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Räcker infl ationsmålet för
att styra penningpolitiken? 

Gabriel Urwitz
Jag hälsar er alla välkomna till kvällens 
möte i Nationalekonomiska Fören-
ingen. Vi ska höra Stefan Ingves hålla 
ett anförande och sedan kommenteras 
det av Ingemar Hansson, Dan Anders-
son och Anders Borg. Härefter är det 
fritt fram för publiken att ställa frågor. 
Då säger jag välkommen till vår nye riks-
bankschef.

Stefan Ingves
Att diskutera penningpolitik i Natio-
nalekonomiska Föreningen har blivit 
en tradition. Jag sätter stort värde på 
att ha blivit inbjuden att inleda kvällens 
debatt och jag hoppas att ni ska fi nna 
diskussionen stimulerande. Jag vill ta 
tillfället i akt att diskutera de principi-
ella grunderna för penningpolitiken. Jag 
kommer främst att fokusera på hur pen-
ningpolitik med infl ationsmål kan och 
bör ta hänsyn till den realekonomiska 
utvecklingen.

I debatten hävdas från tid till annan 
att Riksbankens infl ationsmål behöver 
kompletteras med olika mål för den re-
ala ekonomin, t ex resursutnyttjandet el-
ler sysselsättningen. De som förespråkar 
detta verkar argumentera för att vårt in-
fl ationsmål innebär att Riksbanken bara 
bryr sig om hur priserna i ekonomin ut-
vecklas. Till viss del var det så under de 
år då infl ationsmålet ännu var nytt. Det 
primära för penningpolitiken var då att 
etablera trovärdighet för att infl ationen 
verkligen skulle hållas på en låg nivå.

Att det i dag fi nns en diskussion om 
de här frågeställningarna kan möjligen 
bero på att vi inte alltid har diskuterat 
olika avvägningar på ett lika direkt sätt 
som i dag. Det har skett en gradvis ut-

veckling i vårt sätt att resonera om pen-
ningpolitiken. Penningpolitik är ingen 
exakt vetenskap och Riksbanken är en 
lärande organisation. Vårt tänkande 
utvecklas både med de erfarenheter vi 
och andra centralbanker gör och med 
framsteg inom den nationalekonomiska 
forskningen. I det perspektivet är det 
också rimligt att då och då ta nytt av-
stamp och på ett samlat sätt redovisa hur 
vi i direktionen resonerar när vi utfor-
mar penningpolitiken. Jag vill betona 
att det handlar om att beskriva principer 
för hur vi resonerar nu. Det rör sig alltså 
inte om ett i grunden nytt sätt att bedri-
va penningpolitik på.

Mitt huvudbudskap är:
 •  Infl ationsmålspolitiken bedrivs med 

hänsyn till realekonomin.
 •  Det har skett en gradvis utveckling 

av vårt sätt att resonera om penning-
politiken.

 •  Vi har övergett handlingsregeln som 
baserades på konstant reporänta i 
prognoserna.

 •  Prognoserna för infl ationen grundar 
sig numera på ett antagande om att 
reporäntan följer marknadens för-
väntningar.

 •  Stora variationer i tillgångspriser 
innebär risker som vi måste beakta.

Infl ationsmål och hänsyn till änsyn till ä
realekonomin
Det mål för penningpolitiken som Riks-
dagen har lagt fast är att upprätthålla 
ett fast penningvärde. Riksbanken har 
operationaliserat målet till att den årliga 
ökningstakten i konsumentprisindex, 
KPI, ska uppgå till två procent men det 
innebär inte att utvecklingen av detta 
index är det enda som penningpolitiken 
baseras på.

För att motivera politikens upplägg-
ning används ofta olika mått på s k un-
derliggande infl ation. Gemensamt för 
dessa mått är att KPI har rensats för 
priskomponenter som historiskt sett 
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har fl uktuerat kraftigt. Ett sådant mått, 
UND1X, har fått särskild status. I det har 
effekterna av förändringar i indirekta 
skatter och subventioner och räntekost-
nader för egna hem rensats bort. På lång 
sikt är skillnaden mellan ökningen i KPI 
och UND1X liten. På kort sikt utvecklas 
däremot infl ationen lite jämnare enligt 
UND1X än enligt hela KPI. Grunderna 
för de penningpolitiska besluten blir 
därför ofta lättare att förklara när infl a-
tionsprognoserna avser UND1X i stället 
för KPI.

Att målet för penningpolitiken är en 
låg och stabil infl ation beror på att det på 
sikt bara är prisutvecklingen i ekonomin 
som penningpolitiken kan styra. Hur 
tillväxt och sysselsättning långsiktigt ut-
vecklas påverkas inte av att räntan sänks 
och höjs. Det bestäms i stället av faktorer 
som produktiviteten, utbudet av arbete 
och kapital och av hur väl arbetsmarkna-
den – och ekonomin i stort – fungerar. 
Penningpolitikens viktigaste bidrag är 
att verka för att den makroekonomiska 
miljön är så stabil och förutsägbar som 
möjligt.

Samtidigt har penningpolitiken viss 
effekt på de kortsiktiga svängningarna i 
produktionen och sysselsättningen. Det 
anses vanligen önskvärt, inte bara med 
stabila priser, utan också med en så sta-
bil realekonomi som möjligt. En viktig 
fråga är därför hur penningpolitiken 
kan bidra i det här avseendet.

Redan i förarbetena till den nya 
riksbankslagen ansågs det självklart att 
penningpolitiken inte kan utformas 
enbart med hänsyn till prisstabilitet. 
Arbetsgruppen som tog fram den nya 
riksbankslagen menade att Riksbanken, 
utan att åsidosätta det långsiktiga pris-
stabilitetsmålet, borde stödja de ekono-
miskpolitiska målen om hållbar tillväxt 
och hög sysselsättning. Men gruppen 
ansåg samtidigt att det följde naturligt 
av att Riksbanken är en myndighet un-
der Riksdagen. Några mål utöver pris-

stabilitet behövde därför inte lagfästas. 
Man menade också att det skulle vara 
olämpligt med fl era lagstadgade mål ef-
tersom penningpolitiken är ett trubbigt 
instrument och inte heller kan påverka 
hur t ex tillväxt och sysselsättning ut-
vecklas på sikt. Frågan har med andra 
ord aldrig varit huruvida penningpo-
litiken bör ta hänsyn till realekonomin 
utan hur det bäst sker utan att målet om 
ett fast penningvärde åsidosätts.

I praktiken tar penningpolitiken 
hänsyn till realekonomin genom att vi 
inte siktar på att i alla lägen föra infl a-
tionen tillbaka till målet så snabbt som 
möjligt. När en avvikelse inträffar – vil-
ket sker i stort sett hela tiden – är vår am-
bition normalt att se till att infl ationen 
återförs till målet inom en tidsperiod av 
två år. Ett motiv till att vi blickar framåt 
så här är att penningpolitiken verkar 
med fördröjning. Men det fi nns också ett 
hänsynstagande till den realekonomiska 
utvecklingen bakom tvåårshorisonten. 
Den skapar ett visst utrymme för av-
vägningar i infl ationsmålspolitiken. Låt 
mig förtydliga.

Om vi bara brydde oss om infl a-
tionen skulle vi alltid vilja föra tillbaka 
infl ationen till målet så snabbt som 
möjligt. Många gånger skulle det vara 
möjligt att nå målet snabbare än på två 
års sikt. Men vi skulle då behöva ändra 
räntan i större steg och oftare. En sådan 
politik skulle riskera att leda till oönska-
de fl uktuationer i den reala ekonomin.

Det gäller framförallt i de lägen då 
infl ationen har avvikit från målet till 
följd av s k utbudsstörningar. Det kan 
t ex röra sig om plötsliga stegringar av 
företagens produktionskostnader till 
följd av att priserna på råvaror och/el-
ler energi stiger kraftigt. Resultatet 
kan bli att infl ationen stiger över målet 
samtidigt som den ekonomiska aktivi-
teten utvecklas svagt. Omvänt kan ett 
fall i produktionskostnaderna leda till 
att infl ationen bli lägre än målet samti-
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digt som resursutnyttjandet blir högre 
än långsiktigt hållbart. Om penning-
politiken i dessa fall skulle sikta på att 
föra infl ationen till målet så snabbt som 
möjligt skulle det ytterligare förstärka 
svängningarna i realekonomin.

När den ekonomiska utvecklingen i 
stället främst är driven av förändringar 
i efterfrågan är det inte en lika tydlig 
konfl ikt mellan prisstabilitetsmålet och 
ambitionen att dämpa fl uktuationer i 
ekonomin. Om t ex efterfrågan faller blir 
följden normalt att även infl ationstryck-
et avtar. En expansiv penningpolitik 
kan i det läget bidra till att stabilisera bå-
de infl ationen och den realekonomiska 
aktiviteten. Det kan då vara motiverat 
att sikta på att uppnå infl ationsmålet på 
kortare sikt än två år.

I praktiken är det förstås inte lätt att 
veta precis vilka störningar ekonomin 
har utsatts för och med en aktiv pen-
ningpolitik fi nns alltid en risk att den 
snarare förstärker än dämpar sväng-
ningarna i den reala ekonomin. Att det 
dessutom tar tid innan penningpoliti-
kens fulla effekt har blivit synlig och att 
det är osäkert hur stort utrymmet för 
penningpolitisk stimulans är försvårar 
också politiken i praktiken. Man bör 
därför inte förvänta sig att penningpo-
litiken i någon större utsträckning ska 
kunna fi njustera konjunkturläget.

Den här beskrivningen av vad pen-
ningpolitiken kan och inte kan göra är 
i dag en vedertagen syn som fi nns väl 
beskriven inom forskningen om fl exibel 
infl ationsmålsstyrning (se t ex Svensson 
2003). Det går däremot inte att på teo-
retisk grund motivera att centralbanken 
siktar på att föra infl ationen till målet 
inom en viss bestämd horisont.  Sam-
tidigt bortser de vanliga teoretiska mo-
dellerna för infl ationsmålsstyrning från 
trovärdighetsaspekter. Om ekonomins 
aktörer känner stor osäkerhet om hur 
centralbanken avser att hantera målav-
vikelser kan det i förlängningen minska 

tilltron till infl ationsmålet. I praktiken 
måste därför också sådana aspekter vä-
gas in. Ett sätt att säkerställa tilltron till 
infl ationsmålet är att centralbanken i 
förväg talar om hur långvariga avvikelser 
från målet som normalt kan accepteras. 
Det är i det här ljuset tvåårshorisonten 
bör ses: den sätter just en sådan gräns 
och anger hur stora hänsyn vi i normala 
fall anser oss kunna ta till den realekono-
miska utvecklingen.

Flexibiliteten i penningpolitiken får 
absolut inte minska trovärdigheten för 
infl ationsmålet på sikt och det är därför 
Riksbanken har valt att i normala fall 
föra infl ationen till målet inom en två-
årshorisont.

Samtidigt är det inte ändamålsenligt 
att sätta upp restriktioner för penning-
politiken som alltid ska vara till hundra 
procent bindande oavsett det ekonomis-
ka läget. Det kan – undantagsvis – upp-
stå situationer då också konsekvenserna 
av att föra infl ationen till målet på två 
års sikt bedöms leda till oacceptabla va-
riationer i den ekonomiska aktiviteten. 
När Riksbanken bedömer att det upp-
står en sådan situation ska detta göras 
tydligt i förväg. Det ska framgå av infl a-
tionsrapporter och i samband med pen-
ningpolitiska beslut att vi förväntar oss 
att infl ationen ska avvika från målet på 
längre sikt än två år, varför så sker och 
när vi räknar med att målet ska nås.

Ökad tydlighet om de principer 
som vägleder penningpolitikenägleder penningpolitikenä
De här principerna för hur penningpo-
litiken utformas är i mångt och mycket 
vedertaget tankegods för den som följt 
den penningpolitiska diskussionen i 
Sverige och andra länder med infl a-
tionsmål. Men det har också, som jag 
nämnde inledningsvis, under senare år 
skett vissa förändringar som är värda att 
lyfta fram.

Eftersom det handlar om en gradvis 
utveckling av vårt arbete beror gränsen 
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för vad som är att betrakta som nya in-
slag på hur lång tillbakablick man gör. 
En jämförelsepunkt som känns naturlig 
är det förtydligande om Riksbankens 
penningpolitiska strategi som gjordes 
1999 (se Riksbanken 1999 eller Hei-
kensten 1999).

Skillnaden mellan då och nu är att 
Riksbanken i dag kan gå lite längre när 
det gäller hur vi kommunicerar de hän-
syn till realekonomin som penningpoli-
tiken tar. Jag tycker inte att det är särskilt 
konstigt att det skett förändringar på 
den här punkten. Möjligheten att över 
huvud taget utforma penningpolitiken 
med utgångspunkt inte bara i infl ations-
utsikterna utan också i hur produktion 
och sysselsättning utvecklas skapas av 
att infl ationsmålet i dag är väl förankrat 
i ekonomin. Den här trovärdigheten är 
ännu – i ett längre historiskt perspek-
tiv – ett förhållandevis nytt inslag i den 
svenska ekonomin.

Att störningar på ekonomins ut-
budssida varit så vanliga under senare 
år har också gjort det mer angeläget att 
tydliggöra vår syn på hur penningpoliti-
ken bör hantera de avvägningsproblem 
som då uppstår. Det har rört sig om 
allt från priseffekter av galna kor och 
störningar på energimarknaderna, till 
oväntade skift i produktiviteten. Om 
utbudschocker generellt sett varit mer 
frekventa under senare år än tidigare vill 
jag låta vara osagt, men utvecklingen har 
under alla omständigheter gjort det tyd-
ligt att förändringar i infl ationen som 
inte i första hand beror på traditionella 
konjunkturvariationer är något som 
penningpolitiken ställs inför regelmäs-
sigt, inte bara undantagsvis.

Förtydligandet från 1999 kan ses 
som ett steg på vägen mot en mer ny-
anserad infl ationsmålspolitik. Då rörde 
det sig om en ganska indirekt diskussion 
av behovet att ta hänsyn till den real-
ekonomiska utvecklingen. Argumentet 
var att penningpolitiken inte borde för-

söka parera tillfälliga prisstörningar. Att 
Riksbanken arbetade med ett tvåårsper-
spektiv motiverades då av att penning-
politiken verkar med fördröjning. 

I den beskrivning av vårt arbetssätt 
som jag nyss gjorde betonade jag att 
penningpolitiken i det korta perspek-
tivet ofta kan handla om avvägningar 
mellan stabilisering av infl ationen och 
realekonomin. Att Riksbanken i sådana 
lägen ska ta hänsyn till hur den ekono-
miska aktiviteten utvecklas har, som jag 
redan noterat, stöd i förarbetena till den 
nya riksbankslagen.

Kommunikationen om penning-
politiken
Eftersom penningpolitiken i hög grad 
handlar om att fatta beslut under osä-
kerhet blir det viktigt att vi alltid är så 
öppna och tydliga som möjligt om på 
vilka grunder vi fattar våra räntebeslut. 
Intentionerna bakom penningpolitiken 
måste förstås och accepteras för att legi-
timiteten för vår verksamhet och vårt 
agerande i längden ska kunna bevaras. 
Med en väl avvägd tillämpning av infl a-
tionsmålspolitiken blir det särskilt vik-
tigt att tydligt förklara motiven till de 
penningpolitiska besluten. Det får inte 
uppstå misstankar om att de avvägning-
ar som görs används på ett godtyckligt 
sätt.

Riksbanken kommunicerar sin po-
litik på en rad olika sätt, bl a via press-
meddelanden och penningpolitiska 
protokoll, på presskonferenser och inte 
minst genom våra infl ationsrapporter. 
I infl ationsrapporterna analyserar vi de 
avvikelser från infl ationsmålet som in-
träffat och publicerar prognoser för när 
infl ationen väntas vara tillbaka på målet 
givet en viss utformning av penningpo-
litiken. Det här kan låta självklart, men 
låt oss leka med tanken att vi inte hade 
publicerat våra prognoser, något som 
alla centralbanker faktiskt inte gör. Då 
hade det inte varit möjligt att värdera 
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och diskutera våra prognoser eller grun-
derna för våra beslut. Öppenhet är med 
andra ord en förutsättning för en kvalifi -
cerad debatt om penningpolitiken.

Tills ganska nyligen grundade sig 
Riksbankens infl ationsprognoser på 
ett antagande om att reporäntan skulle 
vara konstant under hela prognospe-
rioden. Prognoserna för infl ationen 
baseras numera i stället på ett antagan-
de om att reporäntan utvecklas i linje 
med förväntningarna på de fi nansiella 
marknaderna. Ränteantagandet som 
prognoserna bygger på är på så sätt mer 
realistiskt. Det har också underlättat för 
oss att i den penningpolitiska kommu-
nikationen förhålla oss till hela ränte-
banan och inte bara till det allra senaste 
beslutet. Det här är ett steg i riktning 
mot ökad öppenhet. Det är viktigt att 
Riksbanken talar om hur infl ationen ska 
föras tillbaka till målet. I debatten om 
penningpolitiken är det bra med ökat 
fokus på räntepolitiken i ett lite längre 
perspektiv och inte bara på det aktuella 
räntebeslutet. Det leder till en bättre 
diskussion om de avvägningar som pen-
ningpolitiken hela tiden ställs inför.

Antagandet om att reporäntan ut-
vecklas i linje med förväntningarna på 
de fi nansiella marknaderna ska inte tol-
kas som ett ställningstagande om vilken 
räntebana Riksbanken anser är mest 
önskvärd, lika lite som antagandet om 
konstant reporänta var det. Om prog-
noserna för infl ationen om två år ligger 
på målet betyder det visserligen att den 
av marknaden förväntade ränteutveck-
lingen kan vara en önskvärd bana för 
reporäntan. Men vi måste också värdera 
de förlopp för infl ationen och den reala 
ekonomin som räntebanan väntas föra 
med sig. De penningpolitiska besluten 
och hur vi ser på marknadens ränteför-
väntningar baseras på en samlad värde-
ring av dessa förlopp. För min egen del 
tycker jag att tiden är mogen att ta yt-
terligare ett steg och publicera vår egen 

räntebana. Mina erfarenheter av ökad 
transparens har alltid varit goda.

I samband med övergången till det 
nya ränteantagandet har det varit natur-
ligt att överge den enkla handlingsregel 
som tidigare användes för att förklara 
penningpolitiken och som utgick från 
prognoser baserade på konstant repo-
ränta. Ett syfte med regeln var att den 
skulle vara enkel att förstå. Men sam-
tidigt gav den ofta inte en tillräckligt 
god beskrivning av de penningpolitiska 
övervägandena. Bland annat gav hand-
lingsregeln ingen vägledning om hur 
Riksbanken såg på ränteutvecklingen i 
framtiden. Med den gradvisa förskjut-
ningen av politiken i riktning mot att 
– inom ramen för prisstabilitetsmålet – 
också beakta svängningarna i konjunk-
turen kunde också den här fokuseringen 
på infl ationen vid ett visst tillfälle i fram-
tiden övertolkas. Det är hela förloppet 
för infl ationen och den reala ekonomin 
som faktiskt spelat och spelar roll för 
de penningpolitiska besluten, inte bara 
nivåerna vid tvåårshorisonten. Vad som 
händer bortom horisonten kan inte hel-
ler ignoreras. Världen tar inte slut om 
två år.

Ränte- och infl ationsprognoserna 
kan tolkas på samma sätt som tidigare i 
den bemärkelsen att om prognosen för 
infl ationen på två års sikt ligger över 
målet innebär det normalt att reporän-
tan kommer att behöva höjas i snabbare 
takt än marknadens förväntningar. Det 
omvända gäller förstås om infl ations-
prognosen ligger under målet. Exakt i 
vilken takt räntan bör ändras påverkas 
dock av hela förloppet för infl ationen 
och den realekonomiska utvecklingen.

Låt mig knyta de här principiella 
resonemangen till situationen vid vårt 
senaste penningpolitiska sammanträ-
de. Att infl ationen var låg och bedöm-
des förbli låg under en ganska lång tid 
framöver kunde tala för en något mer 
expansiv penningpolitik jämfört med 
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marknadens förväntningar, även om in-
fl ationen på två års sikt bedömdes vara 
nära målet. Men samtidigt behövde vi 
väga in att tillväxten i ekonomin bedöm-
des bli stark och att en fortsatt mycket 
expansiv penningpolitik riskerade att 
leda till överhettning i ekonomin. Den 
samlade bedömningen var att det bästa 
var att höja räntan.

Jag tänkte nu ta upp ett par aktuella 
frågor som under senare tid har före-
kommit i debatten om penningpoliti-
ken. Syftet är att resonera om hur man 
kan se på dem i ljuset av de principiella 
resonemang om penningpolitiken som 
jag nyss har fört.

Problem att bestäProblem att bestäProblem att best mma nivämma nivä ån 
på resursutnyttjandet
Den första frågan gäller hur penning-
politikens strävan att bidra till en stabil 
realekonomisk utveckling kan förklaras 
i mer konkreta termer. Vissa föresprå-
kar att Riksbanken borde vara tydligare 
än vi är i dag om vad som egentligen är 
en önskvärd bana för realekonomin de 
närmsta åren framöver.

Låt mig här slå fast att diskussionen 
om reala hänsyn i penningpolitiken inte 
innebär att vi bör komplettera vårt pris-
stabilitetsmål med ett mål för tillväxten. 
Det är möjligen för vissa en semantisk 
fråga, vad som är skillnaden mellan hän-
syn och mål. Att i allmänna termer tala 
om ett mål för realekonomin ger fel sig-
naler. Riksbanken har ett lagstadgat mål 
för penningpolitiken och det är att upp-
rätthålla ett fast penningvärde. Därutö-
ver försöker vi sätta räntan på ett sådant 
sätt att penningpolitiken – givet pris-
stabilitetsmålet – bidrar till att dämpa 
de kortsiktiga svängningarna i den reala 
ekonomin. Det fi nns ingen anledning 
att ändra på det.

Var den nivå ligger som innebär att 
resursutnyttjandet är vid sin normala ni-
vå är vanskligt att kvantifi era. Uppskatt-
ningar av det s k produktionsgapet – dvs 

skillnaden mellan den aktuella produk-
tionsnivån och jämviktsnivån – kan va-
riera mycket beroende på vilken metod 
man väljer. Det innebär exempelvis att 
försök att utifrån en analys av arbets-
marknaden uppskatta mängden lediga 
resurser kan ge en helt annan bild än när 
enbart BNP-data används för att beräk-
na produktionsgap. Utvecklingen under 
senare år med en stark tillväxt i produk-
tionen och en fallande eller bara svagt 
stigande sysselsättning är ett exempel på 
hur motstridiga signalerna kan vara.

En svårighet i sammanhanget är att 
produktionsdata revideras med jämna 
mellanrum. Det gör det särskilt svårt 
att beräkna hur mycket lediga resurser 
det f n fi nns i ekonomin. Bilden av hur 
högt resursutnyttjandet var vid en viss 
tidpunkt kan se annorlunda ut när nya 
data kommer in och tidigare utfall revi-
deras. Som exempel kan nämnas att den 
första uppgiften om BNP-tillväxten i 
Sverige under första kvartalet 2005 låg 
på 1,4 procent medan de senaste beräk-
ningarna tyder på att den i själva verket 
var 2,1 procent.

Att det fi nns så stor osäkerhet om en 
så central variabel som resursutnyttjan-
de är naturligtvis ett problem. Allt vore 
betydligt enklare om det gick att kvanti-
fi era resursutnyttjandet på motsvarande 
sätt som infl ationen mäts. Men när nu 
det inte går tror jag man gör klokt i att 
inte ge sken av att besitta sådan exakt 
kunskap. Av liknande skäl har ju tidigare 
också precisa penningmängdsmått över-
givits.

Samtidigt måste förstås ändå våra 
prognoser för tillväxten och infl ationen 
i grunden utgå från en syn på var ekono-
min befi nner sig i förhållande till ett läge 
med normalt resursutnyttjande. I prak-
tiken måste en stor mängd information 
från olika källor vägas ihop till en samlad 
bedömning. På basis av våra prognoser 
och vad vi tror oss veta om penningpoli-
tikens effekter på kort och lite längre sikt 
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kan vi sedan staka ut den ungefärliga 
färdriktningen.

Kopplingar till kreditexpansionen 
och huspriserna
Mycket av det jag har beskrivit så här 
långt är i sina huvuddrag en vederta-
gen syn på hur penningpolitik med in-
fl ationsmål bör bedrivas, även om det 
naturligtvis kan råda delade meningar 
om hur politiken bör se ut mer i detalj. 
Jag tänkte avslutningsvis beröra ett mer 
kontroversiellt ämne, nämligen samver-
kan mellan tillgångspriser och en stabil 
realekonomi med låg infl ation.

Kreditvolymer och tillgångspriser 
studeras i den löpande penningpolitiska 
analysen eftersom de påverkar, och på-
verkas av, variationer i infl ationen och 
konjunkturen. Högre tillgångspriser le-
der t ex till positiva förmögenhetseffek-
ter som i sin tur påverkar hushållens val 
mellan konsumtion och sparande och 
därmed den samlade efterfrågan i eko-
nomin och infl ationen.

Till det här kommer att det är kom-
plicerat att i det vanliga prognosar-
betet fånga riskerna till följd av stora 
variationer i tillgångspriserna. Det är 
exempelvis svårt att på ett meningsfullt 
sätt siffersätta riskerna kopplade till en 
ovanligt snabb ökning av bostadspriser 
och skuldsättning under lång tid. Det 
kan också röra sig om risker som ligger 
bortom den normala prognoshorison-
ten men bedöms vara så allvarliga, om 
de inträffar, att det ändå är motiverat att 
på något sätt ta hänsyn till dem.

De senaste åren har bostadspriser 
och hushållens upplåning ökat i snabb 
takt, bl a till följd av det låga ränteläget. 
Vi har uttalat att vi känner viss oro för 
att den här utvecklingen kan drivas för 
långt med risk för kraftiga korrigeringar 
i framtiden. En risk är att en kraftig in-
bromsning av husprisutvecklingen leder 
till att hushållen upplever skuldbördan 
som för hög och att de därför ökar sitt 

sparande i snabb takt. Det kan leda till 
att efterfrågan i ekonomin och infl atio-
nen viker kraftigt. I de avvägningar som 
ligger bakom våra beslut om räntan såg 
vi i början av året de här riskerna som 
ett skäl att inte skjuta en höjning framåt 
några månader – vilket jag annars tycker 
hade varit fullt möjligt med hänsyn till 
de prognoser vi i övrigt gör och den pre-
cision som prognoserna har.

Jag vill inte hävda att detta generellt 
behöver vara det optimala sättet att han-
tera den här typen av risker i avvägning-
arna för penningpolitiken. Sambanden 
mellan kreditvolym, tillgångspriser å 
ena sidan och penningpolitik och den 
reala ekonomin å andra sidan är i dag 
inte tillräckligt väl kartlagda för att man 
ska kunna dra några entydiga policyslut-
satser. Till bilden hör att vår erfarenhet 
av avreglerade fi nansmarknader ännu 
begränsas till ett fåtal konjunkturcyk-
ler. Samtidigt kan vi inte ignorera de 
risker för den framtida infl ationen och 
konjunkturen som vi bedömer att ut-
vecklingen på bostadsmarknaden är för-
knippad med. Som jag påpekade nyss, 
världen tar inte slut om två år. Det fak-
tum att vi inte sitter inne med säkra svar 
om effekterna av snabb kreditexpansion 
ska, enligt min mening, inte hindra oss 
att agera på ett sätt som i varje fall inte 
förvärrar riskerna.

Det var vad jag hade att säga om hur 
vi bedriver penningpolitiken 2006, tack 
för er uppmärksamhet.
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Gabriel Urwitz
Tack för det, Stefan Ingves. Jag lämnar 
nu ordet till Ingemar Hansson.

Ingemar Hansson
Jag kommer att ta upp två frågor. Den 
första gäller orsakerna till den senaste 
tidens låga infl ation samt infl ationsut-
sikterna framöver. Den andra gäller hur 
Riksbankens penningpolitiska tänkan-
de har utvecklats, som Stefan redogjorde 
för, och hur man skulle kunna gå vidare.

 Jag börjar med den senaste tidens 
infl ation. Som ni ser i fi gur 1 har infl atio-
nen varit väldigt låg i Sverige de senaste 
två åren. UND1X-infl ationen understeg 
en procent i årsgenomsnitt såväl 2004 
som 2005.

En diagnos som förekommit i den 
allmänna debatten och kanske framfö-
rallt i massmedia är att den låga infl a-
tionen beror på internationella faktorer, 
t ex att konkurrens från Kina och Indien 
och andra lågkostnadsländer skulle ha 
bidragit till låg importerad infl ation 
och att detta är en viktig orsak till den 
låga infl ationen i Sverige. Om det låg till 
på det viset skulle man kunna vänta sig 

ungefär lika låg infl ation i resten av EU 
och även i OECD i övrigt, men så är inte 
fallet. Om vi tittar på infl ationen i euro-
området, liksom i OECD som helhet, 
så har infl ationen legat ganska stabilt 
på ungefär två procent (fi gur 2). Sveri-
ges infl ation var 2005 näst lägst bland 
EU15-länderna.

 Det är således den svenska infl atio-
nen som avviker. Slutsatsen är att den 
senaste tidens låga infl ation i Sverige 
främst har svenska och inte internatio-
nella orsaker. Vad fi nns det då för orsaker 
till att just den svenska infl ationen blivit 
så låg? Den faktor som jag bedömer som 
viktigast är att vi haft ett väldigt lågt in-
fl ationstryck från svensk produktion de 
senaste åren.

Som framgår av fi gur 3 var enhets-
kostnaden för produktion i svenskt nä-
ringsliv ungefär konstant 2002 och 2003 
medan den sjönk 2004.  Det innebär ett 
väldigt lågt infl ationstyck från svensk 
produktion. Detta är huvudorsaken till 
att infl ationen blivit så låg. Om enhets-
arbetskostnaderna i svenskt närings-
liv hade ökat med t ex 5 procent per år 
och vi hade haft 5 procents infl ation, då 

Figur 1
Infl ationstakt 
enligt UND1X. 
Årlig procentuell 
förändring
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Anm: Infl ationstakt rensad från effekterna av förändringar i indirekta skatter och subventioner 
samt räntekostnader för egna hem.
KäKäK lla:älla:ä  SCB.
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hade alla varit överens om att den höga 
infl ationen orsakas av ett starkt infl a-
tionstryck från svensk produktion. Lika 
naturligt är det att säga att den låga in-
fl ationen i Sverige i huvudsak beror på 
lågt infl ationstryck från svensk produk-

tion i form av väldigt låga ökningar av 
enhetsarbetskostnaden.

Nästa fråga är då vad som orsakat 
denna låga kostnadsökning. Den vikti-
gaste faktorn är oväntat hög produkti-
vitetsutveckling. Som framgår av den 

Figur 2 
Internationell 

infl ation. Årlig 
procentuell för-

ändring

Anm: HIKP är EUs harmoniserade KPI.
KäKäK lla: älla: ä SCB.
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Figur 3 
Enhetsarbetskostnad 

i näringslivet. Årlig 
procentuell föränd-
ring, kalenderkorri-

gerade värden
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streckade kurvan i fi gur 3 har produk-
tiviteten i näringslivet ökat mer än 4 
procent per år. Det är högre än vad Riks-
banken, Konjunkturinstitutet (KI) och 
alla andra förutsåg. Den starka produk-
tivitetsutvecklingen har gjort att arbets-
marknaden utvecklats konjunkturellt 
svagt och det har i sin tur bidragit till att 
lönerna ökat successivt långsammare 
fram t o m 2004. Den snabba produk-
tivitetsutvecklingen har således bidragit 
till en konjunkturellt svag arbetsmark-
nad, vilket hållit nere löneökningarna 
och därmed infl ationen. 

Den konjunkturellt svaga arbets-
marknaden syns ännu tydligare i fi gur 
4, där den streckade kurvan visar anta-
let arbetade timmar i svensk ekonomi. 
Antalet arbetade timmar toppade under 
den senaste högkonjunkturen 2001 och 
sjönk därefter ända fram till början av 
2005. Samtidigt har infl ationen, det här 
måttet exkluderar energipriserna, sjun-
kit trendmässigt. I efterhand kan således 
konstateras att som en följd av den ovän-

tat snabba produktivitetsutvecklingen 
och den därmed svaga utvecklingen av 
arbetade timmar, så har vi under ett 
antal år haft ett underutnyttjande av 
resurserna på arbetsmarknaden, vilket 
bidragit till att infl ationen hamnat långt 
under två procent.

Så med facit i hand: om vi hade för-
utsett den starka produktivitetsutveck-
lingen, så skulle vi försökt bryta infl a-
tionsnedgången redan då infl ationen 
passerade två procent och därmed skulle 
vi ha undvikit den djupa nedgången i 
antalet arbetade timmar. Som en följd 
av den överraskande starka produkti-
vitetsutvecklingen har vi alltså haft en 
konjunkturellt alltför låg efterfrågan 
på arbetskraft. Efterfrågan på varor 
och tjänster och därmed efterfrågan på 
arbetskraft har blivit alltför låg i förhål-
lande till vad ekonomin kunde tåla givet 
den snabba produktivitetsutvecklingen. 
I efterhand kan vi således konstatera att 
reporäntan skulle ha sänkts betydligt 
snabbare och betydligt mer 2002-2004 

Figur 4 
UND1XEE och 
arbetade timmar. 
Årlig procentuell 
förändring samt 
milj timmar
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så att infl ationen hamnat närmare infl a-
tionsmålet 2004-2006.  Penningpoliti-
ken var således felavvägd under denna 
period. Men det här är med facit i hand 
och den starka produktivitetsutveck-
lingen har överraskat de fl esta. KI har 
legat före Riksbanken vad det gäller in-
sikten om behovet av sänkt reporänta. 
KI rekommenderade således lägre repo-
ränta under stora delar av 2002-2005, 
men även vi har underskattat produkti-
vitetsutvecklingen.

Tittar vi då framåt så är KIs prognos 
att den under senare tid mycket expansi-
va penningpolitiken bidrar till att vi änt-
ligen får tillräcklig fart på efterfrågeut-
vecklingen. Det leder till en fortsatt ök-
ning av antalet arbetade timmar. Precis 
som lågt resursutnyttjande, dvs alltför 
låg efterfrågan, är en viktig förklaring 
till de senaste årens låga infl ation, så tror 
vi att det framöver stigande resursut-
nyttjandet bidrar till högre infl ation. In-
fl ationen ligger under två procent hela 
2006 och 2007 men bedöms därefter 
öka och skulle hamna betydligt över två 
procent vid en oförändrad reporänta. 

Detta motiverar högre reporänta. Med 
hänsyn till det under den närmaste tiden 
låga infl ationstrycket och låga resursut-
nyttjandet är, som framgår av fi gur 5, 
KIs rekommendation att Riksbanken 
ligger still fram till oktober. Det i ett 
lite längre perspektiv något ansträngda 
resursutnyttjandet och det därmed till-
tagande infl ationstrycket motiverar en 
därefter förhållandevis snabb höjning 
av reporäntan från nuvarande två till 
3,75 procent i slutet av 2007. Det var 
lite snabbare ränteuppgång än vad som 
marknaden inprisade när KIs senaste 
prognos publicerades i slutet av mars. 

Den andra frågan gäller hur Riks-
bankens fl exibla infl ationsmålspolitik 
har utvecklats hittills samt hur man kan 
gå vidare. Utgångspunkter är vad som 
står i lagen samt förarbetet till denna lag. 
Enligt lagen är målet för Riksbanken att 
upprätthålla ett fast penningvärde. För-
arbetet anger att Riksbanken utan att 
åsidosätta prisstabilitetsmålet ska stödja 
de allmänna målen för den ekonomiska 
politiken i syfte att uppnå hållbar till-
växt och hög sysselsättning. Det är vad 

Figur 5 
Styrräntor. 
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Riksdagen har slagit fast som utgångs-
punkter för penningpolitiken.

Infl ationsmålet är således överord-
nat andra mål. Detta kan tolkas som att 
infl ationen ex post ska uppgå till mål-
satta två procent som genomsnitt sett 
över t ex en tioårsperiod. En alternativ 
närliggande tolkning är att penningpo-
litiken ska utformas så att infl ations-
förväntningarna ligger på två procent, 
åtminstone vad det gäller infl ationen på 
två till fyra års sikt. Det är inom denna 
ram som Riksbanken kan bedriva en 
fl exibel infl ationsmålspolitik, dvs ta 
hänsyn till andra faktorer än infl atio-
nen. Jag håller helt med Stefan att det 
är oerhört viktigt att denna trovärdig-
het upprätthålls. Man bör inte föra pen-
ningpolitiken på ett sådant sätt att man 
riskerar trovärdigheten för att infl atio-
nen i genomsnitt ska bli två procent.

Inom den här ramen fi nns det såle-
des utrymme för att bedriva en fl exibel 
infl ationsmålspolitik som tar hänsyn till 
den realekonomiska utvecklingen, vil-
ket Stefan just berättat att man gör på 
Riksbanken. Jag tycker att man kunde 
gå ett steg vidare och säga explicit, att 
utöver att sträva efter två procents in-
fl ation så försöker man också stabilisera 
resursutnyttjandet. Jag tycker således att 
Riksbanken, inom de ramar som upp-
rätthåller infl ationsmålets trovärdighet, 
bör sträva att stabilisera såväl infl atio-
nen runt två procent som resursutnytt-
jandet. Motivet med ett stabilt resursut-
nyttjande är det fundamentala målet för 

stabiliseringspolitiken. Det fi nns sam-
hällsekonomiska effektivitetsvinster att 
ha ett stabilt resursutnyttjande jämfört 
med ett instabilt. Måhända kunde man 
således vara än tydligare än vad Stefan 
varit här i dag och säga explicit att Riks-
banken även strävar efter ett stabilt re-
sursutnyttjande. Flexibel infl ationsmåls-
politik kan således lämpligen preciseras 
som att Riksbanken inom restriktionen 
om upprätthållen trovärdighet för infl a-
tionsmålet strävar efter att stabilisera så-
väl infl ationen som resursutnyttjandet. 

Den precisering av fl exibel infl a-
tionsmålspolitik som redovisas i fi gur 6 
är standard i många vetenskapliga pen-
ningpolitiska arbeten av bl a Lars E O 
Svensson

Enligt denna precisering väljer så-
ledes centralbanken den reporäntebana 
som minimerar den vägda summan av 
avvikelser från två procents infl ation 
och avvikelser från noll i resursutnytt-
jandegap. Centralbanken försöker såle-
des främja ett stabilt resursutnyttjande. 
Parametern lambda (λ) avspeglar cen-
tralbankens vikt för variabilitet i resurs-
utnyttjandet i förhållande till variabili-
tet i infl ationen. En förlustfunktion av 
detta slag är ett systematiskt sätt att väga 
ihop önskvärdheten av stabil infl ation 
och önskvärdheten av stabilt resursut-
nyttjande. 

Som Stefan sa har Riksbanken 
övergått från antagandet om konstant 
reporänta till att basera prognosen på 
reporäntebanan enligt marknadens av-

Figur 6
Flexibel infl ations-
målspolitik

Välj reporäntebana som minimerar förlusten:
  

där πt är UND1X-infl ation, Xt är arbetsmarknadsgap, δ är 
diskonteringsfaktor och λ är vikt för stabilt resursutnyttjande.
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kastningskurva. Det tycker jag är ett steg 
i rätt riktning. Jag tycker att det steg som 
Stefan förespråkar, nämligen att inte gå 
på marknadens reporäntebana utan att 
i stället utgå från en prognos för sina 
egna beslut avseende reporäntan, är ett 
ytterligare steg i rätt riktning. Då upp-
nås bättre konsistens. Riksbanken skulle 
således säga att givet den information vi 
har i dag så prognostiserar vi följande re-
poräntebana. Givetvis är det en prognos 
precis som prognosen i övrigt. Jag tror 
det skulle vara ännu mera transparent 
och även enklare att utvärdera penning-
politiken om Riksbanken anger och ut-
går från en prognos för reporäntebanan. 
Det är inte speciellt revolutionerande. 
Trenden bland världens centralbanker 
går i denna riktning. Jag håller således 
med Stefan om att det är ett klokt nästa 
steg. Ett annat lämpligt nästa steg är att 
tona ner kompletterande mål avseende 
t ex huspriser, låntagande och växelkurs. 
Vissa uttalanden från Riksbanken inne-
bär att man blir osäker på vilka mål som 
egentligen vägleder penningpolitiken. 
Är t ex växelkursen eller huspriserna se-
parata mål utöver infl ationen och even-
tuellt även resursutnyttjandet? Jag tyck-
er det räcker med att främst tänka i ter-
mer av resursutnyttjande och infl ation. 
Sedan kan givetvis höga tillgångspriser 
påverka såväl infl ationsprognosen som 
resursutnyttjandet men tillgångspriser 
utgör då inget tillkommande mål.

Vi på KI tillämpar en tankeram där 
lämplig reporänta bestäms av såväl öns-
kemålet om stabil infl ation som önske-
målet om ett stabilt resursutnyttjande 
inom ramen för restriktionen om att in-
fl ationsmålets trovärdighet ska upprätt-
hållas. Denna tankeram tillämpades vid 
KIs senaste prognos och reporäntere-
kommendation som publicerades för ett 
par dagar sedan. Resursutnyttjandet har 
vi valt att mäta med ett s k arbetsmark-
nadsgap, dvs som skillnaden mellan 
faktiskt och potentiellt arbetade tim-

mar. Jag håller med Stefan om att alla 
sådana mått är osäkra. Det fi nns således 
ett stort konfi densintervall runt bedöm-
ningen av arbetsmarknadsgapet. Jag 
håller också med Stefan om att man inte 
kan bedriva stabiliseringspolitik, varken 
penningpolitik eller fi nanspolitik, på ett 
bra sätt om man inte har någon syn på 
resursutnyttjandet nu och under de när-
maste åren framöver. Därför har KI valt 
att göra en bedömning av arbetsmark-
nadsgapet som vi ständigt omprövar. Vi 
har valt arbetsmarknadsgapet framför 
BNP-gapet eftersom BNP revideras ofta 
och eftersom vi bedömer att vårt mått 
på arbetsmarknadsgapet är mindre osä-
kert än vårt mått på BNP-gapet. Vi har 
således ett mått även på BNP-gapet men 
detta är ännu mera osäkert och ännu 
svårare att förklara. 

När KI analyserar alternativa re-
poräntebanor fokuserar vi således på 
arbetsmarknadsgapet. KIs rekom-
mendation om en förhållandevis snabb 
höjning av reporäntan under loppet av 
2007 baseras således på vår prognos om 
att resursutnyttjandet på arbetsmarkna-
den, som framgår av fi gur 7, blir något 
ansträngt 2007. 

När vi väl är i den situationen att ar-
betsmarknadsgapet är positivt så bör re-
poräntan vara mycket högre än f n  även 
om infl ationen fortfarande understiger 
två procent. Enligt KIs prognos uppgår 
UND1X-infl ationen till 1,5 procent vid 
utgången av 2007. Rekommendationen 
är även baserad på en bedömning av ar-
betsmarknadsgapet och infl ationen ef-
ter 2007.  Internt har vi grovt räknat på 
arbetsmarknadsgap och infl ation 2008 
och 2009 men det har vi inte publicerat. 
Dessa beräkningar är betingade av att 
KIs prognos för 2006 och 2007 uppfylls 
och att ingen ny information tillkom-
mer. Framöver tillkommer givetvis ny 
information. Då kommer KI liksom alla 
andra att revidera sina prognoser.  KI 
kommer även att revidera arbetsmark-
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nadsgapet och reporänterekommenda-
tionen men endast framtiden kan utvisa 
riktning och storlek på dessa revide-
ringar. 

Gabriel Urwitz
Tack för det. Då lämnar jag ordet till 
Dan Andersson.

Dan Andersson
Först tycker jag det är väldigt viktigt att 
slå vakt om den tradition som Riksban-
ken utvecklat, nämligen att ha en gan-
ska rå öppenhet. Det är oerhört frus-
trerande för en direktion eller ledning 
att utsätta sig för ordentlig utvärdering 
av publicerade infl ationsrapporter. Det 
är krävande om man blir rannsakad av 
kollegor och inte minst marknadsbedö-
mare. Det fi nns en särskild poäng i detta 
och jag tycker att Riksbankens direk-
tion och ledande tjänstemän är värda en 
eloge för att de hittills försökt bibehålla 
den linjen. Jag är osäker på om Riksban-
ken börjar revidera sin målsättning och 
sina arbetsmetoder och jag är inte all-
tid förtjust över vad jag ser. Jag ska för-

söka hålla mig till en ganska principiell 
översikt. 

Riksbanken hade fundamentalt 
fel då man bedömde infl ationen, lika 
mycket fel som LO hade i sin infl ations-
bedömning. Mina kollegor sa att det in-
tressanta inte var att vi hade lika fel som 
Riksbanken, utan det intressanta var att 
spridningen i infl ationsprognoserna var 
så stor. Då tänker man: vilka var de an-
dra då? Hur ser marknadens prognoser 
ut, framförallt kapitalmarknadsaktörer-
nas? 

Vi lever nu i en helt ny ekonomisk-
politisk miljö där inte direktionen i Riks-
banken kan få upp infl ationstakten. Jag 
ser inte framför mig den löneöknings-
takt som är nödvändig för att egentligen 
hota prisstabiliteten och trovärdigheten. 
Vi kan aldrig komma i närheten av såda-
na avtalskrav, än mindre utfall, i alla fall 
utifrån mina uppdragsgivares synsätt.

Jag tolkar det som att Riksbanken 
inte längre är intresserade av sin roll att 
vara lönebildningens polis eller domare. 
Jag tolkar det också som, men jag kan 
ha fel, att Riksbanken nu börjar dra sig 

Figur 7 
Arbetsmarknadsgap, 
timlön och UND1X-
infl ation. Procent av 
potentiellt arbetade 
timmar respektive 
årlig procentuell för-
ändring, kvartals-
värden
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tillbaka från sin roll, som inte står nå-
gonstans i lagstiftningen, men som har 
blivit svensk praxis: att fi nanspolitiken 
är tillbakahållen och att Riksbankens di-
rektion är mer framskjuten. I normalfal-
let ska man stabilisera den nominella si-
dan av ekonomin, alltså prisstabiliteten, 
och man ska stabilisera den reala sidan. 
Eftersom det har gått ganska halvdant 
de sista tre-fyra åren, både när det gäller 
den reala och nominella sidan av ekono-
min, så uppfattar jag det som att Riks-
banken blivit osäker om de klarar den 
uppgiften och om de ens ska göra det. 

Man börjar nu tala om de hänsyn 
man tar. Jag har svårt att se vad Riksban-
ken menar. Riksbanken har tydliga mål 
men tittar på tillgångspriser, växelkur-
ser och på det ena och det andra. Jag har 
inte koll på den vetenskapliga litteratu-
ren, men jag tror inte man hänvisar till 
den litteraturen som säger att man ska 
ta hänsyn till tillgångspriserna då man 
utformar penningpolitikens målsätt-
ning. Jag påstår lite fräckt att det inte 
är bostadspriserna i första hand ni är 
intresserade av utan kapitalmarknaden 
och också stabilisering av växelkursen. 
Jag uppfattar att det blir diffusare när 
ni sätter upp fl era hänsyn. Riksbankens 
stabilitetsrapport innehåller en mycket 
lugnande och förtjänstfull analys av bo-
stadspriserna, men det verkar inte som 
om direktionen har läst sin egen rap-
port. Om ni sätter upp fl era undermål 
så hamnar ni i en målkonfl ikt mellan 
resursutnyttjandet och huspriserna. Hur 
ska ni då göra, hur ska ni välja? Nu väljer 
Stefan Ingves mellan 50 000 arbetslösa 
och 5 000 husägare som eventuellt kan 
komma i ekonomiskt trångmål. Det är 
svårt att göra det valet, då har man blivit 
en politiker. Riksbankschefen ska vara 
en tråkig teknokrat med ett tydligt mål 
och en enkel utvärderingsmekanism, 
inte ta diffusa hänsyn.

Jag är den första att tycka att poli-
tiker inte ska påverka, kanske inte ens 

uttala sig. Kanske ska inte ens statsmi-
nistern uttala sig om penningpolitiken. 
Det som regeringen ska uttala sig om ska 
vara noggrant förberett och förankrat 
och inte bli debattinlägg. Problemet är 
att det känns som att ni har börjat snegla 
åt kapitalmarknaden och kapitalmark-
nadens påverkan på era beslut. Ni måste 
vara väldigt tydliga om att ingen tror att 
det just är växelkursen som ni sitter och 
tar hänsyn till och har som ett andra mål. 
Hur ska jag annars kunna tolka det när 
ni tar särskilda hänsyn till tillgångspri-
ser?

Jag vill hamna i en mycket enklare 
indikatorstyrd modell. Jag hade önskat 
att ni publicerat en arbetsmarknadsrap-
port varje år. Vi vanliga ekonomer tror 
att prisstabiliteten bara kan hotas om 
det händer något på arbetsmarknaden. 
Ni avfärdade redan i inledningsanföran-
det det här med att publicera en arbets-
marknadsrapport, vilket för mig kraftigt 
försvagar möjligheten till respekt för ert 
arbete. Ni säger att ni inte särskilt behö-
ver ta hänsyn till arbetsmarknaden, dä-
remot ägnar ni mycket tid åt att tänka på 
huspriserna.

Det är väl inte helt glasklart formu-
lerat men vad ni egentligen säger är, och 
jag förstår den ambitionen, att ni är väl-
digt angelägna om att inte destabilisera 
ekonomin genom att rycka för mycket 
i spaken. Men ni säger inte heller ut-
tryckligen att ni ska försöka stabilisera 
ekonomin. Nu låter det som jag tycker 
att vi ska ha ett stabiliseringsmål, men 
det har jag och mina kollegor sagt att vi 
inte vill för då blir det ännu svårare att 
utvärdera er. Ni ska sträva efter ett fullt 
resursutnyttjande, vilket jag tycker är 
underliggande.

Vad ni nu gör, om vi tolkat det hela 
rätt, är att ni drar er tillbaka och säger: 
nej, vi kan inte göra de här sakerna. Det 
var inte så lätt som vi trodde 1994, 1995 
och 1996, då Riksbanksutredningen 
kom och man satte igång den nya kon-
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struktionen, vi kan nog inte åstadkom-
ma så här mycket. Det är fl er saker som 
bestämmer infl ationen. En annan slut-
sats är att det är lättare för Riksbanken 
att pressa ner infl ationstakten än att 
sparka igång den igen. Då kanske ni sä-
ger att jag vill att det ska vara så, men 
det är inte riktigt. Riksbanken har blivit 
osäkrare och då börjar man titta på siff-
rorna och boksluten. Jag tror att vi har 
ett policyvakuum och det kan inte fyllas 
med fi nanspolitik, givet hur det ser ut i 
parlamentet och avsaknaden av regel-
verk. Vi behöver en ny stor diskussion 
om stabiliseringspolitiken. Det kanske 
är klokt att backa tillbaka.

Gabriel Urwitz
Tack, Dan Andersson. Nu är det Anders 
Borgs tur.

Anders Borg
Jag ska också försöka göra en kommen-
tar på Stefan Ingves inledning. Det är 
inte så mycket en kritik som några re-
fl ektioner. 

Ingves utgångspunkt är att Riksban-
kens uppgift är att upprätthålla ett fast 
penningvärde genom att sätta reporän-
tan så att infl ationen uppgår till ungefär 
två procent i genomsnitt. Riksbanken 
kan ta hänsyn till andra faktorer, t ex 
sysselsättning och efterfrågeutveck-
lingen, givet att infl ationsmålet inte åsi-
dosätts. Ingves var också tydlig med att 
det under vissa omständigheter kan ta 
längre tid att nå infl ationsmålet, t ex vid 
utbudsstörningar i form av förändrade 
energipriser. 

Ingves tal innebär således inga revo-
lutionerande nyheter. Det är väl också 
så penningpolitiken bör förändras, dvs 
i små steg och på ett försiktigt sätt. Jag 
tänkte också inledningsvis klargöra att 
jag inte tänker ha synpunkter på den 
aktuella penningpolitiken. Riksbanken 
gör en infl ationsprognos och en bedöm-
ning av resursutnyttjandet och jag har 

ingen anledning att göra någon djupare 
analys av Riksbankens bedömningar, 
utan jag tänkte i stället ägna den här 
kommentaren åt ett par mer principiella 
refl ektioner.

Det är rimligt att anta att Riksban-
ken kommer att presentera ytterligare 
ett förtydligande till penningpolitiken 
som i huvudsak kommer att återspegla 
budskapet i Ingves tal. Ett sätt att tolka 
förskjutningen är att banken blir ännu 
tydligare med att man bedriver en fl exi-
bel infl ationsmålspolitik. 

Möjligen kan man göra tillägget att 
det går att skönja en tendens till att ban-
ken också går mot att med ord beskriva 
någon typ av modellbaserad eller kan-
ske t o m mekanisk penningpolitik. Ett 
exempel på ett sådant sätt att beskriva 
penningpolitiken är den policyregel 
som Claes Berg, Per Jansson och Anders 
Vredin presenterat (Berg, Jansson och 
Vredin 2004):

∆it = c + (ρ - 1)it-1 + ∑ αi(πF
t,i - 2) + 

∑ βj∆yF
t,j + et,

där ∆it är förändring av styrräntan vid 
tidpunkten t, (ρ - 1)it-1 betyder att ban-
ken också beaktar räntan under den ti-
digare perioden när styrräntan sätts (s k 
interest smoothing), πF

t,i  är prognosen 
för infl ationen, 2 är infl ationsmålet, ∆yF 

är prognosen för förändringen av resurs-
utnyttjandet och där α och β är den vikt 
som infl ations- och outputgapsprogno-
serna tillmäts i räntesättandet. Funktio-
nen överensstämmer i princip med den 
ekvation Ingemar Hansson hänvisade 
till, med undantag av att den här även 
inkluderar hänsyn till vad räntan varit. 
Tanken är att räntan sätts på basis av en 
infl ationsprognos och en prognos för 
förändringar av outputgapet. I princip 
kan man tänka sig att direktionsmed-
lemmarna uppger vikter för infl ationen 
och resursutnyttjandet och att bankens 
prognosavdelning sedan lägger in natio-
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nalräkenskaperna i en prognosmodell 
och att räntan sedan bestäms mer eller 
mindre automatiskt. 

Det är naturligtvis ingen som de fac-
to förespråkar en sådan modell, även om 
det fi nns ekonomer som menar att cen-
tralbanker bör offentliggöra explicita 
intertemporala förlustfunktioner (t ex 
Svensson 2005). Jag tänkte använda det 
mer som en bild av penningpolitiken för 
att göra några refl ektioner kring faran 
med att föra en alltför mekanisk och mo-
dellbaserad penningpolitik.

Ett sätt att analysera penningpoliti-
ken är att ta utgångspunkten i s k tay-
lorregler, dvs olika typer av ekvationer 
som beskriver hur centralbanker sätter 
räntan (se Taylor 1993 eller Svensson 
2003). Figur 8 återger en sådan övning 
som Alan Blinder och Ricardo Reis an-
vänt för att analysera penningpolitiken 
under de år då Alan Greenspan var cen-
tralbankschef i USA (Blinder och Reis 
2005). 

Figuren visar hur residualerna i två 
taylorregler för styrräntan i USA ut-

vecklats sedan slutet av 1980-talet, vil-
ket tydliggör vilka ränteförändringar 
som inte kan förklaras direkt med hän-
visning till infl ationen och resursut-
nyttjandet. Avvikelsen speglar således 
skillnaden mellan den faktiska styrrän-
tan och den ränta man skulle ha haft om 
man strikt hade följt en taylorregel. När 
Blinder och Reis utvärderar Greenspan 
är det inte de gånger då ränteavvikelsen 
legat nära noll, dvs då man följt en regel, 
som är intressant, utan det är de gånger 
då Federal Reserve har avvikit från re-
geln som står i fokus.

Det är alltså de episoder där man 
inte fullt ut har kunnat förklara ränte-
sättningen med hjälp av infl ationsprog-
nosen eller bedömningen av resursut-
nyttjandet som är mest intressanta. Ett 
sådant exempel är hösten 1998, när den 
s k LTCM-kraschen och Rysslandskri-
sen inträffade. Greenspan genomförde 
en serie av räntesänkningar som man 
kanske inte hade kunnat motivera fullt 
ut från taylorregeln men som, tror jag, 
var viktiga för att stabilisera världseko-

Figur 8
Taylorregler och pen-

ningpolitiken i USA

Procent

Episod 1 (1989:1-2)

Episod 1 (1991:1)Episod 1 (1991:1)

Episod 2 (1998:4)

Episod 3 (2001:2)

Residualer från taylorregel med arbetslöshetResidualer från taylorregel med arbetslöshet

KäKäK lla: älla: ä Blinder och Reis 2005. 

Residualer från taylorregel med arbetslöshetsgap  Residualer från taylorregel med arbetslöshetsgap  
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nomin. Vi har en liknande episod i sam-
band med terrordådet den 11 september 
2001 och det kraftiga prisfall på aktier vi 
såg i USA under 2001-2002. När Blin-
der och Reis hyllar Greenspans agerande 
är det således när penningpolitiken inte 
bedrivits på ett sätt som kan beskrivas 
utifrån en enkel regel eller karaktärise-
ras som en mer mekanisk eller modell-
baserad politik.

Även penningpolitiken i Sverige kan 
analyseras utifrån skattningar av tay-
lorregler. Min diskussion utgår från en 
taylorskattning som Berg, Jansson och 
Vredin (2004) gjort för Riksbanken. De 
räntebeslut vi har anledning att diskute-
ra är åter inte när räntesättningen åter-
speglar en taylorregel, utan avvikelserna. 
Berg, Jansson och Vredin (2004) fann en  
avvikelse 1996-97 och de förklarar den 
med att Riksbankens ledning gjorde 
bedömningen att prognoserna inte höll 
måttet, utan infl ationsbenägenheten 
i ekonomin var väsentligt lägre än vad 
prognosmodellerna gav vid handen och 
följaktligen förde man en mer expansiv 
penningpolitik. Under 1998, då en avvi-
kelse också är tydlig, gjorde Riksbanken 
förmodligen det misstag som Andersson 
tidigare uttryckt oro för att banken nu 
ska upprepa, nämligen att man var allt-
för orolig för växelkursens genomslag 
och att penningpolitiken därför blev 
alltför stram.

Vad ger det här anledning till för re-
fl ektioner? En fråga är i vilken riktning 
Riksbanken ska utveckla penningpoliti-
ken. Argumenten för låg och stabil infl a-
tion är, som framgår av Ingves tal och i 
en omfattande forskning, starka. Ett sätt 
att utveckla penningpolitiken vore att 
ytterligare förfi na ramverket för att för-
söka att uppnå ännu mindre variationer 
i prisstegringstakten. Jag tror emellertid 
inte att ett utvecklingsarbete i denna 
riktning är att föredra. Vinsterna av att 
ytterligare minimera infl ationsvariatio-
nerna är små och de verkligt stora sam-

hällsekonomiska kostnaderna uppkom-
mer i stället om centralbanken miss-
lyckas i hanteringar av tillgångspriser 
och skuldkrisen. Det är framförallt när 
tillgångsprisfall övergår i recessioner 
och kraftigt stigande arbetslöshet som 
de verkligt stora samhällsekonomiska 
kostnaderna av penningpolitiska miss-
lyckanden uppkommer. 

Tillväxten har påverkats i olika län-
der som genomgått fi nansiella kriser 
som övergått i rena skulddefl ationsre-
cessioner. Sverige, Norge och Japan har 
upplevt detta och även vissa mindre ut-
vecklade länder. När det sker en kraftig 
skuldkorrigering till följd av fallande 
tillgångspriser kan det leda till kraftiga 
fall i produktionen (Borio och White 
2003). Därtill har BNP-fallen i vissa län-
der också åtföljts av stigande arbetslös-
het som sedan bitit sig fast. 

Ben Bernanke, som nu tillträtt som 
chef för Federal Reserve, har skattat 
hur den ekonomiska utvecklingen ter 
sig vid ett kraftigt tillgångsprisfall när 
centralbanken väljer att följa olika typer 
av handlingsregler (Benanke och Gert-
ler 1999). Man kan säga att Bernanke 
därmed ger en uppskattning av de sam-
hällsekonomiska kostnaderna för olika 
typer av policymisstag som en central-
bank kan göra i en ekonomi. Bernankes 
slutsats är att den största faran i realeko-
nomiska termer föreligger när det upp-
kommer en tillgångsprisbubbla och ett 
påföljande prisfall som centralbanken 
inte möter med en aggressiv anpassning 
av styrräntan.

Centralbanker bör således vara akt-
samma med tillgångspriskriser. Det är 
avgörande för hur centralbanken bidrar 
till samhällsekonomisk stabilitet i ett 
längre perspektiv att det inte sker miss-
tag när det gäller att snabbt och aggres-
sivt möta ett tillgångsprisfall som riske-
rar att övergå i en recession. 

Låt mig också göra några refl ektioner 
om hur centralbanker bör arbeta med 
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prognoser och vilket värde ska man fästa 
vid dem. Jag menar att det är rimligt att 
använda Greenspan som utgångspunkt 
för vad som är best practice, även om vissa 
akademiker skulle invända mot den be-
dömningen bl a mot bakgrund av att han 
varit långsam med att öka öppenheten 
kring penningpolitiken. Om man tar sin 
utgångspunkt i resultaten är det emel-
lertid svårt att inte använda Greenspan 
som måttstock. 

Hur ser då Greenspan på prognos-
modellernas roll i penningpolitik? Han 
är mycket skeptisk till modeller av det 
enkla skälet att en ekonomi befi nner sig i 
en ständig process av förändringar. His-
toriska samband gäller inte alltid som 
bra regler för framtiden utan det gäller 
att i en lärande process söka sig framåt 
givet ett betydande mått av osäkerhet. 
Ett problem med prognosmodeller är 
kopplat till den typ av ekonomiska kriser 
– skuld- och tillgångspriskriser – som är 
centrala för den här diskussionen. Dessa 
kriser är nästan omöjliga att modellera. 
De bryter historiska mönster och slår 
igenom på ekonomin på ett sätt som inte 
modeller kan förutse. 

Även i mer vardagliga penningpoli-
tiska sammanhang riskerar modeller att 
ge missledande information eftersom de 
skriver fram utvecklingen utifrån histo-
riska mönster. Ett problem är att Riks-
banken ett antal gånger fått problem pga 
att stora förändringar av tillgångspriser, 
t ex växelkursen eller att aktiekurser in-
te haft så stor effekt på ekonomin som 
man kunde ha antagit. I fl era fall har det 
rört sig om förändringar som i själva 
verket visat sig vara tillfälliga och som 
av det skälet fått begränsat genomslag. 
För Riksbanken har det också varit ett 
problem att modellerna skattats utifrån 
växelkursgenomslag för perioder med 
andra penningpolitiska regimer, där det 
rört sig om devalveringar under fastväx-
elkurs eller där infl ationsmålet inte haft 
samma förankring. 

Ett annat problem är att prognosmo-
deller är dåliga på att förutse konjunk-
turvändningar. Under de 30 eller 40 år 
OECD har gjort konjunkturprognoser, 
så har modellerna missat samtliga vänd-
punkter. Det beror inte på att OECD är 
sämre än någon annan prognosmakare, 
utan det är helt enkelt svårt att förutse 
vändpunkter. Modeller är ofta t o m 
konstruerade så att ekonomin antas 
återgå till jämvikt. Låt oss anta att Riks-
banken ser en stigande tillgångsprisin-
fl ation och att prognoserna visar på en 
god utveckling de kommande åren, som 
de oftast gör. I ett sådant läge kan det va-
ra lätt att förledas att tro att det är möj-
ligt och lämpligt att spräcka en bubbla. 
Det kan sedan visa sig att modellerna 
åter missade vändpunkten. Höjs räntan 
för att motverka eller spräcka en bubbla 
fi nns det en risk att centralbanken i stäl-
let driver på en nedgång. 

Ytterligare ett problem med ekono-
metriska modeller är att det är svårt att 
förutse strukturella förändringar. Blin-
der och Reis (2005) har, i sin utvärdering 
av Greenspan, modellerat vid vilken tid-
punkt det fanns skäl att dra slutsatsen 
att produktiviteten i den amerikanska 
ekonomin hade ökat. Deras skattningar 
tyder på att en modell hade givit grund 
för denna slutsats under första kvartalet 
år 2000, dvs ungefär fem år efter det att 
Greenspan börjat agera utifrån slutsat-
sen att den nya ekonomin existerade. 
Blinder och Reis (2005) visar också att 
ekonometriska skattningar av jämvikts-
arbetslösheten ger vid handen att man 
först 2002 hade kunnat dra slutsatsen 
att amerikansk ekonomi kunde tillåtas 
växa lite snabbare utan att infl ations-
trycket ökar. 

Det fi nns också andra risker förknip-
pade med att gå mot en mer mekanisk 
och modellbaserad penningpolitik. I 
modellerna är jämvikten det normala 
och ojämvikten det onormala. I den 
verkliga ekonomin har vi ofta kraftiga 
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och varaktiga ojämvikter och ekonomin 
återgår ofta inte till jämvikt om det inte 
sker en kraftig justering av penningpoli-
tiken. Modeller tenderar att ge en över-
tro på att ekonomin återgår till jämvikt 
av sig själv, vilket kan lägga grunden för 
en farlig passivitet eller överdriven för-
siktighet.

Kan man då dra några slutsatser 
ur dessa kommentarer? Det fi nns inte 
några entydiga slutsatser för vad Riks-
banken bör göra framöver, utan det är 
snarare några refl ektioner att tänka på. 
Den första refl ektionen är att i grunden 
kan vi hantera tillgångspriser inom ra-
men för ett infl ationsmål. Det normala 
är att när tillgångspriserna stiger så lutar 
sig Riksbanken, som jag tror Ingves for-
mulerade sig i sitt tal, mot vinden. När 
ekonomin är stark och tillgångspriserna 
stiger är det naturligt att centralbanken 
lättar på gasen och därigenom motver-
kas också uppkomsten av tillgångspris-
bubblor. Samtidigt tror jag att det fi nns 
en fara om centralbankerna går längre 
och ger sken av att de har en särskild am-
bition att stabilisera tillgångspriser. 

En annan refl ektion är att Riksban-
kens ramverk är klokt. Det är en bra be-
skrivning, precis som Ingves framhåller, 
av hur forskningen ser på ekonomins 
funktionssätt och på penningpolitikens 
roll. Riksbanken bör, och här delar jag 
Anderssons bedömning, stå fast vid in-
fl ationsmålet och använda det ungefär på 
det sätt som görs i dag. Man bör däremot 
inte tro att den avgörande uppgiften för 
Riksbanken är att fi njustera räntan för 
att utjämna varje variation i infl ationen. 
Det som gjort att Greenspan gått till his-
torien är inte de gånger han satt räntan 
enligt någon taylorregel, utan de gånger 
han och andra centralbanker ingripit 
för att förhindra att ekonomin gått ner i 
skulddefl ation och recessioner.

Ytterligare en refl ektion är att pen-
ningpolitiken bör baseras på en bred, 
samlad bedömning av alla faktorer som 

påverkar infl ation och centralbanken 
bör inte fästa alltför stor vikt vid eko-
nometriska modeller. Penningpolitiken 
måste, också framöver, vara omdömes-
baserad.

Finns det då skäl att utveckla ram-
verket? Om man anser att penningpoli-
tiken ska vara omdömesbaserad så fi nns 
det anledning att överväga om Riks-
banken borde ta ytterligare steg för att 
öka öppenheten i direktionens besluts-
processer. Det kan fi nnas skäl att över-
väga om direktionsmedlemmarna bör få 
redogöra tydligare för vad som är deras 
uppfattning och att upphöra att ano-
nymisera de särskilda protokollen. Ett 
sådant steg mot ökad öppenhet skulle 
ytterligare tydliggöra det personliga an-
svaret.
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Gabriel Urwitz
Det var väldigt intressant att höra, kan-
ske framförallt att LO och Moderaterna 
är överens.

Stefan Ingves gör nu några korta 
kommentarer och sedan släpps publi-
ken in.

Stefan Ingves
Jag vill bara göra några kommentarer. 
Figur 9 visar var infl ationsförväntning-
arna har legat för penningmarknadsak-
törer vid några olika tillfällen på 1990-
talet och var kurvan ligger i dag.

Det här tycker jag är viktigt för vi 
talar här om två fundamentalt olika 
världar. Numera har hela systemet för-
väntningar på en infl ationstakt kring 
två procent. Med den historia vi har i 
Sverige när det gäller ekonomisk politik 
och inte minst utvecklingen på infl a-
tionsområdet, så är detta något som är 
väl värt att bevara och försvara. Att då 
fundera kring hur penningpolitiken be-
drivs på ett sådant sätt att man utsätter 
sig för risken att hamna någon annan-
stans, det ska vi inte göra. Vad det hand-

lar om i dag är ganska små begränsade 
förändringar på marginalen. 

De som varit med ett tag kunde nog 
aldrig i sina vildaste förväntningar tro 
att det var här vi skulle hamna så små-
ningom, om man ser till hur det såg ut 
på 1970- och 1980-talet. Med det som 
bakgrund vill jag kommentera lite vad 
Ingemar sa om att frångå den tvåårsho-
risont som vi har f n och ersätta den med 
en infl ation i genomsnitt på två procent 
under en tioårsperiod. Det tror jag skulle 
introducera alltför många frihetsgrader 
i systemet och skapa svaj i förväntning-
arna. Därför är jag av den uppfattningen 
att vi ska hålla fast vid det som vi har. Jag 
försökte något beskriva hur man inom 
den ramen kan ta viss hänsyn till resurs-
utnyttjandet.

Jag tror det är att gå alldeles för långt 
att fastställa de enskilda direktionsle-
damöternas lambdan när man ska väga 
ihop vilka beslut som ska fattas. Det går 
inte till så i den verkliga världen. Det är 
just därför vi har en direktion med sex 
personer som diskuterar hur det här 
ska gå till. Om det bara var frågan om 

Figur 9 
Infl ationsförvänt-

ningar hos penning-
marknadens aktörer. 
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att spika ett lambda så räcker det med 
en räknesnurra och inget mer. Men det 
fungerar inte.

Dan pratade om vårt mål och tycker 
att vi pratar om olika saker. Ja, det är inte 
så konstigt för det händer alltid många 
olika saker i en ekonomi och i vår om-
värld. Det är just det som gör att det är 
svårt att hänga upp sig för mycket på en 
enskild funktion. Det må sedan vara en 
taylorfunktion eller en nyttofunktion el-
ler vad det nu är. Historien visar att varje 
gång man fäster sig för mycket vid en-
dast en eller ytterst få enskilda variabler, 
så skapar det problem på ett eller annat 
sätt under resans gång. Många här i rum-
met vet vad allmän jämvikt är och där 
beror ju allt på allting annat. Då tvingas 
man ta hänsyn till olika saker över tiden 
och det går inte att komma ifrån. Det är 
just därför man har en direktion som 
diskuterar hur det här ska gå till. Just nu 
råkar tillgångspriserna vara på tapeten. 
I en annan tidsperiod är det måhända 
någonting annat. Jag tycker inte att det 
är orimligt att man håller ett öga på till-
gångspriserna. När det gäller att teore-
tiskt baka in det här i den ena eller andra 
modellen så fi nns det en hel del kvar på 
den akademiska sidan att göra. Det be-
tyder ju inte att jag kan avstå från att ta 
ställning till saker och ting eftersom mitt 
jobb är att fatta beslut, inte bara att pillra 
med modeller. Man får helt enkelt väga 
in det så gott det går, resonera om det 
och försöka att i direktionens protokoll 
och på annat sätt beskriva hur vi tänker 
kring de här frågorna.

Åter till frågan om arbetsmarknads-
rapport. Nej, jag tycker inte att det är 
på sin plats att vi producerar en särskild 
arbetsmarknadsrapport. Vi tar hänsyn 
till vad som händer på arbetsmarknaden 
när vi producerar vår infl ationsrapport. 
Vårt jobb är att värna penningvärdet 
och i den mån arbetsmarknaden spelar 
roll i det sammanhanget ska vi ta hän-
syn till det efter bästa förmåga. Det är 

där arbetsmarknaden hör hemma i vår 
tankevärld. 

Anders pratade mycket om prognos-
modeller och parametrar och sådant. 
Så fort man fastställt en parameter och 
tror att den är stabil och bra, då ändrar 
sig världen. Man måste väga in det och 
fundera så gott det går. Det är just därför 
vi har en direktion och det är just där-
för det är sex personer som diskuterar 
de här frågorna och det är just därför 
som det inte räcker att enbart leva i en 
modellvärld. Självfallet ska vi leva i en 
modellvärld i den meningen att om det 
fi nns ett stort antal forskare och andra 
som på olika sätt försöker beskriva hur 
en ekonomi fungerar så ska vi ta till oss 
det tänkandet. Men det måste vi kombi-
nera med vår egen och organisationens 
kunskap om hur ekonomin fungerar och 
våra egna bedömningar, och det är nå-
gonstans ur den syntesen som de slutliga 
besluten sedan växer fram.

Det gläder mig att Anders tog upp 
tillgångspriserna. Det vi talat om är 
tillgångsprisernas utveckling bortom 
den tvåårshorisont som jag berört i mitt 
anförande i dag. Och det var just av det 
skälet som jag sa att världen tar inte slut 
efter två år. Det kan fi nnas händelser och 
omständigheter som är sådana att det 
är mödan värt att fundera på hur värl-
den skulle kunna se ut om det inträffar 
som man inte vill ska inträffa. För egen 
del tycker jag det vore ganska konstigt 
att inte beröra det med ett ord och inte 
fundera på de frågorna överhuvudta-
get. Om det blir fel kommer nog ganska 
många rusande och frågar: varför sa ni 
ingenting? Jag menar att det ingår som 
en del i uppdraget att något fundera 
också över detta och då också efter bästa 
förmåga försöka väga in det i den analys 
som görs och låta det också i någon mån 
vägleda de beslut som man fattar. Det 
går alltid att i teoretiska modeller, där 
man diskonterar nuvärdet av nyttofunk-
tioner, att baka in det på ett eller annat 
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sätt om man så skulle önska. Men det är 
egentligen inte det jag pratar om, utan 
mer om de överväganden vi gör när det 
gäller händelser i en verklig ekonomi. 

Gabriel Urwitz
Tack, Stefan. Nu vill Dan och Ingemar 
komma med några korta kommentarer.

Dan Andersson
För mig skiljer det sig mycket när Riks-
banken tar hänsyn till tillgångspriser 
och när riksbankschefen säger att vi har 
ett öga på tillgångspriserna. Ekonomin 
bygger också på att vi har en väl utveck-
lad arbetsfördelning. Vi har en linje med 
Anders Vredin, Irma Rosenberg och 
Stefan som sköter infl ationsmålet, vilket 
ingen annan gör. Däremot har vi en helt 
annan linje med fi nanspolitiken som 
sköter inspektionen av det fi nansiella 
systemet med andra muskler och andra 
verktyg. Ni agerar som om inte fi nans-
politiken längre fi nns. Ni skriver allde-
les utmärkta rapporter, men fi nanspo-
litiken har andra verktyg att gripa in 
och styra utlåningen än att använda era 
trubbiga verktyg. Ni har ett enda mål. 

Stefan Ingves
När vi diskuterar de här frågorna är det 
hela tiden med infl ationsmålet som ut-
gångspunkt. Om man läser protokollen 
noga kan man följa de resonemang som 
förs och de är hela tiden knutna till det 
infl ationsmål som vi har.

Gabriel Urwitz
Ingemar har bett om en kort kommen-
tar och sedan måste Anders få möjlighet 
till ett kort inlägg.

Ingemar Hansson
Jag vill ställa mig bakom Dans förslag om 
att Riksbanken bör rikta ett stort fokus 
på arbetsmarknaden. Stefan och jag är 
överens om att man bör titta på infl atio-
nen inte bara de närmaste 24 månaderna 

utan även därefter. Riksbanken har gjort 
prognoser på tre års sikt och beaktat in-
fl ationsbanan på så pass lång sikt. När 
man gör prognoser för infl ationen på 
två till tre års sikt så vet man väldigt lite 
om t ex växelkurs och oljepris på denna 
sikt. Däremot har man lite bättre möj-
ligheter att bedöma arbetsmarknaden 
och därmed löneökningarna.  Ju längre 
man blickar framåt desto mer behövs 
en någorlunda välgrundad bedömning 
av resursutnyttjandet på arbetsmarkna-
den. Om arbetsmarknaden prognosti-
seras bli så stram att lönerna ökar mer 
än vad som är förenligt med infl ations-
målet, då är det en ohållbar utveckling 
och Riksbanken måste bromsa. Likaså 
åt andra hållet. Om arbetsmarknaden 
prognostiseras bli så svag så att det fi nns 
utrymme för högre sysselsättning utan 
att infl ationen tar fart så kommer detta 
att hålla nere infl ationen. Man måste 
följa både utbudssidan och efterfråge-
sidan på arbetsmarknaden för att träffa 
rätt i infl ationsmålspolitiken och även 
för att träffa rätt vad gäller att stabilisera 
resursutnyttjandet.

Anders Borg
Jag kan inte avstå från att slå in den 
smash som Ingemar Hansson lagt upp. 
Varför skulle man fokusera mer på ar-
betsmarknadsgapet vid en tidpunkt när 
osäkerheten kring arbetsmarknadssta-
tistiken ökat? Efter förändringarna av 
Arbetskraftsundersökningarna vet vi 
knappt hur sysselsättningsutvecklingen 
ser ut. Jag är osäker på vad det skulle till-
föra att just nu fokusera mera på arbets-
marknadsstatistiken. 

Riksbanken har valt att gå ner till tre 
infl ationsrapporter per år. Jag hoppas 
att det inte är ett tecken på att banken 
ägnar sig åt annat än att göra konjunk-
turprognoser, för det är väl ändå det 
som är kärnverksamheten. Det man 
möjligtvis skulle kunna göra för att ut-
veckla analysen, om man tittar på prog-
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nosfelen bakåt, är att fördjupa analysen 
av produktionssidan. Det är inte bara 
komplicerat att mäta outputgapet. Vi 
har också svårt att modellera hela pro-
duktionsfunktionen. Vi vet egentligen 
väldigt lite om hur man kan förklara 
produktivitetsförändringar år från år. 
Vi vet något mer om arbetskraftsutbud, 
men generellt är vår förståelse av pro-
duktionsförmågan mycket sämre än av 
efterfrågesidan. Det skulle möjligtvis 
kunna vara en poäng att Riksbanken en 
gång om året tog sig för att ställa frågan: 
hur ser den samlade produktionsförmå-
gan ut i svensk ekonomi? Det tycker jag 
skulle vara mer logiskt än att göra en ar-
betsmarknadsrapport.

Gabriel Urwitz
Nu har vi ganska många anmälda på ta-
larlistan.

Danne Nordling
Jag har en fråga om tillgångspriserna 
till Stefan Ingves. När jag läste infl a-
tionsrapporten såg jag ingen analys av 
fastighetspriser, bostadspriser, låne-
belastning eller någonting sådant. Det 
lönar sig inte att bygga nytt, bostadsbyg-
gandet ligger fortfarande på en mycket 
låg nivå jämfört med 1980-talet. Ska vi 
få se lite bättre analyser i fortsättningen 
om bostadsmarknaden i infl ationsrap-
porterna? Dessutom behövs en bättre 
analys av hushållens lånebelastning och 
deras känslighet för ny låntagning vid 
räntehöjningar.

Lars Tobisson
Jag var med och försökte påverka den 
ekonomiska politiken under slutet av 
1900-talet. Då var detta en av de frågor 
som vi höll på med länge, och ingenting 
har väl egentligen varit så lyckosamt och 
framgångsrikt som initiativet att kon-
trollera infl ationen via skapandet av en 
självständig Riksbank. 

Jag har själv suttit i Luxemburg i 

några år och hört tongångar av typen att 
nu när infl ationen ändå är så låg kan vi 
väl ge Riksbanken lite andra mål att ar-
beta mot. Reformdebatten började med 
att vi skulle ha sidoordnade mål. Så små-
ningom övergick man till att tala om att 
det skulle vara ett överordnat och under-
ordnade mål. Även det kunde vi komma 
bort ifrån och vi landade i de formule-
ringar som har citerats här. De har visat 
sig fungera. Jag kan konstatera att här 
råder en ganska bred enighet om att det 
som formades en gång på 1990-talet har 
fungerat väl. Fortsätt därför som det har 
varit. Särskilt glädjande var det att Dan 
Andersson citerade mina gamla uttalan-
den att med ett medel för riksbankspo-
litiken kan man inte ha mer än ett mål, 
eftersom man då hamnar i målkonfl ikt.

Hubert Fromlet
Jag har en något annan uppfattning 
när det gäller tillgångspriserna. Det är 
glädjande att vi åtminstone fi ck veta 
att tillgångspriserna beaktas i penning-
politiken f n. Jag skulle inte vilja påstå 
att vi behöver ett regelrätt mål för till-
gångspriserna. Ett sådant mål går inte 
att fastställa och inte heller konkret att 
arbeta efter. Men att tillgångspriser bör 
uppmärksammas särskilt i en prissitua-
tion som på dagens villa- och lägenhets-
marknad är ganska självklart. Det är inte 
alls så,  vilket tidigare sagts under debat-
ten, att det inte forskas och diskuteras 
intensivt kring denna fråga; tvärtom, 
frågan om tillgångsprisernas eventuella 
inverkan på penningpolitiken har tagits 
upp av bl a Michael Bordo som konsta-
terat att varje större inhemskt betingad 
fi nansiell kris haft sitt ursprung i en 
kraftig ökning av penningmängder och 
i kreditvolymer. 

Det kan nu vara dags att gå vidare 
med denna forskning mer intensivt även 
här hemma, utan att man för den sakens 
skull behöver mata in tillgångsprisin-
fl ation i en ny konkret penningpolitisk 
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målsättning. Det kanske så småningom 
kommer fram någon form av varnings-
system med olika indikatorer som på 
mer konkreta och förståeliga grunder 
kan få Riksbanken att höja rösten vid 
nämnvärt stigande risker på tillgångs-
marknaderna. Det är väldigt positivt 
att vi fi ck höra av riksbankschefen att 
tillgångspriser i just dagens läge är något 
som bör beaktas vid utformningen av 
penningpolitiken.

Henrik Erikson
Det fi nns mycket skrivet om huspriser, 
framförallt internationellt. Från Riks-
bankens sida är det avdelningen för 
fi nansiell stabilitet som har gjort stu-
dier av huspriserna. Tyvärr har de liten 
koppling till penningpolitiken. Om 
penningpolitiken påverkas av huspri-
serna är det naturligt att denna fråga får 
större utrymme i infl ationsrapporterna 
som Riksbanken publicerar. 

Vi har i dag pratat om att trans-
parensen ökar om t ex infl ationsprogno-
serna bygger på implicita terminsräntor. 
Men på samma sätt skulle transparensen 
öka om Riksbanken även redovisar hur 
de bedömer den framtida husprisut-
vecklingen samt i vilken omfattning ett 
framtida fall i huspriserna påverkar spa-
rande, privatkonsumtion och infl ation. 
Om bedömningen är att minskad efter-
frågan, till följd av en nedgång i huspri-
serna, kommer att påverka infl ationen 
så kanske detta i någon mån bör kvanti-
fi eras i infl ationsrapporterna. 

Personligen anser jag att det även 
fi nns argument som talar för att hus-
priserna inte är övervärderade och att 
risken för en sparandekorrigering är 
begränsad. Jag skulle vilja ta upp tre av 
dessa argument.

 För det första så är huspriserna, som 
andel av den disponibla inkomsten, fak-
tiskt på en lägre nivå i dag än vad de var 
under större delen av 1950-, 1960- och 
1970-talen, något som även Riksbanken 

noterat i sin fi nansiella stabilitetsrap-
port. 

För det andra fi nns det starka skäl 
som talar för att uppgången i huspriser-
na huvudsakligen har varit strukturell 
och inte cyklisk. Husprisuppgången har 
till viss del sammanfallit med etableran-
det av infl ationsmål, i såväl Sverige som i 
fl era andra länder. En lägre, men kanske 
framförallt mindre volatil och mer för-
utsägbar ränteutveckling möjliggör att 
hushåll kan öka sin skuldsättning. I stu-
dier av husprisutvecklingen brukar även 
fi nansiella innovationer och teknologisk 
utveckling nämnas som en förklaring till 
att huspriserna stigit. 

Frågan är vilka av dessa faktorer som 
är cykliska i sin natur. Förväntas pris-
stabilitet överges eller kommer de fi nan-
siella innovationerna att försvinna? Det 
måste anses troligt att de senaste årens 
husprisuppgång till stor del har varit 
en anpassning av huspriserna till en ny 
högre jämviktsnivå. Om uppgången till 
stor del har varit strukturell bör den inte 
utgöra ett lika stort orosmoment. 

Den tredje och sista punkten hand-
lar om hushållens skuldsättning och hur 
kraftig en eventuell framtida sparande-
korrigering skulle bli. I en rapport redo-
visar Riksbanken ett stresstest vad som 
sker om räntorna och arbetslösheten 
stiger. I dagsläget konstateras ca 9,7 pro-
cent av alla svenska hushåll sakna fi nan-
siella marginaler. Om räntorna på alla 
löptider skulle öka med 4 procentenhe-
ter så fi nner studien att andelen hushåll 
utan fi nansiella marginaler endast skulle 
öka från 9,7 procent till 10,1 procent. I 
stresstestet redovisas även vad som skul-
le ske om arbetslösheten ökar med 3 pro-
centenheter. Även om detta sker samti-
digt med ränteuppgången blir effekten 
endast marginell, enligt rapporten. För-
klaringen till dessa resultat är att de hus-
håll som har tagit på sig mest lån är de 
med störst marginaler. Då hushållen nu 
är ytterst solventa och även förblir så vid 
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en kraftig uppgång i arbetslösheten och 
räntorna, så innebär detta att risken för 
en kraftig sparandekorrigering bör vara 
begränsad. 

Pehr Wissén
Det vore bra för debatten om man kunde 
beskriva graden av expansivitet i pen-
ningpolitiken och det har gjorts försök. 
Det fi nns artiklar i internationella tid-
skrifter där man tar upp Knut Wicksells 
teorier om att det fi nns en naturlig rän-
tenivå där infl ationen inte accelererar 
utan är stabil. Ligger man under den är 
det en expansiv penningpolitik och lig-
ger man över så är den kontraktiv. Detta 
är tankar som har börjat tas upp igen för 
att analysera penningpolitiken. Stefan 
Ingves har använt termer som ”lätta på 
gasen” för att beskriva graden av expan-
sivitet. Jag efterlyser försök att beskriva 
detta i termer av om räntan ligger över 
eller under sin långsiktiga jämvikt på det 
sätt som sker i den wicksellska model-
len.

Stefan Ingves
Jag ska försöka svara på alla dessa frågor. 
Vad det gäller arbetsmarknaden och våra 
infl ationsprognoser så upprepar jag bara 
vad jag sa tidigare att det här är intres-
sant för oss i den mån det som sker på 
arbetsmarknaden påverkar infl ations-
takten i framtiden. 

Det här med tre infl ationsprognoser 
har att göra med två saker. Den ena är 
att med fyra prognoser så kommer de att 
ligga väldigt tätt på hösten, så det hän-
der inte så mycket från den ena till den 
andra. Den andra är att vi hoppas kunna 
omfördela resurser till att utveckla infl a-
tionsprognoserna ytterligare. Det ver-
kar vara en del synpunkter på vad som 
står i dem och vad som kanske borde stå 
i dem. Då får vi väl fundera på hur vi ska 
utveckla denna produkt.

När det gäller tillgångspriser så tar 
jag till mig önskemålet om mera forsk-

ning. Det är viktigt när man arbetar på 
en centralbank att också se till att den 
monetära analysen inte helt och hållet 
försvinner. Det är självklart att det är så-
dant  man ska sysselsätta sig med inom 
en centralbank, även om det råder stor 
osäkerhet när det gäller den här typen av 
frågor.

När det gäller vad vi har sagt och 
inte sagt om tillgångspriser är det ju så 
att det är direktionen som sätter räntan, 
inte infl ationsrapporten. Den diskus-
sion som förts fi nns i de protokoll som 
är publicerade och det är där man ser hur 
man resonerat i de här frågorna. Den 
lilla poäng som ibland försvinner i den 
allmänna diskussionen är att man pratar 
om tillgångspriser i framtiden, bortom 
den tvåårshorisont för infl ationen som 
vi arbetar med i dag. Den nyansen för-
svinner ibland i diskussionen och då blir 
det lite för närsynt. Om man har det 
synsättet och talar om någonting långt 
in i framtiden, då är det inget som helst 
problem att få ihop det med vad som står 
i stabilitetsrapporten och andra doku-
ment som hanterar dagsläget. Då går det 
ihop, låt vara att argumenten hamnar i 
lite olika dokument. Men man får fun-
dera kring det inför framtiden när det 
gäller vad som står var. 

Sedan frågan om graden av expansi-
vitet i penningpolitiken. Jag tycker det 
är ganska lagom att beskriva det på det 
sätt som vi har gjort vid det senaste till-
fället och det räcker för nu.

Jörgen Christensen
Jag har en fråga till Stefan Ingves. Vilken 
defi nition av penningmängden använ-
der Riksbanken i dag vid sina penning-
politiska överväganden?

Stefan Ingves
Precis som tidigare så fi nns det alla 
möjliga olika mått på penningmängd, 
alltifrån sedlar och mynt och uppåt. Alla 
har sina för- och nackdelar och alla har 
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mätproblem på ett eller annat sätt, pre-
cis på samma sätt som när vi diskuterar 
outputgap eller arbetsmarknaden. Det 
för mig bara åter till detta, att med den 
konstruktion vi har i dag så ankommer 
det på oss i direktionen att göra en sam-
lad bedömning av hur världen ser ut och 
sedan sätta räntan och det är det vi gör. 
Sedan kan alla ha olika synpunkter på 
det och det är inte konstigt för räntan 
påverkar många i det svenska samhället. 

Vi kommer inte undan för det är vårt 
jobb att göra den sammanvägningen 
och det gör vi och det fungerar väl.

Gabriel Urwitz
Man ska bryta när det är som bäst. Vi 
tackar panelen och särskilt Stefan Ingves 
för en intressant och givande diskussion 
och vi tackar naturligtvis alla som varit 
här.


