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Sammanfattning 
 
Lehman Brothers kollaps i september 2008 förändrade världens finanssystem och därutöver 
påskyndade den pågående processen av maktförflyttningen från G8-gruppen till den s.k. G20-
gruppen. Därefter blev centralbanker huvudaktörer för att förhindra en kollaps av hela 
finansmarknaden. Under den ekonomiska nedgången vidtog Riksbanken och den Europeiska 
Centralbanken, ECB, penningpolitiska åtgärder för att stabilisera ekonomin i Sverige respektive 
euroområdet. 
 
Uppsatsen analyserar Riksbankens och ECB:s penningpolitik och jämför dessa med varandra med 
fokus på hur de agerar under stress, i detta fall under finanskrisen 2008/09.  
 
Uppsatsen använder en optimeringsmodell som beskriver centralbankers mål, preferenser och 
restriktioner. Modellen resulterar i en penningpolitiskränteregel, Taylorregeln. Under stress blir det 
vanliga målet, prisstabilitet, åsidosatt och fokus läggs snarare på ett säkert och stabilt 
betalningssystem. Till följd av räntesänkningar under hösten 2008 och våren 2009 befinner sig den 
nominella räntan såväl i Sverige som i eurozonen nära noll, vilket ofta lägger grund för den s.k. 
likviditetsfällan, ett fenomen som optimeringsmodellen inte kan förklara. Därför kompletteras denna 
modell med Svenssons och Jeannes modell för analys av centralbanker under stress. 
 
Uppföljningen av Riksbankens och ECB:s penningpolitiska möten, ekonomiska indikatorer såsom 
styrräntor, inflation, arbetslöshet och ekonomisk tillväxt visar giltigheten av optimeringsmodellen 
under normala omständigheter från januari till augusti 2008. Modellen är dock inte tillräcklig för att 
kunna beskriva centralbankernas agerande under stress, vilket är fallet för perioden september 2008 
till oktober 2009. Modellen med likviditetsfällan visade sig var lämplig för analys av den här perioden. 
Riksbanken och ECB agerande, inklusive en styrränta nära noll, kan ha bidragit till att stabilisera 
finansmarknaden och t.o.m. till en viss återhämtning av ekonomin sedan våren 2009. 
 
Skillnaderna mellan Riksbankens respektive ECB:s agerande var små.  Styrräntan ligger på olika nivåer 
men de vidtagna åtgärderna genomfördes med samma anledning. Motsatsen till tidsperioden mellan 
september 2008 och oktober 2009 är uppenbar. Huvudmekanismen, räntekanalen, utnyttjades till 
nästan 100 procent och andra åtgärder fick vidtas för att kunna stimulera och stabilisera ekonomin 
och banksektorn. Inflationsmålet åsidosattes på kort sikt och fokusen låg på ett säkert och stabilt 
betalningssystem. 
 
Även om finanskrisen 2008/09 framstår som den värsta ekonomiska krisen i Sverige och 
euroområdet, hamnade ingen av ekonomierna i likviditetsfällan under en lång period även om några 
parametrar uppvisar risk för en sådan utveckling. Centralbankerna lyckades att skapa positiva 
inflationsförväntningar redan under våren 2009 så att det bara finns tecken för en likviditetsfälla 
under sista kvartalet 2008 och under första kvartalet 2009. 
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Uppsatsens författares tack riktas mot seminariedeltagare och dess givande diskussioner under 
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1 Inledning 

I detta kapitel klargörs syftet samt uppsatsens metod och bakgrund. Dispositionen ger en röd tråd 

genom hela uppsatsen gällande hur arbetet strukturerades. 

 
Finanskrisen år 2008/2009 är ofta huvudämnet i nästan varje nyhetssändning sedan dess utbrott 
efter Lehman Brothers kollaps den 15 september 2008. På G20-möten, IMF, EU:s institutioner och 
regeringsnivå över hela världen analyseras banksektorn, fastighetsmarknaden, derivatmarknaden, 
bankernas kontrollsystem och riskmodeller etc.1 
 
Det omfattar händelser före finanskrisens utbrott i september 2008, men det finns få studier2 om 
varför de ansvariga aktörerna som regeringarna, finansinspektionerna, centralbankerna och 
internationella institutioner och även affärsbankerna agerade som de gjorde under september 2008 - 
oktober 2009.  
 
Finanskrisen har sitt ursprung redan före Lehman Brothers kollaps. Indikatorer på den amerikanska 
fastighetsmarknaden gjorde senast i juli/augusti 2007 synligt att det fanns en fundamental ojämnvikt 
även på finansmarknaden. 3 Världsekonomin fortsatte dock sitt uppsving med en hög tillväxttakt och 
andra positiva fundamentala indikatorer. Efter Bear Stearns kollaps i januari 2008 försämrades 
stämningen på finansmarknaden. Trots dessa tecken var centralbankerna oroliga för överhettningen 
av ekonomin och valde därför så sent som sommarmånaderna 2008 att höja styrräntan ytterligare.  
 
Finanssektorn i hela världen drabbades av nedgången strax efter Lehman Brothers kollaps. Inom en 
vecka föll börskurser på de viktigaste finansplatserna4 och stora mängder kapital försvann. Aktörerna 
på finansmarknaderna, inklusive centralbankerna, var tvungna att agera snabbt för att förmildra 
påverkan av finanssektorn på produktionssektorn. Trots att snabba åtgärder vidtogs, försämrades 
alla indikatorer för den reala ekonomin. BNP-tillväxten blev negativ, konsumtionen minskade kraftigt 
och arbetslösheten ökade för varje månad som gick 5.  
 
Staten är en aktör som kan ingripa med hjälp av finans- och penningpolitiska åtgärder. 
Finansdepartementet kan agera med en expansiv finanspolitik. Centralbanken likaså, med hjälp av 
penningpolitiska instrument kan dem uppnå sina penningpolitiska mål, såvida de är giltiga eller inte 
åsidosätts under en krissituation. Centralbanken styr räntepolitiken och bestämmer som långivare 
penningmängden i ekonomin samt utför öppna marknadsoperationer och erbjuder stående 
faciliteter. Under finanskrisen fanns det fortfarande finjusterande och särskilda transaktioner med en 
utökad löptid av maximalt ett års tid. Dessutom ökade centralbankerna tilldelningskvoten till 100 
procent6.  
 
Redan i slutet av september 2008 började centralbankerna arbeta med en aktiv politik för att bromsa 
ekonomins nedgång7. Även om Riksbanken, den Europeiska centralbanken, ECB, och Federal Reserve, 
FED, med flera bara två månader tidigare noterade tydliga tecken för stigande inflation valde dem 

                                                 
1 http://www.g20.org/Documents/g20_summit_declaration.pdf och 
http://europa.eu/bulletin/en/200904/p138002.htm. 
2 IMF, IMF Annual Report 2009 - Fighting the Global Crisis, 2009; Benjamin J.Keys, 2009; J.Schwartz, 2009. 
3 S&P/Case-Shiller Home Price Indices, se appendix Figur 26. 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,498365,00.html. 
4 Se även Tabell 12: Börskurser 2008/09 (Eurostat). 
5 Se Tabell 10 och Tabell 11. 
6 Penningpolitisk rapport 2008/09 och ECB:s Monthly Bulletin 2008/09. 
7 Riksbank S. , Penningpolitisk rapport 2008:3, 2008; ECB, Monthly Bulletin October 2008, 2008. 
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inför det nya läget att minska styrräntan8. Sedan december 2008 ligger räntenivån i eurozonen och i 
Sverige på en konstant låg nivå men finanskrisen påverkade i alla fall ekonomin mycket vilket ledde 
till den största recessionen på mycket länge.  
 
Jag studerade i Tyskland och i Sverige under 2008 och 2009 och blev därmed direkt påverkad av 
centralbankernas penningpolitik. Ur den synvinkeln observerade jag speciellt Riksbankens 
räntepolitik. Det var varje gång lönsamt att transferera pengar från mitt konto i euro till mitt konto i 
SEK precis efter riksbanksmöten under hösten 2008 och under våren 2009. Jag har bara utgifter i SEK 
och inkomster i EUR. Sedan växelkursen blev mer volatil på grund av finanskrisen, studerade jag flera 
riksbanksmöten och ECB-sammanträden. Växelkursen förändrades först till min fördel från 9,39 
SEK/EUR9 i augusti 2008 till maximal 11,18 SEK/EUR i mars 2009. Sedan minskade växelkursen igen till 
10,31 SEK/EUR i oktober 2009. 
 
Det uppstod ett starkt intresse att försöka förutse penningpolitiken från respektive centralbank. 
Därför var det nödvändigt att ta reda på deras målsättningar. Under samma period var det även lätt 
att observera att några enskilda centralbanker i euroområdet hade olika åsikter om ECB:s politik. Det 
väckte mitt intresse att mer noggrant undersöka vad som påverkade penningpolitiken i en valutazon 
och i en nationell ekonomi under en kris. 
 
Utgångspunkt för problematisering är centralbankernas krispolitik under finanskrisen, och problemet 
med en likviditetsfälla analyseras speciellt då den aktuella nominella räntan nära noll innebär ett 
sådant hot.  
 
Uppsatsen analyserar Riksbankens och ECB:s politik under den nuvarande finanskrisen. Vilka åtgärder 
vidtog dessa banker? Vilka konsekvenser hade dem för respektive ekonomi? Hur relevanta är den 
gängse teorin för att förklara Riksbankens och ECB:s agerande före krisen och under krisen? 
Utvärderingen ska analysera nackdelar och fördelar av varje institutions penningpolitik. 
 
Det är förstås svårt att redan nu utvärdera deras agerande under finanskrisen då den fortfarande 
pågår. Trots allt är det möjligt att jämföra penningpolitiken och dess effekter under 2008/2009 och 
dra några preliminära slutsatser om penningpolitiken under ovanliga omständigheter och även av 
teoriernas relevans. Framförallt ska det tydliggöras vilka begränsningar det finns för en centralbanks 
politik under en kris.  
 
 

1.1 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att analysera Riksbanken och den Europeiska centralbankens agerande 
under stress. För att uppnå syftet ställs följande frågor: 
 

• Över vilka penningpolitiska instrument förfogar Riksbanken respektive ECB och hur definieras 
deras mål? 

• Vilka skillnader finns det mellan Riksbankens respektive ECB:s agerande under pågående 
ekonomisk kris och vad medför deras expansiva penningpolitik? 

• Varför agerade centralbankerna som de gjorde och varför påverkade inte deras kraftiga 
räntesänkningar ekonomin mer framgångsrik? 

                                                 
8 Se Tabell 3: Riksbankens och ECB:s styrränta 2008/09 (Eurostat/Riksbanken). 
9 Se Tabell 13: Växelkursen SEK/EUR 2008/09 (Eurostat) genomsnitt per månad. 
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• Vilka begränsningar finns det för en centralbank under en finanskris jämfört med en vanlig 
recession10? 

• Hamnade Sverige eller euroområdet under finanskrisen 2008/09 i en likviditetsfälla? 
 
 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen reder ut skillnader mellan Sverige och EMU och i synnerhet mellan Riksbanken och ECB, 
men det görs inga bedömningar om ett möjligt svenskt medlemskap i euroområdet. 
 
Dessutom betraktas framför allt tiden mellan september 2008 och september 2009. För att kunna 
jämföra penningpolitik under stress med penningpolitiken under normala omständigheter undersöks 
även perioden mellan januari 2008 till augusti 2008. En finanskris kan ha olika orsaker och utvecklas 
på olika sätt, men fokus i den här uppsatsen ligger på centralbankens agerande.  
 

1.3 Metod 

Uppsatsen använder en implicit metod, där man ha kvar analyser och utvärderingar av teorier som är 
erkända inom ämnesområdet11. Även om metoden till stora delar är implicit redogörs alltid varför en 
metod används i analysen. Arbetssättet använder också en deduktiv metod med hänsyn till den 
allmänna centralbankspolitiken som betraktas under en kris. 
 
I början reds olika penningpolitiska instrument ut genom att använda accepterade definitioner. Det 
var också planerat att genomföra en enkätundersökning. I appendix finns frågeställningarna. Enkäten 
skickades till följande banker: Riksbanken, ECB, Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Deutsche 
Bank, Commerzbank, Deka Bank, DZ Bank och KfW. Tyvärr var svarsfrekvensen på enkäten inte så 
högt som förväntat, endast ett fåtal har svarat på frågorna. Det är anledningen till att enkäten inte 
anses vara representativ och inkluderas därför inte i uppsatsen. 
 
De flesta statistiska data kommer från Eurostat, SCB, Riksbanken och ECB.  
 

 

1.4 Metodkritik 

Kritik mot metoden är att de erkända teoriernas giltighet till största delen visats bara under normala 
ekonomiska omständigheter och att de sällan blivit utsatta för någon sorts stresstest såsom under 
finanskrisen. 
 

                                                 
10 Enligt (IMF, World Economic Outlook october 2008, 2008) kapitel 4, är recessioner värre och längre när 
stress på banksektorn och problem med den finansiella stabiliteten är anledningen för dessa, särskild när krisen 
började med kraftiga prisökningar på fastighetsmarknaden.  
Enligt Bäckström (Finansiella kriser – svenska erfarenheter, Ekonomisk debatt 1998, årg 26, nr 1) uppstår en 
finansiell kris ”…om det finansiella systemet får sådana problem att den asymmetriska informationen leder till at 
systemets förmåga att kanalisera krediter till dem som har de mest produktiva investeringsmöjligheterna 
allvarligt störs eller om hela eller delar av betalningssystemet slås ut”. (Bäckström, 1998). 
11 Rienecker & Jorgensen, 2008. 
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Även utvärderingen av enkäter kan vara problematisk därför att det inte syns till vilken grad 
respondenten blev påverkad av frågeställningen och om respondenten följer egna intressen. 
Slutsatser bör ske med försiktighet och med hänsyn till den korta tiden som har gått, då vissa 
konsekvenser möjligtvis skulle kunna framträda först efter längre tid. 
 
Då nästan alla centralbanker tar hänsyn till tillväxttakten av penningmängden men fattar sina beslut 
enligt realekonomiska indikatorer används inte monetarismens reglering av penningmängden som 
underlag för modellerna. Däremot används den ursprungliga Phillipskurvan, vilken kritiserades av 
monetarister.  

 

1.5 Disposition 

I kapitel 2, Teoretisk referensram, presenteras en referensram för att undersöka syftet utifrån 
etablerade vetenskapliga synsätt. Två modeller presenteras, den s.k. ”3-equation IS-PC-MR modell”12 
där en centralbanks optimeringsproblem formuleras och en bearbetad modell för likviditetsfällan.  
 
En beskrivning av Riksbankens respektive ECB:s funktioner och penningpolitiska mål och instrument 
presenteras i kapitel 3, Empiri. Dessutom ges en uppföljning av händelserna under finanskrisen och 
en beskrivning av ekonomiernas utveckling.  
 
I kapitel 4, Analys, tillämpas den teoretiska ramen för att granska Riksbanken och ECB:s agerande 
under perioden januari 2008 – oktober 2009, med betoning på tiden då finanskrisen pågår, d.v.s. 
september 2008 - oktober 2009.  
 
Avslutningsvis presenteras uppsatsens resultat i kapitel 5, Slutsatser och vidare forskning. I Appendix 
hittas enkäten och ytterligare tabeller och förklaringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                 
12 Carlin & Soskice, 2006. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Inflationsmål 

 
En låg och stabil inflation är idag ett mål som de flesta marknadsekonomier har. 13 Men även en låg 
och stabil arbetslöshet, s.k. naturlig arbetslöshet, anses sedan länge vara ett lämpligt ekonomiskt 
mål. Båda dessa mål återfinns i en modern centralbanks huvuduppgifter. 
 
Ett antagande i de flesta keynesianska modeller, liksom i uppsatsens modell, är att de förutsätter 
inflationströghet. Anledningen till detta är att prisnivån och lönenivån är konstant på kort sikt14. 
 
Frågan ställs varför centralbanker överhuvudtaget strävar mot en låg och icke-volatil inflation. Varför 
vill man undvika höga inflationssiffror? 
 
Svaret är att inflation är kostsamt. Inflation medför så kallade ”shoe-leather costs”15 och ”menu 

costs”16. ”Shoe-leather costs” innebär, att individer är tvungna att gå oftare till banken för att skydda 
sina pengar. ”Menu costs” innebär att individer måste investera mer tid för att investera sina pengar. 
Samtidigt medför hög inflation en skattedistorsion, sedelillusion och inducerar även en högre 
volatilitet av inflationen. En hög volatilitet tvingar alla inblandade att ständigt vara beredda på 
anpassningar. Dessutom medför volatiliteten en välfärdsförlust för hela ekonomin.  
 
Å andra sidan är en noll-inflation inte heller önskvärd. Carlin likställer inflationen17 med “oiling the 

wheels of the labour market
18”. En viss låg inflationsnivå är lönsamt för ekonomin för att kunna 

minska lönekostnader. En minskning av den nominella lönen är ofta inte acceptabelt, därför hjälper 
inflationen till genom att man inte måste höja nominallönen med samma takt som prisnivån ökar. 
Detta innebär en reallön minskning, trots att det finns visst utrymme för ökningar av den nominella 
lönen. Under en kris avviker centralbanker till viss del ifrån inflationsmålet och prioriterar istället ett 
säkert betalningssystem. 
  
Inflationsnivån i OECD-länder19 minskade kontinuerligt under den sista 30-års-perioden. Och fler 
centralbanker använder ett inflationsmål, däribland Sverige, Storbritannien, Israel, Kanada, Nya 
Zeeland och Tjeckien.  
 

2.2 Centralbankens optimeringsproblem 

 
Två av centralbankers huvudmål, förutom att upprätthålla ett fungerande betalningssystem, är: låg 
och stabil inflation och arbetslöshet. En centralbank har olika instrument till förfogande för att uppnå 
dessa mål: penningmängden och styrräntan är de vanligaste. Med hjälp av dem skickar central 

                                                 
13 För en närmare analys av varför en låg och stabil inflation är ett lämpligt mål se Carlin & Soskice, kap 5.  
14 Blanchard & Illing, 2003. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Se kapitel 2.4 för avgränsningar. 
18 Carlin & Soskice, 2006 kapitel 5. 
19 KPI i OECD-länder: 1980 14,8%, 2008 3,7 % (källa: http://stats.oecd.org/Index.aspx ). 
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penningpolitiska impulser med syftet att uppnå de uppsatta målen. Inom makroekonomin finns 
modeller med penningmängden som styrmedel och modeller med reporäntan som styrmedel.20 
 
Den traditionella modellen för penningpolitiken är en 3-ekvation IS-PC-MR modell. IS står för IS 
sambandet, PC för Phillipskurvan och MR för penningpolitisk bana. Modellen sammanfattar de val 
och restriktioner som en centralbank står inför och möter för att uppnå sina mål, det s.k. 
optimeringsproblem.  
 
Centralbankens optimeringsproblem består därför av en förlust funktion som skall minimeras given 
två restriktioner, främst PC sambandet, men även IS-sambandet. Problemets lösning resulterar i en 
penningpolitisk ränteregel. 
 
Förlustfunktionen, L, sammanfattar centralbankens mål men även preferenser. Målen är att 
minimera samtidigt inflationsgapet, d.v.s. differensen mellan faktisk eller prognostiserad inflation, �, 
och inflationsmålet, ��, och produktionsgapet, d.v.s. differensen mellan faktiskt eller prognostisera 
produktion, �, och ��.21 Centralbankens förlustfunktion får då följande utseende: 
 

��� � = 
� − ��² +  �
� − ��� ²  Centralbankens förlustfunktion (2.1) 
 
 
Parametern β visar centralbankens värdering av inflationsavvikelsen mot produktionsavvikelsen. β  
fångar därmed centralbankens preferenser.22 Detta även visas grafiskt: 
 
 

 
 
Figur 1: Centralbankens preferensparameter β23                  
 
 
Figur 1 visar, givet ��, en central banks preferenser. Figur (a) visar en centralbank som viktar 
produktion/arbetslöshet och inflation lika mycket, d.v.s. β = 1. Figur (b) visar en centralbank som 
prioriterar inflationsmålet på bekostnad av produktion, β > 1, och Figur (c) de motsatta förhållanden, 
β < 1.  
 
Det senare fallet fångar de val som en centralbank brukar står inför då ekonomin är drabbad av en 
finanskris: vill minska produktionsgapet och kan acceptera en högre inflation: Den marginella 
betydelsen av en positiv förändring i produktionen är viktigare än en mer eller mindre marginell 
ökning av inflationen. 

                                                 
20 Carlin & Soskice, 2006, Sid 138. 
21 Ibid, Sid.142. 
22 Ibid, Sid.142. 
23 Ibid. 
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Centralbankens förlustfunktion möter restriktionen PC24. PC visar sambandet mellan inflationstakt 
och produktionsnivå. Sambandet speglar sambandet mellan nominell löne- respektive prisutveckling 
för olika arbetsmarknadslägen. T.ex. vid ��  finns en sysselsättningsnivå som, givet den totala 
arbetskraften, motsvarar en viss arbetslöshet, s.k. naturlig arbetslöshet. Vidare, lönerna i en ekonomi 
antas öka med förra periodens inflation plus arbetsmarknadsläget, alltså differensen mellan den 
faktiska arbetslösheten och naturlig arbetslöshet. 25  PC sambandet kan skrivas på följande sätt: 
 
 

� = ��� + �
� − ��                                       Phillipskurvan (2.2) 
 
 
Parametern � visar hur kraftigt produktionen måste minska för att kunna reducera inflationen med 
en enhet, med andra ord hur arbetsmarknadsläget påverkar löne- och prisutvecklingen. 
Centralbanken måste alltid göra en avvägning mellan inflation och produktion: Ju lägre inflationen 
ska vara, desto högre kommer arbetslösheten att vara. Centralbanken kan endast kontrollera 
inflationen indirekt genom produktionsgapet.26 
 
Centralbankens förlustfunktion (2.1) och Phillipskurva (2.2) sammanfattar optimeringsproblemet. Det 
finns ytterligare en restriktion som centralbanken möter, nämligen IS-sambandet: 
 
 

 
� − �� = −�
�� − ���                            IS - sambandet (2.3) 

 
 
��  står för stabiliserande ränta, d.v.s. den ränta som motsvarar ��  och �� . Den faktiska eller 
prognostiserade räntan är r. Parametern a mäter den aggregerade efterfrågans räntekänslighet, IS 
kurvans lutning.27 Bakom IS antas finnas en välbekant investeringsfunktion med bl.a. ränta som 
förklaringsvariabel.  
 
Nu kan vi lösa optimeringsproblemet. Först MR-ekvationen. Utgå från förlustfunktion (2.1) och 
Phillipskurva (2.2). Skriv om (2.1) med hjälp av (2.2) och minimera L med avseende på y. Man 
använder sig av ekvationen (2.2), � =  ��� + � − ��, för att kunna substituera föregående periods 

inflation ���  i derivatan 
 

 ! [
� − ���# + �$
� − ���#] = 0 . Man får MR ekvationen eller 

penningpolitisk bana (2.4):28  
 


� − �� = −��
� − ���               Penningpolitisk bana (2.4) 

 
 
Nu kan en penningpolitisk ränteregel härledas. Med hänsyn taget till tidsfördröjelser utgå från  
 
 

�� = �� + �
�� − �� 
 


�� − �� = −�
�� − ��� 
 

                                                 
24 Carlin & Soskice, 2006. 
25 Se Carlin & Soskice kap. 3 och 5 för en ingående analys av kopplingarna mellan PC och arbetsmarknaden. 
26 Carlin & Soskice, 2006, Sid.144. 
27 Ibid.Sid.149. 
28 Ibid. Sid.145-148.  
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�� − �� = − �
�� 
�� − �� 

 
 
Utifrån denna modell och genom att substituera härled en enklare regel för räntepolitik:29 
 

    
�� − �� = �

�'�( �
��)


�� − ���                                                                        Ränteregeln (2.5) 

 
 
Ränteregeln visar den inverkan preferensparametern har på hur stark en förändring av styrräntan 
räntan kan påverka inflationsgapet.  
 
Centralbankerna är, som nämns tidigare, vanligtvis inte bara intresserad av att hålla inflationen nära 
inflationsmålet utan också av att uppnå produktionsmålet. Detta leder till en modifierad och mer 
fullständig ränteregeln, i den så kallade Taylors form30:  
 

     
�� − �� = �

�
�( �
���

[
�� − ��� + � 
�� − ��]                                                                    Taylorregeln (2.6) 

 
 
Sammanfattningsvis, parametrarna *, � och $ visar, givna målen �� och ��, den styrka med vilka 
penningpolitiska beslut, läs förändringar i styrräntan, påverka inflations- och produktionsgapet.31 
 
Modellen kan sammanfattas grafiskt: 
 

  
 
Figur 2: Centralbankens optimeringsproblem med olika preferenser32 
 
Figur 2 visar centralbankens olika preferenser, d.v.s. olika värde på $, vid olika PC-kurvans lutning, 
d.v.s. olika värde på �. Resultaten blir olika penningpolitiska banor, MR. Helst vill centralbanken att 
ekonomin befinner sig i punkt (�� , ���. Om t.ex. inflationen är högre än ��, kan centralbanken guida 
ekonomin på en bana ner till vänster med, till att börja med, en högre arbetslöshet. Sedan uppnås, 

                                                 
29 Carlin & Soskice, 2006, Sid152. 
30 Taylor, 1993. 
31 Carlin & Soskice, 2006, Sid.146. 
32 Ibid. 
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efter viss tid, den önskade jämvikten (�� , ��� igen, hela tiden åtföljs av en ständigt anpassad 
styrränta enligt centralbankens penningpolitisk bana, MR.  
 
Centralbankens preferenser påverkar därmed ekvationssystemet på olika sätt. Parametern α 
(Phillipskurvans lutning, som visar hur kraftigt produktionen måste minska för att kunna reducera 
inflationen med en enhet) och parametern β (centralbankens preferenser, avvägning mellan 
inflations- och produktionsgapet) återger hur känsligt centralbankens räntenivå är. Parametern a 
(räntans sensitivitet åt aggregerad efterfrågan; IS kurvans lutning) uttrycker hur kraftigt 
produktionsnivån minskar när räntenivån blir högre (och därmed minskar inflationsnivån).33 
 
Även om man i modellen antar att centralbanken kan anpassa räntenivån strax efter inflationen eller 
då produktionsnivån förändrades, uppstår en fördröjning för räntepolitiken. Nuvarande räntan r0 
påverkar y1 först i nästa period. Nästa antagande är att prisanpassningen i ekonomin är tidsintensiv. 
Därmed påverkar y1 inflationen π2 en ytterligare period senare. Sammanfattningsvis måste man ta 
hänsyn till en dubbel tidsfördröjning: r0 påverkar y1 som påverkar π2 , som figuren nedan beskriver: 34 
 

 
 
 
Då hänsyn till tidsfördröjningen tas måste tidigare ekvationerna förändras:  
 
 

��� � = 
�� − ��² +  �
�, − ��� ² 

 
�� = �� + �
�� − �� 

 
�� − � = −�
�� − ��� 

 

�, − �� = − �
�� 
�� − �� 

 
 
Problem för centralbankerna uppstår när deras mål starkt avviker ifrån ekonomins naturliga jämvikt. 
Om produktionsmålet yT är mycket större än ye kommer inflationens avvikelse från inflationsmålet 
vara stor. Det kallas Inflations bias (2.7): 35 
 
 

� = ��� = �� + 
�����
��     Inflations bias (2.7) 

      
 
Inflationen reagerar med en fördröjning på tidigare förändringar av produktionsgapet. 
 
Sett utifrån en mer psykologisk synvinkel är centralbankens trovärdighet avgörande i 
penningpolitiken, en fråga som ska redogöras för i avsnittet (2.3.1) om likviditetsfällan.  

                                                 
33 Carlin & Soskice, 2006 Sid.149. 
34 Ibid, Sid.154. 
35 Ibid. 
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Trovärdigheten kan uppnås genom en tydlig och öppen kommunikationspolitik av centralbanken. 
Den är inkluderad i centralbankens strategi med olika kommunikationskanaler. Kommunikation av 
penningpolitiska beslut måste förmedlas effektiv och agerande borde vara öppen och transparent 
och centralbankmålet ska förankras i allmänhetens beslutfattning. 
 
 
 

2.3 Anpassad modell – Centralbank och betalnings- 

system under stress 

2.3.1 Likviditetsfälla 

 
Under en finansiell kris kan det traditionella styrmedlet, styrräntan, bli overksamt. Speciellt när 
styrräntan redan är nära noll, vilket är fallet under den aktuella krisen. I detta fall minskar inverkan av 
styrräntan som penningpolitiska styrmedel. Fenomenet beskrivs av den s.k. likviditetsfällan.36 
 
Jämvikten på penningmarknaden bestäms av penningutbud och penningefterfrågan. För varje 
penningmängd finns endast en jämvikts räntenivå, givet prisnivå P och produktion Y. Centralbanken 
genomför öppna marknadsoperationer i form av att köpa respektive sälja obligationer. MS-kurvan 
skjuts åt höger (köp av obligationer) och räntenivån minskar då penningefterfrågan bara ökar när 
räntan är lägre. I figur 4 visas specialfallet där penningbudet -�

. /⁄  korsar penningefterfrågan  -1 /⁄   
på x-axeln, vilket innebär att 2� är lika med noll.37 
  

-0
3

/  -1
3

/  i 

20 

21 

-5

/  

- /⁄   
Figur 3: Penningmarknadens jämvikt 
 
I nästa steg kombineras penningutbudet med IS-kurvan, s.k. IS/LM modell. Om LM-kurvan är delvis 
horisontal, är räntornas sensitivitet mot penningmängden marginell och därmed blir de ovan nämnda 
åtgärderna verkningslösa. En större monetär bas framkallar ingen förändring av prisnivån38. LM-
kurvan skjuts bara till höger, men räntan stannar på en konstant nivå. Individernas förväntningar 

                                                 
36 Carlin & Soskice, 2006. 
37 Ibid. 
38 Svensson, Escaping from a Liquidity Trap and Deflation: The Foolproof Way and Others, 2003 Sid. 147. 
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utgår ifrån att räntan inte kan minska ytterligare. I så fall kan heller inte en lägre prisnivå stimulera 
ekonomin.  
 
Förväntningar är att framtidens ränta bara kan vara högre än idag. Centralbanken har redan minskat 
styrräntan till en mycket låg nivå. Även om centralbanken köper obligationer minskar inte räntans 
nivå. Individer förväntar sig också att obligationspriser minskar i framtiden. De är indifferenta mellan 
att hålla obligationer eller pengar.39  
 
Ytterligare likvididet kan inte förändra jämvikten på marknaden och centralbankens penningpolitik är 
utan verkan. Ekonomin har landat i likviditetsfällan. Detta visas i följande figur. LM-kurvans lutning 
blir flackare ju lägre räntan är. Till slut är lutningen noll. 
 

 
Figur 4: Likviditetsfälla 40 
 
Penningpolitiken behöver inte vara verkningslös när ekonomin har hamnat i en likviditetsfälla. Om 
centralbanken kan stoppa den självuppfyllande deflationsspiralen och skapa positiva 
inflationsförväntningar, finns det en utgångspunkt för penningpolitiken. Då den reala räntan är 
� = 2 −  �, kan den reala räntan blir även negativ när det finns positiva inflationsförväntningar och 
därmed stimulerar ekonomin. 
 
Som redan förklarat har psykologiska effekter en stor betydelse när likviditetsfällan uppstår. 
Trovärdigheten för centralbanken är enormt viktigt, speciellt i en krissituation. Centralbanken måste 
förankra högre inflationsförväntningar. Då den nominella räntan redan är nära noll, kan bara en lägre 
realränta stimulera ekonomin. Det målet kan uppnås med höga inflationsförväntningar. När den 
nominella räntan är noll och inflationen är positiv, blir den reala räntan negativ och utgör ett 
incitament för investeringarna att öka. En expansion av penningmängden och en låg ränta även för 
viss tid när recessionen och deflationen redan har försvunnit41 är förutsättning för att kunna föra 
ekonomin ut ur likviditetsfällan. Därefter återkommer centralbanken till den vanliga målsättningen 
och dämpar inflationsökningar genom en ökande styrränta. 
  
 
 
 

                                                 
39 Carlin & Soskice, 2006. 
40 Ibid. 
41 Svensson, Escaping from a Liquidity Trap and Deflation: The Foolproof Way and Others, 2003; Krugman, It´s 
Baaack! Japan´s Slump and the Return of the Liquidity Trap, 1998. 
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2.3.2 Stabilisering av betalningssystemet 

 
Under en finanskris står centralbankerna under stress och deras preferenser förändras på kort sikt. 
Inflationsmålet och prisstabiliteten ska uppnås på lång sikt, men först måste den reala ekonomin 
stabiliseras. Till skillnad från andra chocker måste framförallt betalningssystemen stödjas under en 
finanskris.  
 
En välkänd teori angående centralbankerna som “lender of last resort” är Bagehot´s (1873)42 arbete. 
Enligt honom ska centralbankens exceptionella utlåningar bara ske till solventa affärsbanker och mot 
godkända säkerhetsåtgärder, det måste finnas en straffränta och centralbankerna borde förtydliga 
att de lånar likviditet utan begränsning till de bankerna som uppfyller dessa krav.  
 
Frågan är om centralbankerna under den aktuella krisen kan skilja mellan solventa banker som 
behöver likviditet och banker som behöver likviditet och inte är solventa. En metod är att uppskatta 
en parameter för varje bank som beskriver hur starkt utsatta de är för makroekonomiska chocker. I 
parameterns beräkning ingår bankens ställning på marknaden, dess riskpositioner och andra 
balanssiffror (t.ex. inte helt lika med Basel II).  Centralbanken ska ställa upp som ”lender of last 

resort” för de bankerna som uppvisar ett litet parametervärde och därmed en liten risk för att bli 
drabbad av makroekonomiska chocker.43  
 
En annan modell som beskriver hur centralbankerna kan tillföra likvididet till marknaden när det 
finns en likviditetsbrist är modellen av Jean-Charles Rochet och Xavier Vives44. Modellen utgår ifrån 
”Bryan-Diamond-Dybvig” arbete 45 . Om likviditetspremium på finansmarknaden är hög, kan 
centralbankerna minska det med öppna marknadsoperationer. En annan möjlighet skulle vara det 
s.k. ”discount window”, där centralbankerna lånar ut med låg ränta till banker med 
likviditetsproblem. Problem som uppstår med ”discount window” sammanfaller med moral hazard. 
En bank som söker denna likvididet blir stigmatiserad på marknaden, då de framträder som en bank 
med likviditetsproblem. 46 
 
Modellens begränsning är att den förutsätter en väldigt kort tidshorisont på en till två dagar och att 
det finns mångfaldiga jämvikter. Öppna marknadsoperationer ska höja likviditetsproportionen och 
därmed minskar risken för koordinationsbrister. För att undvika brister på marknaden kan 
centralbanken minska utlåningsräntan ”r” för de öppna marknadsoperationerna. Affärsbankerna bör 
låna precis den likviditet de behöver (D). Bankernas avskrivningar av värdelösa investeringar ”RI” 
måste vara små i relation till insättningarna ”D” som banken förfogar över.  När räntan för de öppna 
marknadsoperationerna är låg, kan banken lättare höja sin likviditetsproportion ”m” och även 
finansiera uttagna pengar. Åtgärden ska förhindra en kedjereaktion, ett s.k. ”bank run”, där alla tar ut 
sina pengar från banken på grund av likviditetsproblem i första hand och en självuppfyllande 
förtroendekris i andra hand. 
 
 

67
8 < 
� − :� + 
� + ��
: − ;�                   Öppna marknadsoperationer (2.8) 

 
 
 

                                                 
42 Bagehot (1873) “Lombard Street”. 
43 ”Coordination Failures and the Lender of Last Resort: Was Bagehot Right After All?” Rochet, 2008. 
44 Ibid. 
45 Se Diamond, Dybvig (1983). 
46 Rochet, 2008. 
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m Likviditetsproportion, < = - 5=  

M Likvida medel 
RI Avskrivning av riskfulla investeringar 
D Insättning 
x Andel uttagna pengar 
r  Utlåningsränta 
λ Riskpremium  
Tabell 1: Variabeldefinition  
 

2.3.3 Svenssons modell 

 
Tidigare var likviditetsfällan bara ett teoretiskt fenomen. Men sedan Japan blev drabbad av en 
deflationsspiral är ämnet mycket aktuellt. Det finns många modeller av kända ekonomer som 
Krugman47, Svensson48, Bernanke49 och Woodford50. Denna uppsats använder Svenssons och Jeannes 
modell51 och Svenssons ”Foolproof Way52”. 
 
När den nominella räntan är låg, finns det inget spelrum för penningpolitiken. Det beskriver Svensson 
som ”zero lower bound for interest rates”53. När ekonomin fastnar i en likviditetsfälla, uppstår en 
självuppfyllande deflationsspiral. I den deflationsspiralen ökar först arbetslösheten. Som följd 
minskar nominallönen på grund av ett högre utbud på arbetskraft. Då inflationen krymper och blir 
negativ kan den reala lönen eventuellt öka ändå (bara om deflationen kompenserar minskningen av 
den nominella lönen). Varemot arbetslösheten och fallande prisförväntningar är anledningen att 
efterfrågan minskar ytterligare. Slutligen fortsätter deflationen att öka vilket innebär en ökning av 
den reala räntan och förhindrar en stimulering av ekonomin. 
 
Svensson föreslår ett explicit positivt symmetriskt inflationsmål för centralbankerna för att även ta 
tillräcklig hänsyn till deflationen. Inflationsmålet borde omfatta en toleransintervall på plus/minus 
några procentenheter. Dessutom är psykologi viktigt för att kunna leda ekonomin på en ny bana. 
Centralbanken borde i enlighet med modellen agera på följande sätt: Det sätts ett positivt 
inflationsmål, samtidigt expanderas penningmängden genom öppna marknadsoperationer, 
räntenivån minskas långsiktigt och det aviseras att den nominella räntan också i framtiden stannar på 
den låga nivån. Centralbanken ska också främja en depreciering av valutan och penningpolitiken 
måste vara kombinerad med en förenlig expansiv finanspolitik från regeringens sida.  
 
Svenssons och Jeannes modell bygger på en restriktion för centralbankens balans. Deras arbete visar, 
att andra strategier liksom en depreciering kombinerad med en expansiv penningpolitik inte har den 
trovärdigheten som krävs för att kunna öka styrkan i centralbankens agerande och därmed få 
möjligheten att kunna fly ut ur likviditetsfällan. 

                                                 
47 Krugman, Thinking About the Liquidity Trap, 2000; Krugman, It´s Baaack! Japan´s Slump and the Return of 
the Liquidity Trap, 1998. 
48 Svensson, Escaping from a Liquidity Trap and Deflation: The Foolproof Way and Others, 2003; Svensson & 
Jeanne, Credible Commitment to Optimal Escape from a Liquidity Trap - The Role of the Balance Sheet of an 
Independent Central Bank, 2007; Svenssons, 2004. 
49 Bernanke, Deflation: Making Sure "It" Doesn´t Happen Here, 2002; Bernanke, Japanese Monetary Policy: A 
Case of Self-Induced Paralysis?, 2000; Bernanke, Some Thoughts on Monetary Policy in Japan, 2003. 
50 Woodford & Eggertsson, 2003, 2004. 
51 Svensson & Jeanne, Credible Commitment to Optimal Escape from a Liquidity Trap - The Role of the Balance 
Sheet of an Independent Central Bank, 2007. 
52 Svensson, Escaping from a Liquidity Trap and Deflation: The Foolproof Way and Others, 2003. 
53 Ibid. 
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Om centralbanken minimerar förlusten varje period enligt den givna distinkta förlustfunktionen, är 
politiken för period 1, vilken offentligtgjordes i period 0, inte längre trovärdig. Då en ny minimering 
av förlusten i period 1 skulle stå i motsats till de tidigare besluten. Centralbanken vill minimera 
förlusten och ska minska inflationsgapet i period 1, även om det bryter mot de skapade 
förväntningarna av en större depreciering och en penningmängdökning i period 0 (som skulle 
innebära ett större inflationsgap i period 1 än vad centralbanken skulle kunna uppnå med en annan 
penningpolitik). 
 
Den största skillnaden från modellen i kapitel 2.2 är centralbankens balans som är inkluderad i 
Svenssons modell. Därmed förändras centralbankens preferenser på det sättet att en förlust kan 
undvikas då den leder till negativa effekter. Därför introduceras följande restriktion för 
centralbankens balans:54 
 

>? + @?6? = A? − A?�� + @?�∗6?��                             Budgetrestriktion  (2.9) 
 
Där variabeln S står för växelkursen, R står för utländska obligationer vilka centralbanken äger, M är 
penningmängden och centralbanken betalar utdelning Z till regeringen. 
 
 

G? =  @?6? − A?                                                  Centralbankens kapital (2.10) 
 
Där H står för centralbankens kapital. 
 
 

G? ≥ GJ                                           Minimum för centralbankens kapital  (2.11) 
 
HK  är minimum av centralbankens kapital. 
 
 
Växelkurs i nästa period: 

@, ≥ A�(GJ
�∗6�

                                                           Växelkurs i nästa period (2.12) 

 
 
Där räntan av utländska obligationen är r∗ och både γ och η är termer som adderas som produkt i 
centralbankens förlustfunktion och som står för en potentiell förlust. En förlust minskar 
centralbankens balans och reducerar centralbankens nytta. Därför ska också termen ηOγ minimeras i 
centralbankens förlustfunktion PQ.  
 
Centralbankens balans är bara större än den nedre gränsen HK  om värdet av den utländska valutan 3#  
är tillräcklig hög då centralbankens tillgångar är i den utländska valutan och skulderna i den egna 
valutan.   
 
Nu måste centralbanken pressa den nominella räntan till noll och distribuera en utdelning till 
regeringen så att kapitalstocken är tillräckligt låg under period 1. Utdelningen ska tvinga 
centralbanken att minska kapitalstocken redan i period 0 för att trovärdigt kunna kommunicera en 
ytterligare depreciering till växelkursen S2 i period 1.  
 

                                                 
54 Svensson & Jeanne, Credible Commitment to Optimal Escape from a Liquidity Trap - The Role of the Balance 
Sheet of an Independent Central Bank, 2007. 
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Sedan är centralbanken i nästa period tvungen att depreciera valutan så att inflationen ökar som 
aviserat. Att depreciera valutan ändå kraftigare ska inte hända, då centralbanken fortfarande 
minimerar inflationsgapet med hänsyn till balansrestriktionen. Med hjälp till restriktionen kan 
centralbanken trovärdigt implementera ”exit-strategin” och ekonomin kan finna en väg ut ur 
likviditetsfällan. 
 
 

2.4 Modellkritik 

Om man analyserar teorin om likviditetsfällan uppenbarar sig vissa svagheter. I praktiken försöker 
Japan sedan många år komma ut ur likviditetsfällan, men nästan alla åtgärder som teorin föreslår är 
mer eller mindre overksamma, och en balansrestriktion finns inte heller i praktiken. Men för att 
kunna undersöka modellen under reala förutsättningar skulle det krävas att likviditetsfällan inte bara 
uppträder så sällan som den gör, det ska självklart undvikas med alla medel av både centralbankerna 
och regeringarna.  
 
Även angående teorin om finansiell stabilitet finns det vissa brister i praktiken. Som förklarat är det 
mycket svårt att skilja mellan solventa och insolventa banker med likviditetsbehov under en kris. 
Samtidigt spelar moral hazard en ännu viktigare roll liksom ”to big to fail”.55 
 
Den centrala modellen om centralbankernas penningpolitik är mer underbyggd. Även 
om ”Taylorregel” är en förenklad regel och de flesta centralbankerna påstår att de inte följer någon 
sort ”Taylorregeln”.56 Medan en ränteregel med anpassade parametervärde visades att vara lämplig. 
 
Utgångspunkt är giltighet av en anpassad Phillipskurva. Kritiken framförs av bland annat Milton 
Friedman57 som bara ser ett temporärt samband mellan inflationen och arbetslösheten, men inget 
permanent samband. Friedman härledar sambandet utifrån ökande inflationssiffror och inte utifrån 
inflationens existens som Phillips gör.  
 
I strid mot det nämnda sambandet mellan den förväntade inflationen och räntan i en likviditetsfälla i 
kapitel 2.3.1 står ”Fisher-effekten”58. Det förväntas ränteökningar när den förväntade inflationen 
stiger. Enligt Mishkin59 finns det inte någon Fisher-effekt på kort sikt, medan en inverkan av Fisher 
effekten uppstår på lång sikt. När räntan är på en hög nivå under en lång period, ökar också 
inflationen.  
 
 

2.5 Vidare forskning 

George Cooper ifrågasätter 60  en fundamental förutsättning för nästan alla teorier, nämligen 
hypotesen av effektiva marknader och att tillgångspriser alltid har det korrekta priset. Samtliga 
teorier måste i sådana fall förändras, framförallt riskmanagement.  
 

                                                 
55 Rochet, 2008. 
56 Sauer & Sturm, 2003, Svensson, What Is Wrong with Taylor Rules? Using Judgment in Monetary Policy 
trough Targeting Rules, 2003. 
57 Friedman, 1968. 
58 ∆i = ∆π, (1 + i) = (1 + r) (1 + π) enligt ”http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/fisher1.htm”. 
59 Mishkin, 1992. 
60 Cooper, 2008. 
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Coopers kritik riktar sig också mot centralbankernas politik. Han betecknar inflationen som ”get out 
of jail free card” och delar William McChesney Martins (“The job of the Federal Reserve is to take 

away the punchbowl just when the party gets going.”61) åsikt om centralbankens uppgift och hävdar 
att de agerade fel under de sista perioderna.  
 
I undersökningen om vilket penningpolitiskt mål som är bäst för en centralbank, utredde Svensson 
med Rudebusch62 att penningmängdsmål är ineffektivt utsatt för inflations- och produktionsgapet 
och ett flexibelt inflationsmål är effektivare än ett fast inflationsmål. I sådana fall är Riksbankens 
inflationsmål med en inflationskorridor enligt Svensson en väldigt bra lösning som centralbanksmål. 
Ett BNP-tillväxtsmål skulle även det ha mindre positiva effekter än ett penningmängdsmål. Svenssons 
kritik riktade sig mot ECB, då ECB använder penningmängdsökning som en indikator. Men den är 
enbart en faktor inom dessa två pelare 63  och målet blev även preciserat år 2003 64 . Ett 
penningmängdsmål skulle innebära större variationer av både inflationen och produktionen samt en 
mindre korrelation mellan räntan och förväntad inflation. Såsom Rudebusch och Svensson visade och 
vad som är allmänt accepterat, är Taylorregeln teoretiskt den optimala funktionen för en 
centralbank. 
 
Även om penningpolitiken nu under finanskrisen snarare ser maktlös ut angående penningpolitiska 
styrmedel hävdar bland annat Gert Peersman65 att den penningpolitiska inflytelsen är större i en 
krissituation än i en ekonomisk boomperiod. Han visar även i sin forskning att ekonomier med större 
andel av kortfristiga skulder blir hårdare drabbade av en förändrade politiken under en recession.  
 
Rörande det optimala penningpolitiska målet finns det några kända studier, bland annat från 
Svensson (1999) 66 . Det görs skillnad mellan några varianter av inflationsmålspolitik och 
prisstabilitetspolitik. Svensson visade att prisstabilitetsmålet innebär en lägre inflationsvariabilitet 
och inflationens bias är eliminerad genom en prisnivå bias. Dessutom resulterar prisstabilitetsmålet i 
en mindre lågfrekvent prisnivåsvariabilitet samt i en mindre högfrekvent inflationsvariabilitet. 
 
I forskningen under de sista åren är Taylorregeln ett ämne, som några forskare har skrivit studier 
inom. Gerlach-Kristen (2003)67 analyserade Taylorregels giltighet i euroområdet. Modellen omfattar 
faktum att data är icke-stationär och autokorrelerat. Resultaten var att penningpolitiken är 
framåtblickande i eurozonen i stället för bakåtblickande som i traditionella modeller.  
 
Sauer och Sturm (2003)68 bestämde Taylorregels parametervärde för euroområdet och resonerar 
kring om vikten som ECB har lagt på inflationen är för hög. Peersman och Semts (1999)69 föreslår 
också en högre vikt på produktionsgapet i Taylorregeln och en modifierad formel.  
 
Som exempel används 90-talets kris (Se kapitel 7.2 i appendixet) i Sverige varifrån man möjligtvis kan 
dra paralleller till nuvarande finanskris. Ett liknande exempel finns inte i euroområdet sedan 
införandet av euro 1999, men några svaga paralleller till IT-krisen 2001 uppmärksammas.70 

                                                 
61 William McChesney Martin (“How to Avoid Recession? Let the Fed Work” - New York Times). 
http://www.nytimes.com/2007/12/23/business/23view.html?ex=1356066000&en=3337604c8708710a&ei=5090
&partner=rssuserland&emc=rss. 
62 Svensson & Rudebusch, Eurosystem monetary targeting: Lessons from U.S. data, 2002. 
63 Se kapitel 3.1.3. 
64 Se även kapitel 3.1.2. 
65 Peersman, The Industry Effects of Monetary Policy in The Euro Area, 2005. 
66 Svensson, Price-Level Targeting versus Inflation Targeting - A Free Lunch?, 1999. 
67 Gerlach-Kristen, 2003. 
68 Sauer & Sturm, 2003. 
69 Peersman & Semts, The Taylor Rule - A Useful Monetary Policy Benchmark for the Euro Area?, 1999. 
70 Se även Kapitel 7.2. 
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3 Empiri 

3.1 Riksbankens respektive ECB:s funktion 

3.1.1 Mål 
ECB:s huvudmål är att upprätthålla prisstabilitet i enlighet med artikel 105 i ECB-fördraget. Ett 
underordnat mål är, ”utan att åsidosätta detta mål (prisstabilitet)”, ”stödja den allmänna ekonomiska 
politiken inom gemenskapen i syfte att bidra till att förverkliga gemenskapens mål”. Dessa omfattar 
”en hög nivå i fråga om sysselsättning” och ”en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt”.71 Huvudmålet för 
prisstabilitet är 2 % per år, enligt Harmoniserad Konsumentprisindex, HIKP. Därutöver främjar ECB ett 
väl fungerande betalningssystem och har ansvar för utgivning av eurosedlar. 
Efter 90-talets kris på fastighetsmarknad övergav Sveriges Riksbank den fasta växelkurspolitiken (19 
november 1992). Riksbanken fastslog även en ny målsättning, offentliggjord den 15e januari 1993 
genom ett pressmeddelande, att uppnå inflationsmålet.72 Målet är formulerat med hänsyn till både 
inflations- och den realekonomiska utvecklingen, även om huvudmålet är att upprätthålla ett fast 
penningvärde. Det uttrycks genom ett inflationsmål på 2 % och en toleransintervall på ± 1 
procentenhet. Underlag för inflationsmättning är Konsumentprisindexet, KPI.73 År 1999 trädde en 
uppdaterad riksbankslag i kraft: ”att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende utan att 
åsidosätta prisstabilitetsmålet, därutöver ska målen för den allmänna ekonomiska politiken 
stödjas”74. 
 
Med hjälp av penningpolitiken vill centralbankerna uppnå gynnsamma förutsättningar för ekonomins 
utveckling på lång sikt. De vill förankra inflationsförväntningar och agera med öppenhet och strategin 
skall vara transparent. De vill skapa självdisciplin hos beslutfattarna och ge vägledning till 
marknaderna. I hela världen75 följer omkring 20 centralbanker en penningpolitik med inflationsmål. 
Inflationsmålets trovärdighet är större när regeringen medverkar men samtidig innebär det ett hot 
då centralbanken borde vara helt oberoende av regeringen.76 
 
Organisation 
Organisationen ECB består av ett beslutande organ, s.k. ECB-rådet, och ett exekutivt organ, s.k. ECB:s 
direktion. De viktigaste besluten tas av ECB-rådet och rådet har regelbundna sammanträden för att 
bestämma penningpolitiken i valutazonen. Direktionen genomför penningpolitiska beslut och är 
ansvarig för den dagliga verksamheten. Då inte alla EU-medlemsstater är medlemmar i eurozonen 
finns det även ett allmänt råd inom ECB, där alla EU medlemstater är representerade. Direktionens 
medlemmar blir valda av EMU:s regeringschefer och i ECB-rådet finns förutom direktionens 
medlemmar också cheferna av de nationella centralbankerna representerade.77 
 
Sveriges Riksbank har 11 fullmäktige ledarmöte och leds av Riksbankens direktion. Riksbankens 
uppdragsgivare är riksdagen. Men även om myndigheten understår Riksdagen, får ingen annan 
myndighet bestämma hur Riksbanken skall besluta i frågor som rör penningpolitik. Beslut om 

                                                 
71 ECB, Eurosystement - Europeiska Centralbanksystemet, 2009. 
72 Riksbank S. , Penningpolitik i Sverige 2008, 2008. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Det finns omkring 170 centralbanker i hela världen. 
76 Att följa inflationsutvecklingen och att försöka påverka den är inte lätt, då inflationen även påverkas av 
faktorer som ligger utanför centralbankens kontroll (t.ex. internationella obalanser, säkerhetspolitiska händelser, 
etc.). 
77 ECB, Eurosystement - Europeiska Centralbanksystemet, 2009. 
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reporäntan fattas av Riksbankens direktion, beslutfattningen sker genom majoritetsbeslut.78 Sedan 
2008 fattas sex gånger per år beslut om reporäntan som redogörs genom penningpolitiska rapporter 
respektive penningpolitiska uppföljningar.79  
 
 
Autonoma 
Under 90-talet grundades autonoma centralbanker, d.v.s. det politiska systemet, t.ex. Riksdagen gav 
centralbanker uppgiften att verka för bl.a. prisstabilitet. Centralbankerna fick fria händer, autonomi 
eller själständighet som också kallas, för att utforma en penningpolitik med detta huvudmål. Detta 
gav penningpolitiken trovärdighet. Detta uttrycks genom att ECB inte får ta emot instruktioner. 
Dessutom är valperioden i ECB:s institutioner relativt lång och dess president får inte bli omvald. 
Riksbanken är också helt autonom av andra myndigheter. Autonomin ökade efter ratificeringen av 
EU-fördragen, då detta kräver en självständig centralbank.80 
 
Banktillsyn 
Myndigheterna i varje euroland är ansvarig för banktillsyn och finansiell stabilitet i eurozonen och det 
finns inte någon gemensam institution motsvarande den svenska Finansinspektionen. ECB bör bara 
”bidra till att de behöriga myndigheterna smidigt kan genomföra sin politik när det gäller tillsyn över 
kreditinstitut och andra finansinstitut och det finansiella systemets stabilitet”81. ECB bedömer den 
finansiella stabiliteten, att ha en översyn på finansinstitutionen och främja samarbete i vissa delar.82 
 
 

3.1.2 Penningpolitiska instrument 
 
Riksbanken och ECB påverkar ränteutvecklingen med hjälp av följande instrument:83 
 
Öppna marknadsoperationer: Det är refinansieringstransaktioner med veckovis löptid, långfristiga 
transaktioner med tre månaders löptid och vid behov finjusterande och strukturella transaktioner 
genom direkta köp/försäljning av skuldcertifikat. Centralbanken erbjuder den s.k. reporäntan vilken 
banker får för inlåningar eller betalar för utlåningar.  
 
Stående faciliteter: Utlånings- och inlåningsfaciliteter över natten.84 Dagslåneräntan bestämmer 
priset för kortfristiga likviditetsunderskott respektive överskott. Affärsbanker kan placera eller låna 
pengar hos Riskbanken över natten. Det sker till s.k. ”golvet” och ”taket” i räntekorridoren 
(reporäntan ±0,5 %).85 Till dagslåneräntan lånar affärsbanker ut pengar till varandra.86 
 
Kassakrav: Kassakrav för affärsbankerna hos nationell centralbank. 

 

                                                 
78 Riksbankens hemsida. 
79 Söderström, 2008. 
80 ECB, Eurosystement - Europeiska Centralbanksystemet, 2009. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 ECB, Genomförande av Penningpolitiken i Euroområdet - Allmän Dokumentation av Eurosystemets 
Penningpolitiska Instrument och Förfaranden, November 2008; ECB, Eurosystement - Europeiska 
Centralbanksystemet, 2009. 
84 För en beskrivning av stående faciliteter se Mitlid & Vesterlund, 2001, Riksbank S. , Penningpolitik i Sverige 
2008, 2008. 
85 Mitlid & Vesterlund, 2001, Riksbank S. , Penningpolitik i Sverige 2008, 2008. 
86 http://www.nek.lu.se/NEKPKA/Dokument/Repo%20kontrollerar%20dagsl%C3%A5ner%C3%A4ntan.pdf 
(2009-01-15). 
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ECB genomför regelbundna refinansieringstransaktioner oberoende av de nationella centralbankerna 
under antagandet ”the long-run neutrality of money”, d.v.s. att penningmängden på långsikt bara 
påverkar prisnivån och inte produktionsnivån.87 
 
Prisstabilitetsmålet var först relativ oprecist, enligt definitionen 1998: ”Prisstabilitet definieras som 
en årlig ökning under 2 % i det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) för euroområdet. 
Prisstabilitet skall upprätthålla på medellång sikt”. Målet förtydligades 2003 genom att säga att 
inflationen skulle vara under men nära 2 % per år på medellång sikt.88 Riksbanken förtydligade sin 
inflationsmålpolitik genom att publicera att en högre sysselsättning eller tillväxt inte kan 
åstadkommas enbart med inflationsmålpolitiken, det krävs en förenbar finanspolitik. Men 
svängningar i den reala ekonomin ska dämpas. 1999 trädde en uppdaterad riksbankslag i kraft. 
Formulerat syfte är ”att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende utan att åsidosätta 
prisstabilitetsmålet, därutöver ska målen för den allmänna ekonomiska politiken stödjas”89. 
 
Prisstabilitetsmålet är ett mål som är mätbart och som allmänheten förstår. Centralbanken måste 
förklara avvikelser från målet och hur man tänker agera för att uppfylla målet inom en rimlig tid. 
Centralbanken använder ett framåtblickande perspektiv och bibehåller en viss flexibilitet inom 
tidsramen. Det impliceras även att det inte görs någon form av finjustering.90 
 

3.1.3 Penningpolitisk strategi 
 
I ECB:s penningpolitiska strategi finns det de s.k. ”två pelarna”. De är två analytiska perspektiv för att 
minimera hoten mot prisstabiliteten. Första perspektivet koncentreras på bestämningsfaktorerna för 
prisutveckling på kort- och medellångsikt samt på reala aktiviteter, den ”ekonomiska analysen”. 
Andra perspektivet siktar på en längre tidshorisont och undersöker sambandet mellan 
penningmängd och priser, den ”monetära analysen”. En dubbelkontroll av båda perspektiven 
säkerställer att man inte missar viktig information och att man lägger tillräckligt med uppmärksamhet 
på olika perspektiv.91 
 

                                                 
87 ECB, Genomförande av Penningpolitiken i Euroområdet - Allmän Dokumentation av Eurosystemets 
Penningpolitiska Instrument och Förfaranden, November 2008. 
88 ECB, Eurosystement - Europeiska Centralbanksystemet, 2009. 
89 Riksbank S. , Penningpolitik i Sverige 2008, 2008. 
90 Svensson, Price-Level Targeting versus Inflation Targeting - A Free Lunch?, 1999. 
91 ECB, Genomförande av Penningpolitiken i Euroområdet - Allmän Dokumentation av Eurosystemets 
Penningpolitiska Instrument och Förfaranden, November 2008. 
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Figur 5: ECB:s penningpolitiska strategi92 
 
 
Andra centralbanker93 fastställer ett penningmängdsmål och anpassar styrräntan för att påskynda 
eller bromsa penningmängdsökning till en ökningstakt som är förenlig med prisstabilitetsmålet. 
Styrräntan kan styra penningmängden och därmed prisnivån och man uppnår prisstabilitet. Men det 
finns flera andra makroekonomiska variabler som måste tas hänsyn till enligt det penningpolitiska 
målet om prisstabilitet.94 
 
Andra centralbanker95 följer strategin med ett direkt inflationsmål. De reagerar efter avvikelser i 
inflationsprognosen. Båda strategierna uppvisar likheter till ECB:s strategi med två pelare. ECB anser 
att enbart inflationsprognoser är inte en tillförlitlig ram för prisstabilitet, då det krävs en mer 
detaljerad analys av underliggande ekonomiska variabler.96 Inflationsmålstrategi antar en mer eller 
mindre godtycklig tidsperiod med en fördröjning på 2 år mellan anpassningar i styrräntan och 
inflationen. Enligt ECB är det oklokt att förlita sig på en enda prognos när strukturen i euroområdet är 
heterogen. Tillgångspriser och finansiella obalanser påverkar också inflationen.97 
 
För EMU fastställde flera europeiska länder också ett växelkursmål. Men detta gäller inte för Sverige 
som gav upp fasta växelkurser efter 90-talets kris och inte hellre för eurozonen, då ekonomin är 
relativ sluten och växelkursutvecklingen bara har en svag inverkan på prisnivån. 
 
Ekonomisk analys 
Ekonomisk analys är analys av realekonomiska indikatorer och finansmarknadens utveckling på 
medel lång sikt. De resulterar i makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdet, bl.a. för 
att tidigt identifiera eventuella makroekonomiska chocker. Prisstabiliteten analyseras med olika 
indikatorer: HIKP,98 producentpriser och prisutveckling i industrisektorn. Även utrikeshandel och 
arbetsmarknadsstatistik, bl.a. arbetskraftkostnader som har en inverkan på prisbildning och 

                                                 
92 ECB, ECB:s Penningpolitik 2004, 2004. 
93 Berg, 2005. 
94 ECB, ECB:s Penningpolitik 2004, 2004. 
95 Berg, 2005. 
96 ECB, ECB:s Penningpolitik 2004, 2004. 
97 ECB, Genomförande av Penningpolitiken i Euroområdet - Allmän Dokumentation av Eurosystemets 
Penningpolitiska Instrument och Förfaranden, November 2008. 
98 HICP Harmonised Index of Consumer Prices. 



 

konkurrensförmåga, analyseras. Likaså banksektorns 
och dess aktörers framtidsförväntningar. 
 
Monetär Analys 
Idén är att analysera särskilda faktorer och få en omfattande bedömning av 
kreditläget. Grundtanken är att pengar utgör ett nominellt ankare och att man använder ett 
referensvärde för en penningmängdsökning.
önskvärda egenskaper såsom stabil efterfråga
av kvantitetsekvationen100, men i maj 2003 fattades beslut 
för M3. Huvudmålet är som nämn
 
Riksbankens penningpolitiska beslut grundas på 
utveckling. Styrmedlet är reporäntan som verkar via tre följande transmissionsmekanismer: 
räntekanalen, växelkurskanalen och kreditkanalen
 

Figur 6: Schematisk bild över den 
 
Riksbankens penningpolitik ska vara tydligt motiverad, förutsägbar och förändringarna i reporäntan 
ska ske gradvis. Beslut om reporäntan offentliggörs via pressmeddelanden, penningpolitiska 
rapporter och uppföljningar.104 Politiken och arbetssättet antas underlätta hushållens och företagens 
beslut samtidigt som inflationsförväntningarna förankras. En fördel med inflationsmålet är att målet 
reducerar den genomsnittliga inflationen som inflationsvariabilitet.
 
En nyckelfråga för Riksbanken är hur inflationen 
KPI inkluderar volatila priser och även hus
att bortse från dessa drivkrafter 

                                                 
99 ECB, ECB:s Penningpolitik 2004, 2004.
100 ”Kvantitetsekvationen relaterar förändringen i penningmängden (M) och
till förändringen i real BNP (Y) och prisnivån
Riksbanken, Inflationsrapport 1/1999, 1999, Sid.22.
101 ECB, ECB:s Penningpolitik 2004, 2004.
102 Mitlid & Vesterlund, 2001. 
103 Se Riksbankens hemsida. 
104 Söderström, 2008. 
105 Mitlid & Vesterlund, 2001. 

27 / 60 

konkurrensförmåga, analyseras. Likaså banksektorns utlåningspolitik och finansmarknadens
ntningar. 99 

Idén är att analysera särskilda faktorer och få en omfattande bedömning av 
kreditläget. Grundtanken är att pengar utgör ett nominellt ankare och att man använder ett 

penningmängdsökning. ECB valde M3 för penningmängden på 
stabil efterfrågan och påtaglighet. Referensvärdet beräknas med hjälp 

men i maj 2003 fattades beslut om att inte längre revidera referensvärdet 
för M3. Huvudmålet är som nämnts en HIKP-ökning på mindre än 2 % per år.101 

Riksbankens penningpolitiska beslut grundas på framåtblickande bedömningar
utveckling. Styrmedlet är reporäntan som verkar via tre följande transmissionsmekanismer: 

och kreditkanalen.102 (Se Figur 7) 

 
Schematisk bild över den penningpolitiska transmissionsmekanismen103 

Riksbankens penningpolitik ska vara tydligt motiverad, förutsägbar och förändringarna i reporäntan 
ska ske gradvis. Beslut om reporäntan offentliggörs via pressmeddelanden, penningpolitiska 

Politiken och arbetssättet antas underlätta hushållens och företagens 
beslut samtidigt som inflationsförväntningarna förankras. En fördel med inflationsmålet är att målet 
reducerar den genomsnittliga inflationen som inflationsvariabilitet.105 

En nyckelfråga för Riksbanken är hur inflationen ska mättas och vilket prisindex
och även hushållens räntekostnader (som varierar m

drivkrafter används måttet konsumentprisindex exklusive räntekostnader för 

 
ECB, ECB:s Penningpolitik 2004, 2004. 

Kvantitetsekvationen relaterar förändringen i penningmängden (M) och omloppshastigheten på pengar (V) 
(Y) och prisnivån (P) enligt dM+dV=dY+dP”. 

Riksbanken, Inflationsrapport 1/1999, 1999, Sid.22. 
ECB, ECB:s Penningpolitik 2004, 2004. 

finansmarknadens struktur 

Idén är att analysera särskilda faktorer och få en omfattande bedömning av likviditets- och 
kreditläget. Grundtanken är att pengar utgör ett nominellt ankare och att man använder ett 

ECB valde M3 för penningmängden på grund av 
ärdet beräknas med hjälp 

att inte längre revidera referensvärdet 

framåtblickande bedömningar av ekonomins 
utveckling. Styrmedlet är reporäntan som verkar via tre följande transmissionsmekanismer: 

Riksbankens penningpolitik ska vara tydligt motiverad, förutsägbar och förändringarna i reporäntan 
ska ske gradvis. Beslut om reporäntan offentliggörs via pressmeddelanden, penningpolitiska 

Politiken och arbetssättet antas underlätta hushållens och företagens 
beslut samtidigt som inflationsförväntningarna förankras. En fördel med inflationsmålet är att målet 

och vilket prisindex som bör användas. 
med reporäntan). För 

exklusive räntekostnader för 

omloppshastigheten på pengar (V) 
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egnahem och direkta effekter av ändrade indirekta skatter och subventioner, KPIX, istället för KPI. 
KPIX exkluderar m.a.o. hushållens räntekostnader för den egna fastigheten och de direkta effekterna 
av förändrade indirekta skatter och subventioner från KPI. Den långsiktiga skillnaden mellan dem 
uppskattas vara 0,3 %. För att bortse från räntekostnader finns också inflationsindex UND1X 
(underliggande inflation, sedan november 2007 används KPIX). HIKP är då per definition mer 
begränsad än KPI som ligger bakom inflationsprognoserna där prisutveckling för boende i egnahem 
ingår.106 
 
Riksbanken siktar på att styra dagslåneräntan så att den hamnar mitt emellan in- och utlåningsräntan 
och markerar nivån genom annonsering av reporänta.107 Riksbanken följer tre steg för att bestämma 
storleken av de öppna marknadsoperationerna. Steg 1: prognos av storleken på den veckovisa öppna 
marknadsoperationen. Steg 2: genomförandet av den veckovisa öppna marknadsoperationen och 
Steg 3: stängningen av betalningssystemet och stabilisering av dagslåneräntan108. De genomförs varje 
tisdag. För att minska behovet av att utnyttja faciliteterna görs en finjustering till reporäntan ± 10 
räntepunkter.109  
 
 
 

3.2 Centralbanken under stress 

Enligt Bank for International Settlements, BIS, har centralbankens oberoende en speciell betydelse 
under en finanskris.110 Fokus flyttas ifrån inflationsmålet till att främja finansiell stabilitet. En konflikt 
mellan mål under normala tider och mål under en kris kan dock uppstå, hävdar BIS. Finanskrisen 
kräver finansiell stabilitet och minimering av systemrisker. Under stress kan centralbanken, enligt BIS, 
även stötta en bank för att säkra betalningssystemet så att risken för systemrisk med sina stora 
samhällsekonomiska kostnader minimeras. Det kräver en väl definierad gräns som minimerar, helst 
eliminerar moral hazard.111 
 
Riksbankens och ECB:s mål avser även ”att främja finansiell stabilitet” och de kan använda sina 
penningpolitiska instrument för att, i samarbete med respektive regering, stödja marknadens 
effektivitet samt garantera ett fast penningvärde. Effektiviteten på den finansiella marknaden kräver 
i sin tur att man kan åtskilja mellan soliditets- och likviditetsproblem, vilket visar sig vara en mycket 
svår uppgift.  
 
Nästa problem är att effektiviteten på den finansiella marknaden kräver att man kan åtskilja mellan 
soliditets- och likviditetsproblem, vilket visade sig att vara nästan omöjligt.  
 

                                                 
106 Riksbank, Penningpolitisk Rapport 2008/3 - Hur används mått på underliggande inflation i den 
penningpolitiska analysen?, 2008. 
107 Mitlid & Vesterlund, 2001. 
108 ECB, ECB:s Penningpolitik 2004, 2004. 
109 Mitlid & Vesterlund, 2001, Riksbank S. , Penningpolitik i Sverige 2008, 2008. 
110 BIS, Issues in the Governance of Central Banks - A report from the Central bank Governance group May 
2009, 2009. 
111 Ibid. 
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3.3 Riksbankens och ECB:s agerande under 

finanskrisen 

BIS varnade i juli 2008 för svårigheterna med att bedöma en finanskris och centralbankernas 
agerande, därför kan följande hjälpmedel vara till nytta 112: bättre samarbete mellan centralbanker 
och mellan centralbankerna och marknaden, bättre kommunikationspolitik och samordnade aktioner 
av flera viktiga centralbanker. (Redan år 2007 tillförde centralbankerna mycket likvidet till 
finansmarknaden)  
 
En studie113 om basis-spreaden114 publicerade 2009 visar att när kredit- och likviditetsrisk ökade, 
växte också spreaden. Spreaden mellan interbankränta och styrränta var i Sverige mellan 2003 och 
2006 i genomsnitt 5 räntepunkter, på slutet av 2007 redan 50 räntepunkter och ökade till 150 
räntepunkter år 2008. Förtroendekrisen mellan bankerna såsom bättre intjäningsmöjligheter av 
bankerna var orsaken till den ändå större fördröjningen mellan räntorna och styrräntan år 2008. 
 

 
Tabell 2: Spread och eftersläppning mellan olika räntor 115 
 
Riksbanken sänkte stegvis reporäntan, med början oktober 2008 för att sedan juli 2009 låta den ligga 
på 0,25. (Se Tabell 2 och Tabell 3).116 Ytterligare åtgärder var utlåning av kronor på längre löptid, lån 
med löptid på 12 månader till reporäntan plus 15 räntepunkter och vidgat köp av riksbankscertifikat. 
Till skillnad från FED och Bank of England har Riksbanken och ECB inte köpt statsobligationer av 
regeringarna.117  
 
Förutom Riksbanken har även flera centralbanker sänkt styrräntan till en låg nivå. FED och Bank of 
Canada använder en styrränta med 0,25 % eller lägre och Bank of Englands styrränta är 0,5 %.  
 
Under krisen ökade Riksbanken den monetära basen vilket innebär en ökning av penningmängden. 
Anledningen var en ökad efterfrågan från affärsbankerna på likviditet. Det användes också 
okonventionella metoder som lån på längre löptider än vanligt, utgivning av lån i amerikanska dollar 
och godkännande av större antal värdepapper som säkerhet samtidigt som olika riskpremier på 
marknaden reducerades. Riksbanken intog en roll som intermediär inom banksystemet. P.g.a. detta 

                                                 
112 BIS, CGFS Papers No31 - Central bank operations in response to the financial turmoil Committee on the 
Global Financial System, 2008. 
113 Riksbank S. , Penningpolitisk rapport februari 2009 - Den finansiella krisen och penningpolitikens effekter, 
2009. 
114 Denna basis spread är definierad som skillnad mellan STIBOR-räntan och STINA-räntan (STIBOR T/N 
Average, genomsnittsräntan för den kortaste räntan på STIBOR marknaden).  
(Hopkins, Lindé, & Söderström, 2009). 
115 Riksbank S. , Penningpolitisk rapport februari 2009 - Den finansiella krisen och penningpolitikens effekter, 
2009. 
116 Förutom Riksbanken har även flera centralbanker sänkt styrräntan till en låg nivå. FED och Bank of Canada 
använder en styrränta med 0,25 % eller lägre och Bank of Englands styrränta är 0,5 %. 
117 Riksbank, Penningpolitisk Rapport Juli 2009 - Penningpolitik när räntan är nära noll, 2009. 

12 sep 29 okt 10 dec 2 jan 21 jan

Reporäntan 4,75 3,75 2,00 2,00 2,00

Interbankränta 3mån 5,33 4,75 2,67 2,39 2,13

Boränta 3mån 5,95 5,83 3,72 3,48 3,30

Företagsräntor 3mån 5,87 4,97 3,38

2008 2009
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ökade Riksbankens balans från 200 miljarder SEK i september 2008 till 650 miljarder i oktober 
2009.118 
 
De tre nästa tabellerna presenterar styrräntan, EURIBOR/STIBOR och de långfristiga räntorna i 
Sverige och euroområdet samt deras utveckling under 2008/09. Syftet är att uppfölja räntornas 
utveckling och göra en jämförelse.  
 

 
Tabell 3: Riksbankens och ECB:s styrränta 2008/09 (Eurostat/Riksbanken) 
 
EURIBOR:s och STIBOR:s utveckling tydliggör att det tar mycket tid innan centralbankernas 
räntepolitik slår igenom på finansmarknaden. Räntorna sänks med en viss fördröjning samt under 
hela analysens tidsram.  
 

 
Tabell 4: EURIBOR/STIBOR efter finanskrisens utbrott (Eurostat/SCB) 
 

 
Tabell 5: Långfristiga räntor för statsobligationer (10år) (Eurostat) 
 
 
Nedan visas ett sammandrag av Riksbankens BNP och KPI prognoser under finanskrisen. Prognoserna 
visar att finanskrisen utgör en mycket speciellt situation och alla involverade fann det svårt och göra 
rätta prognoser. Därefter visas även en tabell över utvecklingen av penningmängden M3 i eurozon 
samt privata utlåningar. Notera att trots de stora likviditetsmängder som bankerna har fått, 
minskade utlåningarna varje månad under 2009.119  
 

 
Tabell 6: Riksbankens BNP och inflationsprognoser120 förändringen jämfört med förårets månad 
 

                                                 
118 Riksbank, Penningpolitisk Rapport Juli 2009 - Penningpolitik när räntan är nära noll, 2009. 
119 Riksbankens pressmeddelande 2008: Nr. 31, 44, 49, 67. 2009: Nr. 14, 42, 67a, 81, 91. 
120 Riksbankens Penningpolitiska Rapport och Penningpolitiska Uppföljningar 2008/09. 

Styrränta

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Sverige 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.50 4.50 4.75 3.75 3.75 2.00

EMU 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25 4.25 4.25 3.75 3.25 2.50

Styrränta

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Sverige 2.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25

EMU 2.00 2.00 1.50 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2008

2009

aug sep okt nov dec jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt

1 månad genomsnitt 4.4875 4.6599 4.8313 3.8433 2.9929 2.1418 1.6283 1.2691 1.012 0.8844 0.9134 0.6097 0.508 0.4551 0.4297

3 månader genomsnitt 4.9652 5.0192 5.1131 4.2383 3.2926 2.4565 1.9431 1.6355 1.4223 1.2817 1.2279 0.975 0.8605 0.7721 0.7375

12 månader genomsnitt 5.323 5.3839 5.2478 4.3504 3.452 2.6216 2.1354 1.9089 1.771 1.6444 1.6105 1.412 1.3343 1.261 1.2426

aug sep okt nov dec jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt

1 månad genomsnitt 4.7339 5.0756 5.1296 4.405 2.6007 2.103 1.4503 1.1443 0.8786 0.7298 0.7475 0.445 0.4065 0.3661 0.35

3 månader genomsnitt 5.1247 5.327 5.266 4.5013 2.8044 2.2047 1.519 1.1587 0.998 0.9459 0.9735 0.6669 0.6155 0.5505 0.4995

12 månader genomsnitt 5.5516 5.506 5.3563 4.6814 2.9342 2.3488 1.6646 1.3885 1.4025 1.4597 1.5697 1.2585 1.1583 1.0705 1.0174

2008

2008

2009

2009

STIBOR

EURIBOR

Statsobligationer 10 år

aug sep okt nov dec jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt

Sverige 4.11 3.90 3.57 3.34 2.67 2.80 2.93 2.94 3.18 3.57 3.62 3.37 3.45 3.38 3.25

Tyskland 4.20 4.09 3.88 3.56 3.05 3.07 3.13 3.02 3.13 3.37 3.47 3.34 3.31 3.26 3.21

Nederländerna 4.40 4.35 4.23 3.96 3.65 3.76 3.80 3.66 3.77 3.85 3.96 3.76 3.61 3.58 3.53

2008 2009

aug sep okt dec feb apr jul sep okt

BNP 2009 1.2 0.8 0.1 -0.5 -1.6 -4.5 -5.4 -4.9 -4.6

KPI 2009 3.5 3.2 2.1 1.2 -0.5 -0.3 -0.2 -0.3 -0.4

KPIF 2009 ## ## ## ## ## ## 1.9 1.9 1.8

BNP 2010 2.7 2.6 2.5 2.2 1.7 1.3 1.4 1.9 2.5

KPI 2010 2.3 2.0 1.6 1.5 1.6 1.3 1.4 1.2 0.9

KPIF 2010 ## ## ## ## ## ## 1.9 1.6 1.3

Riksbankens prognoser 2008 2009
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Tabell 7: Årlig tillväxt i M3 och lån till privata hushåll121 
 
Tabell 8 och Tabell 9 är ett sammandrag för centralbankmodellen där värden för alla tre ingående 
variabler, styrränta, inflation och arbetslösheten, visas.  
 

 
Tabell 8: Centralbanksmodell under normala omständigheter (Eurostat, SCB) 
 

 
Tabell 9: Centralbanksmodell under finanskrisen 2008/09 (Eurostat, SCB) 
 

                                                 
121 ECB:s ”Monetary Developments in the Euro Area” 2008/09. 

jul aug sep okt nov dec

M3 EMU 9.2 8.8 8.6 8.7 7.8 7.3

lån till privata hushåll EMU 9.3 8.8 8.5 7.8 7.1 5.8

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt

M3 EMU 5.9 5.9 5.1 4.9 3.7 3.5 3.0 2.5 1.8 0.3

lån till privata hushåll EMU 5.0 4.2 3.2 2.4 1.8 1.5 0.6 0.1 -0.3 -0.8

M3/utlåningar 2008

M3/utlåningar 2009

jan feb mars apr maj jun jul

Styrränta Sverige 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.50

Inflation (KPI) Sverige 3.2 3.1 3.4 3.3 3.9 4.2 4.1

Arbetslöshet (säsongrensad) Sverige 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2

jan feb mars apr maj jun jul

Styrränta EMU 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25

Inflation (HKPI) EMU 3.2 3.3 3.6 3.3 3.7 4.0 3.8

Arbetslöshet (säsongrensad) EMU 7.2 7.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

2008Centralbanksmodell

aug sep okt nov dec jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt

Styrränta Sverige 4.50 4.75 3.75 3.75 2.00 2.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25

Inflation (KPI) Sverige 4.3 4.4 4.0 2.5 0.9 1.3 0.9 0.2 -0.1 -0.4 -0.6 -0.9 -0.8 -1.6 -1.5

Arbetslöshet (säsongrensad) Sverige 6.3 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.5 7.7 8.0 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 8.8

aug sep okt nov dec jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt

Styrränta EMU 4.25 4.25 3.75 3.25 2.50 2.00 2.00 1.50 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Inflation (HKPI) EMU 3.8 3.6 3.2 2.1 1.6 1.1 1.2 0.6 0.6 0.0 -0.1 -0.7 -0.2 -0.3 -0.1

Arbetslöshet (säsongrensad) EMU 7.6 7.7 7.9 8.0 8.2 8.5 8.8 9.0 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.8 9.8

Centralbanksmodell 2008 2009
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Figur 7: Åtgärder av svenska myndigheter under den finansiella krisen 2008122 
 
 

3.4 Uppföljning av penningpolitiska mötet 2008/09 

År 2008s septembermötet ägde rum före Lehman Brothers kollaps. Riksbanken höjde reporäntan till 
4,75 % med 0,25 procentenheter och annonserade att räntan kommer att ligga kvar på den nivån 
under 2008. Inflationen var den högsta i Sverige sedan 1990-talet, mest på grund av höga energi- och 
livsmedelpriser. Men redan i september försämrades prognoser för BNP för de kommande kvartal 
och produktiviteten minskade samtidigt som inhemskt kostnadstryck ökade. ECB förändrade inte 
styrräntan i september, trots att inflationen var hög.123  
 
Under oktobermånad ägde två Riksbank respektive ECB möten rum. Efter det första valde ECB att 
inte förändra räntan, för att i nästa möte minska den med 50 räntepunkter i en koncentrerad aktion 
tillsammans med Riksbanken (Riksbankens reporänta låg nu 4,25), FED, Bank of England, BoE, Bank of 
Canada och Schweiz’ centralbank. Det var en uppluckring av ECB:s penningpolitik med anledningen 
av ett mindre inflationstryck. Syfte var att stärka förtroendet på och för finansmarknaden. 
Finanskrisen stod i centrum och ECB funderade på att tillföra ytterligare likviditet till marknaden.124   
 
I slutet av oktober sänkte Riksbanken reporäntan med ytterligare ett steg till 3,75 % med syftet att 
mildra finanskrisens effekter på den reala ekonomin. Banken konstaterade också att tillgången på 
krediter försämrades och funderade därför på en ytterligare räntesänkning med 0,5 procentenheter 
under de kommande 6 månaderna. I oktober ökade också spreaden mellan interbankräntorna och 
statspappersräntorna kraftigt. 125  
 
ECB sänkte räntan i november igen till 3,25 % och i december med ytterligare 75 räntepunkter. 
Samma dag genomförde Riksbank en rekordsänkning av reporäntan. Den sänktes med 1,75 
procentenheter till 2 %. Man ville reducera produktionsgapet.126 
 

                                                 
122 Riksbank S. , Penningpolitisk rapport 2008:3, 2008. 
123 Riksbankens pressmeddelande 31 2008, EZB Pressemitteilung 4.September 2008. 
124 Riksbankens pressmeddelande 44 2008, EZB Pressemitteilung 8.Oktober 2008. 
125 Riksbankens pressmeddelande 49 2008. 
126 ECB, Monetary Developments in the Euro Area november 2008, Riksbankens pressmeddelande 67 2008. 
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Under sista kvartalet 2008 minskade investeringar starkt och resursutnyttjandet föll snabbt, även om 
Riksbanken tyckte att den var normal för det dåvarande läget. Då penningpolitiken inte hade något 
genomslag och det var svårt och dyrt att låna pengar genomfördes den stora minskningen. (Se Tabell 
10 och 11). Deprecieringen av kronan (Se Tabell 13) minskade dock fallet i tillväxten. 
 
ECB började år 2009 också med en minskning av styrräntan med 0,5 procentenheter till 2,0 % men 
räntan förblev oförändrad i februari. Riksbanken sänkte räntan igen med en stor marginal med 1 
procentenheter ner till 1 % och man sade att ännu en sänkning av räntan kunde behövas. 
Osäkerheten i prognoserna var mycket stort, samtidigt som prognoserna för BNP och KPI minskade. 
Sveriges export föll kraftigt och det fanns stora svängningar i KPI.127  
 
ECB fortsatte att minska styrräntan för att i april uppnå den lägsta nivå dittills, 1,25 %. I samma 
månad sänkte Riksbanken styrräntan till 0,5 % och annonserade en låg, eventuellt t.o.m. lägre, 
räntenivå till början av 2011. Prognoser för BNP var att den växer först 2010 och återhämtningen på 
arbetsmarknaden ska börja 2011.128   
 
ECB minskade styrräntan med ett ytterligare steg till med 0,25 procentenheter till 1 %, för att stanna 
där sedan dess. Riksbanken sänkte räntan en sista gång i juli med 25 räntepunkter till 0,25 %. Enligt 
Riksbanken har räntan nu nått sin nedre gräns. Åtgärden kompletterades med ökad likviditet i form 
av utlåningar på 100 miljarder SEK med fast ränta och 12 månaders löptid.129 130  
 
Vid de penningpolitiska mötena i september och oktober beslutade Riksbanken att hålla räntenivån 
låg under lång tid. Första räntehöjningen ska inte äga rum före våren 2010. Lars E.O. Svensson, 
Riksbankens vicechef, ställde sig emot några penningpolitiska beslut under åren 2009 och ville ha 
ytterligare och snabbare räntesänkningar.131 I september fanns det återigen 100 miljarder kronor 
med en fast ränta och 12 månaders löptid, i oktober förkortades löptiden till 11 månader.132  
 
I tredje kvartalet vände även produktiviteten uppåt och kronan förstärktes snabbt till den högsta 
nivån sedan ett år.  
 
På grund av de stora svängningarna i KPI under finanskrisen användes KPI med fast ränta, KPIF, som 
inte direkt påverkas av ränteförändringar och ger en bättre bild av så kallade underliggande inflation. 
Först på längre sikt sammanfaller KPI och KPIF. Riksbanken prognostiserar stigande KPI mot 4 % år 
2012.133   
 
Båda centralbankerna har tilldelats varje gång 100 % av refinansieringsoperationer sedan oktober 
2008 och löptiden uppgick till maximalt 12 månader.  
 

                                                 
127 EZB Pressemitteilung 15.Januar 2009. 
128 Riksbankens pressmeddelande 42 2009, EZB Pressemitteilung 2.April & 5.März 2009. Lars E.O. Svensson, 
Riksbankens vicechef, ville redan då ha en sänkning med 75 räntepunkter till 0,25 % och att man stannar på den 
kursen under några kvartal i 2011 
129 Riksbankens pressmeddelande 67a 2009, EZB Pressemitteilung 5.Mai 2009. L. E.O. Svensson argumenterade 
nu för noll räntenivå. 
130 Riksbankens pressmeddelande 81&91 2009. 
131 Riksbankens pressmeddelande 42 2009, EZB Pressemitteilung 2.April & 5.März 2009. 
132 Riksbankens pressmeddelande 81&91 2009. 
133 Riksbanken, Penningpolitisk Rapport oktober 2009. 
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3.5 Finanskris – Vad hände efter Lehman Brothers 

kollaps? 

BIS delar i sin årsrapport, ”Die globale Finanskrise - BIS 79.Jahresbericht, 2009”, in finanskrisen i olika 
avsnitt. Den första fasen börjar med låga räntor, en ”laissez-faire-politik” i utgivning av krediter, låg 
volatiliteten på finansmarknaderna, men stigande fastighetspriser (Bubbla på den amerikanska 
fastighetsmarknaden) och de flesta bankerna tar för stora risker i form av kreditderivat. Mellan juni 
2007 och mars 2008 uppstod den första turbulensen på subprime marknaden och med likviditets- 
eller refinansieringsproblem när bland annat Bear Stearns kollapsade i januari 2008. 
 
Den andra fasen var från mars 2008 till september 2008. Likviditetskrisen blev en soliditetskris 
medan den reala ekonomin fortfarande befann sig i en högkonjunkturfas. Efter den 15 september 
2008, då Lehman Brothers kollapsade försvann förtroende för finansmarknaden helt. Finanskrisen 
var ett faktum med omedelbara effekter på den reala ekonomin.  
 
Situation på interbankmarknaden var anspänd sedan Bear Stearns kollapsade och ”overnight-index-

swaps” (OIS)134 var mycket hög. Under hösten 2008 behåll alla banker samtliga likvida medel och 
utlåningssektorn krympte drastiskt. Både LIBOR och OIS spreads ökade kraftig. Dessutom var stora 
delar av bankernas tillgångar inte handelbara, d.v.s. de hade till stora delar värdepapperiserade 
tillgångar (”securitisations”) i balansen som blev värdelösa.   
 
I det läget tog centralbankerna, däribland FED, BoE, ECB, Riksbanken och flera andra, ett historiskt 
unik beslut: mer eller mindre samordnad styrränteminskning. 
 
Situationen på finansmarknaden stabiliserades 2009, men läget är fortfarande osäkert och en enskild 
oväntad händelse kan räcka för att försämra läget igen (t.ex. situationen i Dubai i november 2009135). 
 
Här följer en grafisk uppföljning av finanskrisen, där trender och på relevanta indikatorer (börskurser, 
kreditspreads, spreads på interbankmarknaden och statsobligationer) lätt kan utläsas: 
 

 
Figur 8: LIBOR spreads under finanskrisen136 
 

                                                 
134 OIS är en fast/rörlig ränteswap som är bundit till en index med daglig övernatt räntereferens. 
(http://www.acisuisse.ch/docs/dokumente/OIS_Note_CSFB_Zurich.pdf). 
135 http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,663661,00.html (2009-12-14). 
136 BIS, Die globale Finanskrise - BIS 79.Jahresbericht, 2009. 
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Figur 9: Statsobligationer under finanskrisen137 
 
Se även en kronologisk uppföljning av händelserna i appendix (Figur 25: Finanskrisens kronologi). 
 

3.6 Ekonomisk situation i Sverige och EMU området 

 
Under första kvartalet 2008 var arbetslösheten låg i Sverige och eurozonen. Inflationen var konstant 
ovanför centralbankernas inflationsmål och men råvarupriser exploderade under första och andra 
kvartalet 2008. 138 Den höga inflationen var anledningen till att Riksbanken och ECB höjde styrräntan.   
 
En jämförelse mellan det fjärde kvartalet och det tredje kvartalet 2008 visar att börskurserna föll 
kraftigt efter den 15 september och att BNP-tillväxten blev starkt negativ. Arbetsmarknaden och 
inflationen reagerade med en viss fördröjning, men arbetslösheten ökade med ca två procentenheter 
i Sverige och i euroområdet.  
 
Inflationen har eventuellt inte nått sitt minimum, trots att råvarupriserna ökade kraftig under det 
andra kvartalet av 2009. Också börskurserna återhämtades 2009, men läget på finansmarknaden är 
fortfarande instabilt och volatilt. Hög likviditet förklarar de rådande låga räntor.  
 
Kronans värde jämfört med US-dollarn och euron sjönk. Deprecieringen stoppades dock under våren 
2009 och kursen SEK/EUR pendlar nu mellan 10,2 och 10,8.  
 
Även här visar följande tabeller en detaljerad bild av några relevanta variablers utveckling: BNP, 
arbetslösheten, börskursernas, växelkursens och inflationen.  
 

 
Tabell 10: Arbetslösheten 2008/09 (Eurostat/SCB) 

                                                 
137 BIS, Die globale Finanskrise - BIS 79.Jahresbericht, 2009. 
138 Se appendix Figur 27: Råvaruprisindex 2004-2009. 

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec

säsongrensad EMU 7.2 7.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.9 8.0 8.2

säsongrensad Sverige 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.6 6.8 7.0

Sverige 6.4 6.1 6.3 6.0 5.9 8.1 5.8 5.2 5.9 5.7 6.2 6.4

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec

säsongrensad EMU 8.5 8.8 9.0 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.8 9.8

säsongrensad Sverige 7.2 7.5 7.7 8.0 8.2 8.3 8.5 8.6 8.7 8.8

Sverige 7.3 8.0 8.3 8.3 9.0 9.8 7.9 8.0 8.3 8.1

2009

2008Arbetslöshet

Arbetslöshet
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Tabell 11: BNP:s ökningstakt 2008/09 (Eurostat)  

 

 
Tabell 12: Börskurser 2008/09 (Eurostat)  
 

 
Tabell 13: Växelkursen SEK/EUR 2008/09 (Eurostat) genomsnitt per månad 
 

 
Tabell 14: Inflationen 2008/09 (Eurostat/SCB) förändringen jämfört med förårets månad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1--08 2--08 3--08 4--08 1--09 2--09 3--09

0.4 -0.2 -0.5 -4.8 -0.8 0.3 0.2

0.8 -0.2 -0.5 -1.8 -2.4 -0.3 0.4

2009

Sverige

EMU

BNP 2008

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec

OMX 2001=100% 113.0 109.7 106.6 112.4 116.0 107.9 97.8 99.8 95.4 76.0 73.8 75.5

DAX 2001=100% 131.1 122.7 115.5 120.5 125.7 119.7 113.0 114.4 109.3 88.2 83.6 83.1

EURO STOXX 50 2001=100% 99.9 93.3 88.6 93.1 94.2 87.2 81.5 82.7 78.9 64.9 60.6 59.5

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec

OMX 2001=100% 74.2 74.7 74.6 84.8 89.3 89.9 94.9 102.2 104.3 105.2  

DAX 2001=100% 81.0 76.0 70.7 80.5 87.0 87.9 88.2 96.1 99.5 101.2

EURO STOXX 50 2001=100% 57.9 53.4 49.3 55.8 60.0 60.5 60.8 66.8 69.9 70.8  

Börskurser 2008

2009

Växelkurs

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec

SEK/EUR 9.4314 9.3642 9.4020 9.3699 9.3106 9.3739 9.4566 9.3984 9.5637 9.8506 10.1275 10.7538

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec

SEK/EUR 10.7264 10.9069 11.1767 10.8796 10.5820 10.8713 10.8262 10.2210 10.1976 10.3102

2008

2009

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec

HKPI Sverige 3.0 2.9 3.3 3.2 3.7 4.0 4.0 4.1 4.2 3.4 2.4 2.1

HKPI EMU 3.2 3.3 3.6 3.3 3.7 4.0 3.8 3.8 3.6 3.2 2.1 1.6

KPI Sverige 3.2 3.1 3.4 3.3 3.9 4.2 4.1 4.3 4.4 4.0 2.5 0.9

KPIF Sverige 2.3 2.3 2.6 2.5 3.0 3.3 3.2 3.4 3.5 2.8 1.8 1.6

KPIX Sverige 2.1 2.0 2.3 2.3 2.8 3.1 3.0 3.2 3.4 2.7 1.6 1.4

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec

HKPI Sverige 2.0 2.2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.8 1.9 1.4 1.8

HKPI EMU 1.1 1.2 0.6 0.6 0.0 -0.1 -0.7 -0.2 -0.3 -0.1

KPI Sverige 1.3 0.9 0.2 -0.1 -0.4 -0.6 -0.9 -0.8 -1.6 -1.5

KPIF Sverige 2.1 2.3 1.9 1.8 1.7 1.5 1.8 1.9 1.4 1.9

KPIX Sverige 1.7 1.9 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 1.5 1.0 1.5

Inflation

Inflation

2008

2009
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4 Analys 

4.1 Analys av penningpolitiska mötet 2008/09 

 
Frågan är hur en centralbank kan använda penningpolitiska instrument på ett effektivt sätt under en 
finansiell kris. Under en konjunkturnedgång sänks vanligtvis reporäntan för att stimulera ekonomin. 
Centralbankerna måste använda alla verktyg de förfogar över för att dämpa krisen.  
 
I samband med finanskrisen är speciellt Riksbankens och ECB:s målsättning angående finansiell 
stabilitet av intresse. Vid behov ska Riksbanken vidta åtgärder för att värna om finansmarknadens 
stabilitet. Det finns dock tydliga gränser för Riksbankens och ECB:s krispolitik. De utökade öppna 
marknadsoperationer enormt men har aldrig tagit över en problembank.  
 
Ränta på statsobligationer vände också neråt under krisen. Anledning var en hög efterfrågan för 
mycket säkra investeringar. Efter våren 2009 fanns en synbar återhämtning och mer pengar flöt igen 
till investeringar med större risk. Båda två centralbanker har inte heller köpt statsobligationer direkt 
av staten. Anledning till detta kan vara att vilja pressa ner räntenivå då investerare söker en högre 
avkastning. 
 
Centralbankernas problem var den stora förtroendekrisen mellan alla aktörerna på finansmarknaden. 
Därför blev dess instrument delvis verkningslösa under hösten 2008 eller visade åtminstone en 
svagare inverkan på finansmarknaden än under normala omständigheter. Också skillnaden mellan 3-
månaders ränta och 12-månaders ränta ökade under finanskrisens gång vilket kan tolkas som 
misstroende gentemot varandra. Det är också tecken på förtroendekris mellan bankerna eftersom 
många har haft likviditetsproblem. Även konsumtionsnivån är fortfarande mycket låg på grund av 
den stora osäkerheten och det var den snabbaste konjunkturförsvagningen sedan andra världskriget. 
Bankutlåningen har ökat långsammare under 2009 än vad man hade prognostiserat.  
 
 

4.2 Jämförelse av Riksbankens/ECB:s politik under 

normala omständigheter – januari 08 till augusti 

08 

Perioden mellan januari 2008 och augusti 2008 kan ses som en vanlig konjunkturutveckling, även om 
vissa tecken efter Bear Stearns kollaps indikerade på allvarliga underliggande problem. Perioden 
kommer att användas för att analysera centralbankernas politik utan stress för att bättre kunna dra 
slutsatser av en jämförelse med penningpolitiken under stress.  
 
Faktorerna som påverkar Riksbankens respektive ECB:s politik är framför allt inflationen och 
produktionsgapet. Det senare är svårt att mäta då man utgår ifrån en potentiell produktionskapacitet 
och till vilken grad den utnyttjats under en period. Arbetslöshetskvoten används därför som indirekt 
mått på produktionsgapet. Om arbetslösheten är t.ex. 5 % avviker också den aktuella produktionen 
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med 5 % från den långsiktiga jämviktsproduktionen.139 Penningpolitiskt instrument är styrräntan. 
Under första och andra kvartalet 2008 var centralbankerna mycket inflationsogillande då speciellt 
råvarupriser hade nått nya rekordnivåer.  
 
I Figur 10 respektive i Figur 11 återges utvecklingen av inflationsgapet, produktionsgapet och 
styrräntan 140 . Enligt ränteregeln (formel 2.5) borde räntan öka när produktionsgapet eller 
inflationsgapet ökar. Man kan i grafen se ett samband som liknar det samband som ränteregeln 
prognostiserar: inflationen under 1a och 2a kvartalet 2008 var mycket högre än inflationsmålet och 

även utanför Riksbankens inflationskorridor på ± 1 procentenheter.   
 

 
Figur 10: Centralbankmodell för Sverige under normala omständigheter 
 
 

 
Figur 11: Centralbankmodell för EMU under normala omständigheter 
 

                                                 
139 Utgående från den naturliga arbetslösheten finns det också en naturlig produktionsnivå så att 
 
� − ��� ≈ 
S − S��; där E står för sysselsättningen. Se Carlin & Soskice, 2006, Sid.105.  
140 Data presenteras i Tabell 8. 
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Centralbankerna och i synnerlighet Riksbanken och ECB var inflationsogillande under den 
analyserade perioden. Parameter β är större än ett och förlustfunktionen är en horisontell ellips. 
Parameter α antas vara ungefär lika med ett. Samtidig som α borde ha legat på en normal nivå. 
 
I ränteregeln (se Formel 2.5) är den konstanta faktorn för inflationsavvikelser större än vanlig. 
Sambandet mellan den ökande inflationen till augusti 2008 och en stigande räntan är tydligt.  
 

�� − �� = �
�
� + �

���
[
�� − ��� + � 
�� − ��] 

 
Även en svag korrelation mellan en ökande räntenivån och ökande arbetslösheten blir synlig. På 
grund av säsongrensade siffrorna är sådana effekter uteslutna, men sambandet är tydligen svagare 
än mellan inflationen och räntan. I det läget och i enlighet med vad ränteregel säger valde 
centralbankerna att höja styrräntan. 
 
I centralbanksmodellen från kapitel 2.2 befinner sig Sverige i september 2008 i punkt B (Figur 12) på 
en inflationsbana med 4,4 % och ett produktionsgap (representerad av arbetslösheten) med 6,4 %. 
Punkt A står för ekonomins jämvikt med den naturliga produktionsnivån och en inflation nära 
inflationsmålet. Notera att punkt A är i praktiken en del av intervallet 2 % ± 1 % procentenheter. 
Produktionsgapet i euroområdet är större jämfört med Sverige, men inflationen lägre. Ekonomin 
hamnar i punkt B i Figur 13. Däremot är punkt A inte en enskild punkt, då ECB siktar mot en inflation 
under men nära 2 %. Centralbankernas preferenser återspeglas i en inflationsogillande oval kurva.  
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Figur 12: Sverige i modellen september 2008                Figur 13: EMU i modellen september 2008 
 
 
Riksbankens och ECB:s åtgärder är konsekventa med deras mål: Prisstabilitet och inflationsmålet 
framträder som de avgörande faktorerna. Skillnaden är olika arbetslöshetsnivåer. Penningpolitiken är 
strikt inflationsogillande.  
 
 



41 / 60 
 

4.3 Gäller teorin även under stress? Analys från 

augusti 08 till oktober 09 

 
Under stress ser situationen helt annorlunda ut. Centralbankerna fokuserar på ett stabilt 
betalningssystem istället för inflations- respektive prisstabilitetsmålet. Den största förändringen har 
skett med centralbankernas preferensparameter β, som under undersökningstiden är betydligt 
mindre än ett och därmed förändras centralbankernas förlustfunktion till en vertikal ellips. 
 
 För b finns det två extrema, b ≈ ∞ och b ≈ 0 . Det första kallas ”cold turkey” där den 
penningpolitiska banan är horisontal och centralbanken därmed är starkt inflationsogillande. Det 
andra fallet kallas ”gradualism” och centralbanken agerar försiktigare och tar mer hänsyn till 
produktionsgapet i sitt agerande. I modellen ingår b indirekt över β, centralbankens preferenser. 
Specialiteten under undersökningstiden är att β var större än ett fram till september 2008 men under 
finanskrisen blev β mindre än ett och centralbankerna fokuserade mer på produktionsgapet istället 
för inflationsgapet och den penningpolitiska banan blev brant fallande.  
 
Parameter α, inflationens sensitivitet mot produktionen (Phillipskurvans lutning), är större desto mer 
känsligare lön reagerar på sysselsättning. I euroområdet och i Sverige finns det vanligtvis längre 
kollektivavtal för lönen och lönen reagerar trögt på förändringar i sysselsättningen. Också 
arbetsmarknadens reaktion på ekonomisk tillväxt är på en jämförbar nivå i Sverige och euroområdet, 
bara mellan EU och USA finns det större skillnader. Även om lönen ska frändras med en fördröjning, 
reagerade inflationen mycket sensitiv vad pekar på ett större α-värde. 
 
I Figur 16 respektive Figur 17 visas även att det positiva sambandet mellan styrräntan och 
inflationsgapet samt att produktionsgapet försvann mellan augusti 2008 och oktober 2009.141  
 
I modellen hamnar ekonomin nu på en helt ny plats. Produktionsgapet är stort samtidigt som 
inflationsgapet är nu negativt. Arbetslösheten är hög och ska öka på grund av fördröjningen av den 
reala ekonomin. Inflationen blev negativ. Inflationens fördröjning löper vanligtvis på 2 år. I sådana fall 
skulle man kunna anta att inflationen ytterligare kommer att minska. Tabell 9: Centralbanksmodell 
under finanskrisen 2008/09 (Eurostat, SCB) visar ändå en svag positiv trend för inflationen. Om man 
även inkluderar siffrorna från november 2009 (Eurostat förväntar 0,6 % för euroområdet142; enligt 
SCB är KPI i november 2009 -0,7 %143) förstärks trenden. Trenden på råvarumarknaderna144 är även 
sedan andra kvartalet 2009 stigande. Även två prognoser av enkäten samt Riksbankens och ECB:s 
prognoser utgår ifrån en högre inflation år 2009.  
 
Enligt dessa tre olika indikatorer är sannolikheten att inflationen redan har överskridit sin lägsta nivå 
hög. Som förklarat i modellen för likviditetsfällan (kapitel 2.3.1) måste centralbankerna försök främja 
positiva inflationsförväntningar för att kunna minska den reala räntan om den nominella räntan 
redan är relativt låg.  
 

                                                 
141 Data presenteras i Tabell 9. 
142http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7971b30df3c703fe74be646c8a77cb
1b35e2d0991.e34RaNaLaN0Mc40LcheTaxiLbxmNe0?tab=table&plugin=1&pcode=teicp000&language=de 
(2009-12-11). 
143 http://www.scb.se/ (2009-12-11). 
144 Se appendix Figur 27: Råvaruprisindex 2004-2009. 
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Om man bestämmer positionen på Sverige respektive euroområdet i centralbankmodellen i 
september 2009, befinner sig ekonomierna i helt annorlunda punkter jämfört med september 2008. 
Centralbankens preferenser förändrades under finanskrisen. Riksbanken och ECB åsidosatte 
inflationsmålet för att främja finansiell stabilitet på marknaden och för att minska effekterna för den 
reala ekonomin och arbetsmarknaden i synnerlighet. Centralbankens indifferenskurvor är nu 
avvisande mot arbetslösheten och därmed produktionsgapet. Det bildas vertikala ovala kurvor.  
 
Både Sverige och EMU befinner sig nu i punkt C i Figur 14 respektive Figur 14. Trots en generös 
inflationspolitik steg arbetslösheten. Sverige befinner sig i en punkt med en arbetslöshet på 8,7 % 
och en inflation med -1,6 %. Eurozonen har liksom 2008 en högre arbetslöshet med 9,8 % men en 
lägre inflation på -0,3 %.145 
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Figur 14: Sverige i modellen september 2009                      Figur 15: EMU i modellen september 2009 
Beakta: c ≈ d; fghidjk�h�lmnf ≈ ngopklqölrpk. 
 
Under krisen är korrelationen mellan inflation och styrräntan nästan lika med ett även om den borde 
vara snarare nära minus ett i enlighet med centralbankmodellen. Samtidig ökar avståndet mellan 
styrräntan och arbetslösheten kontinuerlig, 146vilket borde också vara tvärtom enligt teorin. I detta 
fall har den låga räntan förmildrade effekter på arbetsmarknaden och man kan utgå ifrån även högre 
arbetslöshetssiffror när räntan skulle ha varit högre. 
 
Inflationens utveckling under den analyserade tidsramen visar även större avvikelser ifrån 
inflationsmålet än under tidsramen från januari 2008 till augusti 2008, men i motsats håll.  
 
Den traditionella centralbankmodellen förlorar sin giltighet under den finansiella krisen. Riksbankens 
och ECB:s penningpolitik under stress skiljs starkt ifrån Taylorregeln eller någon annan ränteregel: Se  
Figur 16 och Figur 17. 
 
 

                                                 
145 Se ”Tabell 14: Inflationen 2008/09 (Eurostat/SCB) förändringen jämfört med förårets månad“ för skillnaden 
mellan KPI och HKPI.  
146 Se även Sid.138, fotnot 139. 
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Figur 16: Centralbanksmodell Sverige under finanskrisen 
 

 
Figur 17: Centralbanksmodell EMU under finanskrisen 
 
 
 

4.4 Den finansiella stabiliteten 

Förtroendekrisen på finansmarknaden innebär att utlåningen mellan bankerna såsom utlåningen till 
företag och privatpersoner minskade efter september 2008. Det fanns en stor likviditetsbrist på 
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någon form av stigma för bankerna som sökte billig likviditet, medan regeringar i EU-länderna vidtog 
olika åtgärder för att stödja banksektorn, delvis också med stigmatiserande effekter. Bankerna hade 
svårt att upprätthålla kapitaltäckningsgraden, något som bland annat hotade en systemkris. 
 
Från och med oktober 2008 satte såväl Riksbanken som ECB tilldelningskvoten för öppna 
marknadsoperationer till 100 %. Marknaden fick den likviditet som krävdes varje vecka eller månad. 
Tidigare var tilldelningskvoten för det mesta mindre än 60 %. Genom att sätta tilldelningskvoten till 
100 % lugnades marknaden och centralbankerna undvek en stigmatisering.  
 
I samma takt som styrräntan minskade efter oktober 2008, sjönk också räntan för utlåningar för 
önskad likviditet. Banksektorn stabiliserades av de genomförda åtgärderna. Varken i Sverige eller i 
euroområdet kollapsade en systemviktig bank.  
 
Problem som uppstod och som inte är helt undanröjda i slutet av 2009 är förtroendekrisen på 
interbankmarknaden och likviditetsbrister i den reala ekonomin. Om bankerna inte kan utskilja bra 
låntagare från dåliga tenderar de att hellre avstå från att bevilja krediter (adverse selection). 
 
Analysen av interbankräntor i jämförelsen med styrräntan uppenbarar eftersläpningen av 
marknadsräntorna. Centralbankens åtgärder påverkade interbankräntorna väldig sent under krisens 
utbrott. Samtidigt försvann spreaddifferensen mellan 1,3 eller 12 månads STIBOR/EURIBOR. Att täcka 
kortfristiga likviditetsbehov blev dyrt på grund av saknat förtroende och allmänna likviditetsbrister på 
finansmarknaden. Denna utveckling var en anledning till centralbankernas likviditetstillskott.  
 
En återhämtning observeras sedan mars 2009. Spread mellan de olika räntorna blev större igen och 
räntenivån närmade sig styrräntan. I euroområdet sjönk såväl 1-månads- som 3-månaders EURIBOR 
under styrräntans nivå.  
 

 
Figur 18: STIBOR utveckling under finanskrisen 
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Figur 19: EURIBOR utveckling under finanskrisen 
 
Figur 20 och Figur 21 tydliggör hur stort spreadet på interbankmarknaden var strax efter 
finanskrisens utbrott, även om den kraftiga räntesänkningen under samma tid förstärkte effekten. 
För att kunna dämpa finanskrisens negativa inverkan på den reala ekonomin var målet för 
Riksbanken och ECB att minska spreadet mellan bankens räntor och styrräntan.  
 

 
Figur 20: STIBOR Spreads 
 

 
Figur 21: EURIBOR Spreads 
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Även om krisens bottennotering verkar ha passerat, tilldelade ECB i juli rekordsumman147 av 442 
milliarder euro i likviditet till bankerna och fler banker än vanligt ansökte om likviditeten.  
 
Då det vanliga styrmedlet, reporäntan, redan var nära noll och nästan verkningslös för stabiliseringen 
av finansmarknaden, höjde både Riksbanken och ECB penningmängden under finanskrisen. Figur 22 
och Figur 23 visar utvecklingen av penningmängden M1, M2 och M3. Ofta följer penningmängderna 
en utveckling med denna tendens. Sedan oktober 2008 är utvecklingen av M1 och M3 den motsatta. 
Trots att penningmängden M1 ökade kraftigt och också ingår i penningmängden M3, minskade 
ökningstakten av penningmängden M3 till att under hösten 2009 nästan bli negativ. Det avstods från 
investeringar och preferenserna för likvida medel var framträdande.  
 

 
Figur 22: Penningmängd ökningstakt Sverige (SCB/Eurostat) 
 
 

 
Figur 23: Penningmängd ökningstakt EMU (SCB/Eurostat) 
 
Följden av Riksbankens och ECB:s likviditetstillskott till finansmarknaden var anledning till den 
förändrade centralbanksbalansen. Det är uppenbart i Figur 24 att centralbankernas skulder och 
tillgångar ökade mycket starkt under hösten 2008. Det bidrog till stabiliseringen och dämpningen av 

                                                 
147 http://www.change.ch/aktuell/news/ebz.html (hämtad 2009-12-22). 
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turbulensen i det finansiella systemet. Riksbankens och ECB åtgärder liknade varandra och hade 
ungefär samma proportionella storlek.  
 

 
Figur 24: Centralbanksbalans (Riksbank/ECB) 
 
 
 
 

4.5 Finns det tecken som tyder på en likviditetsfälla? 

Likviditetsfällans karakteristik är en nominell ränta nära noll och en självuppfyllande deflationsspiral 
med negativa inflationsförväntningar. Inflationens utveckling i Sverige i form av KPI mätningar verkar 
tyda på en likviditetsfälla. Likaså ränteutveckling: reporäntan ligger 0,25 %, d.v.s. nära noll, och den 
valda räntebanan för resten av 2009 också är 0,25 %. Riksbankens prognoser säger att först i slutet av 
2010 som reporäntan kan börja stiga. M.a.o. ställningstaganden i penningpolitiska rapporter från år 
2009 liknar de som teorin rekommenderar. Svensson, medlem i Riksbanks direktion, skulle även ha 
valt striktare åtgärder. Men kan man verkligen beskriva situationen som en likviditetsfälla? 
 
Om man överväger KPI:s eftersläpning och låter även utvecklingen av boenderäntor ingå i mätningen 
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med hänsyn till analysens tidsram i denna uppsats återspeglar snarare KPIX inflationens utveckling på 
kort sikt (se Tabell 14). 
 
Dessutom är inflationsförväntningarna positiva. Särskilt priserna på råvarumarknaderna pekar sedan 
våren 2009 uppåt igen. Och enligt de två svar av enkäten och Riksbankens, och ECB:s uppskattningar 
blir även mätningen av KPI, och även HKPI, positiv under år 2010. Därmed skapas förutsättningen för 
en snabb återhämtning av ekonomin ifrån nedgången år 2009. På grund av positiva 
inflationsförväntningar minskar den reala räntan under nivån för den redan låga nominella räntan 
och främjar därigenom högre investeringar. 
 
Även om Sveriges ekonomi drabbades av den största nedgången sedan andra världskriget och även 
om reporäntan befinner sig på en rekordlåg nivå ska situationen, i vilken Sverige befinner sig år 2009, 
inte kallas likviditetsfälla. Det var visserligen inte långt ifrån att man hamnade i en likviditetsfälla men 
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reporänta, låg räntebana och utökad likviditet) lyckades undvika en sämre utveckling. Notera att 
positiva inflationsförväntningar kan ses som ett bevis på att den förda penningpolitiken verkar ha 
fungerat, d.v.s. marknaden tror på stigande efterfrågan trots pågående ekonomisk kris. 
 
För euroområdet är styrränteläge, 1,00 %, en mycket låg nivå, men långt ifrån nollgränsen. Trots 
detta måste man även iaktta centralbankens flexibilitet. Det är tveksamt om ECB skulle ha minskad 
styrräntan ytterligare även om den ekonomiska utvecklingen skulle ha varit lite sämre i andra och 
tredje kvartalet 2009. Inflationen minskade under år 2009 och också HKPI blev negativ. Men den 
negativa trenden stabiliserades och nedgången bromsades. Arbetslösheten ökade också kraftigt och 
utvecklingen ska på grund av fördröjningen fortsätta under år 2010. Därför finns utrymme för ECB att 
minska reporäntan ytterligare, men det istället förväntas ränteökningar under våren 2010. 
Inflationsförväntningarna är också positiva och det finns mycket likviditet på interbankmarknaden 
enligt de låga EURIBOR räntorna. Läget under år 2009 i euroområdet liknar inte heller likviditetsfälla. 
 
Egenheten med krisen är i såväl Sverige som i eurozonen att den pågått så länge och att ekonomins 
nedgång är så kraftig. Ursprunget av krisen som ren finans- och spekulationskris i kombination med 
stora likviditetsbrister på finansmarknaden gjorde att en farlig situation, inte bara för Sverige och 
EMU-länderna utan också för hela världen, uppstod. Fenomenet likviditetsfällan skiljs ändå från den 
aktuella krisen om återhämtningen fortsätter och förväntningarna och prognoserna visar sig vara 
sanna.  
 
 
 

4.6 Riksbank vs. ECB – skillnader och likheter 

Kommunikationspolitik 
En skillnad mellan ECB och Riksbanken är kommunikationspolitiken. Det finns kritik som säger att 
ECB:s kommunikationspolitik är otydlig 148 . Tydligen följer båda centralbankerna ett flexibelt 
inflationsmål och därför kräver produktionsgapet prognoser för ett år framåt och inflationsgapet 
prognoser för två år framåt. Riksbankens inflationsrapport är framåtblickande medan ECB:s 
månatliga ”bulletin” är bakåtblickande. Dessutom är ECB:s penningpolitiska protokoll och 
beslutfattande hemlig och blir inte tillgänglig såsom Riksbankens protokoller. ECB:s 
kommunikationspolitik är också mer inriktad på centralbankchefens offentliga framträdande.  
 
Inflationsmål med bandmål och tidshorisont 
Till skillnad från ECB har Riksbanken ett symmetriskt inflationsmål med en explicit toleransintervall 
på ± en procent. Det ger mer flexibilitet, men nackdelen med bandmål är att det kan vara otydligt, 
vilken inflationstakt siktar centralbanken på? 
 
Det finns skäl för Riksbanken att inte reagera omedelbart på inflationsutvecklingen, då det kan vara 
kostsamt och inte ligga i realekonomins intresse. Riksbanken har en styrhorisont på vilken inflationen 
kan påverkas och en målhorisont inom vilken inflationen bör återgå till inflationsmålet eller 
toleransintervallen. Det är enligt Svensson149 en lämplig kompromiss för centralbankerna eftersom 
målhorisonten är flexibel och det finns utrymme för styrningar. Riksbankens målhorisont omfattar 2 
år. Det förklarades redan i teorikapitlet att inflationen reagerar med en tidfördröjning på ca 2 år på 
penningpolitiska beslut, prissättningen blir därmed senare påverkad med en viss eftersläpning. Med 

                                                 
148 Svensson, Forward-Looking Monetary Policy, Leadning Indicators, and the Riksbanks Inflation Report vs. 
the ECBs Monthly Bulletin, 2005. 
149 Svensson & Rudebusch, Eurosystem monetary targeting: Lessons from U.S. data, 2002. 
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hjälp av tidshorisonten blir penningpolitiken mer avvägd och stora svängningar i den reala ekonomin 
undviks. Riksbanken använder inte någon mekanisk handlingsregel.  
 
Prisstabilitetsmål istället för inflationsmål 
Jämfört med Riksbanken, som nämner inflationsmålet först och därefter prisstabiliteten, gäller ECB:s 
mål bara prisstabiliteten.  
 
Räntepolitik 
Både Riksbanken och ECB bedriver en strikt och oberoende räntepolitik vilken främst fokuserar på 
inflationsmålet. Fram till krisen var både centralbankerna avvaktande angående penningpolitiken och 
justerade styrräntan med små steg.  
 
Krispolitik 
Riksbankens och ECB:s penningpolitik under finanskrisen liknar varandra. Båda agerade väldigt 
snabbt efter krisen och vidtog stabiliserande åtgärder. På kort sikt åsidosatte båda inflationsmålet för 
att stödja betalningssystemet och garantera finansmarknadens funktion. I krishanteringen 
koncentrerade man sig på hela finanssystemet och inte på enskilda banker. Varken ECB eller 
Riksbanken har tagit över en bank och drev inte heller penningpolitik för enskilda banker. Dessutom 
har ingen av dem köpt statspapper direkt från staten, liksom BoE eller FED för att finansiera 
regeringarnas budget.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Slutsats och diskussion 

Uppsatsens syfte var att analysera Riksbanken och den Europeiska centralbankens agerande under 
stress. För detta krävdes en beskrivning dessa bankers målsättning och penningpolitiska instrument 
Dessutom var det uppsatsens uppgift att synliggöra begränsningar i deras penningpolitik. 
 
Även om Sverige jämfört med euroområdet är en liten ekonomi, liknar Riksbankens och ECB:s 
målsättningar varandra. Samma penningpolitiska instrument används för att kunna nå målen. 
Skillnader som kommunikationspolitik, toleransintervallen för inflationsmålet, de ”två pelarna”, 
inflationsmätningar beskrevs. En huvudskillnad är att Sverige och därmed Riksbanken förfogar över 
ytterligare ett penningpolitiskt instrument jämfört med enskilda länder inom eurozonen (och därmed 
samma valuta), växelkursen. Den svenska kronans växelkurs blev mycket volatil under krisens 
kulmineringspunkt, men nådde en stabilare notering när ekonomin och finansmarknaden 
stabiliserades och återhämtningen sattes igång.  
 
Uppsatsen visar hur Riksbankens och ECB:s penningpolitik genomförs under normala omständigheter 
och att modellen för analys av centralbanken, sammanfattade som optimeringsproblem, kan ses som 
lämplig verktyg. En skillnad mellan de två centralbankerna kan man se i skillnaden av styrräntan, som 
låg på slutet av undersökningsperioden i Sverige på 0,25 % varemot den låg på 1,00 % i euroområdet.  
 
Motsatsen till tidsperioden mellan september 2008 och oktober 2009 är uppenbar. 
Huvudmekanismen, räntekanalen, utnyttjades till nästan 100 procent och andra åtgärder fick vidtas 
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för att kunna stimulera och stabilisera ekonomin och banksektorn. Inflationsmålet åsidosattes på 
kort sikt och fokusen låg på ett säkert och stabilt betalningssystem. 
 
Riksbanken och ECB vidtog nästan alla penningpolitiska instrument de förfogar över. Bara den 
exceptionella krisen, som vilket finanskrisen framstår, är anledning för den långsamma 
återhämtningen.  
 
Uppsatsen belyser fenomenet ”likviditetsfällan”. EMU:s och Sveriges ekonomi upplevde den största 
nedgången sedan andra världskriget och nästan alla ekonomiska indikatorer förmedlade en negativ 
utveckling. Dock, trots en negativ inflation och en ränta när noll samt ett stort produktionsgap varken 
föll Sverige eller eurozonen i likviditetsfällan under en lång period. Därmed fanns det en stor 
begränsning för centralbankernas styrmedel, då det fanns tydliga tecken att Sverige och eurozonen 
föll i likviditetsfällan under sista kvartalet 2008 och första kvartalet 2009 trots de massiva vidtagna 
åtgärderna. Under våren 2009 visade centralbankernas åtgärder effekt genom positiva 
inflationsförväntningar. 
 
Var centralbankernas agerande lämpligt under finanskrisen 2008/09? Såtillvida att man analyserar 
finanskrisens förlopp sedan oktober 2008 och jämför situationen med paniken i september 2008 och 
omständigheterna i oktober 2009 så visar att centralbankernas agerande åtminstone i en riktning 
som inte kan betraktas som helt fel. Mer ingående slutsatser kan dras först när krisen är över och 
framförallt då centralbankernas ”exit strategy” under år 2010 utkristalliseras och finanssystemet 
återuppnår sin stabilitet. Den strategin är svår och komplicerad och får inte ske för snabbt. Tecken på 
 
En ”gör-ingenting-strategi” betraktas som lämplig där Riksbanken respektive ECB inte förlänger 
faciliteterna när de löper ut. Sedan kan tilldelningskvoten minskas, variabla räntor kan återinföras 
och storleken kan begränsas. Centralbankerna gjorde ett godkännbart jobb under finanskrisen, men 
att utse centralbankschefen till ”person of the year” vilket ”Time magazine”150 gjorde är eventuellt en 
för tidig handling.  
 
Riksbankens och ECB:s uppgift under år 2010 är att helt övervinna finanskrisen 2008/09 samt att 
förhindra risken för en möjlig kommande kris på grund av överflödig billig likviditet på 
finansmarknaden.  
 
I början av finanskrisen 2008/09 gällde “when the US sneezes, the world catches a cold”151, men 
finansplatser på hela världen har en ganska tätt förbindelse och finanskrisen lärdom är bland annat 
att man behöver ett världsomfattande regelsystem för finanssystemet för att kunna undvika djupa 
kriser i framtiden och för att kunna klara av de nuvarande problemen. 
 
 
 
 
 

                                                 
150 Time magazine, 2009 vol.174, no25/26 2009. 
151 Fratzscher, 2009. 
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7 Appendix 

7.1 Variabler, parameter och definitioner 

� Aggregerad efterfrågans räntekänslighet (IS 
kurvans lutning) 

t8 Aggregerad efterfråga 
D Insättning 

u Sysselsättningsjämvikt 
u6v (Långsiktig) Arbetslöshetsjämvikt 

w Offentliga utgifter 

x Nominal ränta 

7@ Investering-sparande – samband, kurvan 

� Centralbankens nyttofunktion 
�A Likviditetssamband, kurvan 
m Likviditetsproportion 
M Penningmängd 

A6 Penningpolitisk bana 

y Prisnivå 

yz Phillipskurvan 
r Utlåningsränta 

� ränta 

6 Utländska obligationer vilka CB äger 

�∗ Utländsk ränta 
RI Avskrivning på riskfulla investeringar 
�� Stabiliserande räntan 

S Avista växelkurs 
V Centralbankens kapital 

{ reallön 
x Uttagna pengar 
� produktion 

� (Långsiktig) jämvikt produktion 

�� Produktionsmålet 

Z Centralbankens utdelning till regeringen 
� Phillipskurvans lutning 

� Centralbankens preferenser 
| Potentiell förlust för centralbanken 
} Real växelkurs 

λ Riskpremium 
~ Potentiell förlust för centralbanken 

� Inflation 

�u Förväntade inflation 

�� Inflationsmål 

 
Tabell 15: Variabler, parameter och definitioner 
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7.2 Liknar finanskrisen 2008/09 Sveriges 90-tals kris? 

I den svenska bankkrisen i början av 1990-talet fanns det en avreglering av kreditmarknaden och 
valutaflödena. Till följd steg utlåningen snabbt och priser på fastighetsmarknaden steg kraftigt. 
Samtidigt vände den globala konjunkturen nedåt. Både händelserna bidrog till minskad export och 
kostnadstrycket i Sverige blev större. Detta hade en inverkan på refinansiering för banker och 
finansbolag, som försvårades. När tilltron till bankerna försvann, steg pressen på kronan. Reporäntan 
nådde för en kort tid 500 % 152. Under 90-talets kris minskade Sveriges BNP med ca 6 % från 1991 till 
1993. 
 
I jämförelse med 90-talets kris är den aktuella finanskrisen mycket större. Hela världen är drabbad. 
Båda kriserna uppstod på fastighetsmarknaden och genom en kreditbubbla. Kreditexpansionen 
under de senaste åren och outsourcing av kreditrisken utanför bankernas balans är två orsaker till 
krisen. 
 
Såväl i 90-talets kris som i dagen kris sköt stater och centralbanker till pengar till systemviktiga 
banker. Sverige beslutade under båda kriserna att ett statligt garantiprogram skulle införas för att 
stärka bankernas solvens och Riksbanken gav likviditetsstöd utanför den särskilda ramen till 
Kaupthing Bank Sverige AB och Carnegie Investment Bank AB

153. En stor skillnad för Riksbanken är 
den skilda målsättningen under Sveriges 90-tals kris och det aktuella inflationsmålet. I början av 90-
talet var Riksbankens mål att hålla en fast växelkurs. Med inflationsmålet finns ett större utrymme 
för Riksbanken att agera. Dessutom föregicks den senare krisen inte av någon byggboom i Sverige likt 
den under 80-talet. Och även om båda kriserna medförde en snabbt fallande inflation, är skillnaden 
på räntemarknaden enorm. Under fastighetskrisen ökade den nominella räntan medan den har varit 
nära noll under finanskrisen.  
 
Under 90-talets kris etablerades även Bankstödsnämnden som övertog t.ex. Nordbanken och 
Gotabanken. Ageranden har skett under förutsättningen att bankerna måste ha en framtid för att 
kunna få offentligt stöd. I forskning angående 90-talets-kris föreslog Ingve och Lind154 en hängmatta 
för banker och ett system vilket skiljer från s.k. ABC banker. Detta uppvisar vissa likheter till den 
pågående debatten om s.k. ”bad banks”. Vissa likheter mellan båda kriserna är uppenbara men 
skillnaderna överväger. Det nya inflationsmålet, den fasta växelkurspolitiken, den globala 
dimensionen av finanskrisen och dess utbrott i USA, vidtagna åtgärder över hela världen samt 
globaliseringens inflytelse utgör dessa skillnader. 

7.3 Några grundläggande definitioner:  

2���*�2�� � ≡ / − /��
/��

 

 
*��*���2����*� �ö��ä���2��*� �� = ���� + *
��� − ���� � 

*��*�*��U * = 1 => �� = ��� 
 

<�<U��*�2���*�2�� � = ��� + �
� − ��� 
 

��*�2�2�U�*��U �ä��* �� = � − *�� 
 

                                                 
152 September 1992, se även Riksbankens statistik. 
153 Riksbank S. , Global recession och finansiell stabilitet - Finansiell Stabilitet 1/2009, 2009. 
154 Ingve & Lind, 1998. 
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7.4 Tabeller och figurer 
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Figur 25: Finanskrisens kronologi155 
 
 

 
Figur 26: S&P/Case-Shiller Home Price Indices156 

                                                 
155 BIS, Die globale Finanskrise - BIS 79.Jahresbericht, 2009. 
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Tabell 16: Penningmängd ökningstakt (SCB/Eurostat) 
 

 
Tabell 17: Utveckling av Riksbankens balans respektive insättningar i eurosystemet (Riksbank/ECB) 
 

 
Figur 27: Råvaruprisindex 2004-2009157 
 
 

7.5 Enkät 

7.5.1 Enkäten 

  
Enkät till uppsatsen: ” Centralbankens agerande under finanskrisen 2008/09 – Jämförelse av 

Sveriges Riksbanks och ECB:s penningpolitik” 

 
Jag skriver just nu en uppsats om ”Centralbankens agerande under finanskrisen 2008/09 – Jämförelse 

av Sveriges Riksbanks och ECB:s penningpolitik” och skulle vilja be Er att hjälpa mig genom att delta i 

min enkät till ämnet.  

Jag studerar industriell ekonomi vid Linköpings universitet och på Karlsruhes universitet I Tyskland 

industriell ekonomi. Men under den här terminen läser jag kurser inom nationalekonomi och skriver 

också min uppsats inom nationalekonomi till januari i Linköping.  

                                                                                                                                                         
156 Poors, 24 november 2009. 
157 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=commodity-price-index&months=60 (2009-12-29) 
http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.asp (2009-12-29). 

Jan-08 feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec

M1 Sverige 9.3 10.0 9.6 8.3 6.8 5.2 4.7 3.6 3.4 2.6 2.6 3.4

M2 Sverige 11.5 11.9 11.3 10.5 10.0 9.3 9.8 9.2 9.8 9.2 9.9 11.3

M3 Sverige 19.1 18.0 17.6 18.1 18.1 17.1 16.2 14.7 12.7 8.9 5.8 5.6

M1 EMU 4.5 3.4 3.2 2.2 2.4 1.8 0.1 0.9 1.1 3.4 2.9 3.0

M2 EMU 10.5 10.8 9.9 10.3 10.4 9.6 9.1 9.4 8.8 9.3 9.1 8.1

M3 EMU 11.7 11.5 10.2 10.4 10.3 9.6 9.1 9.2 8.6 8.7 8.0 7.4

jan feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec

M1 Sverige 4.5 4.6 4.5 4.8 5.7 6.5 6.9 7.9 8.0 8.9

M2 Sverige 12.3 12.1 11.4 10.4 9.9 9.5 8.6 8.3 7.2 6.9

M3 Sverige 5.5 6.2 4.6 3.6 2.6 2.2 1.1 -0.4 -1.1 -0.7

M1 EMU 5.2 6.6 6.0 8.5 8.4 9.3 11.7 13.5 12.4 12.2

M2 EMU 7.7 7.2 6.2 6.0 5.2 4.9 4.6 4.4 3.5 2.4

M3 EMU 6.1 6.0 5.1 4.9 3.9 3.6 3.0 2.4 1.7 0.4

2008Penningmängd

Penningmängd 2009

Aug-08 sep okt nov dec Jan-09 Feb-09 mars apr maj jun jul aug sep

Riksbanksbalans [mkr] Sverige 203299 225990 506573 600344 657701 579219 683974 686220 642459 609398 647036 763439 686007 720710

ECB (insättningar i 

eurosystem)

[million euro]

EMU 684655 863335 917326 944589 1132055 971613 942595 956001 885111 896963 1108718 958248 951285 987637

Balans 2008 2009
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Syftet med uppsatsen är att analysera centralbankens uppgifter och i synnerhet att jämföra 

målsättningen och agerande av den Svenska Riksbanken och den Europeiska Centralbanken. 

Hur agerar Riksbanken respektive ECB i en stressituation som t.ex. under den nu aktuella 

finanskrisen?  

 

Följande frågor uppstår i samband med uppsatsen: 

• Vilka penningpolitiska instrument förfogar Riksbanken respektive ECB över och hur definieras 

deras mål? 

• Vilka skillnader finns det mellan Riksbankens och ECB:s agerande och vad medför deras 

”expansiva” penningpolitik? 

• Varför agerade centralbankerna som dem gjorde och varför påverkade deras kraftiga 

räntesänkningar ekonomin inte på ett mer positivt sätt? 

• Vilka begränsningar finns det för en centralbank under en finanskris jämfört med en vanlig 

recession? 

 

Uppsatsen ska behandla dessa frågor och problemformuleringen genom att analysera 

centralbankerna. I uppsatsen använder jag modeller av Carlin & Soskice för att analysera 

centralbankerna. För att undersöka Likviditetsfällan använder jag teorier av Lars E.O. Svensson och 

Paul Krugman.  

 

För mitt arbete skulle det vara enormt positivt om Ni skulle kunna svara på frågorna i enkäten. 

Enkäten skickas bland annat till Riksbanken, ECB, Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Deutsche 

Bank, Commerzbank, Deka Bank, DZ Bank och KfW.  

 

Jag skulle vara jättetacksam om Ni skulle kunna ta er några minuter för att delta i enkäten. 

 

Tack så jättemycket! 

Med vänliga hälsningar 

Michael Cramer 

 
Frågor: 

I. Vad är den största för- och nackdelen med att vara medlem i en valutazon under 
finanskrisen? 

II. Vad är den största skillnaden i penningpolitiken mellan Riksbanken och ECB? 
III. Hur förändras centralbankens målsättning under en finanskris? (t.ex. med hänsyn till 

inflationsmålet) 
IV. Vilka åtgärder under den aktuella finanskrisen hade mest betydelse för att stabilisera 

marknaden? 
V. Vad var det största fel av Riksbanken respektive ECB i penningpolitiken och vad var det mest 

positiva? 
VI. Hur påverkar räntan nära noll centralbankspolitiken? 

VII. Finns det risk att hamna i en likviditetsfälla? 
VIII. Vad är den bästa penningpolitiken för att undvika en likviditetsfälla när räntan är nära noll 

eller vilka åtgärder skulle gripas för att komma ut ur en likviditetsfälla? 
IX. Hur kommer räntan att förändras under år 2010 och när den överflödiga likviditeten kommer 

att dras ut ur marknaden för att kunna upprätthåla inflationsmålet i framtiden? 
 
Till slutet skulle jag be Ni att ge en bedömning hur de följande parametrarna kommer att se ut på 
slutet av år 2010: 
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 Sverige/Schweden Eurozon/Eurozone 

Inflation (KPI - HIKP)   

Ränta 
1. Styrränta 2010 
2. Styrränta 2011 
3. Tre månads-STIBOR 

2010 

  

Ekonomisk tillväxt   

Börskursen 
(Stockholm[OMX]/Frankfurt 
[DAX]) 

  


