, priser, löner, räntor etc. (se även Appendix). 

Det är inte nödvändigt att inkludera en mätvariabel för varje modellva-

riabel. En del modellvariabler saknar i princip empiriska motsvarigheter 

(såsom t.ex. några av störningarna) medan andra endast kan mätas 

på ett icke tillfredställande sätt.34 Estimeringsproceduren använder då 

RAMSES modellstruktur i kombination med de valda mätvariablerna för 

att skapa sig en uppfattning om de modellvariabler som vi inte har några 

mätningar på.35 Det är dock viktigt att inkludera en tillräckligt informativ 

uppsättning mätvariabler för att möjliggöra identifi kation av modellens 

parametrar och de underliggande icke-observerbara modellvariablerna 

såsom t.ex. kapitalstocken. Vid estimationen av RAMSES används för 

närvarande följande 15 makroekonomiska variabler: BNP-defl atorn, 

konsumtion, investeringar, reallöner, real växelkurs, reporäntan, arbetade 

timmar, BNP, export, import, UND1X, investeringsdefl atorn, utländsk 

BNP, utländsk infl ation samt utländsk ränta.

Vid estimationen av RAMSES används data från och med första 

kvartalet 1986 till idag.36 Vid valet av estimationsperiod står man inför en 

konfl ikt mellan kvantitet och kvalitet: å ena sidan vill vi ha mycket data 

för att öka precisionen i parameterskattningarna, men data bör samtidigt 

vara insamlade under en period utan större strukturella förändringar. 

Man kan argumentera för att huvuddelen av avregleringarna på de 

fi nansiella marknaderna var genomförda först vid ingången av 1986 och 

att detta datum därför är en rimlig bortre gräns för estimationsperioden. 

Nästa stora strukturella förändring av svensk ekonomi kan dateras till 

slutet av 1992, när Sverige övergav den fasta växelkursen och Riksban-

34 Exempel på den senare typen av variabler är kapacitetsutnyttjandet och kapitalstocken. Dessa två vari-
abler är behäftade med stora mätfel eftersom det är svårt att värdera en effektiv kapitalstock och då det 
vid enkätundersökningar om kapacitetsutnyttjandet är svårt att veta vad företagen egentligen svarar på.

35 Den tekniska beskrivningen är att modellen sätts upp på s.k. state-space form och Kalman-fi ltret an-
vänds för att uppskatta de modellvariabler som inte har ekvivalenter i mätekvationerna.

36 Ytterligare 5 år av data från perioden 1980-1985 används initialt för att skapa en uppfattning om var det 
ekonomiska systemet befann sig vid ingången av estimationsperioden, dvs. vid 1986 kvartal 1.
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ken snart därefter annonserade en övergång till infl ationsmålspolitik. 

Istället för att ytterligare krympa datamängden till perioden efter 1992 

modelleras denna strukturförändring i modellen via olika penningpolitiska 

handlingsregler under perioderna 1986-1992 och 1993-idag.

Vid estimationen av RAMSES har Riksbanken använt sig av s.k. 

Bayesianska metoder. Bayesiansk metodik kombinerar informationen i 

mätvariablerna med s.k. apriori-information om modellens parametrar.37 

Apriori-information är kunskap om modellens parametrar som härrör från 

andra källor än de valda mätvariablerna. Det kan röra sig om information 

från andra studier av liknande modeller för andra länder, eller olika typer 

av mikroekonomiska data, eller t.o.m. information av institutionell karaktär 

som uppgifter om avtalsperioder i lönerörelsen.38 Bayesiansk metodik an-

vänder Bayes sats för att på ett optimalt sätt väga samman informationen i 

data med apriori-informationen. Utöver möjligheten att komplettera infor-

mationen i data med annan information, så ger den Bayesianska metodiken 

en bättre empirisk utvärdering av modellen och har fördelen att estima-

tionsosäkerheten kan införlivas i t.ex. prognosintervall på ett naturligt sätt.

4.2 DEN ESTIMERADE MODELLENS PROGNOSEGENSKAPER

Som tidigare har nämnts kan RAMSES användas för att på ett konsistent 

sätt göra prognoser om den framtida ekonomiska utvecklingen samt 

tolka och förstå denna. För att illustrera modellens prognosegenskaper 

jämför vi i detta avsnitt RAMSES prognoser med andra prognosmodel-

ler samt Riksbankens offi ciella bedömningar i infl ationsrapporterna. Vi 

jämför också träffsäkerheten i de olika prognosverktygen genom att 

utvärdera den genomsnittliga prognosförmågan.  

37 För den som är intresserad av en bra introduktion av Bayesiansk analys rekommenderas Koop (2003). An 
och Schorfheide (2007) ger en introduktion till Bayesiansk estimation av allmänjämviktsmodeller. 

38 Ett bra exempel på använd apriori-information är enkätundersökningen av Apel, Friberg och Hallsten 
(2005) som studerar hur ofta svenska företag ändrar sina priser. Dessa mikroekonomiska data ger alltså 
vägledning om den lämpliga graden av priströgheter i modellen.  
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Faktiska infl ationsprognoser från olika modeller

Diagram 5 visar faktiska utfall för den årliga UND1X-infl ationen och 

prognoser åtta kvartal framåt, gjorda vid ett tjugotal olika tidpunkter 

mellan 1999K1 och 2006K2. Det första diagrammet visar RAMSES prog-

noser, det andra prognoser från en Bayesiansk VAR (BVAR) modell39, och 

det sista diagrammet visar Riksbankens historiska infl ationsprognoser.40

Av fi guren framgår att mönstret i de olika prognoserna skiljer sig 

något åt mellan de olika metoderna.41 RAMSES prognoser innehåller 

relativt stor spridning jämfört med det faktiska infl ationsutfallet över 

tiden. BVAR-modellen verkar däremot göra ganska bra infl ationsprog-

noser överlag, men dessa är ofta enkla framskrivningar av infl ationen 

i innevarande kvartal vilket gör det svårt att lära sig något ytterligare 

om den framtida infl ationsutvecklingen. Det är dock värt att notera att 

tidsseriemodellen vid prognosmissar snabbt plockar upp förändringar i 

infl ationens rörelsemönster (se t.ex. de första två kvartalen 2003). Slutli-

gen verkar Riksbankens egna infl ationsprognoser återgå något snabbare 

till infl ationsmålet om 2 procent jämfört med de två modellprognoserna. 

Man ska dock komma ihåg att Riksbanken fram till tredje kvartalet 2005 

betingade sina prognoser på en oförändrad reporänta under prognosho-

risonten. Därför haltar jämförelsen mellan Riksbankens egna prognoser 

och modellerna något eftersom vi inte låtit betinga modellernas progno-

ser på en konstant reporäntebana. Givet den höga grad av bedömningar 

som präglar Riksbankens offi ciella prognoser verkar det dock inte orimligt 

att anta att dessa faktiskt legat närmare en obetingad prognos än en 

betingad. 42  

39 BVAR-modellen består av sju variabler: UND1X-infl ationstakt, BNP-tillväxttakt, reporänta, real växelkurs 
samt omvärldens (TCW-viktad) KPI-infl ationstakt, BNP-tillväxttakt, och ränta (3-månadsränta). Det är 
en ren tidsseriemodell som fångar historiska korrelationer i data utan närmare koppling till ekonomisk 
teori. BVAR-modellens parametrar har skattats med Bayesianska tekniker där apriori-information om 
variablernas långsiktiga medelvärde har utnyttjats (se Villani, 2005). 

40 BVAR-modellen och RAMSES introducerades i Riksbankens prognosarbete vid olika tidpunkter under 
2005. I någon mening blir därför jämförelsen mellan de offi ciella Riksbanksprognoserna och modellprog-
noserna något svårtolkad under de sista kvartalen i utvärderingsperioden eftersom modellprognoserna 
delvis är inkorporerade i Riksbankens offi ciella prognoser under dessa kvartal. Man ska dock komma 
ihåg att Riksbankens prognoser till stor del består av bedömningar varför vi ändå har inkluderat 2006 i 
analysen. 

41 Notera att varje enskild kvartalsprognos är visad i samma färg för att underlätta jämförelsen mellan de 
olika modellerna.

42 Om man tänker sig att Riksbankens prognoser i verkligheten faktiskt var betingade på en konstant ränta 
(vilken under 2003-2005 skulle ha legat över den ränta som sedermera realiserades) borde rimligen 
överskattningen av infl ationen ha blivit ännu större under denna period eftersom ränteutfallet understeg 
de konstanta räntebanorna. Konstanta räntebaneprognoser skulle alltså ha haft en åtstramande snarare 
än expansiv effekt under denna period.



59PENNING- OCH VALUTAPOLIT IK 2/20 07

Diagram 5. Utfall och historiska prognoser över UND1X-inflation från olika 
prognosmodeller.
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Träffsäkerhet i olika  prognoser

För att utvärdera modellernas genomsnittliga prognosförmåga beräknar 

vi träffsäkerheten i prognoserna över årlig UND1X-infl ation, årlig BNP-

tillväxt och reporäntan, med hjälp av kvadratroten ur prognosernas med-

elkvadratfel.43 Detta görs för prognoser på en till åtta kvartals sikt under 

perioden 1999K1-2006K2 för infl ation och ränta och mellan 2000K1 och 

2006K2 för BNP-tillväxten. I utvärderingen nyttjas endast information 

tillgänglig vid det aktuella prognostillfället.44 Det bör dock noteras att 

ingen realtidsdatabas har sammanställts. Därför kan Riksbankens prog-

noser för BNP-tillväxten  antas vara något sämre än modellernas då de 

senare får utnyttja reviderade BNP-data. Vi utvärderar dock Riksbankens 

BNP-prognoser både mot realtidsdata och mot den senaste revideringen 

(dvs. 2006K2) av BNP-utfallet. Realtidsproblematiken är dock inte lika 

vansklig när det gäller att jämföra modellernas infl ationsprognoser mot 

Riksbankens egna infl ationsbedömningar, eftersom infl ationsserierna inte 

revideras över tiden. Det kan till och med vara så att när infl ationsrappor-

ten har publicerats i slutet av ett kvartal har Riksbanken ibland ett litet 

informationsövertag jämfört med modellerna eftersom det då fi nns data 

för t.ex. infl ation och räntor tillgängliga för de första två månaderna.

Diagram 6 visar det årliga procentuella medelkvadratfelet för prog-

noser ett till åtta kvartal framåt över UND1X-infl ation, BNP-tillväxt och 

reporänta från RAMSES, BVAR-modellen och Riksbanken. I fi guren visas 

också träffsäkerheten i prognoser från ett enkelt statistiskt samband, en 

s.k. autoregression (AR(1)).45 Återigen, eftersom Riksbanken inte hade 

börjat publicera en egen reporäntebana under utvärderingsperioden utan 

baserade sina prognoser på en oförändrad reporänta jämför vi model-

lernas ränteprognoser med träffsäkerheten i den implicita terminsrän-

tekurvan. Modellerna har alltså inte betingats på en oförändrad repo-

räntebana. Detta kan förstås även påverka träffsäkerheten i exempelvis 

infl ationsprognoserna. Åt vilket håll är dock svårt att säga. Man ska också 

komma ihåg att den oförändrade reporäntebanan endast gällde under 

själva prognoshorisonten. 

Diagrammet åskådliggör att tillförlitligheten i de olika prognosverk-

tygen skiljer sig något åt mellan de prognostiserade variablerna. För 

43 Kvadratroten ur medelkvadratfelet (RMKF) beräknas för variabel i och horisont h som 

 
∑

−+

= ++ −=
1 2

|,, )ˆ()/1()( hNT

Tt thtihtihi xxNhRMKF  , där Nh är antalet prognostillfällen, ix det faktiska 
 

 utfallet för variabel i och ix̂  prognosen givet information upp till och med prognostillfället t.  
44 Den första kvartalsvisa prognosen beräknas alltså med hjälp av information tillänglig 1998:4 (1999:4 

för BNP-prognosen). Därefter utökas datamaterialet med ytterligare en observation, 1999:1 (2000:1), 
och prognosen en till åtta kvartal framåt beräknas på nytt. BVAR-modellens parametrar skattas om varje 
kvartal men eftersom RAMSES-estimationen är mer tidskrävande har vi endast uppdaterat RAMSES 
modellparametrar årsvis i denna övning.  

45 De autoregressiva processerna har skattats separat för varje variabel i första differenser för BNP och KPI. 
Reporäntan modelleras i nivå. Prognoserna har sedan konverterats till årliga tillväxttakter.
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den underliggande infl ationen har RAMSES och BVAR-modellen något 

större prognosfel på korta horisonter jämfört med Riksbankens egna 

bedömningar. Att träffsäkerheten i Riksbanken infl ationsprognoser under 

det första kvartalet är mycket god är inte förvånande då Riksbanken i 

fl era fall faktiskt redan har data för 2/3 av det innevarande kvartalet. 

Däremot verkar modellerna fungera bättre än Riksbankens bedömning 

för infl ationsprognoser på lite längre horisonter (sex till åtta kvartal). 

Sammantaget tycker vi att modellernas prognosförmåga för den under-

liggande infl ationen står sig förvånansvärt väl med Riksbankens kapacitet 

att bedöma infl ationen. Tillförlitligheten i RAMSES infl ationsprognoser 

jämfört med BVAR-modellens är överlag något sämre under utvärde-

ringsperioden. Skillnaden i prognosfel uppgår dock som mest till ungefär 

15 punkter. Att träffsäkerheten är lite sämre i RAMSES är i och för sig 

inte särskilt överraskande eftersom RAMSES innehåller nästan dubbelt så 

många variabler som BVAR-modellen. RAMSES kan alltså prognostisera 

en mycket större uppsättning markoekonomiska variabler än den BVAR-

modell vi har valt att använda här. 

Diagram 6 visar också tillförlitligheten i modellernas och Riksbankens 

prognoser över BNP-tillväxten. Överlag verkar tillförlitligheten i RAM-

SES BNP-prognoser stå sig relativt väl jämfört med BVAR-modellen och 

Riksbankens bedömningar eller för den delen en autoregression för BNP-

tillväxten. Jämförelsen med Riksbankens BNP-prognoser haltar visserligen 

något eftersom Riksbanken inte hade tillgång till reviderade BNP-data när 

infl ationsrapporterna publicerades, och Riksbanken verkar ha ganska god 

tillförlitlighet i sina BNP-prognoser när dessa utvärderas i förhållande till 

realtidsdata.46 På lite längre horisonter, säg två års sikt, verkar det dock 

som om det inte fi nns någon större skillnad i tillförlitlighet mellan de olika 

prognosverktygen.

Eftersom Riksbanken före januari 2007 inte publicerade någon egen 

ränteprognos visar vi istället prognosfelen för den implicita terminsrän-

tekurvan beräknad utifrån marknadens förväntningar om den framtida 

ränteutvecklingen i diagram 6.47 Värt att notera är att RAMSES ränte-

prognoser har något sämre träffsäkerhet än BVAR-modellens. På horison-

ter upp till ett år har den implicita terminsräntebanan större förmåga 

att prognostisera den framtida räntebanan, medan däremot modellerna 

tycks ha bättre genomsnittlig tillförlitlighet på lite längre horisonter (fem 

till åtta kvartal framåt).

46 Värt att notera är också att modellerna använder sig av säsongsjusterad BNP per capita medan Riksban-
ken prognostiserar den totala (årliga) BNP-tillväxten.

47 Den implicita terminsräntekurvan är beräknad utifrån ett kvartalsgenomsnitt av de dagliga obser-
vationerna för ett spektrum av olika statspapper med varierande löptid. Man ska komma ihåg att 
terminsräntekurvan inte perfekt avspeglar marknadens förväntningar om den framtida penningpolitiken. 
Terminsräntorna innehåller till exempel både löptidspremier och riskpremier.    
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Diagram 6. Träffsäkerhet i prognoser över UND1X-inflation, BNP-tillväxt och 
reporänta från olika modeller.
Procent

RAMSES BVAR Riksbanken AR(1)
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5. Avslutande kommentarer

Vi har i denna artikel försökt att ge en relativt enkel beskrivning av de 

viktigaste egenskaperna i RAMSES-modellen, som är ett viktigt verk-

tyg för penningpolitisk analys på Riksbanken idag. Vi har också jämfört 

RAMSES empiriska egenskaper med andra, mer statistiska, modeller och 

Riksbankens egna prognoser under perioden 1999-2006. Vi har försökt 

att argumentera för att empiriska utvärderingar av modeller är mycket 

viktiga för att kunna utröna i vilken utsträckning modellens förutsägelser 

förtjänas att tas på allvar. 

Eftersom alla modeller är förenklade beskrivningar av verkligheten 

måste modellanalysen kompletteras med bedömningar av saker som 

händer i ekonomin och som modellen inte kan fånga på ett tillfreds-

ställande sätt. RAMSES är inget undantag i detta avseende. Vi har därför 

med ett par exempel visat hur man kan analysera olika alternativscenarier 

där modellen kan användas i kombination med sektorexperternas mer 

detaljerade kunskap. 

Det fi nns många aspekter av ekonomin som är alltför enkelt model-

lerade i RAMSES och som gör modellen olämplig att använda för en del 

syften. En viktig aspekt är att modellen inte inkluderar några fi nansiella 

friktioner, fastän det fi nns en omfattande litteratur om betydelsen av 

dessa för att förstå den penningpolitiska transmissionsmekanismen. Ett 

annat exempel är fi nanspolitiken som har en mycket begränsad roll i 

RAMSES. Det sker dock en kontinuerlig modellutveckling på Riksbanken 

där man försöker lära av de tillkortakommanden som alltid kommer att 

fi nnas hos olika modeller. I detta arbete är det förstås också av stor vikt 

att dokumentera de olika modellernas empiriska egenskaper. 

Vi vill avslutningsvis betona att även om vi inte anser att formella 

modeller såsom RAMSES kan ersätta det omfattande analysarbete som 

görs av sektorsexperter och andra, så har den nya generationen av mak-

roekonomiska allmänjämviktsmodeller idag rönt så pass stora framgångar 

på olika håll att de förtjänar en framträdande plats i en centralbanks 

verktygslåda.
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Appendix

A.1 ESTIMERING AV RAMSES – STEG FÖR STEG

RAMSES matematiska form

RAMSES kan matematiskt formuleras som ett system av icke-linjära dif-

ferensekvationer med rationella förväntningar.  För att förenkla estima-

tionen av modellens parametrar log-linjäriseras dessa ekvationer kring 

modellens steady-state. Ett förenklat exempel på en sådan linjäriserad 

ekvation är den s.k. ny-keynesianska Phillips-kurvan för inhemsk infl ation 

i ekvation (2). Parametern γ  i den ny-keynesianska Phillips-kurvan är en 

funktion av β  (diskonteringsfaktorn) och dξ  (graden av trögheter i pris-

sättningen) vilka är två av RAMSES ca 50 strukturella parametrar.

Målet i estimationsfasen av modellarbetet är att hitta de värden på 

de strukturella parametrarna där RAMSES ger bäst anpassning till den 

historiska utvecklingen av ett antal makroekonomiska tidsserier. Den teo-

retiska modellen måste därför knytas till statistiska mätningar av produk-

tion, priser, löner, räntor etc. Detta sker i steg som beskrivs nedan.

RAMSES I REDUCERAD FORM

I det första steget löses ovan nämnda ekvationssystem för en given 

parameteruppsättning i syfte att få fram RAMSES s.k. reducerade form.48 

Den reducerade formen är en beskrivning av modellens variabler som 

en funktion av exogena variabler och störningar. Följande system är ett 

förenklat exempel på en reducerad form i två godtyckliga endogena 

variabler π och R:

(A.1) 
ttttt

ttttt

cxbRaaR

cxbRaa

επ

εππ

22122121

11112111

+++=

+++=

−−

−−     

där tx  är en exogen variabel (t.ex. utländsk efterfrågan eller utländsk 

ränta), och tε  är en exogen slumpvariabel. tε  kan t.ex. vara d
tλ -stör-

ningen i ekvation (2). Parametrarna i den reducerade formen är alla 

(icke-linjära) funktioner av modellens strukturella parametrar (t.ex. β och 

dξ  i ekvation (2)). För givna värden på dessa strukturella parametrar kan 

den reducerade formen exempelvis användas för att simulera modell-

ekonomins framtida utveckling. Om vi ger πt och Rt tolkningen infl ation 

och ränta och tε  en kostnadsstörning, så innebär ekvationssystemet i 

(A.1) att Riksbanken höjer räntan när en varaktig (men inte permanent) 

kostnadsökning inträffar i ekonomin. Detta innebär att koeffi cienterna 

framför tε  rimligtvis båda är positiva. Förloppet tillbaka mot den stabila 

48  Det log-linjäriserade ekvationssystemet löses numeriskt med den s.k. AIM-algoritmen som utvecklats av 
ekonomer vid Federal Reserve i USA (Anderson and Moore, 1985).



67PENNING- OCH VALUTAPOLIT IK 2/20 07

jämvikten styrs av a-koeffi cienterna, vilka i sin tur är (icke-linjära) kombi-

nationer av Riksbankens agerande och ekonomins funktionssätt.

MÄTEKVATIONERNA

Variablerna πt och Rt i ekvation (A.1) är teoretiska modellkonstruktioner. 

Det andra och sista steget för att koppla RAMSES till verkligheten består 

i att genom s.k. mätekvationer länka dessa modellvariabler till observer-

bara mätvariabler, som t.ex. BNP och infl ation. Det är inte nödvändigt att 

inkludera en mätvariabel för varje modellvariabel. En del modellvariabler 

saknar i princip empiriska motsvarigheter, andra kan endas mätas på ett 

icke tillfredställande sätt.49 Estimeringsproceduren använder då RAMSES 

modellstruktur i kombination med de valda mätvariablerna för att skapa 

sig en uppfattning om de modellvariabler som vi inte har mätningar på.50 

Det är dock viktigt att inkludera en tillräckligt informativ uppsättning 

mätvariabler för att möjliggöra identifi kation av modellens parametrar 

och de underliggande icke-observerbara modellvariablerna såsom t.ex. 

kapitalstocken. Vid estimeringen av RAMSES används för närvarande 15 

makroekonomiska variabler.

Likelihood 

Den reducerade formen i kombination med mätekvationerna och san-

nolikhetsfördelningen för störningarna specifi cerar en simultan san-

nolikhetsfördelning för mätvariablerna. För olika val av värden på de 

strukturella parametrarna kan man alltså beräkna den sannolikhet som 

modellen ger till olika utvecklingar av de valda mätvariablerna. En rimlig 

skattning av modellens parametrar maximerar modellens sannolikhet för 

den historiska utveckling av mätvariablerna vi faktiskt har observerat. 

Denna skattning är alltså den uppsättning parametrar som maximerar 

modellens s.k. likelihoodfunktion p(y | θ), där y betecknar alla valda mät-

variabler över den valda observationsperioden, θ  innehåller modellens 

alla parametrar, och p(y | θ)  är sannolikhetsfördelningen (tätheten) för y  

givet θ. Notera att likelihoodfunktionen betraktas som en funktion av pa-

rametern θ, data (y) är kända värden. Om vi antar att modellen innehåller 

endast en parameter så kan likelihoodfunktionen exempelvis se ut som 

den grå kurvan i diagram A.1. Likelihoodfunktionen visar här att ett värde 

på θ kring 0,75 ger den modellanpassning som bäst överensstämmer med 

historiska data. Vidare ser man också att värden på θ utanför intervallet 

från 0,5 till 0,9 ger en modell som inte är förenlig med data.

49  Exempel på den senare typen av variabler är kapacitetsutnyttjandet och kapitalstocken.
50  Den tekniska beskrivningen är att modellen sätts upp på s.k. state-space form och Kalman-fi ltret 

används för att uppskatta de modellvariabler som inte har ekvivalenter i mätekvationerna.
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Bayesianska metoder

Vid estimationen av RAMSES har Riksbanken använt sig av s.k. Bayesian-

ska metoder. Bayesiansk metodik använder sig också av likelihoodfunk-

tionen, men kombinerar denna information med s.k. aprioriinformation 

om modellens parametrar. Aprioriinformation är kunskap om modellens 

parametrar som härrör från andra källor än de valda mätvariablerna. Det 

kan röra sig om information från andra studier av liknande modeller för 

andra länder, eller olika typer av mikrodata, eller t.o.m. information av 

institutionell karaktär som uppgifter om avtalsperioder i lönerörelsen. 

Denna typ av information kan vara mer eller mindre tillförlitlig, och sam-

manfattas därför i sannolikhetsfördelningar för respektive parameter, s.k. 

apriorifördelningar. Riksbanken kan därför specifi cera det mest sannolika 

värdet för varje parameter, men även osäkerheten kring detta värde i 

termer av en sannolikhetsfördelning. Detta innebär inte att Riksbanken 

uppfattar modellens parametrar som slumpmässiga i traditionell me-

ning, utan speglar endast att Riksbanken inte har fullständig information 

om parametern. Den svarta kurvan i diagram A.1 är ett exempel på en 

apriorifördelning. Bayesiansk metodik använder Bayes sats för att på ett 

optimalt sätt väga samman informationen i likelihoodfunktionen med 

aprioriinformationen. Den sammanvägda fördelningen kallas för apos-

teriorifördelningen och sammanfattar alltså data- och aprioriinformatio-

nen. Den blå kurvan i fi guren är aposteriorifördelningen för parametern 

θ. I detta exempel är datainformationen starkare än aprioriinformationen, 

och aposteriorifördelningen ligger därför närmare likelihoodfunktionen.
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Diagram A1. Bayesiansk sammanvägning av data- och aprioriinformation. 
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■ Ökad konkurrens och 
 infl ation

 MAGNUS JONSSON1

 Författaren är verksam på avdelningen för penningpolitik.

Under den senaste tioårsperioden har infl ationen varit låg både i Sverige 

och internationellt. En vanlig uppfattning är att ökad konkurrens på 

framförallt varumarknaden varit en av orsakerna till detta. I den här 

studien visas, med hjälp av en dynamisk allmän jämviktsmodell som 

skattats på svenska data, hur ökad konkurrens påverkar infl ationen. 

I Sverige minskade infl ationen från runt 6 procent i början av 1990-talet 

till runt 2 procent i början av 2000-talet, se tabell 1. En nedväxling i in-

fl ationstakten skedde även i många andra länder. Den globala infl ationen 

minskade från 30 till 4 procent under samma tidsperiod. Den största de-

len av minskningen kan hänföras till utvecklingsländerna där infl ationen 

minskade från 53 till 6 procent. I de industrialiserade länderna minskade 

infl ationen från 4 till 2 procent.  

Tabell 1. KPI i Sverige och i världen.
Procent i årstakt

1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04

Sverige 10,3 5,6 5,8 0,8 1,6

Världen 14,1 15,5 30,4 8,4 3,9

I-länder 8,7 3,9 3,8 2,0 1,8

U-länder 31,4 48,0 53,2 13,1 5,6

Källor: Rogoff (2003) och Riksbanken.

Vad kan förklara denna anmärkningsvärda nedväxling i infl ationen 

under 1990-talet? En förklaring som ofta nämns är ökad konkurrens. Den 

alltmer tilltagande globaliseringen med ökad handel och öppenhet som 

följd förmodas leda till ökad konkurrens på både varu- och arbetsmark-

naderna. Företagen reagerar på ökad konkurrens med att minska sina 

vinstmarginaler och prispåslag och därmed faller priserna.

Den här synen sammanfattas väl av vice riksbankschef Kristina Pers-

son i ett anförande från 2004: “[…] dämpningen av prisutvecklingen är 

resultatet av många samverkande faktorer som bl.a. hänger samman med 

globaliseringen: 

1 Författaren tackar för synpunkter på tidigare utkast till denna artikel av Jesper Lindé, Kerstin Mitlid, 
Marianne Sterner, Staffan Viotti och Peter Welz.
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• Ökad världshandel och fl er aktörer leder till högre konkurrens

• Avregleringar och privatiseringar medför också att konkurrensen ökar

• En högre grad av specialisering och utnyttjande av komparativa för-

delar (s.k. global arbetsomfördelning) leder till ökad produktivitet och 

effektivitet

• Mer produktion i utpräglade låglöneländer ger lägre kostnader

 

Allt detta talar för att det internationella pristrycket under de när-

maste åren bör vara lägre vid ett givet konjunkturläge”. 

Bland akademiska ekonomer har bl.a. Rogoff (2003) argumen-

terat för att ökad konkurrens är en viktig anledning till nedväxlingen i 

infl ationstakten. “[…] the mutually reinforcing effects of globalization, 

deregulation, and widespread reduction of the role of government have 

no doubt sharply increased competition and lowered ‘quasi-rents’ to mo-

nopolistic fi rms and unions throughout much of the world.” Han betonar 

dels att minskade prispåslag har en direkt effekt på infl ationen, dels att 

de har en indirekt effekt som leder till att priser och löner blir mer fl exib-

la. Ifall prispåslagen minskar blir företagen mer benägna att ändra sina 

priser när de utsätts för olika störningar. I den grad penningpolitiken på-

verkar den reala ekonomin på grund av pris och lönestelheter så kommer 

en snabbare anpassning av priserna att leda till att de reala effekterna av 

penningpolitiken blir mindre. Det minskar centralbankens incitament och 

möjlighet att stabilisera BNP, vilket bör resultera i en mindre aktivistisk 

penningpolitik och större fokus på att stabilisera infl ationen.

Man ska vara medveten om att det fi nns en rad andra förklaringar till 

nedväxlingen i infl ationen som också brukar lyftas fram. Förbättrad pen-

ningpolitik är en sådan förklaring. Under 1990-talet skedde en rad pen-

ningpolitiska reformer som bl.a. ledde till att centralbankerna blev mer 

oberoende. Specifi ka infl ationsmål infördes i många länder. I och med 

detta blev centralbankerna också mer transparenta, vilket har tvingat 

dem till att både bli tydligare i sin kommunikation och att förbättra sin 

analys. 

En sundare fi nanspolitik är en annan förklaring som brukar anges. I 

exempelvis Sverige gick vi ifrån en situation med stora underskott i den 

offentliga sektorns fi nanser i början av 1990-talet till överskott i början av 

2000-talet. Förbättrade offentliga fi nanser har i och för sig inte varit ett 

globalt fenomen under 1990-talet. Men det kan ändå vara en bidragan-

de orsak i vissa länder även om det inte är en generell förklaring. Slutligen 

brukar förbättrad produktivitetstillväxt nämnas. Produktivitetsargumen-

tet stämmer väl för USA men sämre för andra regioner som exempelvis 

Europa. Se Rogoff (2003) och referenserna däri för en ytterligare diskus-

sion om dessa alternativa förklaringar. 
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Den här studien fokuserar emellertid på sambandet mellan ökad 

konkurrens och infl ation. Syftet är att tydliggöra hur ökad konkurrens på 

varu- och arbetsmarknaderna påverkar infl ationen. Som mått på graden 

av konkurrens används pris- och lönepåslag. När dessa minskar leder det 

mer eller mindre defi nitionsmässigt till att prisnivån sänks. Under den 

period då priserna anpassas till en lägre nivå så minskar även prisföränd-

ringarna, dvs. infl ationen. Ökad konkurrens har därför endast temporära 

effekter på infl ationen. Det är dock svårt att bedöma både hur stort 

genomslaget blir och hur lång anpassningsperioden blir eftersom fl era 

faktorer inverkar.2 Följande faktorer belyses i den här studien:

• Typen av marknad som konkurrensutsätts. De kvantitativa effekterna 

skiljer sig åt beroende på om det är varu- eller arbetsmarknaden som 

konkurrensutsätts. Vidare är varumarknaden indelad i en marknad för 

inhemska konsumtionsvaror och i en marknad för importerade kon-

sumtionsvaror.3, 4 Som vi kommer att se blir effekterna på infl ationen 

olika beroende på vilken av dessa två marknader det är som konkur-

rensutsätts.

• Graden av pris- och lönestelheter i ekonomin. 

• Penningpolitiken. Infl ation är ett monetärt fenomen och därför kan 

centralbanken i princip stabilisera infl ationen fullt ut om, exempelvis, 

konkurrensen skulle öka. En fullständig stabilisering av infl ationen leder 

dock till kostnader i form av stora svängningar i ränta och BNP.   

EMPIRISKA STUDIER VISAR AVREGLERINGARNAS BETYDELSE

Resultaten i den här studien är huvudsakligen teoretiska. Det fi nns dock 

en intressant empirisk litteratur som försöker uppskatta hur graden av 

konkurrens i ekonomin förändrats över tiden. Bland annat har OECD 

gjort fl era sådana studier. I en nyligen publicerad studie från 2006 har 

man med hjälp av enkätdata beräknat en rad indikatorer på graden av 

konkurrens. Indikatorerna som bl. a. mäter statlig kontroll över närings-

livet, regelbördan för företag och handelshinder har vägts samman till 

ett aggregerat mått. Diagram 1 visar konkurrensen på varumarknaden 

för ett antal länder för åren 1998 och 2003. Indikatorn kan anta värden 

mellan 0 och 6, där ett lågt värde indikerar en hög grad av konkurrens.  

I samtliga länder var varumarknadsregleringarna högre 1998 än 2003. 

Avregleringarna har med andra ord varit ett globalt fenomen. 

2 Alla faktorer tas förstås inte upp här. En viktig faktor som inte tas upp men som diskuteras i Asplund & 
Friberg (1998) är typen av konkurrens.

3 I modellen fi nns även marknader för importerade investeringsvaror och exportvaror. Hur ökad konkur-
rens på dessa marknader påverkar infl ationen analyseras dock inte här. 

4 Analysen förenklas genom att vi inte gör någon distinktion mellan varor och tjänster. I praktiken består 
dock inhemska varor till största delen av tjänster.  
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Det breda mått på varumarknadsreformer som visades i diagram 1 

har endast beräknats för åren 1998 och 2003. För att få en bild av ut-

vecklingen över en längre tidsperiod har OECD beräknat en indikator för 

de s.k. nätverksbranscherna - el, tele, post, järnvägar etc. Diagram 2 visar 

utvecklingen från 1980 till 2003 för Sverige, EU-6 och USA.5 På samma 

sätt som ovan antar indikatorn värden mellan 0 och 6, där värdet 0 är 

mest liberalt. Indikatorn visar att avregleringsprocessen började ta fart i 

början av 1990-talet i Sverige och EU-6 medan den tog fart i USA några 

år senare.   

5 EU-6 består av de ekonomiskt viktigaste länderna i EU, dvs. England, Frankrike, Tyskland, Spanien, 
Italien och Nederländerna. 

Diagram 1. Graden av konkurrens på varumarknaden.

Källor: OECD och Riksbanken.
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Man kan notera att studier som explicit försöker mäta företagens 

prispåslag ofta fi nner små belägg för att konkurrensen skulle ha ökat 

under de senaste 10-15 åren. En sådan studie är Bowman (2003). Av de 

20 OECD-länder som ingick i studien var det bara fyra länder (Portugal, 

Japan, Grekland och Norge) som hade ett lägre prispåslag i början av 

2000-talet jämfört med tio år tidigare. I Sverige var exempelvis prispåsla-

gen något högre i början av 2000-talet än tio år tidigare. Den här typen 

av studier är dock behäftade med stor osäkerhet. Exempelvis är det svårt 

att få data på företagens produktionskostnader. Det innebär att man 

brukar använda sig av inversen av real enhetsarbetskostnad som mått 

på prispåslaget, vilket endast under vissa speciella förutsättningar är ett 

korrekt mått.   

REFORMER PÅ ARBETSMARKNADEN ATT VÄNTA

Det har skett relativt få reformer på arbetsmarknaden jämfört med varu-

marknaden. I och med den allt snabbare globaliseringen fi nns det dock 

skäl att anta att sådana reformer kommer att ske framöver. Persson och 

Radetzki (2006) argumenterar för att den globala ekonomin står inför en 

enorm utbudschock av arbetskraft när Kina, Indien och Östeuropa träder 

in på världsmarknaden. För att arbetsmarknaden ska vara intakt kommer 

det bl.a. att krävas stora lönesänkningar. Vidare skriver Calmfors (2006) 

att: ”Vi bör i första hand anpassa oss genom omstruktureringar och 

produktivitetshöjningar. Men lönefl exibiliteten kan också behöva öka. 

Möjliga förändringar i syfte att åstadkomma det senare är mer decentra-

liserad lönebildning, arbetstidsförlängning, lägre arbetslöshetsersättning, 

skatterabatter på arbetsinkomster för lågavlönade och en förskjutning av 

styrkebalansen mellan parterna på arbetsmarknaden.” Mot den bakgrun-

den är det av intresse att också studera vad ökad konkurrens på arbets-

marknaden får för konsekvenser för infl ationen. 

Den resterande delen av studien har följande upplägg. I nästa avsnitt 

redogörs för den teori och modell som används för att belysa samban-

det mellan ökad konkurrens och infl ation. Därefter visas hur infl ationen 

påverkas av ökad konkurrens på varu- och arbetsmarknaderna. Slutligen 

ges några avslutande kommentarer. 

Den dynamiska allmänna jämviktsmodellen

För att kunna analysera hur ökad konkurrens påverkar infl ationen behövs 

en tankeram eller modell. Modellens syfte är att på ett enkelt men ändå 

konsistent sätt illustrera de grundläggande mekanismer som bestämmer 

hur infl ationen påverkas av ökad konkurrens på varu- och arbetsmarkna-

derna. I denna studie utgår vi ifrån en dynamisk allmän jämviktsmodell 



74 PENNING- OCH VALUTAPOLIT IK 2/20 07

baserad på nykeynesiansk teori och skattad på svenska data. Modellen är 

konsistent med ett antal välkända fakta om långsiktig tillväxt och den har 

visat sig kunna förklara en stor del av de kortsiktiga fl uktuationerna i de 

viktigaste makrovariablerna. Vidare används den regelbundet i Riksban-

kens prognosarbete. För en utförlig beskrivning av modellen, se Adolfson 

m.fl . (2005, 2007). 

Modellen avser att beskriva en liten öppen ekonomi. Det betyder att 

den inhemska ekonomin inte påverkar utländsk ränta, BNP och infl ation. 

Hushållen och företagen tar därför dessa variabler för givna när de fattar 

sina beslut. Att det är en dynamisk allmän jämviktsmodell innebär att 

hushållen strävar efter att maximera sin ”nytta” över livscykeln och att 

företagen önskar maximera sin vinst över tiden. Priser är den jämvikts-

skapande mekanism som leder till att utbud blir lika med efterfrågan på 

alla marknader.   

En viktig ingrediens i modellen är att priser och löner är trögrörliga. 

Det innebär att när det sker en förändring i ekonomin, som t.ex. att kon-

kurrensen ökar, anpassas inte priser och löner omedelbart utan det sker 

gradvis. Apel m.fl . (2004) fi nner att företag i Sverige i genomsnitt ändrar 

sina priser ungefär en gång om året. För att fånga detta beteende antas 

i modellen att pris- och lönesättare endast kan ändra sina priser vid vissa 

(slumpmässigt givna) tidpunkter. Hur ofta företagen ändrar sina priser 

har skattats med hjälp av modellen. Resultaten visar sig variera mellan 

olika marknader. På marknaden för inhemska varor ändras priserna i 

genomsnitt en gång per år, vilket stämmer överens med resultaten i Apel 

m.fl . (2004). Även på arbetsmarknaden ändras priserna, dvs. lönerna, i 

genomsnitt en gång per år. På marknaden för importerade varor fi nner vi 

dock att priserna är betydligt trögrörligare. Där ändras priserna i genom-

snitt vartannat år. 

Penningpolitiken beskrivs av en s.k. Taylor-regel, vilket innebär att 

centralbanken reagerar på förändringar i infl ationstakten och i BNP-ut-

vecklingen. När priser och/eller BNP ökar reagerar banken med att höja 

räntan för att stabilisera fl uktuationerna i dessa variabler. Centralbanken 

tar alltså realekonomisk hänsyn när den fattar sina räntebeslut.        

KONKURRENS OCH INFLATION I MODELLEN

Varu- och arbetsmarknaderna kännetecknas av s.k. monopolistisk 

konkurrens. På varumarknaden föreligger monopolistisk konkurrens när 

ett stort antal företag konkurrerar med varandra genom något varie-

rade varor, s.k. varudifferentiering. Varorna är med andra ord nära, men 

inte perfekta, substitut för varandra. Eftersom det fi nns ett stort antal 

företag på marknaden producerar varje enskilt företag bara en liten del 
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av marknadens totala produktion. Det innebär att varje enskilt företags 

prissättning inte påverkar de andra företagens prisstrategier. Vidare gäller 

att företagen möter en nedåtlutande efterfrågekurva. De väljer det pris 

som maximerar vinsten givet denna efterfrågekurva.

Monopolistisk konkurrens är en marknadsform som innefattar 

perfekt konkurrens och monopol som specialfall. I det fall varorna är 

perfekta substitut råder det perfekt konkurrens. Ifall antalet företag bara 

är ett råder det monopol. Modellen innefattar däremot inte s.k. oligo-

polistisk konkurrens eller fåtalskonkurrens. Det är en marknadsform som 

kännetecknas av strategisk interaktion mellan olika företag. Ofta är den 

strategiska interaktionen invecklad att modellera. Därför brukar man 

bortse ifrån den i makromodeller av den här typen.  

I en monopolistisk konkurrensmodell maximerar företagen vinsten 

genom att sätta priset, P, som ett prispåslag, λ, över marginalkostnaden, 
MC.6  Detta kan uttryckas matematiskt på följande vis 

(1)  (1 )P MCλ= + ⋅     

Prispåslaget är i sin tur en funktion av substitutionselasticiteten 

mellan varorna. En hög substitutionsvillighet innebär att prispåslaget blir 

lågt. När substitutionsvilligheten går mot oändligheten går prispåslaget 

mot noll procent, dvs. 0λ = . Ekonomin karaktäriseras då av perfekt kon-

kurrens. Notera att en permanent minskning av prispåslaget medför en 

permanent minskning av prisnivån. Minskade prispåslag har med andra 

ord bara temporära effekter på förändringen av prisnivån, dvs. infl atio-

nen. Ökad konkurrens kan bara ha långvariga effekter på infl ationen 

om prispåslaget hela tiden minskar. Detta är förstås långsiktigt ohållbart 

eftersom prispåslaget inte kan bli mindre än noll procent.

I modellen fi nns det två typer av företag, dels inhemska företag som 

producerar inhemska varor, dels importföretag som importerar utländska 

varor. Marginalkostnaden för dessa två typer av företag skiljer sig åt.  

De inhemska företagen producerar sina varor med hjälp av arbetskraft 

och kapital. Deras marginalkostnad beror därför på lönen och räntan, 

ju högre lön och ränta desto högre blir deras marginalkostnad. Import-

företagen köper varor som har producerats utomlands och säljer dessa 

vidare till hushållen. Marginalkostnaden för dessa företag beror därför 

på utländska priser och växelkursen. Högre utländska priser och svagare 

växelkurs leder till att marginalkostnaden ökar. 

Sverige är en liten öppen ekonomi, därför är det rimligt att anta att 

utländska priser inte påverkas av förändringar av konkurrensen i Sverige. 

Priset på importerade varor bestäms därför primärt av förändringar i 

6 Marginalkostnaden mäter ökningen i kostnaden av att öka produktionen med en enhet, vilket i allmän-
het inte är samma sak som kostnaden för att producera den sista enheten.  
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växelkursen i de scenarier som presenteras i nästa avsnitt. Växelkursen 

bestäms bl.a. av ett s.k. ränteparitetsvillkor där ränteskillnaden mot 

utlandet är den väsentliga drivkraften. En hög inhemsk ränta jämfört med 

utlandet medför en förväntad försvagning av växelkursen, dvs. växel-

kursen i framtiden måste vara svagare än dagens nivå. Försvagningen 

kan i princip ske på två sätt (eller genom en kombination av de två). 

Endera förstärks dagens nivå och den framtida nivån förblir oförändrad 

eller så förblir dagens nivå oförändrad och den framtida nivån svagare. 

Det omvända gäller naturligtvis också, en låg inhemsk ränta jämfört med 

utlandet medför en förväntad förstärkning av växelkursen.

Uppdelningen i inhemskt producerade varor respektive importerade 

varor följer det sätt på vilket Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar infl a-

tionen mätt med konsumentprisindex (KPI). SCB gör en sammanvägning 

av prisförändringarna på inhemska respektive importerade varor. Om vi 

betecknar prisförändringarna på inhemska varor med inhπ och prisföränd-

ringarna på importerade varor med impπ  blir KPI-infl ationen, betecknad 

med kpiπ ,

(2)  (1 )kpi inh impπ ω π ω π= − ⋅ + ⋅     

där ω  betecknar vikten på prisförändringarna på importerade varor och 

är satt till 0,27. Minskade prispåslag på inhemska varor har alltså sin 

huvudsakliga effekt på inhπ medan minskade prispåslag på importerade 

varor har sin huvudsakliga effekt på impπ .

Arbetsmarknaden beskrivs också med en monopolistisk konkurrens-

modell. Det innebär att det fi nns ett stort antal hushåll vars tjänster är 

nära, men inte perfekta substitut. Hushållen har sålunda en marknads-

makt som liknar den de skulle ha haft ifall de vore organiserade i fack-

föreningar. Hushållen är med andra ord lönesättare. När de sätter lönen 

gör de en avvägning av marginalnyttan av att vara ledig jämfört med 

marginalnyttan av den inkomst de kan tjäna in, givet företagens efterfrå-

gan på arbetskraft.7 Hur stark lönesättningskraft hushållen har fångas av 

ett s.k. lönepåslag.

Under monopolistisk konkurrens maximerar hushållen/fackförening-

arna nyttan genom att sätta lönen, W, som ett lönepåslag, wλ , över den 

marginella substitutionskvoten av fritid i termer av konsumtion, MRS , dvs. 

(3)  (1 )wW MRSλ= + ⋅     

Den marginella substitutionskvoten anger hur mycket konsumtion man 

är beredd att ge upp för att få en extra enhet fritid. I specialfallet med 

7 Marginalnyttan mäter förändringen i totalnytta av att konsumera ytterligare en enhet av en vara. 
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perfekt konkurrens på arbetsmarknaden, 0wλ = , väljer hushållen en 

kombination av konsumtion och fritid så att den marginella substitutions-

kvoten kommer att vara lika med lönen. Det innebär att hushållens vilja 

att öka fritiden i termer av minskad konsumtion är lika stor som alterna-

tivkostnaden, dvs. lönen.8 I och med att hushållen har marknadsmakt är 

det möjligt för dem att ta ut en högre lön än deras värdering av fritid.  

Lönepåslaget påverkar priserna i ekonomin genom att det påverkar 

lönen och därmed företagens marginalkostnad. Ett lägre lönepåslag 

leder till att lönen sänks, under förutsättning att den marginella substitu-

tionskvoten är konstant eller inte ändras alltför mycket. Det medför att 

företagens marginalkostnad blir lägre och därmed sänker de sina priser. 

I allmänhet tenderar dock den marginella substitutionskvoten att öka 

något. Det gör att lönen inte minskar lika mycket som den annars skulle 

ha gjort. En lägre lön ökar företagens efterfrågan på arbete. I och med 

det ökar arbetsutbudet och fritiden minskar. Mindre fritid ökar hushållens 

värdering av fritid, dvs. den marginella substitutionskvoten ökar.            

SKATTNINGAR AV PRIS- OCH LÖNEPÅSLAG

Pris- och lönepåslag är vanliga mått på graden av konkurrens i den 

ekonomiska litteraturen. Med hjälp av modellen har dessa skattats för 

de olika marknaderna. Prispåslagen på inhemska varor och importerade 

varor har då blivit 22 respektive 8 procent. Typiska skattningar för prispå-

slagen är runt 35 procent i Europa och 23 procent i USA, se Bayoumi m.fl . 

(2004). Det innebär att konkurrensen på varumarknaden i Sverige är hö-

gre än i Europa men ungefär lika hög som i USA. Lönepåslaget i modellen 

är satt till 30 procent, vilket är ett typiskt värde för europeiska ekonomier 

enligt Bayoumi m.fl . (2004). 

 

VAD BESTÄMMER GENOMSLAGET AV ÖKAD KONKURRENS PÅ 

INFLATIONEN?

Hur stort ska man förvänta sig att genomslaget på infl ationen blir av att 

prispåslaget alternativt lönepåslaget minskar? Enligt ekvationerna (1) 

och (3) kan det verka som om en minskning av prispåslaget alternativt 

lönepåslaget med en 1 procent skulle minska prisnivån med 1 procent. 

Det fi nns dock en rad orsaker till att så inte behöver vara fallet. I regel 

blir genomslaget mindre, vilket belyses i nästa avsnitt där vi diskuterar 

följande orsaker utförligt:

 

8 Lönen mäter vad hushållen förlorar om de ökar fritiden, dvs. den mäter fritidens alternativkostnad. Alter-
nativkostnad avser att mäta den avkastning man skulle få vid den bästa alternativa användningen av en 
viss resurs eller, med andra ord, den avkastning man går miste om genom att välja ett alternativ istället 
för ett annat. 
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• De inhemska företagens marginalkostnad utgörs av löne- och ränte-

kostnader. Om priset på inhemska varor sänks ökar hushållens efterfrå-

gan. Därmed ökar produktionen och företagens efterfrågan på arbete 

och kapital. Detta driver upp lönen och räntan. Om prispåslaget på 

importerade varor sänks tenderar det att driva upp importföretagens 

marginalkostnad på grund av att växelkursen försvagas. Slutligen 

tenderar ett lägre lönepåslag att driva upp den marginella substitu-

tionskvoten av fritid i termer av konsumtion. Vad dessa resonemang il-

lustrerar är att de kvantitativa effekterna på infl ationen beror på vilken 

typ av marknad det är som konkurrensutsätts. Ökad konkurrens på 

varumarknaden har andra kvantitativa effekter på infl ationen än ökad 

konkurrens på arbetsmarknaden. Vidare är de kvantitativa effekterna 

av ökad konkurrens på marknaden för inhemska varor respektive mark-

naden för importerade varor inte nödvändigtvis likartade. 

• Priser och löner är trögrörliga och anpassas inte direkt när det sker en 

störning i ekonomin. Detta innebär att minskade pris- och lönepåslag 

inte omedelbart får fullt genomslag på priserna. 

• Penningpolitiken. Infl ation är ett monetärt fenomen och infl ations-

utvecklingen bestäms därför av centralbanken. En centralbank kan i 

princip motverka de prissänkningar som beror på ökad konkurrens ge-

nom att sänka räntan tillräckligt mycket. Alltför stora räntesänkningar 

medför dock stora fl uktuationer i BNP.

Kvantitativ analys av ökad konkurrens 

I det här avsnittet visas infl ationens dynamiska anpassning vid ökad kon-

kurrens på varu- och arbetsmarknaderna. Även om fokus är på infl atio-

nen visar vi även hur räntan och BNP anpassas. Prispåslaget alternativt 

lönepåslaget antas, för enkelhets skull, minska med 1 procentenhet i 

första perioden och klingar därefter av i en jämn takt. De är tillbaka till 

det långsiktiga (ursprungliga) värdet efter ungefär 6-7 år. Varaktigheten 

i minskningen bestämmer hur utdragen anpassningen av infl ationen blir. 

Ju mer varaktig minskningen är desto mer utdragen blir anpassningen av 

infl ationen. Förloppen som visas i diagrammen anges som procentuella 

avvikelser från de långsiktiga värdena. För de tre infl ationsmåtten, πkpi, 

inhπ , och 
impπ och räntan anges avvikelserna i procentenheter (i kvar-

talstakt). BNP anges som procentuell avvikelse från den långsiktiga nivån 

i årstakt. Resultat visas för 12 kvartal framåt i tiden, dvs. 3 år. 

 Vi studerar tre olika scenarier. I det första studeras ett fall där 

inhemska företag minskar sina prispåslag. I det andra är det importföre-

tagens prispåslag som antas minska. Slutligen studeras ett scenario där 

fackföreningarnas lönepåslag minskar. Syftet med de olika scenarierna är 
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att uppskatta den kvantitativa effekten på infl ationen av ökad konkurrens 

men också att belysa de ekonomiska samband som driver anpassningen.

ÖKAD KONKURRENS PÅ INHEMSKA VARUMARKNADEN 

I det första scenariot visas alltså hur infl ationen påverkas då inhemska 

företag minskar sina prispåslag. Detta är tänkt att illustrera en situation 

där utländska företag, exempelvis från Kina och Indien, som har lägre 

kostnader börjar sälja sina produkter på den inhemska marknaden. De 

inhemska företagen blir då tvungna att minska sina prispåslag för att inte 

konkurreras ut. De antas minska prispåslagen från 22 till 21 procent, dvs. 

med en procentenhet.             

Diagram (3a) och (3b) visar de dynamiska förloppen för infl ation, 

ränta och BNP. Den inhemska infl ationen minskar med runt 0,15 procent-

enheter inledningsvis. Att genomslaget inte blir större beror väsentligen på 

de faktorer som diskuterades i förra avsnittet. Priser och löner är trögrör-

liga och anpassas inte direkt när det sker en förändring av konkurrensen i 

ekonomin. Företagens marginalkostnad tenderar att öka. Slutligen sänker 

centralbanken räntan för att avvikelsen från infl ationsmålet inte ska bli för 

stor. Eftersom centralbanken tar real hänsyn blir räntesänkningen relativt 

måttlig. Räntan sänks som mest med knappt 0,03 procentenheter.

Priset på importerade varor ökar något inledningsvis och minskar se-

dan. Lägre ränta leder till en försvagning av växelkursen och därmed blir 

importerade varor något dyrare. KPI minskar därmed med 0,10 procent-

enheter inledningsvis.

De lägre priserna driver upp efterfrågan på varor, efter drygt ett år 

har BNP ökat med ungefär 0,40 procent. Detta illustrerar den välfärds-

höjande effekt som ökad konkurrens innebär, både för hushåll och för 

företag. Välfärdsvinsterna består i regel dels av att resurserna i ekonomin 

fördelas på ett mer effektivt sätt, dels av att kostnadseffektiviteten ökar i 

företagen. Över tiden leder ökad konkurrens också till effektivitetsvinster, 

genom innovationer som ökar den teknologiska utvecklingen, och till 

utslagning av mindre effektiva företag . Den modell som används i den 

här studien beaktar dock endast att resurserna i ekonomin fördelas på ett 

mer effektivt sätt när konkurrensen ökar. För att resurserna i ekonomin 

ska fördelas optimalt krävs bl.a. att priset är lika med marginalkostnaden 

och lönen lika med den marginella substitutionskvoten av fritid i termer 

av konsumtion. Det måste med andra ord råda perfekt konkurrens på 

varu- och arbetsmarknaderna.  
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ÖKAD KONKURRENS PÅ MARKNADEN FÖR IMPORTERADE VAROR

I det andra scenariot studeras effekten av att prispåslaget på importe-

rade varor minskar. Detta illustrerar ett scenario där konkurrensen ökar i 

omvärlden, vilket minskar priset på importerade varor. Notera att det inte 

påverkar konkurrenssituationen i Sverige. Prispåslaget på inhemska varor 

är med andra ord oförändrat. I den mån inhemska företag ändrar sina 

priser beror det på att deras marginalkostnad har förändrats. Detta sce-

nario kan förefalla mindre rimligt. Ett rimligare scenario är förmodligen 

en kombination av minskade prispåslag på importerade varor som leder 

till minskade prispåslag på inhemska varor. Vi har dock valt att studera 
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Diagram 3a. Ökad konkurrens på inhemska varumarknaden.
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Källa: Riksbanken. 
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effekten av dessa två typer av prispåslag var för sig. Fördelen med det 

angreppssättet är att det ger information om vilken typ av prispåslag som 

är av störst betydelse för infl ationsutvecklingen.  

Vi utgår ifrån ett scenario där prispåslaget på importerade varor 

sänks med 1 procentenhet från 8 till 7 procent. Detta leder till att priset 

på importerade varor sänks med 0,04 procentenheter, se diagram 4a 

och 4b. Det låga genomslaget beror framförallt på att priserna är relativt 

trögrörliga i den här delen av ekonomin. Priser på importerade varor i 

konsumentledet ändras, i genomsnitt, bara vartannat år. Till viss del beror 

det låga genomslaget också på att importföretagens marginalkostnad 

stiger på grund av en försvagning av växelkursen. 
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Diagram 4a. Ökad konkurrens på marknaden för importerade varor.
Procentenheter
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Diagram 4b. Ökad konkurrens på marknaden för importerade varor.
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En svagare växelkurs leder till ökad export, vilket ökar produktionen 

och därmed efterfrågan på bl.a. arbetskraft. Detta driver upp lönekraven 

och de inhemska företagens marginalkostnad. Kostnadsökningen blir 

dock i det närmaste obefi ntlig och de inhemska priserna höjs med knappt 

0,02 procentenheter. Detta medför emellertid att KPI ökar något, då pri-

ser på inhemskt producerade varor har en betydligt större vikt än priser 

på importerade varor. Som mest ökar KPI med 0,02 procentenheter efter 

ungefär två år. Ökad infl ation och BNP gör att räntan stiger något. 

De här två scenarierna illustrerar en viktig poäng. Effekten på KPI 

av ökad konkurrens i omvärlden beror framförallt på hur denna påverkar 

konkurrenssituationen för de inhemska företagen. Om det endast är pris-

påslagen på importerade varor som minskar blir effekten på infl ationen 

marginell. Som vi precis sett kan infl ationen till och med öka i ett sådant 

scenario. Om däremot de inhemska företagens prispåslag också minskar 

blir effekten större även om den i kvantitativa termer ändå är relativt 

liten. 

ÖKAD KONKURRENS PÅ ARBETSMARKNADEN 

I det tredje och sista scenariot visas hur ökad konkurrens på arbetsmark-

naden påverkar infl ationen, se diagram 5a och 5b. Lönepåslaget antas 

minska från 30 till 29 procent. Detta tenderar att pressa ned lönerna. Ge-

nomslaget blir inte fullständigt på kort sikt då lönerna är trögrörliga. Den 

lägre löneutvecklingen minskar de inhemska företagens marginalkostnad 

och därmed sänks priserna. Eftersom priserna också är trögrörliga slår 

inte den lägre marginalkostnaden igenom fullt ut. De inhemska priserna 

sänks i slutändan med knappt 0,03 procentenheter.     

Lägre lön gör det billigare för företagen att anställa arbetskraft och 

därmed kan de öka produktionen. Som mest ökar BNP med runt 0,20 

procent. Eftersom priserna sjunker sänker centralbanken räntan trots att 

BNP ökar. Lägre ränta leder till att växelkursen försvagas och detta pres-

sar upp priset på importerade varor något inledningsvis. KPI minskar med 

runt 0,02 procentenheter. Ökad konkurrens på arbetsmarknaden har 

alltså små kvantitativa effekter på infl ationen. 
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Diagram 5a. Ökad konkurrens på arbetsmarknaden.
Procentenheter 
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Diagram 5b. Ökad konkurrens på arbetsmarknaden.
Procentenheter (ränta), procent (BNP)

Ränta BNP 

ÖKAD KONKURRENS DÅ PRISER OCH LÖNER ÄR FLEXIBLA

I det förra avsnittet visades att ökad konkurrens i regel har små kvanti-

tativa effekter på infl ationen. En viktig orsak till de små effekterna är att 

priser och löner är relativt trögrörliga. I en ofta citerad uppsats argumen-

terar Rogoff (2003) för att ökad konkurrens borde medföra att pris- och 

lönestelheterna minskar. I den modell som används i den här studien 

påverkar dock inte förändringar i konkurrensen graden av stelhet i löner 

och priser. För att ändå åskådliggöra Rogoffs poäng illustrerar vi i det 

här delavsnittet hur resultaten förändras om pris- och lönestelheterna 

minskas. För enkelhetens skull utgår vi ifrån att priser och löner är helt 
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fl exibla. Detta ger en övre gräns för den kvantitativa betydelsen av pris- 

och lönestelheter.

 Diagram (6) visar hur infl ationen påverkas då prispåslaget på inhem-

ska varor minskar med 1 procentenhet under antagandet att priser och 

löner är helt fl exibla. Priser på inhemska varor sänks med 0,40 procenten-

heter inledningsvis, vilket kan jämföras med 0,15 procentenheter då priser 

och löner är trögrörliga. Genomslaget på KPI blir ungefär 0,25 procenten-

heter jämfört med 0,10 procentenheter då priser och löner är trögrörliga. 

I diagram 7 visas effekten på infl ationen då importföretagen minskar 

sina prispåslag med 1 procentenhet. Som en följd av detta sänks priserna 

på importerade varor med hela 0,70 procentenheter. Det kan jämföras 

med den marginella prissänkningen på 0,04 procentenheter då priser och 

löner är trögrörliga. Skälet till den stora skillnaden är som tidigare nämnts 

de relativt stora prisstelheterna i den här sektorn. Notera också att KPI 

minskar i det här fallet. I kvantitativa termer minskar KPI med 0,20 pro-

centenheter. 
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85PENNING- OCH VALUTAPOLIT IK 2/20 07

Hur ökad konkurrens på arbetsmarknaden påverkar priserna beror 

till stor del på graden av lönefl exibilitet. Ju fl exiblare lön desto större blir 

genomslaget på lönen av minskade lönepåslag. Prisstelheter är också 

viktiga eftersom de påverkar hur stor del av förändringen i marginalkost-

nad som överförs på priserna. Om priser och löner är helt fl exibla blir 

genomslaget 0,35 procentenheter på inhemsk infl ation, se diagram 8. 

Som vi såg i förra avsnittet blir genomslaget knappt 0,03 procentenheter 

om priser och löner är trögrörliga. Genomslaget på KPI blir 0,25 procent-

enheter, vilket kan jämföras med 0,02 procentenheter då priser och löner 

är trögrörliga.   
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Diagram 7. Ökad konkurrens på marknaden för importerade varor då priser och 
löner är helt flexibla.
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Källa: Riksbanken. 
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Diagram 8. Ökad konkurrens på arbetsmarknaden då priser och löner är helt 
flexibla.
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Källa: Riksbanken. 
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Sammanfattningsvis har det här avsnittet visat att pris- och löne-

stelheter har stor betydelse för de kvantitativa resultaten. De är speciellt 

viktiga för resultaten av minskade lönepåslag och minskade prispåslag på 

importerade varor. 

ÖKAD KONKURRENS OCH PENNINGPOLITISK RESPONS

I de resultat som presenterats hittills har centralbanken valt att inte sta-

bilisera infl ationen fullt ut när konkurrensen ökat. Man har valt att ta real 

hänsyn, dvs. förutom att stabilisera infl ationsutvecklingen har man också 

stabiliserat fl uktuationerna i BNP. Eftersom det i princip är möjligt för en 

centralbank att stabilisera infl ationsutvecklingen fullt ut är det av intresse 

att studera vad effekten av en sådan politik skulle bli. Det blir förstås inga 

fl uktuationer i infl ationen, men däremot blir fl uktuationerna i räntan och 

därmed BNP betydligt större. Syftet med det här avsnittet är att visa hur 

stora dessa fl uktuationer blir. Vi presenterar endast resultat av minskade 

prispåslag på inhemska varor. Som vi har sett har ju minskade prispåslag 

på importerade varor och minskade lönepåslag i det närmaste försum-

bara effekter på KPI.

 Diagram 9 visar ett scenario där prispåslaget på inhemska varor 

minskar med 1 procentenhet samtidigt som centralbanken väljer att 

stabilisera KPI fullt ut. De inhemska priserna minskar inledningsvis med 

ungefär 0,15 procentenheter som en följd av detta. För att KPI ska förbli 

oförändrat måste därför importerade priser öka. I kvantitativa termer 

måste de öka med ungefär 0,35 procentenheter. Centralbanken åstad-

kommer denna prisökning genom att sänka räntan med ungefär 1 pro-

centenhet. Detta försvagar växelkursen och därmed blir importerade 

varor dyrare. Den kraftiga räntesänkningen leder till stora fl uktuationer 

i BNP; som mest ökar BNP med hela 1,2 procent. Det kan visserligen 

förefalla positivt att BNP ökar. Men en centralbank som tar real hänsyn 

vill minska fl uktuationerna runt en ”normal” nivå på BNP, i det här fallet 

den långsiktiga nivån på BNP.9 Det innebär att centralbanken försöker 

undvika såväl negativa som positiva avvikelser.

9 Den ”normala” nivån kan defi nieras på olika sätt, se Palmqvist (2007) för en diskussion om detta.
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Diagram 9a. Ökad konkurrens på inhemska varumarknaden då centralbanken 
stabiliserar KPI fullständigt.
Procentenheter

Inhemsk inflation            Importerad inflation 
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Diagram 9b. Ökad konkurrens på inhemska varumarknaden då centralbanken 
stabiliserar KPI fullständigt.
Procentenheter (ränta), procent (BNP)

Ränta BNP  
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Sammanfattningsvis visar det här scenariot att det är relativt kost-

samt för centralbanken att stabilisera infl ationen fullt ut. Det med-

för stora fl uktuationer i både ränta och BNP. Därför är det rimligt att 

förvänta sig att centralbanken låter förändringar i konkurrensen också 

slå igenom på infl ationen. Som vi har sett blir dock fl uktuationerna i KPI 

relativt måttliga trots att centralbanken tar real hänsyn.      

Avslutande kommentarer

Den här studien har försökt att kvantifi era effekterna av ökad konkurrens 

på infl ationsutvecklingen. Den har studerat effekterna av att pris- och 

lönepåslagen minskar med 1 procentenhet i första perioden och att de 

därefter anpassas tillbaka till sina ursprungliga värden i en jämn takt. 

Anpassningen tillbaka antas ta ungefär 6-7 år.   

Ökad konkurrens visar sig ha små kvantitativa effekter på KPI. En 

minskning av prispåslaget på inhemska varor med 1 procentenhet får 

inledningsvis ett genomslag på KPI med 0,10 procentenheter. Ökad kon-

kurrens på marknaden för importerade varor och arbetsmarknaden har i 

det närmaste negligerbara effekter på KPI. 

Ett viktigt skäl till att ökad konkurrens har relativt små effekter på 

infl ationen är att priser och löner är relativt trögrörliga i Sverige. Vi har 

sett att ifall de vore helt fl exibla skulle de kvantitativa effekterna bli 

betydligt större. I en ofta citerad studie argumenterar Rogoff (2003) för 

att pris- och lönestelheter beror på graden av konkurrens. När konkurren-

sen ökar så innebär det att priser och löner blir mer fl exibla. Det innebär 

att den här modellen potentiellt underskattar de kvantitativa effekterna 

på prisutvecklingen av ökad konkurrens. Å andra sidan fi nns det teorier 

som talar för att ökad konkurrens leder till större pris- och lönestelheter. 

Woodford (2003) presenterar en sådan teori. Den går kortfattat ut på att 

företag inte vill ha stora skillnader i sitt pris jämfört med den genomsnitt-

liga prisnivån eftersom det kan leda till att de förlorar marknadsandelar. 

En ökad konkurrens innebär att risken att förlora marknadsandelar blir 

större. Företagen blir därför mindre benägna att ändra sina priser. Man 

kan alltså konstatera att det i teorin inte fi nns några entydiga belägg för 

hur ökad konkurrens påverkar pris- och lönestelheter. Det kan därför 

vara rimligt att anta att pris- och lönestelheter är oberoende av graden 

konkurrens så som vi har gjort i den här modellen.

Avslutningsvis, vad kan man dra för slutsatser utifrån den här studien 

om ökad konkurrens och dess betydelse för infl ationen? Syftet har varit 

att belysa sambanden utifrån en specifi k modell. Som har framgått av 

resonemangen är sambanden mellan konkurrens och infl ation komplexa. 

Man kan därför inte dra några entydiga slutsatser. Men den övergri-
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pande bild som ändå har presenterats tyder på att ökad konkurrens har 

relativt måttliga kvantitativa effekter på infl ationen. Det överensstämmer 

också med slutsatserna i Asplund & Friberg (1998): ”Efter denna översikt 

är vår egen uppfattning att huvudförklaringen till låg prisökningstakt 

i många länder de senaste åren får sökas på annat håll än i hårdnande 

konkurrens.” Förmodligen är det istället ökad produktivitet som är en av 

de viktigaste orsakerna till den låga infl ationen i Sverige 2004-2006, se 

Adolfson m.fl . (2007) för en analys av detta. 
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■ Flexibel infl ationsmålspolitik 
 – hur ska centralbanker ta 
 realekonomisk hänsyn?

 STEFAN PALMQVIST1

 Författaren är rådgivare på avdelningen för penningpolitik.

Centralbanker med infl ationsmål uttrycker ofta att politiken är ”fl exibel”. 

Detta innebär att centralbanken inte bara försöker uppnå infl ationsmålet 

utan också strävar efter att stabilisera den realekonomiska utvecklingen 

när de sätter sin styrränta. Centralbanker har dock i praktiken hittills haft 

en del svårigheter med att precisera vad det innebär att stabilisera real-

ekonomin. En av svårigheterna är att defi niera och skatta det relevanta 

måttet på den s.k. potentiella produktionen. I denna artikel redogör jag 

för olika sätt att defi niera potentiell produktion och diskuterar vilken 

defi nition som är mest lämplig ur ett penningpolitiskt perspektiv. 

Idag bedriver drygt tjugo centralbanker i världen penningpolitik med infl a-

tionsmål. De olika länderna har målformuleringar som i mångt och mycket 

liknar varandras, även om skillnader naturligtvis fi nns i detaljerna. Exempel-

vis har samtliga länder med infl ationsmål valt att annonsera ett kvantitativt 

mål för infl ationen, t.ex. 2 procent. Centralbankerna är också tydliga med 

hur denna infl ation ska mätas, t.ex. som den årliga procentuella föränd-

ringen i konsumentprisindex, KPI. Gemensamt för centralbanker med infl a-

tionsmål är också att de brukar publicera de prognoser och bedömningar 

som ligger till grund för de penningpolitiska besluten. Ytterligare en likhet 

är att samtliga länder med infl ationsmål på ett eller annat sätt anger att de 

bedriver vad som brukar kallas för en fl exibel infl ationsmålspolitik.2, 3 

I praktiken är infl ationsmålspolitiken fl exibel

Att infl ationsmålspolitiken är fl exibel innebär, enkelt uttryckt, att central-

banken strävar efter att både stabilisera infl ationen kring infl ationsmålet 

1 Jag tackar Björn Andersson, Claes Berg, Robert Boije, Karolina Holmberg, Jesper Lindé, Lars E.O. Svens-
son, Staffan Viotti och Anders Vredin för värdefulla kommentarer och synpunkter. Jag vill också rikta ett 
särskilt tack till Peter Welz för hjälp att ta fram modellbaserade mått på produktionsgapet.  

2 Begreppet ”fl exibel infl ationsmålspolitik” introducerades av Svensson (1999). Begreppet defi nierades 
som att centralbanken minimerade en kvadratisk förlustfunktion bestående av både infl ationens av-
vikelse från målet och produktionens avvikelse från den potentiella produktionen. En centralbank som 
endast beaktade infl ationens avvikelse från målet sades bedriva en ”strikt infl ationsmålspolitik”.  

3 Se Kuttner (2004) för en genomgång av målformuleringarna i de olika länderna med infl ationsmål.
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och att stabilisera den realekonomiska utvecklingen när de sätter sin 

styrränta. Hur fl exibiliteten uttrycks i praktiken skiljer sig dock åt mellan 

länderna. 

En del länder har valt att defi niera infl ationsmålet i termer av ett mått 

på den s.k. underliggande infl ationen, oftast beräknat som KPI-infl ationen 

exklusive prisförändringar på vissa varor eller tjänster. Syftet med att rensa 

bort prisförändringar på vissa varor eller tjänster är att få ett infl ations-

mått som inte påverkas så mycket av kortsiktiga förändringar på ekono-

mins utbudssida. Exempelvis kan utbudsstörningar i de oljeproducerande 

länderna leda till temporärt stigande oljepriser, vilket i sin tur kan ge en 

tillfälligt högre KPI-infl ation. Om centralbanken baserar sina penningpo-

litiska överväganden på ett underliggande infl ationsmått, där oljepriserna 

exkluderats, minskar risken att penningpolitiken ökar variationerna i real-

ekonomin, t.ex. produktion, sysselsättning, eller arbetslöshet. Att uttrycka 

infl ationsmålet i form av ett mått på den underliggande infl ationen kan 

därför ses som ett sätt att ta hänsyn till den realekonomiska utvecklingen, 

dvs. som ett sätt att uttrycka att infl ationsmålspolitiken är fl exibel. 

Ett annat sätt att ange att politiken är fl exibel är att vara fl exibel med 

målhorisonten, dvs. hur snabbt centralbanken försöker återföra infl atio-

nen till målet efter en avvikelse. Här brukar centralbanker ange att infl a-

tionen normalt ska återföras till målet inom en viss tidsperiod, t.ex. två år. 

Samtidigt kan de ange att det är rimligt att återföra infl ationen till målet 

långsammare än normalt om det har inträffat ovanligt stora störningar i 

ekonomin. Skälet till detta är att centralbanken anser att en politik som 

snabbt återför infl ationen till målet kan skapa för stora variationer i real-

ekonomin. Undantagsklausuler av den här typen innebär att centralban-

ken inte bara beaktar infl ationen i räntesättningen och kan därmed ses 

som ett annat sätt att uttrycka att infl ationsmålspolitiken är fl exibel. 

Det fi nns dock en viss diskrepans mellan hur fl exibiliteten uttrycks i 

praktiken och vad som förespråkas inom den vetenskapliga litteraturen 

på området. Att bedriva en fl exibel infl ationsmålspolitik innebär enligt 

teorin att centralbanken vid varje beslutstillfälle måste göra en avväg-

ning mellan infl ationens avvikelse från målet och den realekonomiska 

stabiliteten. I den akademiska litteraturen om penningpolitik förespråkas 

att denna avvägning görs explicit så att centralbanken är tydlig i hur den 

ser på både infl ationens avvikelse från målet och den realekonomiska 

stabiliteten. I praktiken tas den realekonomiska hänsynen på ett gan-

ska indirekt sätt. Diskrepansen gäller alltså i första hand synen på den 

realekonomiska stabiliteten och hur denna ska mätas. Givet bristen på 

enighet och svårigheterna att mäta stabiliteten i realekonomin har de 

fl esta centralbanker hittills inte varit särskilt tydliga med vad de menar 

med realekonomisk stabilitet. 
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Norges Bank är idag den centralbank vars arbetssätt ligger närmast 

den teoretiska beskrivningen av en fl exibel infl ationsmålspolitik. Norges 

Bank publicerar prognoser för styrräntan, för infl ationen och ett mått 

på det s.k. produktionsgapet som speglar den realekonomiska stabili-

teten. De penningpolitiska besluten motiveras också utifrån en explicit 

avvägning mellan infl ationens avvikelse från infl ationsmålet och den 

realekonomiska stabiliteten. Frågan är varför inte fl er centralbanker valt 

att följa Norges Banks exempel. En trolig förklaring är att det är betydligt 

svårare att siffersätta prognoser för den realekonomiska stabiliteten än 

att siffersätta en infl ationsprognos. Låt oss därför studera vad som menas 

med begreppet realekonomisk stabilitet och varför detta begrepp blivit så 

centralt inom den akademiska litteraturen.

Det fi nns olika sätt att defi niera potentiell produktion

Naturligtvis är det så att det som är avgörande för ett lands välstånd 

är hur realekonomin utvecklas. En högre tillväxt skapar möjligheter för 

högre välfärd. Låg arbetslöshet är att föredra framför en hög, osv. Men 

penningpolitiken kan inte påverka realekonomin varaktigt. Såväl forsk-

ning som historiska erfarenheter visar att varje försök att med penning-

politiken pressa ner arbetslösheten varaktigt eller att öka tillväxten varak-

tigt kommer att misslyckas. Skälet till detta är att penningpolitiken endast 

kan öka aktiviteten i ekonomin om den skapar en oväntat hög infl ation. 

En penningpolitik som försöker öka aktiviteten varaktigt måste alltså 

hela tiden överraska ekonomins aktörer. När ekonomins aktörer inser att 

centralbanken för en alltmer expansiv politik ställer deras förväntningar 

in sig på en allt högre infl ation. Konsekvensen blir att såväl den faktiska 

som den förväntade infl ationen stiger, men effekten på den ekonomiska 

aktiviteten uteblir. Det går helt enkelt inte att systematiskt ”lura” eko-

nomins aktörer. Idag är man därför ganska överens om att penningpo-

litiken är neutral på lång sikt, dvs. det går inte att varaktigt påverka den 

realekonomiska utvecklingen med penningpolitiken. Det man däremot 

kan göra med penningpolitiken - utöver att stabilisera infl ationen - är att 

minska variationerna i realekonomin kring en ”potentiell” nivå, dvs. att 

stabilisera realekonomin.

Vad menas då med begreppet potentiell nivå? Faktum är att det 

inte fi nns någon unik vedertagen defi nition av begreppet, vare sig när vi 

pratar om produktionen eller när vi pratar om andra variabler såsom t.ex. 

arbetslösheten eller sysselsättningen.4 En del ekonomer verkar tänka sig 

4 Rogerson (1997) belyser den förvirring som råder kring begrepp som ”NAIRU”, ”naturlig arbetslöshet”, 
”jämviktsarbetslöshet”, m.m. Författaren menar att endast ett fåtal av dessa begrepp är väldefi nierade i 
den moderna forskningen. Artikeln utgår dock ifrån en helt real modell, varför den inte är särskilt intres-
sant för diskussioner av det penningpolitiskt relevanta måttet på potentiell produktion. 
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potentiell produktion som ”effektiv produktion”, dvs. den hypotetiska 

produktionsnivå som skulle uppstå om samtliga produktionsfaktorer 

utnyttjades fullt ut, samt om det inte fanns några imperfektioner i form 

av t.ex. snedvridande skatter, imperfekt konkurrens, eller trögrörliga 

priser och löner.5 Andra verkar avse någon form av genomsnittlig eller 

trendmässig produktionsnivå. Att detta är två olika sätt att se på den 

potentiella produktionen är ganska enkelt att inse. Det första sättet, som 

en hypotetiskt effektiv nivå, innebär att ekonomin i praktiken förmod-

ligen alltid kommer att underskrida den potentiella produktionsnivån. 

Det andra sättet att se på potentiell produktion, som den trendmässiga 

produktionen, innebär att den genomsnittliga produktionen sammanfal-

ler med den potentiella. 

Ytterligare ett sätt att defi niera den potentiella produktionen är 

som den hypotetiska nivå på produktionen som skulle nås om alla priser 

och löner vore helt fl exibla men reala snedvridningar såsom skatter och 

imperfekt konkurrens består. Detta mått på den potentiella produktionen 

kallas för fl exprisproduktionen.6 

Skillnaden mellan den faktiska och potentiella produktionen brukar 

kallas för produktionsgapet. Beroende på om man defi nierar den poten-

tiella produktionen som den effektiva produktionen, den trendmässiga 

produktionen, eller fl exprisproduktionen kommer man att få olika skatt-

ningar av produktionsgapet. Frågan är då vilken defi nition på potentiell 

produktion som är mest lämplig ut ett penningpolitiskt perspektiv? 

Allmän jämvikt

Modern makroekonomi bygger i allt större utsträckning på s.k. allmän 

jämvikt och utgångspunkten för den här artikeln är just allmän jämvikts-

teori. Vad menar vi då med allmän jämviktsteori eller allmänna jämvikts-

modeller?7 Allmän jämvikt innebär något förenklat att om vi har en teori 

som försöker förklara eller förstå ett antal ekonomiska storheter eller 

variabler (t.ex. konsumtion och inkomst) så ska alla dessa storheter vara 

bestämda inom ramen för den aktuella teorin. I s.k. partiell jämvikt kan vi 

tänka oss att vi har en teori för hur hushållen bestämmer sin konsumtion 

5 Begreppet ”fullt utnyttjande av produktionsfaktorerna” kan i sig vara ett lite otydligt begrepp, eftersom 
t.ex. utbudet av arbetskraft och kapital kan variera. Utan att fördjupa oss allt för mycket i denna proble-
matik kan vi för enkelhets skull tänka oss fullt utnyttjande av produktionsfaktorerna som ett läge där det 
inte fi nns någon arbetslöshet och där kapitalstocken utnyttjas fullt ut. 

6 Det förekommer också att den potentiella nivån defi nieras som den nivå som är förenlig med en stabil 
infl ationstakt, dvs. en nivå där infl ationen vare sig ökar eller minskar. Den potentiella nivån på arbets-
lösheten enligt denna defi nition brukar ofta benämnas NAIRU, ”Non-Accelerating Infl ation Rate of 
Unemployment”. Denna defi nition av potentiell produktion har dock inte fått särskilt stort genomslag i 
forskningen om penningpolitik och berörs därför inte i denna artikel.

7 Orden ”teori” och ”modell” används som synonymer i denna artikel, eftersom alla ekonomiska modeller 
bygger på någon ekonomisk teori och merparten av den moderna ekonomiska teorin kan beskrivas i 
form av en ekonomisk modell. 
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givet en viss inkomstutveckling. Men i en modell som bygger på allmän 

jämvikt är också inkomstutvecklingen bestämd inom ramen för samma 

modell. Inom allmän jämvikt gäller dessutom att priser och kvantiteter 

alltid anpassas så att utbudet sammanfaller med efterfrågan på samtliga 

marknader, dvs. på faktor- och varumarknaderna likväl som på de fi nan-

siella marknaderna. Detta är kort och gott vad allmän jämvikt innebär.

Teorier om allmän jämvikt har funnits och använts sedan länge. Ur-

sprungligen byggde allmänna jämviktsmodeller på en hel del förenklande 

antaganden. Detta var nödvändigt eftersom modellerna tenderade att bli 

ganska omfattande och matematiskt komplicerade. Vanligen antogs att 

priser och löner var fullt fl exibla och att perfekt konkurrens rådde på alla 

marknader. I takt med att teorin användes på allt mer skilda frågeställ-

ningar blev det dock nödvändigt att ändra de grundläggande antagande-

na för att få modellerna att passa den faktiska ekonomiska utvecklingen 

bättre. Idag är exempelvis pris- eller lönestelheter samt någon form av 

imperfekt konkurrens snarare regel än undantag i allmänna jämviktsmo-

deller. Med sådana trögheter inbyggda har allmänna jämviktsmodeller 

visat sig ha goda prognosegenskaper.8

Att makroekonomisk teori i allt större utsträckning bygger på allmän 

jämvikt har också konsekvenser för språkbruket. Exempelvis talas det 

inte om några ojämvikter inom allmän jämviktsteori. Hela utgångspunk-

ten för allmän jämvikt är ju att försöka förstå observerade fenomen i en 

modell där alla variabler bestäms inom ramen för den aktuella modellen 

och där utbudet sammanfaller med efterfrågan på alla marknader. Den 

faktiska produktionen, liksom alla andra variabler, kan ses som resultatet 

av en jämvikt som bestäms när alla aktörer i ekonomin - hushåll, före-

tag, centralbank och regering – interagerar. Inom allmän jämviktsteori 

gäller sålunda att ”jämviktsproduktion” bara är ett annat ord för ”faktisk 

produktion”.  

Ett ord som ibland används för att beteckna den potentiella pro-

duktionen är just jämviktsproduktion. På liknande sätt används ibland 

begreppet ”jämviktsarbetslöshet” för att beteckna den nivå på arbetslös-

heten som är förenlig med en stabil infl ationstakt. Detta är i mitt tycke 

ett ganska dåligt språkbruk. Inom allmän jämvikt gäller att jämviktspro-

duktionen är densamma som den faktiska produktionen och jämviktsar-

betslösheten är synonymt med den faktiska arbetslösheten. Att beteckna 

den potentiella produktionen som en ekonomis jämviktsproduktion 

hjälper oss alltså inte att förstå kring vilken nivå på produktionen som 

en centralbank ska stabilisera den faktiska produktionen. Låt oss därför 

studera några andra begrepp som, till skillnad från begreppet jämvikts-

8 Se Christiano, Eichenbaum, och Evans (2005), Smets och Wouters (2003), samt Adolfson, m.fl . (2005).
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produktion, kan hjälpa oss att förstå vad det penningpolitiskt relevanta 

måttet på potentiell produktion är. 

Stabilt tillstånd som mått på potentiell produktion

Ett begrepp som är vanligt förekommande inom bl.a. allmän jämviktsteo-

ri är ”steady state”. Med steady state menas det tillstånd som uppnås när 

ekonomin inte träffas av några nya störningar och när effekterna av alla 

tidigare störningar ebbat ut. Steady state är ett hypotetiskt tillstånd som 

aldrig kommer att uppnås i praktiken, eftersom ekonomin alltid utsätts 

för nya störningar. Tyvärr fi nns det inget etablerat svenskt uttryck för 

steady state, även om den ordagranna översättningen ”stabilt tillstånd” 

förekommer. Ett annat uttryck som ibland används för att beteckna 

steady state är ”långsiktig jämvikt”, men detta är inte ett särskilt bra 

uttryck av två skäl. Som tidigare nämnts fi nns det inga ojämvikter inom 

allmän jämviktsteori, utan alla utfall antas vara jämviktsutfall. Detta gör 

att hänvisningen till ”jämvikt” inte utgör någon precisering. Dessutom 

är hänvisningen till ”lång sikt” missvisande, eftersom det tyder på att 

ekonomin förr eller senare kommer att uppnå detta tillstånd. Det stabila 

tillståndet är ett hypotetiskt tillstånd som inte kommer att uppnås i 

praktiken, vare sig på kort eller på lång sikt. Uttrycket ”stabilt tillstånd” 

är därför att föredra. Nog om terminologi, i diagram 1 visas en schema-

tisk bild över den faktiska produktionen och produktionen i det stabila 

tillståndet.

Den faktiska produktionen fl uktuerar alltså kring en trend, där tren-

den utgörs av produktionen i det stabila tillståndet. Skillnaden mellan den 

faktiska och den trendmässiga produktionen brukar i dagligt tal kallas 

Diagram 1. Schematisk bild över den faktiska produktionen och produktionen i 
det stabila tillståndet.

Faktisk produktion  Produktion i stabilt tillstånd  
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för konjunkturcykler. I praktiken behöver naturligtvis inte produktionen 

i det stabila tillståndet följa en exakt linjär trend som i diagrammet. Det 

är dock bara ett fåtal saker som kan ändra den genomsnittliga produk-

tionstillväxten varaktigt, t.ex. forskning och utveckling, utbildning, samt 

förändringar av demografi n och institutionella förhållanden (se t.ex. 

Barro & Sala-i-Martin, 1995). 

Eftersom produktionen i det stabila tillståndet är ett hypotetiskt mått 

kan det inte observeras direkt. Det är därför vanligt att ekonometriska 

metoder används för att dela upp den faktiska produktionen i en trend 

och en cyklisk komponent, där trenden utgör en skattning av produk-

tionen i det stabila tillståndet. En vanlig metod är att anpassa en ”mjuk” 

trend till data med hjälp av det s.k. HP-fi ltret. Man kan också använda en 

allmän jämviktsmodell för att skatta produktionen i det stabila tillståndet.  

I diagram 2 visas skattade konjunkturcykler, dvs. skillnaden mellan den 

faktiska produktionen och produktionen i det stabila tillståndet, beräk-

nade med ett HP-fi lter och som avvikelser från det stabila tillståndet i 

Riksbankens makromodell, RAMSES (se diagram 2).9

Dessa två olika sätt att beräkna konjunkturcykler ger alltså en likar-

tad bild av utvecklingen. Konjunkturtopp respektive -botten inträffar un-

gefär samtidigt enligt dessa två mått, även om nivåerna vid olika tillfällen 

kan skilja sig åt. Att de två serierna är likartade är inget att bli överraskad 

över, eftersom det i grund och botten bara är två olika sätt att försöka 

skatta samma sak. Båda sätten att beräkna den trendmässiga produktio-

9 Se Adolfson, m.fl . (2007) för en beskrivning av modellen.  

Källor: Riksbanken och SCB.

Diagram 2. Produktionsgap beräknade med ett HP-filter och som avvikelser från 
det stabila tillståndet i Riksbankens makromodell, RAMSES.
Procent
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nen liknar i mångt och mycket en anpassning av en linjär trend. I HP-

fi ltret är trenden inte helt linjär, utan man anpassar en mjuk trend som 

delvis följer den faktiska produktionens utveckling. Även i RAMSES följer 

det stabila tillståndet en mjuk trend. Produktionen i det stabila tillståndet 

drivs av en s.k. permanent produktivitetschock, dvs. en produktivitets-

chock med permanenta effekter på ekonomins produktionskapacitet. 

Eftersom den permanenta produktivitetschocken i praktiken är relativt 

stabil liknar det stabila tillståndet i RAMSES också en linjär trend.

Som nämndes i inledningen är begreppet potentiell produktion inte 

entydigt defi nierat. En möjlighet är att defi niera den potentiella pro-

duktionen som produktionen i det stabila tillståndet, vilket i praktiken 

innebär ungefär samma sak som att konjunkturcykeln beräknas som skill-

naden mellan den faktiska och den trendmässiga produktionen. Borde 

då inte centralbanker inrikta penningpolitiken mot att stabilisera sådana 

konjunkturcykler? 

Stabiliseringspolitiken ska inte eliminera konjunktur-
cykler

Ett vanligt förekommande argument i debatten om stabiliseringspo-

litikens roll är att det är stabiliseringspolitikens uppgift att eliminera 

konjunkturcykler, beräknade som den faktiska produktionens avvikelse 

från det stabila tillståndet. Argumentet baseras ofta på det som brukar 

kallas för konsumtionsutjämning. Med konsumtionsutjämning menas att 

hushållen föredrar en jämn utveckling av konsumtionen framför en varie-

rande. Det är därför lätt att tro att en centralbank, utöver att stabilisera 

infl ationen kring målet, bör försöka eliminera de konjunkturella variatio-

nerna. För att förstå varför detta resonemang är missvisande måste man 

analysera orsakerna till att konsumtionen varierar.

En anledning till att konsumtionen varierar över tiden är att produk-

tiviteten varierar. Konsumtionsutjämning kan i detta fall illustreras genom 

att vi låter hushållen välja mellan två olika produktivitetsutvecklingar. 

Antingen följer produktiviteten en helt trendmässig utveckling, eller så 

fl uktuerar produktiviteten kring samma trend. Hushållen skulle då välja 

den stabila produktivitetsutvecklingen, eftersom den ger upphov till en 

jämnare konsumtionsutveckling. Av detta argument följer att det vore 

önskvärt att eliminera orsakerna till att konsumtionen varierar - i detta 

fall den varierande produktiviteten.   

Även om det är önskvärt att eliminera alla variationer i produktivi-

teten eller andra orsaker till konjunkturcykler är detta inget som låter sig 

göras med vare sig penning- eller fi nanspolitik. Stabiliseringspolitiken kan 

helt enkelt inte inriktas mot att uppnå en stabil produktivitetsutveckling. 
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Det val stabiliseringspolitiken står inför är istället följande: Givet att ex-

empelvis produktiviteten varierar över tiden, ska politiken inriktas mot att 

eliminera konsekvenserna av dessa produktivitetsvariationer eller inte? 

Enligt den akademiska litteraturen är det inte optimalt att inrikta 

stabiliseringspolitiken mot att helt eliminera alla konjunkturvariationer. 

För att enklast förstå varför kan man studera vad som händer i en s.k. 

neoklassisk allmän jämviktsmodell, dvs. en modell där alla marknader 

kännetecknas av perfekt konkurrens och där det inte fi nns några stelheter 

eller övriga imperfektioner. I en sådan modell uppstår konjunkturcykler 

som effektiva responser till de störningar ekonomin utsätts för, t.ex. 

produktivitetsstörningar.10 Eftersom alla responser är effektiva fi nns det 

ur välfärdssynpunkt inget en centralbank eller regering kan göra för att 

förbättra utfallet för konsumenterna och det fi nns därför ingen anledning 

att försöka eliminera konjunkturcyklerna.

Konjunkturcykler kan uppstå på samma sätt även om vi för in pris- 

eller lönestelheter i modellen. Sådana s.k. nominella stelheter leder dock 

till att priserna inte anpassas lika mycket som i den neoklassiska model-

len. Detta medför att produktionsresponsen efter t.ex. en produktivitets-

störning inte blir effektiv vid prisstelheter. Eftersom responserna inte är 

effektiva fi nns det utrymme för välfärdsförbättringar. Detta är skälet 

till att man inom den penningpolitiska forskningen argumenterar för att 

centralbanker bör ta viss realekonomisk hänsyn i räntesättningen. Frågan 

är dock hur?  Eftersom det inte är optimalt att helt eliminera konjunk-

turcykler i en modell med fullt fl exibla priser så är det heller inte optimalt 

att eliminera dem i en modell med trögrörliga priser. Penningpolitiken 

ska alltså inte eliminera konjunkturcyklerna. Snarare är det bästa en 

centralbank kan göra i en modell med trögrörliga priser att försöka få ett 

konjunkturförlopp som liknar det som skulle ha uppstått om priserna vore 

fl exibla, vilket leder oss in på begreppet fl exprisproduktion. 

Flexprisproduktion är det mest relevanta måttet på 
potentiell produktion

Som nämndes tidigare har det på senare tid blivit allt mer vanligt att föra 

in exempelvis pris- och lönestelheter i allmänna jämviktsmodeller. Ett be-

grepp som därmed introducerats är den s.k. fl exprisproduktionen. Detta 

begrepp svarar på frågan ”Vad skulle produktionen ha blivit om alla 

priser (inkl. löner) vore helt fl exibla?” Detta hypotetiska mått är den s.k. 

fl exprisproduktionen och avvikelsen från denna kallas för fl exprisgapet. I 

diagram 3 visas en schematisk bild över fl exprisproduktionen tillsammans 

med den faktiska produktionen och produktionen i det stabila tillståndet. 

10 Se Kydland och Prescott (1982).
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Både den faktiska produktionen och fl exprisproduktionen varierar 

alltså kring samma stabila tillstånd. Flexprisproduktionen påverkas av i 

princip samma saker som den faktiska produktionen, t.ex. produktivi-

tetsstörningar. Detta står i stark kontrast till produktionen i det stabila 

tillståndet, som endast påverkas av ett fåtal saker. Att fl exprisproduktio-

nen påverkas av ungefär samma saker som den faktiska produktionen 

hänger ihop med hur fl exprisbegreppet är defi nierat. Den enda skillnaden 

mellan fl exprisproduktion och faktisk produktion är att priserna antas 

vara fl exibla i det första fallet och trögrörliga i det andra. Om prisstel-

heterna är mycket små kommer det inte att vara någon stor skillnad 

mellan fl exprisproduktion och faktisk produktion. Exempelvis kommer en 

produktivitetsökning att höja både fl exprisproduktionen och den faktiska 

produktionen och – eftersom prisstelheterna är små – kommer de att öka 

ungefär lika mycket. Om priserna däremot är mycket trögrörliga kom-

mer en produktivitetsökning att ge en större skillnad. Det faktum att 

fl exprisproduktionen och den faktiska produktionen påverkas av samma 

saker gör att man inte kan studera eller prognostisera dem oberoende av 

varandra. De två måtten är intimt förknippade med varandra och måste 

beräknas inom ramen för samma modell. 

Flexprisproduktionen har uppmärksammats allt mer i den penning-

politiska forskningen på senare tid. Woodford (1999) menar att det är 

just fl exprisproduktionen som är det penningpolitiskt relevanta måttet på 

den potentiella produktionen. En centralbank bör alltså försöka mini-

mera variationerna i den faktiska produktionen kring denna varierande 

fl exprisproduktion. Även Svensson (2006) argumenterar för samma sak. 

Ett motiv bakom detta är att det kan anses önskvärt att penningpolitiken 

minskar eller eliminerar konsekvenserna av trögrörliga priser och löner. 

Diagram 3. Schematisk bild över den faktiska produktionen, flexprisproduktionen 
och produktionen i det stabila tillståndet.

Faktisk produktion Flexprisproduktion Produktion i stabilt tillstånd  
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Om vi återgår till Riksbankens makromodell, RAMSES, så kan denna 

modell även användas för att beräkna fl exprisproduktionen.11 I diagram 4 

visas produktionsgap beräknade som fl exprisgap respektive avvikelse 

från det stabila tillståndet.

När det gällde skillnaden mellan ett HP-fi ltrerat produktionsgap och 

ett produktionsgap beräknat som avvikelsen från det stabila tillståndet var 

den främsta skillnaden mellan dem att nivån på produktionsgapet skilde 

sig åt. Dateringen av toppar och bottnar sammanföll däremot relativt väl. 

Flexprisgapet ger en något annorlunda bild, vilket är ganska naturligt då 

de två måtten bygger på olika defi nitioner av den potentiella produktio-

nen. Flexprisgapet indikerar exempelvis att den faktiska produktionen 

översteg fl exprisproduktionen redan i början av 1999. Det dröjde nästan 

ett helt år innan den faktiska produktionen översteg produktionen i det 

stabila tillståndet. På samma sätt skiljer sig bilden av nuläget åt mellan de 

två sätten att defi niera den potentiella produktionen. Den faktiska pro-

duktionen har överstigit fl exprisproduktionen ända sedan början av 2004, 

men det är först runt sommaren 2006 som den faktiska produktionen 

också överstiger produktionen i det stabila tillståndet. 

Flexprisproduktionen svarar alltså på frågan vad produktionen skulle 

ha blivit om priser och löner vore helt fl exibla. Om dessa två stelheter är 

11 I normalfallet används en version av RAMSES där det fi nns både pris- och lönestelheter. Denna version 
av modellen är skattad på faktiska data och ger bl.a. ett produktionsgap som mäter hur mycket produk-
tionen avviker från det stabila tillståndet. För att beräkna fl exprisproduktionen används samma modell 
med samma parameterskattningar, men med skillnaden att pris- och lönestelheterna sätts till noll. De 
störningar i form av t.ex. produktivitetstörningar som identifi erats i versionen med pris- och lönestelhe-
ter matas in i modellen med fl exibla priser för att man ska få ett mått på fl exprisproduktionen.

Källor: Riksbanken och SCB.

Diagram 4. Avvikelse från det stabila tillståndet och flexprisgap enligt 
Riksbankens makromodell, RAMSES.
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de enda stelheter eller imperfektioner som fi nns bör en centralbank ta 

realekonomisk hänsyn genom att, utöver infl ationens avvikelse från målet, 

även stabilisera fl exprisgapet. Men i praktiken fi nns det ju imperfekt kon-

kurrens på t.ex. varumarknaderna. Hur påverkas det penningpolitiskt rele-

vanta måttet på potentiell produktion av detta och andra imperfektioner?

I praktiken fi nns även andra imperfektioner
Att centralbanken bör ta realekonomisk hänsyn genom att stabilisera 

fl exprisgapet gäller alltså endast om pris- eller lönestelheter är den enda 

trögheten eller imperfektionen som fi nns. Om det fi nns imperfekt kon-

kurrens på varumarknaden sätter företagen sina priser som ett påslag på 

sina marginalkostnader. Priserna är högre vid imperfekt konkurrens och 

produktionsvolymerna lägre. Detta innebär att även om alla priser och 

löner vore helt fl exibla så skulle produktionen i genomsnitt vara för låg. 

Flexprisproduktionen är alltså inte effektiv vid imperfekt konkurrens. En 

centralbank som då försöker stabilisera fl exprisgapet kommer därför inte 

att uppnå det bästa möjliga utfallet för konsumenterna.

I allmänna jämviktsmodeller som RAMSES antas ofta att prispåsla-

gen varierar över tiden, vilket innebär att fl exprisproduktionen varie-

rar över tiden som en direkt följd av ändrade prispåslag.12 Vid perfekt 

konkurrens är företagens prispåslag däremot konstanta över tiden. För 

att efterlikna den effektiva produktionen vid perfekt konkurrens måste 

vi alltså, utöver pris- och lönestelheter, även ”stänga av” variationerna i 

företagens prispåslag i modellen.13

I RAMSES är det inte bara variationer i prispåslagen som ger upphov 

till en skillnad mellan fl exprisproduktionen och den effektiva produk-

tionen. Exempelvis antas att penningpolitiken följer en s.k. Taylor-re-

gel. Något förenklat innebär detta att räntan sätts som en funktion av 

infl ationens avvikelse från målet och ett mått på produktionsgapet.14 I 

den penningpolitiska regeln fi nns det också en s.k. penningpolitisk chock, 

dvs. ett mått på hur bra regeln lyckats förutspå de faktiska ränteändring-

arna. Sådana penningpolitiska chocker kommer att ha en viss effekt på 

fl exprisproduktionen men de påverkar inte den effektiva produktionen. I 

diagram 5 visas därför ett modifi erat fl exprisgap där några sådana fakto-

rer stängts av samtidigt som pris- och lönestelheterna satts till noll. 

12 För en utförlig studie av prispåslagens effekter på infl ationen, se Jonsson (2007).
13 I praktiken räcker det inte med att stänga av bara variationerna i prispåslagen. Modellen är kalibrerad 

kring ett stabilt tillstånd med ett genomsnittligt prispåslag som är större än ett, dvs. produktionsvolymen 
är för låg i det stabila tillståndet. Benigno och Woodford (2005) visar hur man kan beräkna ett välfärds-
relevant mått på den potentiella produktionen när det stabila tillståndet är ineffektivt pga. imperfekt 
konkurrens på varumarknaden.

14 I praktiken fi nns även räntan i föregående period och förändringen av infl ationen och produktionsgapet 
samt den reala växelkursen med i den penningpolitiska regeln.
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Av diagram 5 framgår att även dessa två olika sätt att defi niera den 

potentiella produktionen ger olika uppskattningar av produktionsga-

pet. När det gäller prognoser för den framtida infl ationen är vi vana vid 

att prognosen är osäker. Däremot fi nns det ingen osäkerhet kring den 

aktuella infl ationen. Osäkerheten kring produktionsgapet är därmed av 

en annan karaktär. Här handlar det om en osäkerhet kring vad som är det 

mest korrekta sättet att defi niera det penningpolitiskt relevanta måttet på 

potentiell produktion, vilket ger upphov till förhållandevis stora skillnader 

i synen på det aktuella läget. Att siffersätta prognoser för det penning-

politiskt relevanta måttet på produktionsgapet är därför betydligt svårare 

än att siffersätta infl ationsprognoser. 

Realekonomisk stabilitet i framtiden

Av de drygt tjugo länder som bedriver penningpolitik med infl ationsmål 

kan merparten av länderna sägas ge uttryck för en fl exibel infl ationsmåls-

politik. Trots detta är det bara Norges Bank som både publicerar progno-

ser för produktionsgapet och motiverar sina beslut utifrån en explicit av-

vägning mellan infl ationens avvikelse från målet och produktionsgapets 

utveckling. Intressant att notera är dock att Norges Bank nyligen fått viss 

kritik för att de inte är särskilt tydliga kring hur den ser på den potentiella 

produktionen och att denna inte kan ses som den trendmässiga produk-

tionsnivån.15 

15 Se Goodfriend m.fl . (2007)

Anm. För att beräkna det modifierade flexprisgapet har vi satt alla pris- och lönestelheter 
till noll. Därutöver har alla variationer i prispåslag, penningpolitiska chocker, avvikelser 
från UIP, och inflationsmålsstörningar stängts av.

Källor: Riksbanken och SCB.

Diagram 5. Renodlat samt modifierat flexprisgap enligt Riksbankens makromodell, 
RAMSES.
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För att bedriva en politik i linje med den teoretiska defi nitionen av en 

fl exibel infl ationsmålspolitik och bli mer tydlig om synen på den realeko-

nomiska stabiliteten måste man ha en uppfattning om det penningpo-

litiskt relevanta måttet på potentiell produktion. Klart är att detta mått 

inte kan beräknas med traditionella enkla trendrensningsmetoder. Det 

tycks också vara omöjligt att beräkna om man inte har en modell som 

innehåller alla de viktigaste marknaderna, trögheterna och imperfektio-

nerna. Det torde vara omöjligt att bilda sig en uppfattning om vad pro-

duktionen skulle ha blivit om exempelvis priserna vore fullt fl exibla utan 

att använda sig av en sådan modell.  Allmänna jämviktsmodeller kan vis-

serligen användas för att beräkna fl exprisgap och andra mått på välfärds-

relevanta produktionsgap. Men, inte ens inom allmänna jämviktsmodeller 

är det helt enkelt att defi niera och beräkna det penningpolitiskt relevanta 

måttet på potentiell produktion. Det är exempelvis inte helt uppenbart 

hur man ska betrakta kapitalstocken vid beräkning av fl exprisproduktio-

nen. Ska man beräkna fl exprisproduktionen som den produktionsnivå 

som skulle uppnås om priser och löner är fl exibla i framtiden, men där 

dagens befi ntliga kapitalstock får antas vara given? Eller ska man beräkna 

kapitalstocken som den hypotetiska kapitalstock som skulle ha nåtts idag 

om priser och löner hade varit fl exibla sedan tidernas begynnelse?

Även om allmänna jämviktsmodeller införs i progosarbetet på allt 

fl er centralbanker utgör de endast en av många bitar i den slutliga 

prognosen. All information om den ekonomiska utvecklingen ryms inte i 

modellen, utan bedömningar av sektorsexperter och prognoser från tids-

seriemodeller spelar också roll för den slutliga prognosen. Centralbankers 

samlade ”modell” av ekonomin i vidare bemärkelse är därför en sam-

manvägning av alla dessa bitar. Hur ska man beräkna ett välfärdsrelevant 

mått på potentiell produktion när den slutliga prognosen utgörs av en 

implicit sammanvägning av dessa olika komponenter? Än så länge fi nns 

det ingen centralbank som fullt ut integrerat en allmän jämviktsmodell i 

sitt prognosarbete och det är därför kanske inte så konstigt att de fl esta 

centralbanker inte är så tydliga i synen på den realekonomiska stabilite-

ten. I framtiden är det rimligt att tro att dessa modeller utvecklas vidare 

och integreras i den penningpolitiska analysen på allt fl er centralban-

ker. I takt med att synen kring det penningpolitiskt relevanta måttet på 

potentiell produktion klarnar är det också rimligt att tro att centralbanker 

blir mer tydliga i sin syn på den realekonomiska stabilitetens roll för de 

penningpolitiska besluten. 
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