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Sammanfattning 
 
När den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers ansökte om konkurs den 15 
september 2008 ökade oron på den globala finansiella marknaden. Detta ledde till svårigheter 
för finansiella aktörer i Sverige att finansiera sin verksamhet eftersom det blev dyrare att ta 
upp lån internationellt samtidigt som misstänksamheten gentemot andra aktörer pressade upp 
riskpremierna. Vid denna tidpunkt var inflationsnivån i Sverige den högsta på 15 år vilket fick 
Riksbanken att höja styrräntan dagarna innan konkursansökan.  
 
Eftersom de konsekvenser som kan uppkomma till följd av en finansiell kris kan bli 
betydande blev Riksbankens agerande väldigt viktigt och uppmärksammat. Syftet med denna 
uppsats är att undersöka och analysera Riksbankens arbete under finanskrisen 2008-2010.  
Underlaget till analysen, där teori kontra praktik analyseras, består av utvalda centrala teorier 
angående en centralbanks agerande. Dessa är IS-PC-MR, Taylor’s ränteregel samt Lender of 
Last Resort.  
 
Uppsatsens undersökning har till stor del bestått av en litteraturstudie. Utöver detta har även 
en intervju genomförts med riksbankschefen Stefan Ingves. Materialet som har använts har 
främst tagits från Riksbanken. 
 
Riksbanken vidtog ett flertal åtgärder för att stärka den svenska finansmarknadens 
motståndskraft. Åtgärderna var under krisens gång en kombination av penningpolitik och 
finansiella stabiliseringsåtgärder. Utöver räntejusteringar erbjöds bland annat obegränsade 
lånemöjligheter till Riksbankens motparter, vilket enligt Stefan Ingves även var den viktigaste 
åtgärden. Detta syftade främst till att sänka den allmänna räntenivån och återskapa förtroendet 
på den svenska finansiella marknaden. Till följd av Riksbankens åtgärder föll den allmänna 
räntenivån. Vilka effekter Riksbankens åtgärder hade på inflations och BNP utvecklingen är 
dock svårt att fastställa då utvecklingen av dessa berodde på flera olika faktorer. 
 
Riksbankens agerande under finanskrisen stämmer väl överens med vad teorierna förespråkar. 
Problemet med de penningpolitiska teorierna är att handlingsutrymmet begränsas när 
styrräntan närmar sig nollgränsen samtidigt som konjunkturnedgången är ihållande. Trots att 
Riksbanken agerade i enlighet med de penningpolitiska teorierna kan händelseförloppet inte 
enbart förklaras av dessa. Riksbanken agerande som en Lender of Last Resort är teorienlig 
förutom att en alldeles för låg straffränta togs ut. 
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Förord 
 
 
 

Denna kandidatuppsats omfattar 15 högskolepoäng och har skrivits i Linköping under 
vårterminen 2011.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Hans Sjögren för den hjälp och de synpunkter vi 
fått under uppsatsens gång. Vi vill även tacka våra opponenter samt seminariedeltagare vars 
bidrag har hjälpt oss att förbättra uppsatsen. 

 

 

 

Goran Katinic & Dennis Petersson 
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1  Inledning 
 
 
I det inledande kapitlet redogörs för bakgrunden till problemet och en diskussion 
angående problemet. Detta sammantaget mynnar ut i ett syfte och ett antal 
frågeställningar. Slutligen avslutas kapitlet med en beskrivning av avgränsningen. 
 

 

1.1  Bakgrund 
 
En alltför givmild utlåning på den amerikanska bostadsmarknaden blev startskottet på den 
allvarligaste finansiella krisen sedan depressionen i slutet av 1920-talet.1 De amerikanska 
bankerna gav ut så kallade sub-prime lån2 i stor utsträckning som sedan paketerades om och 
såldes vidare på den finansiella marknaden.3 När bostadspriserna så småningom började falla 
på den amerikanska bostadsmarknaden och låntagare fick problem med sin lånefinansiering 
spreds en oro bland bankerna eftersom det var oklart vilka som förfogade över dessa 
riskfyllda värdepapper. Denna oro ledde till att bankerna och andra finansiella aktörer blev 
försiktiga med sin utlåning gentemot varandra vilket medförde att riskpremierna på den 
finansiella marknaden blev allt högre.4

 
  

Krisen trappades upp den 15 september 2008 då USA:s fjärde största investmentbank Lehman 
Brothers ansökte om konkurs på grund av stora förluster på sub-prime marknaden5. Denna 
händelse spred krisen globalt eftersom den finansiella marknaden är sammanvävd världen 
över. Efter Lehman Brothers konkursansökan blev det finansiella systemet världen över än 
mer instabilt. Bankerna började hålla hårt i likviditeten de förfogade över på grund av den 
ökande misstänksamheten gentemot andra finansiella aktörer och svårigheter med egen 
upplåning.6

 

 Detta ledde till att osäkerheten som uppstod bland bankerna spred sig vidare till 
hushåll och företag, eftersom bankerna begränsade sin utlåning till allmänheten. Den 
restriktiva utlåningen till allmänheten ledde till sämre framtidstro vilket även stannade upp 
ekonomin ytterligare.  

I Sverige fungerade finansmarknaden väl fram till Lehman Brothers konkursansökan. 
Interbankräntorna var på en stabil nivå trots att det fanns indikationer på en utbredd misstro på 
finansmarknaden och att det blivit dyrare att ta upp lån internationellt.7 Riksbankens 
räntebana pekade uppåt och bara fem dagar innan Lehman Brothers konkursansökan höjde 
Riksbanken styrräntan, även kallad reporäntan, med 25 räntepunkter.8

                                                 
1 K. Ekholm, Några lärdomar av finanskrisen för penningpolitiken, Riksbanken, 2009, s. 2 

 Efter Lehman Brothers 
konkursansökan förändrades även situationen på den svenska finansmarknaden. Problemen 

2 Sub-prime lån innebär utlåning till hushåll som vanligtvis inte kvalificeras som kreditvärdiga 
3 Ekholm, 2009, s. 3 
4 L. Nyberg, Finanskrisen, Riksbanken, 2008, s. 1  
5 F.S. Mishkin, Over the Cliff: From the Subprime to the Global Financial Crisis, Journal of Economic 
Perspectives, Volume 25, Number 1, Winter 2011, s. 52 
6 L. Nyberg, Krisen, Riksbanken och penningpolitiken, Riksbanken , 2008, s. 1 
7 Ibid, s. 2 
8 Finansutskottets betänkande 2009/2010, Utvärdering av penningpolitiken 2007–2009, 2010 s. 15 
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som hade uppkommit i USA spred sig till Sverige och de svenska bankernas beteende kunde 
liknas vid de amerikanska. Det som började med en bostadskris i USA mynnade ut i en global 
finanskris. 

 

1.2  Problemdiskussion 
 
Sverige är en liten öppen ekonomi som är starkt beroende av omvärlden eftersom en stor del 
av bruttonationalprodukten kommer från export. Samtidigt är Sveriges finansmarknad väl 
integrerad med övriga finansiella system världen över. När en kris uppkommer internationellt 
är det ofrånkomligt att det även får effekter i Sverige. Ekonomiska försämringar i andra länder 
påverkar den svenska handelsbalansen negativt och får effekt på ekonomin i form av nedgång 
i sysselsättning och produktion.9

 
  

När krisen plötsligt blev en global angelägenhet och även nådde Sverige stod Riksbanken 
inför en rad svårigheter som de inte möter under normala omständigheter. Med en ökningstakt 
på konsumentpriserna som i augusti 2008 var 4,3 procent, vilket var den högsta ökningstakten 
i inflationen på nästan 15 år,10

 

 valde Riksbanken att höja räntan precis innan krisen spred sig 
till Sverige, vilket i efterhand kan ifrågasättas. 

De svenska bankerna finansierar sin utlåning dels genom inlåning hos allmänheten men även 
genom lån på den finansiella marknaden. När finansmarknadens funktionalitet är satt ur spel 
verkar inte bankerna utifrån dessa premisser vilket får konsekvenser för hela ekonomin. Ett 
problem som uppstod var ett minskat förtroende på den svenska finansiella marknaden. Det 
blir tydligt när den så kallade TED-spreaden iakttas, som är skillnaden mellan räntan på 
tremånaders lån mellan banker och räntan på tremånaders statsskuldsväxlar.11 Denna spread 
låg på ungefär 0,2 procent i början på 2007, men var uppe i över 2 procent efter Lehman 
Brothers konkurs.12

 

 Ytterligare exempel på problem är att en restriktiv utlåningspolicy 
hämmar investeringar eftersom möjligheterna till belåning minskar. Ifall bankerna är 
restriktiva med sin utlåning försämras Riksbankens möjligheter att upprätthålla ett effektivt 
betalningssystem. Då detta sker försämras även Riksbankens möjligheter att använda sig av 
penningpolitik på ett effektivt sätt.  

I samband med finanskrisen blev Riksbankens agerande än mer viktigt och uppmärksammat 
eftersom de samhällsekonomiska kostnaderna kan bli stora till följd av en kris. Därför 
förefaller det angeläget att med denna uppsats utröna och analysera Riksbankens agerande på 
de problem som uppstod under finanskrisen. Ett tillvägagångssätt är att applicera utvalda 
centrala teorier angående en centralbanks agerande och undersöka huruvida de 
överensstämmer med den svenska Riksbankens handlande under finanskrisen.  
 
 
 
 

                                                 
9 S. Öberg, A, Sverige och finanskrisen, Riksbanken, 2009, s. 5 
10 S. Ingves, Finansoro, penningpolitik och inflation, Riksbanken, 2008, s. 4 
11 S. Öberg, B, Penningpolitik, finansiell stabilitet och Riksbankens balansräkning, Riksbanken 2009, s. 7 
12 Ibid, s. 7 
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1.3  Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera Riksbankens arbete under finanskrisen 2008-
2010. Följande frågeställningar ska hjälpa oss att besvara vårt syfte.   
 

- Vilka åtgärder har Riksbanken vidtagit under finanskrisen och varför?   
- Vilka effekter kan Riksbankens åtgärder ha haft på återhämtningen av ekonomin? 
- Vilka lärdomar har krisen inneburit för Riksbankens fortsatta arbete? 
- Hur väl stämmer Riksbankens agerande överens med utvalda centrala teorier? 

 

1.4  Avgränsning 
 
Uppsatsen kommer att behandla finanskrisen 2008-2010 ur ett riksbanksperspektiv. 
Upprätthållandet av finansiell stabilitet är ett samarbete mellan olika instanser. Dock har vi 
valt att enbart fokusera på Riksbankens agerande och dess möjlighet att påverka ekonomin. 
De teorier vi ska använda kommer att appliceras på Riksbankens åtgärder. De specifika 
teorierna som behandlas är IS-PC-MR modellen, Taylor´s ränteregel samt Lender of Last 
Resort.  
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2  Metod  
 
 
I detta kapitel redovisas på vilket sätt studien genomförts och en motivering för de val vi 
gjort gällande teorier och metod. 
 

 

2.1  Teorival 
 
De teorier som ligger till grund för uppsatsen är IS-PC-MR modellen, Taylor´s ränteregel 
samt Lender of Last Resort. De två första teorierna försöker förklara en centralbanks 
penningpolitiska agerande. Teorin om Lender of Last Resort är en teori angående finansiell 
stabilitet. De penningpolitiska teorierna är snarlika där ränteregeln beskriver hur räntan bör 
sättas och IS-PC-MR beskriver hur centralbanken leder ekonomin till jämvikt med hjälp av 
räntan. Dessa teorier lämpar sig bra i en studie angående Riksbankens agerande eftersom 
penningpolitiken är Riksbankens främsta medel när det gäller att påverka ekonomin. 
Inflationen i Sverige avvek från inflationsmålet under finanskrisen. På vilket sätt Riksbanken 
försöker leda tillbaka inflationen till inflationsmålet förklaras bäst utifrån de penningpolitiska 
teorierna.  
 
Teorin angående finansiell stabilitet är tillämpbar under finansiella kriser eftersom det under 
finansiella kriser ofta krävs en instans som är villig att låna ut när ingen annan är villig att 
göra det. Lender of Last Resort lämpar sig bra att beskriva Riksbankens agerande under 
finanskrisen för att klara sitt mål angående upprätthållandet av finansiell stabilitet. 

 

2.2  Materialinsamling 
 
För att erhålla det material vi ansåg vara behövligt för att definiera problem och välja 
lämpliga teorier använde vi oss av kedjesökning och systematisk sökning. Kedjesökning 
innebär att man hittar lämplig information genom att den ena texten leder till nästa och så 
vidare. Styrkan i denna metod är att det leder till bra referenser och att det är möjligt att följa 
argumentationens utveckling. Nackdelen med denna typ av sökning är att referenser till andra 
som är av en annan uppfattning faller utanför sökningen.13 Kedjesökning hjälpte oss att finna 
bra information vi var ovetandes om innan sökningen exempelvis information angående 
Riksbankens arbete och åtgärder. Den systematiska sökningen innebär att sökandet inriktas på 
ett speciellt tema snarare än författare.14

                                                 
13 L. Rienecker, P.S. Jørgensen, Att skriva en bra uppsats, Malmö, Liber, 2008, s. 215 

 Fördelen med denna typ av sökning är att bra 
information kan hittas utan att man behöver vara expert på ämnet exempelvis hittades teorin 
om Lender of Last Resort på detta sätt. Detta kan dock även vara en nackdel. Eftersom 
kunskap om ämnet saknas väljs litteratur utifrån andras bedömningar om vad som är bra 
exempelvis antalet citeringar. Detta kan medföra att ny forskning inte tas hänsyn till i 
sökningen eftersom den inte hunnit bli citerad allt för många gånger.  

14 Ibid, s.216 
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Det empiriska underlaget angående Riksbankens verksamhet och dess agerande under 
finanskrisen 2008-2010 fick vi fram genom att direkt vända oss till primärkällan, nämligen 
Riksbanken. Eftersom trovärdighet och öppenhet är väldigt viktigt för Riksbankens arbete 
publicerar Riksbanken allt ifrån tal av direktionsmedlemmar till publikationer av olika 
rapporter. Det finns således mycket information att hämta från Riksbankens egna 
publiceringar. Eftersom syftet är att analysera Riksbankens agerande och undersöka vilka 
åtgärder som vidtagits under finanskrisen har det inte funnits något behov av sekundärkällors 
bedömning angående empirin. Utöver en ren litteraturstudie om Riksbankens agerande 
intervjuades även Riksbankschefen Stefan Ingves.  
 
Det material som vi samlat in för att möjliggöra uppsatsen alla beståndsdelar har varit av både 
kvalitativ och kvantitativ karaktär. Kvalitativt material innebär att redogöra för beslut och 
värderingar via exempelvis en intervju. Det kvantitativa materialet behandlar siffror som 
erhållits ifrån exempelvis arkiv. 15

 

 Exempel på kvalitativt material i uppsatsen är redogörelse 
för beslut angående räntenivå, medan exempel på kvantitativt material är storlek på 
likviditetstillförsel. 

2.3  Genomförandet av intervjun 
 
Inför intervjun med riksbankschefen valde vi att skicka ut de frågor som vi ämnade fråga. 
Detta gjordes för att Stefan Ingves skulle kunna förbereda sig och kunna svara på de frågor vi 
ville ha besvarade. Vi var medvetna om att han är expert på ämnet, men det ansågs lämpligt 
att skicka ut frågor på förhand eftersom det kan vara svårt att ge exakta svar utan förberedelse. 
Under intervjun utgick vi ifrån vår intervjumall. Risken med en förutbestämd intervjumall är 
att bli låst ifall diskussionen glider utanför de på förhand tänkta frågorna. Vid intervjutillfället 
var vi redan relativt pålästa på ämnet, vilket gjorde att vi på ett någorlunda sätt kunde ställa 
adekvata följdfrågor. Intervjun började med lite mer allmänna frågor om Riksbankens 
verksamhet för att sedan specificeras mot det vi verkligen ville ha besvarat. 
 
Vi ansåg att det räckte med att enbart intervjua en person från Riksbanken, dels eftersom 
intervjuobjektet var riksbankschefen, men även av den orsaken att vi troligtvis fått snarlika 
svar från en annan ledamot. De skillnader som funnits hade troligtvis varit personliga 
reflektioner kring krisarbetet. Dock var majoriteten av våra frågor mer generella och skulle 
således bringa liknande svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 L. Eriksson, F. Wiedersheim-Paul, Att Utreda forska och rapportera, Malmö, Liber, 2006, s. 120 



11 
 

 

3  Riksbanken 
 
 
I detta kapitel framställs Riksbankens verksamhet, vilka verktyg de förfogar över och 
hur dessa används. 
 

 

3.1  Verksamhet 
 
Riksbanken har två huvudsyften. För det första ska de bedriva en penningpolitik som syftar 
till att hålla ett stabilt penningvärde i form av ett inflationsmål. För det andra ska Riksbanken 
se till att det finansiella systemet är stabilt genom att upprätthålla ett effektivt 
betalningsväsende.16 Utan ett effektivt betalningssystem fungerar inte heller penningpolitiken 
på ett tillfredsställande sätt. För att säkerställa att målen uppfylls har Riksbanken ett antal 
olika verktyg till sitt förfogande. Verktygen skiljer sig åt på så sätt att vissa används i normala 
tider och andra kommer till användning under kristider.17

 
  

Riksbankens arbete regleras enligt lag (1988:1385) om Sveriges riksbank, vilken stipulerar: 
 

”Målet för Riksbankens verksamhet skall vara att upprätthålla ett fast penningvärde. 
Riksbanken skall också främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.” 

 
Riksbanken använder sig av penningpolitik för att säkerställa båda målen med styrräntan som 
främsta verktyg. För att ett effektivt betalningssystem ska upprätthållas gör Riksbanken 
dagliga interventioner på den svenska finansiella marknaden, vilka i stor utsträckning är 
kopplade till styrräntan.  

 

3.1.1  Penningpolitik  
 
Penningpolitik syftar främst till att upprätthålla ett fast penningvärde, vilket med andra ord är 
inflationsmålet. Inflationsmålet som Riksbanken har valt är två procent. Det finns två 
huvudsakliga skäl till varför Riksbanken valt två procent som sitt inflationsmål. För det första 
är det eftersom vissa prisökningar är kopplade till kvalitetsförbättringar och bör inte ses som 
en urholkning av penningvärdet. För det andra är det för att skydda ekonomin mot deflation 
genom att skapa utrymme för svängningar i inflationen.18

 
 

                                                 
16 Riksbanken, Riksbankens Roll, 2009-11-24,  
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26427, 2011-06-01 
17 J. Molin, Hur har Riksbanken hanterat den finansiella krisen, Penning- och valutapolitik 2010:1, Riksbanken, 
2010, s. 128 
18 L. Nyberg, S.Viotti, P.Wissén,  Penningmarknaden, Stockholm, SNS Förlag, 2006, s. 176 
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Riksbankens huvudsakliga verktyg vid penningpolitik är dess styrränta med vilken de har för 
avsikt att påverka räntenivån. Vid varje penningpolitiskt beslut gör Riksbanken en bedömning 
av vilken räntebana som är lämplig utifrån förväntningar på marknaden angående inflation 
och realekonomisk utveckling.19

 

 Denna bedömning görs utifrån en stokastisk dynamisk 
allmän jämviktsmodell, RAMSES.  

Rt = f (πt- π*, yt, Δπ,Δy, xt, Rt-1) + εR, t 
 
Enligt denna bestäms nivån på styrräntan (Rt) av inflationsgapet (πt- π*), produktionsnivå (yt), 
förändring i inflation (Δπ) och produktion (Δy), växelkurs (xt), tidigare räntenivå (Rt-1)samt en 
slumpterm (εR, t).20

 

 Beslut angående nivån på styrräntan bestäms vanligtvis sex gånger om året 
av Riksbankens direktion. Detta räntebeslut har stor inverkan på inflationen, produktionen och 
de övriga marknadsräntorna.    

Riksbanken skapar räntekorridorer för bankernas in- och utlåning hos Riksbanken, som 
indirekt påverkar de övriga marknadsräntorna. De olika marknadsräntorna påverkas på så sätt 
att bankerna vid slutet av bankdagen är tvungna att placera eller låna av Riksbanken över 
natten beroende på om de har över- eller underskott i sina finanser.21

 

 Detta är Riksbankens 
stående facilitet där räntan ligger antingen 0,75 procentenheter över eller under styrräntan. På 
så sätt bildas en första räntekorridor som ska styra de övriga räntorna.  

Med hjälp av styrräntan förmedlar Riksbanken en gång i veckan vilken nivå in- och 
utlåningsräntan ska ligga på. All in- och utlåning sker mot säkerhet i form av olika 
värdepapper. Riksbanken ingår repoavtal22 med bankerna och dessa varar i en vecka. För att 
ytterligare ha koll på det finansiella systemet krymper Riksbanken räntekorridoren genom att 
erbjuda in- och utlåning till en ränta som är 0,1 procentenheter över respektive under 
reporäntan.23 Detta bildar en dagslånemarknad eftersom det finns utrymme för bankerna att 
handla med varandra. Istället för att ta ett lån hos Riksbanken kan bankerna låna av varandra 
till en lägre ränta. Denna mekanism bildar den allra kortaste STIBOR-räntan24

 

 men 
förväntningar om denna påverkar även de längre STIBOR-räntorna. Utifrån STIBOR-räntan 
bestämmer bankerna till vilken ränta hushållen får låna. Detta bildar grunden till 
marknadsräntorna som hushållen och företagen möter när de tar olika investeringsbeslut. 

 

                                                 
19 Penningpolitiken i Sverige, Riksbanken , 2010, s. 13 
20 M. Adolfson, S. Laséen, J. Linde, M. Villani, Ramses- En ny allmän jämviktsmodell för penningpolitisk 
analys,  Penning- och valutapolitik 2007:2, Riksbanken, 2007, s. 41   
21 K. Mitlid, M. Vesterlund, Räntestyrning i penningpolitiken-hur går det till? Penning- och valutapolitik 2001:1, 
Riksbanken, 2001, s. 24  
22 Repoavtal - innebär att Riksbanken köper värdepapper för att tillföra likviditet till bankerna och samtidigt 
ingår ett avtal om att sälja tillbaka dessa värdepapper om en vecka. Skillnaden i köp och sälj priset är reporäntan  
23 Mitlid, Vesterlund, 2001, s. 37 
24 STIBOR – Stockholm interbank offered rate, den ränta bankerna erbjuder varandra 
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3.1.2  Finansiell stabilitet 
 
Det andra målet benämns som finansiell stabilitet. Riksbankens definition på finansiell 
stabilitet är  
 
”att det finansiella systemet kan upprätthålla sina grundläggande funktioner och dessutom 
har motståndskraft mot störningar som hotar dessa funktioner”.25

 
  

Det finansiella systemet innefattar banker, försäkringsbolag, andra aktörer, finansiella 
marknader samt den finansiella infrastruktur som krävs för att göra transaktioner. Innebörden 
av att finansiella systemet ska kunna upprätthålla sina grundläggande funktioner är att 
störningar på marknaden inte ska leda till att vissa funktioner sätts ur spel eller fungerar 
sämre, till exempel att transaktioner mellan banker inte fungerar som de ska.26

 
   

Riksbanken övervakar det finansiella systemet, ger ut sedlar och mynt samt erbjuder ett 
centralt system för att underlätta bankernas lån gentemot varandra under normala tider.27

                                                 
25 Riksbanken och finansiell stabilitet 2010, Riksbanken, 2010 s. 5 

 
Ytterligare åtgärder kan vidtas om en finansiell kris skulle inträffa, dessa är 

26 Ibid s. 5 
27 Riksbanken, Hur arbetar Riksbanken med finansiell stabilitet? 2009-02-03 
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=26434, 2011-04-12 

Stående facilitet +0,75 % 

Stående facilitet -0,75 % 

Dagliga justeringar +0,1 % 

Dagliga justeringar -0,1 % 

              Reporänta 

Insättning hos riksbank 

Slutlig 
räntekorridor 

Första 
räntekorridor 

             Lån av riksbank 

Figur 1 – Räntekorridorer 
Räntekorridorerna som Riksbanken skapar kan illustreras enligt figuren ovan. Inlåningsräntan utgör 
botten, medan toppen utgörs av den räntan man får låna till av Riksbanken. Detta skapar en räntekorridor 
som i nästa steg krymps till ett intervall mellan de dagliga justeringarna. 
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likviditetstillförsel, en högre öppenhet och kontakt med marknadens aktörer i syfte att belysa 
det ekonomiska läget och samarbete med andra myndigheter genom bland annat swapavtal.28

 
  

Det centrala systemet som Riksbanken tillhandahåller kallas för RIX och är viktigt för att 
upprätthålla stabilitet på finansmarknaden. RIX är en knutpunkt inom finansiell infrastruktur 
där alla stora banker och kreditinstitut deltar.29

 

 Det är via detta system som alla transaktioner 
mellan banker sker. Vidare har alla deltagare ett konto knutet till Riksbanken för transaktioner 
mellan dessa.  

Eftersom Riksbanken erbjuder ett centralt system för bankernas in- och utlåning ser 
Riksbanken till att det finns likviditet i ekonomin och på så vis upprätthålls ett effektivt 
betalningssystem. Ett stabilt finansiellt system är en förutsättning för att en effektiv 
penningpolitik ska kunna bedrivas eftersom den finansiella marknaden påverkar genomslaget 
av penningpolitiken genom de räntor som hushåll och företag får betala för sina lån. 
Uppdraget att upprätthålla finansiell stabilitet faller inte enbart på Riksbanken utan är ett 
samarbete med finansinspektionen riksgälden och finansdepartementet. Utöver att främja ett 
effektivt betalningsväsende uppmärksammar även Riksbanken andra aktörer om risker som 
Riksbanken identifierat på den finansiella marknaden. Målet med detta är att aktörerna själva 
ska minska risktagandet och stärka deras motståndskraft.30

 
 

Det finansiella systemet är känsligt eftersom de olika delarna till stor del är sammankopplade 
till varandra, en störning i en del kan snabbt sprida sig till en annan och hota den finansiella 
stabiliteten. Med tanke på detta är det finansiella systemet utsatt för systemrisk.31 En kollaps 
av en aktör inom det finansiella systemet skulle innebära stora samhällskostnader. Det är 
därför viktigt att Riksbanken och de andra samarbetspartnerna ser till att systemet är stabilt. 
En viktig del av Riksbankens arbete för finansiell stabilitet handlar om kommunikation och 
information. Öppenhet och tydlighet är något som Riksbanken eftersträvar gällande 
kommunikationen de sänder ut för stabiliteten. Genom detta kan de undvika spekulation som 
ofta förvärrar situationer. På vilket sätt en åtgärd meddelas kan vara näst intill lika viktig som 
åtgärden i sig.32

 

                

3.2  Balansräkning 
 
Riksbankens balansräkning återspeglar hur verksamheten bedrivs. Skuldsidan beskriver hur 
verksamheten finansieras medan tillgångssidan beskriver vad finanserna används till. I grova 
drag brukar Riksbankens balansräkning se ut på följande sätt under normala tider:33

 
 

 
 
 

                                                 
28 Riksbanken och finansiell stabilitet 2010, s. 21 
29 Riksbanken, RIX, 2011-03-01, http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8928 2011-04-28 
30 Riksbanken och finansiell stabilitet 2010, s. 3ff 
31 Ibid s. 8 
32 Ibid. s. 23 
33 Öberg, B, 2009, s. 2 
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Under normala tider består tillgångssidan främst av guld- och valutareserven, medan  
skuldsidan till största del består av sedlar och mynt samt eget kapital. Storleken på tillgångs 
respektive skuldsidan i normala tider brukar ligga omkring 200 miljarder kronor. Denna 
summa överskreds betydligt under finanskrisen. Balansräkningen 2008 var ungefär 204 
miljarder kronor för att efter finanskrisens utbrott öka till mer än 700 miljarder kronor.34

 
  

Posten sedlar och mynt kan ge upphov till förvirring eftersom det ofta är oklart varför 
allmänhetens innehav av sedlar och mynt bokförs som en skuld hos Riksbanken. Oklarheten 
grundar sig främst i hur något som Riksbanken ger ut kan uppfattas som en skuld snarare än 
en fordran. Anledningen är att fram till 1931 hade Riksbanken skyldighet att lösa in sedlar 
mot guldmynt. Därför ses allmänhetens innehav av sedlar och mynt än idag som en fordran 
mot Riksbanken.35

 

 

3.2.1  Valutareserv 
 
Riksbanken har en valutareserv bestående av guld, värdepapper och tillgångar i olika valutor. 
Huvuddelen av valutareserven består av statspapper i andra valutor som snabbt ska kunna 
omvandlas till likvida medel.36

 

 Valutareserven användes mer förr då Sverige hade en fast 
växelkurs, eftersom Riksbanken var tvungen att med hjälp av valutareserven hålla kronans 
värde på den fastställda nivån. Eftersom Sverige sedan 1992 har flytande växelkurs används 
inte valutareserven till detta längre.  

Idag används valutareserven dels för att stödja andra länder i ekonomisk kris eftersom 
Riksbanken har ingått avtal med Internationella valutafonden angående ekonomiskt stöd.37

                                                 
34 M. Nessén, P. Sellin, P. Åsberg, Det Penningpolitiska Styrsystemet, Riksbankens balansräkning och den 
finansiella krisen, Ekonomiska Kommentarer 2011:1, Riksbanken, 2011, s. 4 

 
Detta åtagande har blivit allt vanligare i efterspelet av finanskrisen. Dock är det inte enbart för 
kriser utomlands som valutareserven används, utan den är även till för att bistå den svenska 
finansiella marknaden med likviditet vid behov. Det svenska finansiella systemet är i stor 
utsträckning integrerat med övriga globala finansiella marknader, vilket gör utbudet av 

35 SOU 2007:51, Riksbankens finansiella oberoende, 2007 s. 25 
36 Öberg, B, 2009, s. 11 
37 Ibid, s.11f 

Tillgångar Skulder 
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     Utlåning till bankerna 
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Eget kapital 

Figur 2 – Riksbankens balansräkning 
Illustration av Riksbankens balansräkning. 
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utländsk valuta viktigt. Behovet av utländsk valuta är stort i det svenska finansiella systemet 
eftersom mycket av den exponering som finansiella aktörer innehar är knuten till utländsk 
valuta. Riksbanken har möjlighet att i kristider förse systemet med viktig utländsk valuta om 
det råder brist på valutan i fråga.  
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4  Teoretisk ansats 
 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som är grunden för uppsatsens analys. Vi har valt 
två penningpolitiska teorier, IS-PC-MR och Taylor’s ränteregel samt en finansiell 
stabiliseringsteori, Lender of Last Resort.  
 

 

4.1  IS-PC-MR 
 
I den akademiska litteraturen kan centralbankernas agerande beskrivas utifrån en modell som 
består av tre komponenter, varu- och tjänstemarknaden (IS), inflationen (PC) samt en 
penningpolitisk bana (MR). Dessa olika komponenter formar IS-PC-MR modellen, som ska 
kunna fånga upp de flesta chocker en ekonomi kan utsättas för.38 Modellens beståndsdelar är 
sammankopplade med varandra där en förändring i en av komponenterna får effekt på övriga. 
Det bör nämnas att modellen i litteraturen avser stängda ekonomier. För att teorin ska gälla en 
öppen ekonomi måste utrikeshandeln och dess påverkan på varu- och tjänstemarknaden 
beaktas. Denna beaktning har gjorts nedan. Modellen finns även både som enkel förskjuten 
och dubbel förskjuten, dock har inte graden av förskjutning någon större inverkan på 
modellens utseende.39

 

  

4.1.1  Investering och sparande  
 
Den första komponenten i modellen förklarar varu- och tjänstemarknaden. Denna marknad 
bestämmer nivån på bruttonationalprodukten och visar total efterfrågan i ekonomin. I teorin 
förklaras denna marknad på följande sätt:  
yD = c+I+g+x-m.40

  
  

Identiteten ovan visar vad den aggregerade efterfrågan (yD) i ekonomin består av, nämligen 
konsumtion (c), investeringar (I), offentliga utgifter (g), export (x) och import (m). Storleken 
på BNP bestämmer nivån på den aggregerade efterfrågan.41

 
  

De flesta av den aggregerade efterfrågans beståndsdelar har Riksbanken en möjlighet att 
påverka. Den makroekonomiska faktor Riksbanken kan bestämma som får en direkt effekt på 
varu- och tjänstemarknaden är räntan. Den direkta effekten en ränteförändring av Riksbanken 
får, är att investeringarna antingen minskar eller ökar eftersom investeringar har ett negativt 
samband med räntan. En ränteökning minskar investeringarna, medan en ränteminskning ökar 

                                                 
38 W. Carlin, D. Soskice, Macroeconomics Imperfections, Institutions & Policies, Oxford, Oxford University 
Press, 2006, s. 153 
39 Se appendix 
40 Carlin, Soskice, 2006, s. 292 
41 K. Fregert, L. Jonung Makroekonomi Teori, Politik & Institutioner, 2:a upplagan, Lund, Studentlitteratur, 
2007, s. 267 
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investeringarna. Detta eftersom de som ställs inför investeringsbeslut beräknar lönsamheten i 
varje projekt, där en lägre ränta innebär lägre kostnad för investeringar och att projekt blir 
lönsamma som vid högre ränta hade varit olönsamma. 42

 
  

Räntenivån har även en indirekt effekt på varu- och tjänstemarknaden. Denna effekt kommer 
via det faktum att räntan har en påverkan på prisnivå, växelkurs och produktion, vilka i sin tur 
har en påverkan på varu- och tjänstemarknaden. De indirekta effekterna Riksbankens 
ränteförändringar får på varu- och tjänstemarknaden är: (i) prisnivå påverkar konsumtion och 
utrikeshandel och således export och import, (ii) växelkurs påverkar utrikeshandel, (iii) 
produktionsnivå påverkar konsumtion och import. 

 

4.1.2  Phillipskurva 
 
Den andra komponenten i modellen förklarar sambandet mellan inflation och 
produktionsnivå. Sambandet mellan dessa är att en hög produktionsgrad har en positiv 
inverkan på inflationsnivån (se figur 3). Detta på grund av att en hög produktion kännetecknas 
av en högkonjunktur, som leder till ökad framtidstro och anspråk på löneökningar. Detta 
bidrar till att prisnivån ökar i takt med produktionsnivån. Resultatet av högkonjunkturen blir 
en överhettning i ekonomin, med en produktionsnivå högre än jämviktsnivån samt en 
arbetslöshet lägre än den strukturella arbetslösheten.43

 

 Som tidigare nämnts har Riksbanken 
ett mål i form av en stabil prisnivå, vilket innebär att motverka överhettningar i ekonomin i 
högkonjunktur, samt att stimulera ekonomin i lågkonjunktur. 

Det finns två olika teorier kring hur den nuvarande inflationen bildas. Båda teorierna är 
överens om att den nuvarande inflationen dels beror på produktionsgapet, som är skillnaden 
mellan den faktiska produktionen och jämviktsproduktionen samt förväntningar om inflation. 
Skillnaden mellan teorierna är hur förväntningarna om framtida inflation bildas. Den ena 
teorin bygger kring adaptiva förväntningar det vill säga att tidigare inflation tas med i 
beräkningarna, medan den andra teorin om rationella förväntningar bygger på att individer har 
fullständig information angående inflationsprognoser.44 Den teori som används i IS-PC-MR 
modellen är den om adaptiva förväntningar det vill säga att nuvarande inflation beror på 
föregående inflation och produktionsgapet.45

 

 Modellen antar att det finns en tröghet i 
inflationsförväntningar vilket bör stämma då det är orealistiskt att individer har fullständig 
information angående inflationsprognoser. Marknadens förväntningar om den framtida 
inflationen är av stor betydelse när Riksbanken sätter sin räntebana.  

4.1.3  Penningpolitisk regel 
 
Den tredje komponenten i modellen är en penningpolitisk regel för Riksbanken att agera 
utifrån. Denna regel ger utlopp i en penningpolitisk bana (se figur 3) som Riksbanken kan 
använda för att nå sitt inflationsmål. Beroende på Riksbankens inställning gentemot 

                                                 
42 Carlin, Soskice, 2006 s. 30 
43 Fregert, Jonung, 2007 s. 334 
44 Ibid, s. 339 
45 Carlin, Soskice, 2006,  s. 70 
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inflationen kommer de att bekämpa inflationen på ett snabbt eller mer återhållsamt sätt. 
Skillnaden mellan dessa två metoder är att om inflationen bekämpas snabbt får det stora 
effekter på produktionen eftersom det krävs en nedgång i ekonomin för att minska inflationen. 
Är Riksbanken inflationsförebyggare föredrar Riksbanken att få ner inflationen väldigt snabbt 
på bekostnad av produktionen. Om Riksbanken däremot föredrar en högre produktion framför 
en lägre inflation kommer anpassningen mot inflationsmålet ta längre tid.  
 
Vid en utbuds- eller efterfrågechock som förskjuter produktionen från jämvikt eller 
inflationen från inflationsmålet är det Riksbankens uppgift att leda tillbaka ekonomin till 
jämvikt med räntan som styrinstrument.46

 

 När Riksbanken lyckats med att få ekonomin på 
den penningpolitiska banan krävs det fortsatta ränteförändringar för att leda ekonomin till 
inflationsmålet. 

4.1.4  Modellen som helhet 
 
Modellen som helhet bygger på att inflationen ska återgå till Riksbankens fastställda 
inflationsmål och att ekonomin ska vara i jämvikt. De tre olika komponenterna som redogjorts 
för ovan är de centrala byggstenarna i modellen. Med kontroll av räntenivån kan Riksbanken 
styra vilken produktionsnivå som ska gälla i ekonomin.47 Detta eftersom Riksbanken i 
huvudsak påverkar varu- och tjänstemarknaden på så sätt att en ränteförändring får ett stort 
genomslag på investeringar. Riksbanken kan dock inte styra inflationen direkt utan endast 
indirekt via räntans påverkan på produktionen. Det finns en inneboende restriktion i modellen 
(PC) som leder till en avvägning mellan önskad inflation och produktion eftersom högre 
sysselsättning tenderar att pressa upp inflationen. Denna avvägning samt Riksbankens 
inställning gentemot inflationsbekämpning (se cirklar figur 3) bestämmer den 
penningpolitiska bana Riksbanken använder sig av för att styra inflationen till målet. Eftersom 
inflationen beror på produktionsgapet och tidigare inflation tar det en viss tid innan en 
ränteförändring får utslag på inflationen. Inom litteraturen brukar två år nämnas som en rimlig 
tidsåtgång innan en ränteförändring får genomslag på inflationen. Detta innebär att en 
ränteförändring år 0 får effekt på varu- och tjänstemarknaden år 1 som slutligen påverkar 
inflationen år 2.48

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Carlin, Soskice, 2006 s. 83 
47 Ibid s. 143 
48 Ibid, s. 154 
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Figur 3 – IS-PC-MR 
Modellen ut på detta sätt. Cirklarna avspeglar Riksbankens preferenser angående inflation kontra 
produktionsnivå.  
 
På följande sätt går det att illustrera hur Riksbanken leder ekonomin tillbaka till jämviktsläget 
i produktionen (Ye) och inflationsmålet (πT). Anta att ekonomin är i punkt A på PC1, med 
resursutnyttjandet över normalt och inflationen högre än inflationsmålet, kommer Riksbanken 
att höja räntan för att nå punkt B. När ekonomin är i punkt B, försöker Riksbanken leda 
ekonomin mot jämvikt, med sin penningpolitiska bana. Riksbanken kommer enligt teorin att 
sänka räntan för att produktionsnivån ska gå från YB till Ye. Anledningen till att inflationen 
fortsätter att falla trots upprepade räntesänkningar beror på att produktionsgapet fortfarande är 
negativt samt att inflationsförväntningarna minskar till följd av förtroende för Riksbankens 
inflationsmål. 
 
Hög trovärdighet gentemot Riksbanken är av stor betydelse för att penningpolitik ska få en 
avsedd effekt. En hög trovärdighet gör att ekonomin anpassar sig snabbare till inflationsmålet, 
marknaden har hög tilltro för räntebanan och volatilitet på förväntad inflation minskar 

 

4.2  Ränteregel 
 
Eftersom Riksbanken har möjlighet att påverka ekonomin via ränteförändringar finns det en 
ränteregel som är uppbyggd på det sättet att Riksbanken ska kunna hitta rätt räntenivå givet 
det ekonomiska läget. I denna regel finns restriktionen mellan inflation och sysselsättning 
samt bestämningsfaktorerna av den penningpolitiska banan. Denna regel är känd som 
Taylor’s ränteregel. Ränteregeln ser ut på följande vis49

 
:  

                                                 
49 O. Blanchard, Macroeconomics, 3:e upplagan, New Jersey, Pearson Prentice Hall, 2003, s. 541 
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 it = i* + a(π1- πT) – b(ut – u) 
 
Ränteregeln innebär att den nominella räntan (it) är lika med den stabiliserande räntan (i*) 
plus skillnaden mellan nuvarande inflation (π1) och inflationsmål (πT) samt faktiskt 
arbetslöshet (ut) och naturlig arbetslöshet (un). Konstanten a i ekvationen speglar i vilken grad 
Riksbanken prioriterar inflationen framför arbetslösheten. Ett högre a innebär att räntan 
justeras kraftigare vid avvikelse från inflationsmålet i syfte att snabbare återgå till 
inflationsmålet. Konstanten b står för hur mycket Riksbanken prioriterar arbetslösheten 
framför inflationen. Ett högt b innebär att Riksbanken är villig att avvika från inflationsmålet 
för att hålla arbetslösheten nära den naturliga arbetslösheten. Riksbankens preferenser 
återspeglar i vilken takt inflationen kommer att röra sig till inflationsmålet. Taylor påvisade 
att konstanten a vid varje tillfälle bör vara större än ett eftersom det är den reala räntan som 
påverkar investeringsbeslut. Om Riksbanken vill sänka produktionen i ekonomin måste 
Riksbanken öka den reala räntan. Med andra ord måste den nominella räntan öka med mer än 
inflationen för att realräntan ska bli högre, detta är anledningen till att konstanten a ska vara 
större än ett.50

 
  

Problem som Riksbanken kan stöta på med en ränteregel som utgångspunkt kan vara det 
faktum att varu- och tjänstemarknaden inte reagerar på det sätt som Riksbanken hoppats vid 
en ränteförändring. Det kan finnas en oro på marknaden som gör att en räntesänkning inte 
stimulerar ekonomin eller en optimism som gör att en ränteökning inte kyler ner ekonomin. 
Ett annat problem kan tänkas vara olika förväntningar på korta och långa räntor från 
marknadsaktörernas sida. Eftersom det är de långa räntorna som för det mesta ligger till grund 
för investeringsbeslut, på grund av att belåningen oftast sker över en längre löptid, kan 
Riksbankens ränteförändring bli verkningslös, då det främst är de korta räntorna som 
Riksbanken kan påverka. Ytterligare ett problem med en ränteregel är att den nominella 
räntan inte kan vara mindre än noll.51

 

 Det blir tydligt i de fall när den nominella räntan närmar 
sig nollgränsen. 

4.3  Lender of Last Resort 
 
Det finansiella systemet har perioder av stabilitet och instabilitet, där en period av lång 
stabilitet tenderar att övergå till ett mer instabilt system.52 Enligt Minsky sker detta eftersom 
aktörerna på finansmarknaden övergår från en försiktig finansiering till en mer spekulativ 
finansieringsform. En alltmer spekulativ finansiering ökar risken för finansiell instabilitet, 
vilket kan innebära att finansiella institutioner plötsligt hamnar i obestånd och skapar 
ekonomisk skada för allmänheten53 som kan eskalera till en finanskris. När det finns risk för 
finansiell instabilitet kan Riksbanken stärka det finansiella systemet genom att erbjuda 
temporära krediter och garantier.54

                                                 
50 Blanchard, 2003, s. 541 

 I teorin benämns tillförseln av extra likviditet för att 
förhindra finansiell instabilitet som Lender of Last Resort. Denna idé grundades i början av 

51 Carlin, Soskice, 2006, s. 158 
52 H.P. Minsky, The financial instability hypothesis, working  paper, no 74, 1992, s. 8 
53 W.A. Allen, G. Wood, Defining and achieving financial stability, Journal of financial stability, no 2, 2006, s. 
152 
54 A. Hagberg, Bankkrishantering, Aktörer, marknad och stat, Ekonomiska forskningsinstitutet vid 
Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm, 2007, s. 38 
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1800-talet av Henry Thornton och utvecklades i slutet av samma sekel av Walter Bagehot.55

 

 
Baghots främsta tanke med en Lender of last Resort var att: 

”In a crisis the lender of last resort should lend freely, at a penalty rate, on the basis of 
collateral that is marketable in the ordinary course of business when there is no panic”56

 
 

Riksbankens möjlighet att bistå med lån till aktörer med likviditetsbrist gör Riksbanken 
kapabel att agera som en Lender of Last Resort. Genom att agera som en Lender of Last 
Resort kan Riksbanken upprätthålla finansiell stabilitet i kristider eftersom tanken med denna 
teori är att erbjuda lån till finansiella aktörer när inte någon annan är villig eller kapabel till att 
göra det. Lånen Riksbanken erbjuder i kristider bör ha en straffränta motsvarande 
marknadsräntan under normala tider och ske mot säkerhet som anses vara gångbara. Syftet 
med straffräntan är att undvika de välskötta aktörerna från att ta lån och även för att förmedla 
till finansiella aktörer att de inte kommer att få låna billigt under dåliga tider.57 Det finns dock 
oenigheter i teorin huruvida Riksbanken ska erbjuda lån enbart till marknaden som i sin tur 
fördelar likviditeten mellan aktörer eller direkt till individuella aktörer. Bagehot ansåg att det 
var marknaden som skulle stödjas snarare än individuella aktörer58, medan andra på senare tid 
argumenterat att en marknad i obalans inte klarar av att allokera resurser på ett 
tillfredsställande sätt.59

 
 

Argument som framförs för inrättandet av en Lender of Last Resort-funktion är att det 
finansiella systemet förr eller senare kommer hamna i turbulens på grund av risktagande från 
stora finansiella aktörer. Genom att snabbt bistå med likviditet till aktörer med problem kan 
Riksbanken i ett tidigt skede ta kontroll över situationen på marknaden. Wilhelm Roscher, en 
tysk nationalekonom, förespråkade att vid uppkomsten av en kris handla så snabbt som 
möjligt för att återskapa förtroende och framtidstro. Ytterligare ett skäl till inrättandet är att en 
finansiell kollaps innebär betydligt större kostnader för samhället än kostnaderna associerade 
med Lender of Last Resort.60

 
  

Det finns en motsägelse i teorin eftersom å ena sidan ska Riksbanken som Lender of Last 
Resort undvika att signalera denna roll för att få den finansiella marknaden att ta eget ansvar. 
Å andra sidan måste Riksbanken ingripa när det väl uppkommer en kris som marknaden inte 
kan lösa på egen hand. I och med att finansiella aktörer har vetskap om att Riksbanken 
kommer att ingripa när väl krisen är ett faktum finns en möjlighet att dessa aktörer ökar sitt 
risktagande vilket i sin tur ökar sannolikheten att aktörer hamnar i finansiell oro.61

 

 Detta är ett 
exempel på moral hazard problem och ytterligare ett liknande problem är att när en kris är 
nära kan finansiella aktörer med svårigheter försöka överdriva sin situation med avsikt att få 
ekonomiskt stöd. När dessa fått det stöd de eftersträvat kommer de fortsätta med den 
verksamhet som försatt dem i problem.  

 
 

                                                 
55 Hagberg, 2007, s. 39 
56 S. Fischer, On the Need for an International Lender of Last Resort, Journal of Economic Perspectives, volume 
13, no 4, 1999, s. 86 
57 Fischer, 1999, s. 87f 
58 Hagberg, 2007,  s. 41 
59 Fischer, 1999, s. 91 
60 Hagberg, 2007, s.40f 
61 Allen, Wood, 2006, s.168 
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5  Riksbankens agerande 
 
 
I kapitel fem redogörs för vilka åtgärder Riksbanken vidtagit och varför innan och 
under den finansiella krisen 2008-2010 samt vilka effekter dessa kan ha haft på 
ekonomin. 
 

 

5.1 Riksbankens agerande före Lehman Brothers konkurs  
 
När Lehman Brothers tvingades att ansöka om konkurs spred sig den finansiella oron som 
funnits i USA till Sverige. Riksbankens prognos angående den framtida räntenivån beskrivet i 
penningpolitisk rapport i juli 2008 var att räntan skulle behöva höjas ytterligare ett par gånger 
under hösten för att sänka den högsta inflationsnivån sedan mitten av 1990-talet. Prognosen 
för styrräntan som Riksbankens direktion beslutat om var dock väldigt osäker. Med tanke på 
den finansiella oro som fanns på marknaden var direktionen beredd att sänka räntan om oron 
skulle eskalera.62 Riksbanken räknade med en genomsnittlig inflation under 2008 på 3,9 
procent och 3,5 procent för 2009.63

 

 Till stor del berodde den höga inflationen på stigande 
priser på energi och livsmedel. En annan faktor som enligt Riksbanken också bidrog till en 
ökad inflation var ett resursutnyttjande över det normala.  

I september 2008 genomförde Riksbanken en penningpolitisk uppföljning av den prognos 
som gjordes i juli. Där fastslogs att det fortfarande fanns en finansiell oro främst i USA där 
man talade om en bolånekris. Det höga oljepriset hade dämpat framtidstron i många länder 
och den svenska ekonomin hade bromsat kraftigare än väntat sedan prognosen i juli. 
Riksbanken kunde se en minskning av såväl privat konsumtion, investeringar samt export.64

 

 
Trots indikationer på oro världen över samt en högre avtagande tillväxt än beräknat i Sverige 
valde Riksbanken att höja styrräntan från 4,50 procent till 4,75 procent den 10 september 
2008. Detta beslut tog Riksbanken eftersom inflationen fortfarande var hög, framförallt på 
grund av höga inflationsförväntningar. Oenigheten bland direktionsmedlemmarna vid detta 
beslut var påtaglig, då omröstningen slutat 3-3 och riksbankschefens röst blev avgörande. 
Riksbanken ansåg att en höjning behövdes för att lätta på prisökningar. Dock valde 
Riksbanken att revidera sin räntebana som tidigare pekat på fler räntehöjningar innan årets 
slut, till att ligga kvar på samma nivå året ut för att sedan sänkas.   

5.2  Penningpolitiskt agerande  
 
Efter att Riksbanken höjde räntan precis innan Lehman Brothers konkursansökan försämrades 
läget på den svenska finansiella marknaden. Detta övergick till en finansiell kris, som i sin tur 
påverkade hela ekonomin. Denna plötsliga konjunkturnedgång sänkte inflationstrycket och 
                                                 
62 Penningpolitisk rapport, 2008:2, Riksbanken, 2008, s. 23 
63 Ibid s. 12  
64 Penningpolitisk uppföljning september 2008, Riksbanken, 2008, s.2f 
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gav utrymme för räntesänkningar. I en gemensam aktion mellan flera centralbanker sänkte 
även den svenska Riksbanken styrräntan den 8 oktober 2008 från 4,75 procent till 4,25 
procent i ett försök att förhindra situationen från att förvärras.65 Dock var detta inte den enda 
räntesänkningen Riksbanken gjorde under krisen. Riksbanken sänkte styrräntan ytterligare 
fem gånger inom loppet av tio månader från 4,75 procent i oktober 2008 till 0,25 procent i juli 
2009. Efter dessa räntesänkningar låg Riksbankens styrränta kvar på samma nivå i ett år till 
juli 2010.66

 
  

Vid varje räntebeslut under finanskrisen underskattade Riksbanken genomslaget krisen hade 
på den svenska ekonomin. Riksbanken reviderade därför sina prognoser om krisens djup och 
genomslag vid samtliga sammanträden där räntesänkningar genomfördes. Inledningsvis 
berodde räntesänkningarna på nedgången i konjunkturen eftersom oron på finansmarknaden 
bidrog till allt högre riskpremier vilket innebar att företag och hushåll fick högre 
lånekostnader. Eftersom riskpremierna på lån blev allt högre förlorade styrräntan sitt 
genomslag på de övriga marknadsräntorna.67

 

 Ett exempel är att innan krisen låg TED-
spreaden runt 0,2 procent för att efter Lehman Brothers konkursansökan stiga till över 2 
procent. Resursutnyttjandet var något över det normala men sjönk kraftigt vilket medförde 
sänkt inflationstryck som även påverkade Riksbankens beslut angående räntenivån. 

Den enskilt största räntesänkningen Riksbanken gjorde var när styrräntan sänktes från 3,75 
procent till 2 procent den 4 december 2008. Denna drastiska åtgärd vidtogs eftersom 
tillväxten i den svenska ekonomin var negativ och den privata konsumtionen minskade för 
första gången sedan 2001. Även investeringar och export dämpades kraftigt och var på 
historiskt låga nivåer. Prognosen för investeringarna 2009 var en minskning med 3,5 
procent.68

 

 Detta i kombination med att inflationsförväntningarna fallit på grund av minskade 
kostnader för råvaror var anledningen till denna kraftiga räntesänkning.  

Trots tidigare räntesänkningar blev inte genomslaget på ekonomin det Riksbanken hoppats på. 
De räntor som allmänheten bemötte på den finansiella marknaden var fortfarande höga trots 
räntesänkningar vilket ledde till en avmattning av utlåning till allmänheten samt svårare för 
företag att finansiera sin verksamhet. Penningpolitiken Riksbanken använts sig av hade inte 
det stora genomslag som det i normala tider har. Därför fick Riksbanken göra kraftiga 
räntesänkningar i form av att sänka styrräntan till 0,25 procent för att uppnå den avsedda 
effekten att sänka den allmänna räntenivån.69

 

 I kombination med penningpolitik genomförde 
Riksbanken ytterligare åtgärder som syftade till att säkra den finansiella stabiliteten.  

5.3  Finansiella stabiliseringsåtgärder  
 
Den finansiella oron bidrog till att Riksbankens penningpolitik inte fungerade väl. Främsta 
orsaken var att trots Riksbankens räntesänkningar förblev de olika marknadsräntorna fortsatt 

                                                 
65 Riksbanken, Reporäntan sänks till 4,25 procent, 2008-10-08, 
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=29195, 2011-04-29 
66 Riksbanken, Reporäntan, tabell, 2011-04-20,  
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8912, 2011-04-29   
67 Riksbanken, Reporäntan sänks till 3,75 procent,  2008-10-23 
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=29319, 2011-04-29  
68 Penningpolitisk uppföljning december 2008, Riksbanken, 2008, s. 2f 
69 Intervju, S. Ingves, 2011-04-27 
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höga eftersom misstron mellan aktörer fortfarande var stor. Därför räckte det enbart inte att 
använda sig av styrräntan för att hantera problemet. Riksbankens styrränta nådde sin nedre 
gräns i juli 2009. Riskpremierna på den finansiella marknaden var fortfarande för höga vilket 
medförde att penningpolitiken inte fick avsedd effekt. Kompletterande åtgärder vid sidan av 
penningpolitiska åtgärder var nödvändiga för att stärka finansmarknadens funktionsförmåga. 
Dessa åtgärder kan delas in i tre kategorier: likviditetsstärkande åtgärder, likviditetsstöd till 
enskilda aktörer och lånefaciliteter till grannländer.70

 

 Vid sidan av dessa åtgärder försökte 
även Riksbanken hela tiden att hålla en öppenhet angående läget i ekonomin och skapa 
trovärdighet för den finansiella marknaden för att snabbare inleda återhämtningen av 
ekonomin. 

5.3.1  Likviditetsstärkande åtgärder 
 
En möjlighet utöver att låna av Riksbanken är att motparterna lånar av varandra via 
interbankmarknaden, som fungerade väl fram till Lehman Brothers konkurs. Även efter 
Lehman Brothers konkursansökan fungerade interbankmarknaden för de allra kortaste 
löptiderna och därför behövde inte Riksbankens lånefacilitet användas för de korta löptiderna. 
Däremot var det svårare för bankerna att låna av varandra på längre löptider eftersom det 
innebär en högre risk. För att stimulera bankernas finansiering och handeln på 
interbankmarknaden skapade Riksbanken extra lånemöjligheter med avsikt att minska risken 
för allvarliga problem i det finansiella systemet. De åtgärder Riksbanken vidtog för att 
förstärka likviditetssituationen i det finansiella systemet var:71

 
 

 
(1) Utvidgning av säkerheter som accepteras i RIX 
(2) Ökat antal motparter som får låna av Riksbanken i RIX. 
(3) Erbjöd kortsiktiga lån i dollar 
(4) Erbjöd lån i svenska kronor på längre löptider än normalt (3,6,12 månader) 

 
 
Som en del i Riksbankens arbete för finansiell stabilitet var Riksbanken tidigt ute efter 
Lehman Brothers konkursansökan med en pressrelease där de kommenterade deras 
bedömning på den svenska finansmarknaden. Riksbanken signalerade då att de inte trodde att 
oron på finansmarknaden skulle påverka stabiliteten och att beredskap fanns ifall bankerna 
skulle få problem med likviditeten.72

 
  

(1) Som ett första steg för att underlätta den svenska penning- och obligationsmarknadens 
funktionssätt beslutade Riksbanken att ändra säkerhetskraven för krediter i RIX dit alla 
banker och kreditinstitut är kopplade. Från och med december 2007 accepterar Riksbanken 
obligationer som emitterats av motparten själv eller av närliggande institut, som säkerhet för 
kredit i RIX. Då dessa obligationer har en större risk knutna till sig än obligationer utgivna av 
någon annan än motparten satte Riksbanken upp en gräns för hur stor del av en motparts 
totala säkerhetsnivå som fick utgöras av obligationer som denne givit ut själv. Gränsen sattes 
till 25 procent. Anledningen till denna gräns var att Riksbanken ville diversifiera kreditrisken 
hos sina motparter. Riksbanken valde att ändra säkerhetskraven för krediter den 22 september, 
                                                 
70 Molin, 2010, s. 134 
71 Ibid, s. 134 
72 Riksbanken, Några reflektioner kring det aktuella läget, 2008-09-19 
http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=29021, 2011-04-28 
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2008. Bedömningen som Riksbanken då gjorde var att de kunde acceptera samma typ av 
säkerheter utan att öka kreditrisken. Den nya gränsen ändrades från 25 procent till att 75 
procent av den totala säkerhetsnivån från en motpart fick utgöras av obligationer som 
emitterats av motparten själv.73

 

 För att ytterligare underlätta utlåning valde Riksbanken vid ett 
senare skede att sänka säkerhetskraven ännu mer. Den utbredda oron på finansmarknaden 
bidrog till att Riksbanken fattade beslutet att sänka gränsen från 75 procent till 100 procent.  

(2) Oron bidrog även till att Riksbanken den 3 april 2009 utökade antalet motparter som fick 
låna av Riksbanken. Åtgärden vidtogs därför att de som inte ingick i RIX hade problem med 
sin finansiering eftersom finansmarknaden fortfarande inte fungerade väl.74

 
    

(3) Lehman Brothers konkursansökan ledde till uttagsstorm av amerikanska 
penningmarknadsfonder. Dessa fonder stod för den största delen av utlåningen i amerikanska 
dollar till europeiska banker. Det blev därför brist på amerikanska dollar på marknaden, 
varvid Riksbanken den 24 september ingick swapavtal med Federal Reserve där de bytte 
valutor med varandra på korta löptider.75 Riksbanken lånade i sin tur ut amerikanska dollar till 
marknaden för att finansiella aktörer skulle klara sin finansiering eftersom de svenska 
bankernas marknadsfinansiering till stor del skedde i utländsk valuta och framförallt i euro 
och dollar. Totalt erbjöd Riksbanken 149 miljarder dollar i lån av vilka ungefär 100 miljarder 
utnyttjades.76

 

 Denna utlåning möjliggjordes via utnyttjandet av valutareserven, men främst 
genom swapavtal med Federal Reserve.  

(4) Det faktum att interbankmarknaden inte fungerade på längre löptider gjorde att 
Riksbanken den 2 oktober anordnade en ny lånefacilitet med möjlighet att låna svenska 
kronor med löptid på tre månader. Ett par dagar senare anordnade Riksbanken ytterligare en 
lånefacilitet där motparterna hade möjlighet att låna på sex månaders löptid. Summan för 
dessa två faciliteter var 200 miljarder kronor och blev början på en rad olika 
utlåningsauktioner i både amerikanska dollar och svenska kronor som ägde rum under hösten 
2008 och våren 2009. Från hösten 2008 till hösten 2009 erbjöd Riksbanken lånemöjligheter 
till svenska banker och kreditinstitut, till en summa av 2440 miljarder svenska kronor. Av 
dessa utnyttjades cirka 30 procent vilket ger en summa på ungefär 735 miljarder kronor.77

 
  

Denna utlåning fortsatte sedan under hela 2010. Löptiderna på dessa lån varierade från 3 
månader, 6 månader och upp till 12 månader. Totalt under finanskrisen 2008-2010 erbjöd 
Riksbanken lånemöjligheter som uppgick till 4005 miljarder kronor, varav ungefär 1000 
miljarder kronor lånades.78

                                                 
73 Riksbanken, Ändring av begränsningsregeln för säkerhet, 2008-09-22 
http://www.riksbank.se/pagefolders/36685/nr34_Beslut%20ändring%20begränsningsregel%20(2).pdf, s. 1f, 
2011-04-28  

 Beslutet Riksbanken tog angående obegränsad utlåning till 
bankerna ansåg Stefan Ingves vara den enskilt viktigaste åtgärden. Syftet med utlåningen var 
att bankerna skulle ha den likviditet som de ansåg sig behöva. Genom att Riksbanken erbjöd 
detta kunde bankerna skapa den relation mellan utlåning, inlåning och sina likvida tillgångar 

74 Riksbanken, Utökning av Riksbankens motpartskrets, 2009-04-02, 
http://www.riksbank.se/pagefolders/40153/nr35_motpart.pdf, 2011-05-03  
75 Molin, 2010, s. 135 
76 Riksbanken, Samlingssida för lån, 2010-10-04, http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=29546, 2011-
05-16 
77 Molin 2010, s. 135 
78 Riksbanken, Samlingssida för lån, 2010-10-04, http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=29546, 2011-
05-16 
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som bankerna ansåg vara nödvändig för att vidmakthålla sin utlåning.79 Eftersom bankerna 
enbart vidmakthöll sin tidigare utlåning ökade aldrig Riksbankens likviditetsåtgärder 
penningmängden, vilket hade kunnat bidra till en urholkning av kronans värde. För att 
penningmängden ska öka krävs det att Riksbankens utlåning inte enbart hamnar hos bankerna 
utan kommer i allmänhetens besittning. Det som dock ökade var den monetära basen.80

 
  

En bit in i krisen, den 13 februari 2009, valde Riksbanken att ändra sina villkor för utlåning 
till bankerna, från fast till rörlig ränta. Räntan på lånen skedde till styrräntan plus en mindre 
premie som varierade mellan 0,15 – 0,65 procentenheter.81

 

 Eftersom bankerna var medvetna 
om att styrräntan ytterligare skulle sänkas, vilket även skedde fem dagar senare från 2 procent 
till 1 procent, väntade bankerna med att låna av Riksbanken. När styrräntan i juli nådde 0,25 
procent ändrade dock Riksbanken tillbaka villkoren för lån till fast ränta. 

5.3.2  Stöd till enskilda aktörer 
 
Under hösten 2008 gick Riksbanken in med likviditetsstöd till två aktörer. Dessa var 
Kaupthing Bank Sverige och Carnegie Investment Bank. Rädslan att en av aktörerna skulle gå 
i konkurs och smittoeffekter sprida sig till övriga aktörer var påtaglig, på grund av den 
systemrisk marknaden var utsatt för. Med anledning av denna rädsla valde Riksbanken att ge 
särskilt likviditetsstöd till dessa två aktörer. Kaupthing Bank Sverige, ett dotterbolag till 
isländska Kaupthing Bank, fick problem med sina betalningsåtaganden eftersom den 
isländska banksektorns situation försämrats under hösten. I Carnegies fall berodde problemen 
att kraven på säkerheter hade ökat under oron. Eftersom Carnegie var en stor aktör på 
värdepappersmarknaden i Norden ansåg Riksbanken att ett likviditetsstöd var lämpligt med 
tanke på systemriskerna som annars kunde uppkomma. Båda bankerna beviljades fem 
miljarder kronor vardera i likviditetsstöd.82

 

   

5.3.3  Lånefaciliteter till grannländer   
 
De svenska storbankerna, främst Swedbank och SEB, hade marknadsandelar i Baltikum som 
uppgick till 82 procent i Estland och 55 procent i Lettland. Baltikum drabbades hårt under 
finanskrisen med stora fall i sysselsättning och produktion. De svenska bankernas förluster 
under andra halvan av 2008 härstammade från Baltikum. Den stora riskexponeringen svenska 
banker hade mot dessa länder påverkade både utvecklingen i området och den svenska 
finansiella stabiliteten.83

                                                 
79 Intervju, Stefan Ingves, 2011-04-27 

 Swapavtal i samarbete med den danska centralbanken gjordes med 
respektive länders centralbanker för att motverka smittoeffekter i Sverige. Riksbanken bistod 
den 16 december 2008  med 375 miljoner euro till den lettiska centralbanken. Den 27 februari 
2009 ingick Riksbanken avtal med den estniska centralbanken, där den estniska centralbanken 

80 Öberg, B, 2009, s. 15 
81 Riksbanken, Samlingssida för lån, 2010-10-04, http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=29546, 2011-
06-08 
82 Molin, 2010, s. 139f  
83 Ibid s. 140 
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gavs möjlighet att låna 10 miljarder svenska kronor i utbyte mot estniska kroonor. Syftet med 
dessa swapavtal var att stabilisera de finansiella marknaderna i Baltikum.84

 

        

5.4  Riksbankens balansräkning 
 
För att få en tydlig uppfattning om hur Riksbankens arbete förändrades under finanskrisen är 
det lämpligt att studera Riksbankens balansräkning före och under finanskrisen.85

 
  

 

 
 
Balansräkningen ovan visar Riksbankens tillgångs- och skuldsida i augusti 2008. Storleken på 
balansräkningen ovan speglar Riksbankens finansiering innan finanskrisen. Under normala 
omständigheter består majoriteten av tillgångssidan av guld- och valutareserven, medan 
skuldsidan till största del består av sedlar och mynt samt eget kapital. 
 
 
 

                                                 
84 Molin, 2010 s. 141 
85 Nessén, Sellin, Åsberg, 2011, s. 4 

Tillgångar Skulder 

    Guld- och valutareserv – 196 067 

 Utlåning till bankerna – 3 501 

 Övriga tillgångar – 3 731 

Sedlar och mynt – 106 612 

Inlåning från bankerna - 453 

Övriga skulder – 37 492 

Eget kapital – 58 742 

    Totalt – 203 299  Totalt – 203 299 

 

2008-08-23 

Figur 4 – Balansräkning innan krisen 
Riksbankens balansräkning, augusti 2008 i miljoner kronor. 
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Denna balansräkning visar Riksbankens finansiering när krisåtgärderna var betydande. 
Liknande siffror återfinns i Riksbankens veckorapporter under större delen av finanskrisen. 
Det som går att fastställa från balansräkningarna är att omsättningen mer än tredubblats. 
Ökningen beror främst på att utlåningen till bankerna har ökat kraftigt. Utlåningen till 
bankerna bestod av utlåning i dollar och svenska kronor, där dollarutlåningen möjliggjorts via 
swapavtal och den egna valutareserven. Utlåningen i svenska kronor har Riksbanken 
auktionerat ut till aktörer i behov av stöd. Denna utlåning avspeglas på skuldsidan eftersom 
bankerna som erhållit likviditetstillförsel valt att placera dessa hos Riksbanken via 
Riksbankens stående faciliteter i enlighet med figur 1. Anledningen att bankerna valde att 
placera överskottet hos Riksbanken var att hela banksystemet hade överskott på likviditet till 
följd av Riksbankens likviditetsstärkande åtgärder. Överskottet innebar att placeringar på 
interbankmarknaden inte var möjliga. Detta medförde att bankerna i praktiken hade två val, 
antingen hålla likviditeten i kassan och inte få någon ränteavkastning, eller placera hos 
Riksbanken och få en ränta.86

 
  

Den andra posten som ökade betydligt var valutareserven, eftersom svenska banker var och 
fortfarande är stora när det gäller upplåning i utländsk valuta. Denna åtgärd vidtogs i maj 
2009. En ökning av valutareserven syftade till att öka Riksbankens handlingsutrymme för att 
kunna förse bankerna med utländsk valuta.87

 

 Ökningen med över 100 miljarder i 
valutareserven avspeglas på skuldsidan i posten övriga skulder. Åtgärden möjliggjordes via 
lån hos Riksgälden. 

5.5  Effekter som Riksbankens åtgärder kan ha haft på ekonomin 
 
Precis innan krisen nått Sverige höjdes räntan eftersom inflationen var den högsta på 15 år. 
Denna ränteökning med hjälp av kriser i utlandet påverkade den svenska inflationen kraftigt åt 
andra riktningen. På grund av fallande produktionsnivå i Sverige och i omvärlden sjönk den 

                                                 
86 Intervju, Stefan Ingves, 2011-04-27 
87 Molin, 2009, s. 136 

Tillgångar Skulder 

         Guld- och valutareserv – 325 030 

   Utlåning till bankerna – 375 635 

Övriga tillgångar – 7 210 

Sedlar och mynt – 105 928  

Inlåning från bankerna – 374 515 

Övriga skulder - 163 407 

Eget kapital – 64 025 

Totalt – 707 875  Totalt – 707 875 

2009-11-23 

Figur 5 – Balansräkning under krisen 
Riksbankens balansräkning, november 2009 i miljoner kronor.  
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genomsnittliga inflationen som fram till augusti 2008 var 3.9 procent till -0,3 procent för hela 
2009.88

 
  

 
Figur 6 – Inflationsnivå 
Årlig procentuell förändring i inflationsnivå i Sverige. De streckade punkterna avser prognoser 
 
Produktions- och inflationsfallet tvingade Riksbanken att sänka räntan vid ett flertal tillfällen. 
Dessa kontinuerliga räntesänkningar under hösten 2008 och våren 2009 syftade till att 
stimulera ekonomin och klara inflationsmålet. De genomförda räntesänkningar fick inte det 
genomslag på produktionen som sådana kraftiga åtgärder i vanliga fall har. Detta framförallt 
eftersom Sverige är en liten öppen ekonomi och därför beroende av omvärlden, då exporten 
utgör ungefär 50 procent av BNP.89

 

 När det går trögt i omvärlden påverkas den svenska 
ekonomin också, vilket blev tydligt i samband med finanskrisen. 

Det räckte dock inte för Riksbanken att enbart vidta penningpolitiska åtgärder för att stimulera 
ekonomin på det sätt de avsåg att göra. De stora riskpremierna på den svenska finansiella 
marknaden hade kopplat ur reporäntans roll som en allmän styrränta. På grund av detta var 
den allmänna räntenivån alldeles för hög. Därför valde riksbanken att kombinera 
kontinuerliga räntesänkningar med kontinuerlig likviditetstillförsel och andra finansiella 
stabiliseringsåtgärder för att påverka ekonomin. Riksbanken uppnådde med dessa åtgärder 
önskad effekt i den meningen att den allmänna räntenivån föll och trovärdigheten började 
återskapas, vilket återspeglades på interbankmarknaden med fallande riskpremier.90

 
  

 
 
 
 
 
 

                                                 
88 SCB, Inflation i Sverige 1831-2010, 2011-01-13, http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____33831.aspx, 
2011-05-09 
89 SCB, Inflation i Sverige 1831-2010, 2011-01-13, http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____33831.aspx, 
2011-05-09 
90 Intervju, Stefan Ingves, 2011-04-27 

December 
Februari 

Källa: Riksbanken, Penningpolitiskrapport 2011:1 
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Figur 7 – BNP- och sysselsättningsnivå 
Årlig procentuell förändring i BNP och sysselsättningsnivå i Sverige. 
 
Trots Riksbankens kontinuerliga åtgärder fortsatte det ekonomiska läget att försämras ända in 
på andra halvan av 2009 innan en ljusning började ses, främst i form av en ökad export.91 
Ökningen i exporten berodde dels på återhämtning i omvärlden, men även av en 
deprecierande krona under finanskrisen. Utöver den direkta effekten räntesänkningar har på 
investeringar påverkar även räntenivån växelkursen, som i sin tur påverkar exporten. Det är 
dock oklart hur mycket Riksbankens räntesänkningar bidrog till en deprecierande valuta 
eftersom övriga världen också hade låga räntor. Deprecieringen av den svenska valutan kan 
ha berott på räntesänkningarna92, men en trolig anledning till deprecieringen är att människor 
i kristider söker sig till större valutor för att de känns säkrare.93

 

 Ett liknande resonemang kan 
föras angående inflationen. Den genomsnittliga inflationen under 2009 var negativ, medan 
den 2010 ökade till 1,3 procent, vilket var i rätt riktning mot inflationsmålet.  

Riksbankens finansiella stabiliseringsåtgärder har underlättat bankernas verksamhet och sett 
till att verksamheten bedrivits i samma utsträckning som innan krisen. Tillförseln av likviditet 
bidrog till en snabbare återhämtning på den finansiella marknaden i form av att trovärdigheten 
stärktes på marknaden. Riksbanken expansiva penningpolitik bidrog till att den allmänna 
räntenivån föll under 2009 vilket underlättat återhämtningen av ekonomin.94

 
 

 

                                                 
91 Penningpolitisk rapport, oktober 2009, Riksbanken, 2009 s. 8f 
92 På kort sikt antas valutan deprecieras vid en räntesänkning eftersom utbudet på valutan ökar. Detta eftersom 
individer med kapital antas omplacera kapitalet till länder med högre ränta.    
93 Öberg, A, 2009, s. 9 
94 Intervju, Stefan Ingves, 2011-04-27 
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Källa: Riksbanken, Penningpolitiskrapport 2010:1 
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5.6  Riksbankens lärdomar 
 
Denna finanskris har likt andra kriser inneburit nya lärdomar. Under finanskrisen tog 
Riksbanken beslutet att utöka valutareserven för att kunna erbjuda utlåningsfaciliteter i 
utländsk valuta. Anledningen till detta var att de svenska bankerna var beroende av utländsk 
valuta eftersom stor del av utlåning gjordes i andra valutor. Denna utökning av valutareserven 
kommer att bestå eftersom Riksbanken har tagit lärdom av att det behövs en större reserv 
bestående av utländsk valuta för att i framtiden på ett bättre sätt kunna hantera problem 
gällande brist på utländsk valuta.95

 
 

Under finanskrisen fick många finansiella aktörer problem med likviditeten eftersom 
interbankmarknaden inte fungerade som den skulle. Detta ledde till att Riksbanken fick 
tillskjuta likviditet till systemet exempelvis för att bankerna skulle kunna vidmakthålla sin 
tidigare utlåning. Lärdomen detta inneburit är att Riksbanken i fortsättningen måste ha koll på 
likviditeten på den finansiella marknaden, för att kunna agera snabbare.96

 
 

Den finansiella marknaden är utsatt för en stor systemrisk, där en aktör som hamnar i 
obestånd i sin tur kan sprida risker till en rad andra aktörer. Detta ger ytterligare en lärdom, att 
ett mer systemförebyggande regelverk behöver införas, där fokus läggs på systemet som 
helhet istället för enskilda aktörer.97

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Intervju, Stefan Ingves, 2011-04-27 
96 Ibid 
97 S. Ingves, Att komma starkare ur en kris: lärdomar från Sverige, Riksbanken, 2011, s. 3 
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6  Analys 
 
 
I detta kapitel analyseras hur väl Riksbankens agerande stämmer överens med de 
teorier vi behandlat och vilka eventuella brister teorierna har.  
 

 

6.1  IS-PC-MR 
 
 
Inflationsnivån i Sverige var precis innan finanskrisen den högsta sedan mitten av 1990-talet, 
vilket medförde att Riksbanken tog beslutet att höja styrräntan för att på sikt klara 
inflationsmålet. Detta trots att det fanns störningar på finansmarknaden i USA och att tecken 
fanns på att dessa störningar skulle spridas till Sverige. Denna räntehöjning överrensstämmer 
väl med hur Riksbanken antas agera utifrån teorin för att få ner inflationen och kyla av 
ekonomin, vilket i detta fall ansågs vara viktigare än att fundera på omvärldens problem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 – IS-PC-MR under krisen 
Analys av händelseförloppet under finanskrisen. 
 
Hur det ekonomiska läget såg ut innan finanskrisen och hur händelseförloppet utvecklades 
efter att Sverige drabbats av finanskrisen är möjligt att skildra med IS-PC-MR modellen. 
Detta förlopp visas i grafen ovan och visar hur den svenska ekonomin förändrades till följd av 
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den ekonomiska krisen i omvärlden. Anta att ekonomin befann sig på en Phillipskurva (PC1) 
som skär jämviktsproduktionen (Ye) vid inflationsmålet (πT) på två procent. Till följd av en 
långvarig högkonjunktur hade produktionsnivån stigit över det normala och pressat upp 
inflationen till punkt A. Detta medförde att en ny Phillipskurva skapades som baserades på 
tidigare inflation och produktionsnivå. Att inflationen bygger på tidigare produktionsnivå går 
att utläsa enligt figur 6 och 7, där det går att skåda att inflationen stiger trots att 
produktionsnivån faller. Enligt teorin brukar två år benämnas som en rimlig tidsperiod innan 
ränteförändringar får genomslag på inflationen, men detta gällde inte under denna finanskris. 
Detta blir tydligt vid studerandet av Riksbankens penningpolitiska prognoser under 
finanskrisen, där Riksbanken vid varje penningpolitiskt beslut som innebar en ränteförändring 
även reviderade inflationsförväntningarna och konstaterade att inflationen föll kraftigare än 
förväntat.  
 
A                     E    (Alternativt scenario för ekonomin vid passivitet av Riksbanken)  
 
Punkt A motsvarar augusti 2008 då den genomsnittliga inflationen var den högsta sedan 
mitten av 1990-talet, nämligen 3,9 procent. Det bildades en ny Phillipskurva (PC2) vid detta 
skede som baserades på tidigare inflation och produktionsgap. Den nya Phillipskurvan 
innehöll förväntningar om högre inflation i framtiden och hade tagit ekonomin från punkt A 
till E, om Riksbanken agerat passivt och produktionsnivån fortsatt vara vid YA. En 
förskjutning av ekonomin från punkt A till punkt E var något Riksbanken ville undvika för att 
hindra inflationen från att eskalera. Detta scenario hade inneburit en ond spiral, där liknande 
förlopp som från punkt A till punkt E fortsatt ytterligare.  
 
Riksbankens direktionsmedlemmar var medvetna om att utvecklingen kunde gå åt detta håll. 
Därför valde Riksbanken trots indikationer på oroligheter och fallande produktionsnivå att 
höja styrräntan. Beslutet angående en räntehöjning precis innan krisens utbrott är helt i 
enlighet med hur en Riksbank ska agera enligt IS-PC-MR modellen för att få ner inflationen. 
Att utvecklingen av den svenska ekonomin skulle bli som den blev kunde inte Riksbanken 
föreställa sig, vilket är förståeligt eftersom systemriskerna spreds snabbt via 
interbankmarknaden.  
 
A                     B                     D  (Önskad ledning av ekonomin)  
 
Avsikten med räntehöjningen var att kyla ner ekonomin genom att minska produktionsnivån 
och styra ekonomin från punkt A till punkt B. När ekonomin nått punkt B är det meningen att 
Riksbanken med hjälp av räntesänkningar ska styra ekonomin till punkt D, längs med den 
penningpolitiska banan. Riksbanken handlade på detta sätt och fortsatte sänka räntan för att 
klara sitt inflationsmål vid punkt D. Under normala omständigheter räcker de kontinuerliga 
räntesänkningarna till för att styra ekonomin till den punkt Riksbanken önskar.  
 
A                     B                     C (Faktiskt förlopp av ekonomin) 
 
Problemet under finanskrisen var att när Riksbanken skulle styra ekonomin på det sedvanliga 
sättet enligt IS-PC-MR modellen inträffade en allvarlig lågkonjunktur. Istället för att styra 
ekonomin till punkt D med penningpolitiken som styrmedel fortsatte inflationen att falla 
ytterligare samtidigt som produktionsnivån fortsatte falla kraftigt. Detta innebar att ekonomin 
förflyttades längs Phillipskurvan (PC2), där inflationen antas vara 1,5 procent och 
produktionsnivån var långt under jämviktsproduktionen. Anledningen till att inflationen antas 
vara 1,5 procent är att den genomsnittliga inflationen under 2008 och 2009 låg ungefär på den 
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nivån. Vid detta ekonomiska läge skapades nya förväntningar om framtida inflation som 
baserades på tidigare inflation och produktionsgap, vilket bildade Phillipskurvan (PC3). Givet 
att Riksbankens penningpolitiska åtgärder fått effekt hade ekonomin tagit sig till 
jämviktsproduktionen med en inflation på 1,5 procent. På grund av det stora negativa 
produktionsgapet och att Riksbankens penningpolitik inte fick det önskade genomslaget 
fortsatte inflationen att falla. Anledningen till den verkningslösa penningpolitiken var att 
styrräntan inte styrde de andra marknadsräntorna som den gör under normala tider på grund 
av höga riskpremier.   
 
Det vi kan se är att IS-PC-MR modellen inte räcker till för att analysera på vilket sätt 
Riksbanken kan föra tillbaka ekonomin till den önskade nivån, vid punkt D. Modellen, oavsett 
enkel eller dubbel laggad, ska kunna klara av de flesta chocker en ekonomi kan bli utsatt för. 
Finanskrisen är däremot en av de chocker där Riksbankens arbete inte enbart går att förklaras 
med IS-PC-MR modellen. Riksbanken agerade i enlighet med denna modell då de höjde 
räntan för att kyla av ekonomin. Händelseförloppet därefter gör att enbart IS-PC-MR 
modellen inte klarar av att förklara finanskrisen.   
 
Modellen brister främst eftersom den enbart bygger på penningpolitik. Problemet är att 
modellen ger alldeles för stor vikt åt ränteförändringars påverkan på varu- och 
tjänstemarknaden. Under finanskrisen sattes styrräntans förmåga att styra andra 
marknadsräntor ur spel vilket innebar att investeringar inte påverkades på samma sätt som 
under normala tider, eftersom investerare möttes av höga riskpremier. För det andra fick inte 
en deprecierande valuta den effekt som en svagare valuta under normala tider får på exporten, 
till följd av en global lågkonjunktur. Sammantaget innebar detta att räntesänkningarna inte 
stimulerade ekonomin genom att öka produktionsnivån. Vid vissa scenarion räcker det inte för 
Riksbanken att enbart vidta penningpolitiska åtgärder. Riksbanken behöver då kombinera 
penningpolitiken med andra åtgärder, precis som Riksbanken gjorde under finanskrisen.  
 
 

6.2  Ränteregel 
 
Utifrån Taylor’s ränteregel antas Riksbanken justera räntenivån beroende på om ekonomin 
avviker från inflationsmålet och jämviktsproduktion. Under finanskrisen avvek ekonomin från 
jämvikt vad gäller både inflationsmålet och produktionen vilket medförde att räntan justerades 
vid ett flertal gånger.  
 
Precis innan finanskrisen befann sig den svenska ekonomin i en högkonjunktur. Enligt 
Taylor’s räntregel innebär detta att en räntehöjning förespråkas eftersom den nominella räntan 
vid tillfället var för låg i förhållande till den stabiliserande räntan, inflationsgapet och 
produktionsgapet. I enlighet med vad ränteregeln förespråkar vid en positiv avvikelse från 
inflationsmålet agerade Riksbanken utifrån teorin då de höjde räntan för att klara av 
inflationsmålet. Agerandet under finanskrisen med kontinuerliga räntesänkningar är också i 
enlighet med Taylor’s ränteregel eftersom den nominella räntan då istället var för hög. Den 
negativa avvikelsen i inflationsgapet i kombination med den positiva avvikelsen i 
arbetslöshetsgapet innebar att Riksbanken sänkte styrräntan vid ett flertal gånger under 
finanskrisen ända ner till 0,25 procent. Att Riksbankens penningpolitiska agerande var i 
enlighet med Taylor’s ränteregel är inte förvånansvärt eftersom Riksbanken använder en 
liknande ränteregel, RAMSES. 
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Skillnaden mellan RMASES och Taylor´s ränteregel är att den senare i grunden avser en 
stängd ekonomi. Likt andra teorier är Taylor’s ränteregel en mer generell teori som ska kunna 
appliceras på ett någorlunda tillfredsställande sätt på Centralbanker. Riksbankens ränteregel 
skiljer sig dock från Taylor´s ränteregel även om det penningpolitiska agerandet blir snarlikt. 
Trots att Riksbankens ränteregel har några fler beståndsdelar i form av växelkurs, förändring 
av inflation och produktion och tidigare räntor samt en slumpterm, kan man konstatera att 
Riksbankens penningpolitiska agerande är i enlighet med den något enklare ränteregeln. Trots 
att styrräntan sänktes till 0,25 procent vilket i princip var den lägsta möjliga nivån var 
ytterligare räntesänkningar önskvärda vilket är i enlighet med teorin då inflationen och 
produktionen avvek från jämvikt. Detta var inte möjligt eftersom räntan inte kunde sänkas 
ytterligare vilket är en brist med ränteregeln.     
    
 

6.3  Lender of Last Resort 
 
Det råder ingen tvekan om att Riksbanken under finanskrisen 2008-2010 agerade som en 
Lender of Last Resort. Tillförseln av extra likviditet syftade till att hålla det finansiella 
systemet stabilt. I enlighet med teorin tog Riksbanken ut en straffränta på de lån som de 
finansiella aktörerna tog. Däremot var straffränta som togs ut lägre än marknadsräntan under 
normala tider, vilket avviker från teorin. Detta var rimligt med tanke på den situation som 
bankerna var utsatta för. Utlåning till en marknadsränta som speglat normala tider hade 
troligtvis inneburit en ränta på ungefär 4 procent, att jämföra med den faktiska räntan 
bankerna fick låna till under finanskrisen som var reporäntan plus en lägre premie.  
 
Teorin förespråkar ett snabbt agerande av Riksbanken att intervenera på finansmarknaden 
genom att bistå med likviditet i syfte att skapa förtroende på marknaden. Efter Lehman 
Brothers konkursansökan var Riksbanken snabbt ute och intervenerade på den svenska 
finansiella marknaden då de sänkte kreditkraven och erbjöd lånemöjligheter. Genom att 
kontinuerligt under finanskrisen erbjuda lånemöjligheter till banker och ytterligare motparter 
som fick tillgång till RIX signalerade Riksbanken att de hade för avsikt att kontrollera 
marknaden och på så sätt stärka förtroende på marknaden. De totala utlåningsmöjligheterna 
uppgick till 4000 miljarder kronor varav en fjärdedel utnyttjades, vilket tyder på att 
Riksbanken inte under några omständigheter tillät någon bank att gå i konkurs. Riksbanken 
valde att ge stöd till enskilda aktörer, Carnegie Investment Bank och Kaupthing Bank Sverige, 
vilket ytterligare skapade förtroende på marknaden. Det finns dock oenigheter inom teorin 
huruvida marknaden ska fördela likviditeten eller om Riksbanken ska rikta särskilt stöd till 
enskilda aktörer. Det riktade stödet till de enskilda aktörerna var befogat med tanke på den 
systemrisk som det finansiella systemet var utsatt för. 
 
På grund av moral hazard problematik är funktionen Lender of Last Resort inte 
oproblematisk. Den som agerar som Lender of Last Resort bör undvika att signalera denna 
roll, för att få finansiella aktörer att ta eget ansvar och inte exponera sig mot spekulativ 
finansiering. Om Riksbanken under normala tider signalerar att finansiella aktörer med stora 
svårigheter kommer att stödjas torde de finansiella aktörernas rikstagande att öka. Samtidigt 
måste dock Riksbanken ingripa vid finansiell oro eftersom det samhällsekonomiskt skulle bli 
alldeles för höga kostnader om flertalet finansiella aktörer hamnar i obestånd. Detta går att 
likna vid vissa svenska bankers riskfyllda placeringar i Baltikum som skapade problem för 
dem. Likt en Lender of Last Resor hjälpte Riksbanken bankerna under finanskrisen vilket 
möjligtvis kan öka deras risktagande i framtiden. 
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Riksbanken skriver i de finansiella stabiliseringsrapporterna att en av åtgärderna under en 
finansiell kris är att förse marknaden med likviditet, vilket tydligt signalerar rollen som 
Lender of Last Resort. Detta bör öka de finansiella aktörernas risktagande. I själva verket är 
Riksbankens valmöjligheter få, då det är orealistiskt att låta en finansiell aktör att gå i konkurs 
med tanke på de systemrisker som finansmarknaden är utsatt för. En möjlig lösning på den 
spekulativa finansieringen är att skärpa kraven för bankernas finansiering samtidigt som en 
tydligare skuld läggs på ledningen vid avvikelser från kraven. Detta borde minska 
incitamenten för större risktagande. Ytterligare en lösning kan vara att ta ut högre straffräntor 
på de lån som erbjuds under finanskriser.  
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7  Avslutning 
 
 
I detta kapitel redovisas kortfattade svar på uppsatsen inledande frågeställningar. 
 
 

7.1  Slutsatser 
 
Riksbanken vidtog under finanskrisen en rad olika åtgärder för att stärka det finansiella 
systemets motstånd mot den globala finanskris som inträffade. Åtgärderna var en kombination 
av penningpolitik och finansiella stabiliseringsåtgärder. De penningpolitiska åtgärderna har 
varit i form av flertalet räntesänkningar i syfte att sänka den allmänna räntenivån och 
stimulera ekonomin. De finansiella stabiliseringsåtgärderna har inneburit likviditetsstärkande 
åtgärder genom erbjudanden om lån i kronor och dollar, sänkta säkerhetskrav för lån och 
utökat antal motparter berättigade att låna. Dessa åtgärder syftade till att stärka 
likviditetstillförseln på finansmarknaden och återskapa förtroendet på marknaden. Utöver 
detta ingicks även swapavtal med baltiska centralbanker samt stöd till två enskilda aktörer i 
syfte att förhindra smittorisker.  
 
Effekterna av Riksbankens åtgärder på återhämtningen av ekonomin var främst att den 
allmänna räntenivån föll. Riksbankens obegränsade utlåning medförde att tilltron mellan 
aktörer på finansmarknaden stärktes, med sänkta riskpremier som följd. Vilken effekt 
åtgärderna fick på produktionen är dock svårt att fastställa då återhämtningen som inleddes 
under andra halvan av 2009 berodde på flera olika faktorer. Det är exempelvis svårt att avgöra 
hur mycket av förändringen i produktion som berodde på räntesänkning och hur mycket som 
berodde på utlandets återhämtning samt andra faktorer. Det penningpolitiska agerandet 
kombinerat med de olika finansiella stabiliseringsåtgärderna såg till att hålla det svenska 
finansiella systemet stabilt under en instabil period. 
 
Vidare har denna kris likt andra inneburit nya insikter för Riksbanken. Riksbanken insåg efter 
finanskrisen att bättre kontroll måste hållas på likviditeten på den finansiella marknaden för 
att i framtiden kunna intervenera snabbare på marknaden.  Dollarbristen som uppstod på 
finansiella marknaden fick Riksbanken att utöka valutareserven permanent. Ytterligare en 
lärdom är att ett systemförebyggande regelverk bör införas. 
 
Denna finanskris har påvisat uppenbara brister i de penningpolitiska modellerna angående en 
centralbanks agerande. Det är sagt i den akademiska litteratur att de penningpolitiska 
modellerna som behandlats i uppsatsen ska klara av att förklara de flesta ekonomiska chocker. 
Under finanskrisen agerade Riksbanken i enlighet med modellerna, men ytterligare åtgärder 
behövdes för att stimulera ekonomin på det sättet Riksbanken avsåg. Riksbanken valde 
nämligen också att agera som en Lender of Last Resort med en obegränsad utlåning till sina 
motparter. Agerandet som Lender of Last Resort stämde väl överens med teorin. Avvikelsen 
från teorin var att straffräntan på lånen som Riksbanken erbjöd var extremt låg snarare än en 
marknadsränta som avspeglar normala tider.  
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Riksbankens agerande som en Lender of Last Resort kan för framtiden innebära en viss 
problematik eftersom när de finansiella aktörerna har vetskap om denna roll kan deras 
risktagande öka. Möjligheterna att hantera denna problematik är få med tanke på den 
systemrisk och de kostnader som kan uppkomma om aktörer hamnar i obestånd.  
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Appendix 
 
 

A.1  IS-PC-MR 
 
Carlin och Soskice tar fram främst en enkel laggad modell (räntan år 0 påverkar både 
produktion och inflation år 1), som sedan även utökas att gälla dubbla lagg (räntan år 0 
påverkar produktion år 1 som påverkar inflation år 2).  
 
 
MR derivering enkel lagg 
 
L = (y1 - ye)2 + β (π1 - πT)2 benämns som centralbankens förlustfunktion vilken centralbanken 
vill minimera, där restriktionen är π1 = π0 + α (y0- ye), vilket ger utlopp i den så kallade 
Monetary Rule. Denna funktion innebär att centralbanken med ränteförändring år 0 kan 
påverka produktion och inflation år 1, det vill säga en enkel laggad förlustfunktion. Eftersom 
det är med hjälp av y1 centralbanken kan påverka ekonomin deriverar författarna funktion 
med avseende på y1. De substituerar även in π1 = π0 + α (y1- ye) i funktionen innan 
deriveringen. 
 
 
L = (y1 - ye)2 + β (π0 + α (y1- ye) - πT)2 
 

 = 2 (y1 - ye) + 2βα (π0 + α (y1- ye) - πT) = 0 
        2 (y1 - ye) = -2βα (π1 - πT)   
        π1 - πT = -1/βα (y1 - ye)          
 
 
Derivering dubbla lag 
 
L = (y1 - ye)2 + β (π0 + α (y0- ye) + α (y1 - ye) - πT)2 

π2 =  π0 + α (y0- ye) + α (y1 - ye) 
 
L = (y1 - ye)2 + β (π0 + α (y0- ye) + α (y1 - ye) - πT)2 

 
 = 2 (y1 - ye) + 2βα (π0 + α (y0- ye) + α (y1 - ye) - πT) = 0 

        2 (y1 - ye)  = -2βα (π2 - πT) 
        π2 - πT = -1/βα (y1 - ye) 
 
Enkel laggad IS-PC-MR 
 
IS: y1 - ye = -a (ro-rs) – Denna marknad skalas av grafiskt, på så sätt att enbart investeringarna 
påverkar varu- och tjänstemarknaden. Koefficienten a visar investeringarnas känslighet. 
 
PC: π1 =  π0 + α (y1- ye) – α visar den kortsiktiga philipskurvans lutning. 
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MR: π1 - πT = -1/αβ (y1 - ye) – β visar Riksbankens preferenser. Här ser vi MR beror på både 
preferenserna och philips kurvans lutning. 
– 
Dubbel laggad IS-PC-MR 
 
IS: y1 - ye = -a (ro-rs) 
PC: π1 = π0 + α (y0-ye) 
 
MR: π2 - πT = -1/αβ (y1-ye) 
 
 
Det som skiljer modellerna åt är att inflationen påverkas av y en tidigare period i den dubbel 
laggade och att MR ekvationen handlar om en avvägning av inflationen ett år senare än 
produktionen.  
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A.2  Intervju med Riksbankschef Stefan Ingves, 2011-04-27 
 
Fick de stora räntesänkningarna det genomslag riksbanken hoppats på?  
 

- Det ska utredas mycket noggrannare efter att man kollat på alla siffror, men vi 
uppnådde ju det vi önska, i den meningen att den allmänna räntenivån föll kraftigt. 

  
Det brukar benämnas i teorin att det tar 1 år innan räntesänkningar får genomslag på 
produktionen stämmer detta? 
 

- I och för sig inget går under natten när det gäller penningpolitik i det här fallet tog vi i 
så oerhört kraftigt. Visst fick vi genomslag, det ser man om man titta på en tidsserie 
för de allra kortaste räntorna, over night räntor, så är den tidsserien alldeles flat under 
ett år. 
 

Var penningpolitiken verkningsfull under finanskrisen? 
 
 

- Ja, i så måtto att när vi kom ner till 0,25 så var det inte bara längre en fråga om räntans 
nivå det var också fråga om att se till att banksystemet hölls likvid och eftersom vi 
låna ut flera hundra miljarder kronor utöver det vi gör normalt, så blev det två delar. 
Den ena är räntan som är 0,25, det andra är all denna extra utlåning som vi ägna oss åt. 
Det innebär att egentligen så ska man titta på kombinationen av dem där båda, fast det 
är inte så enkelt att göra. 
 

Använder riksbanken någon form av ränteregel som det ofta brukar nämnas i den 
akademiska litteraturen?  
 

- Ja, i botten för detta som jag pratade om här tidigare när jag visade den här 
konjunkturprognosen och räntebanan. Det bygger på en kombination av en stokastisk, 
dynamisk allmän jämviktsmodell. Där du har en viss beteenderegel som är skattad på 
hur man satt ränta historiskt. Det är inte en identisk Taylor regel, men det är någonting 
åt det hållet. Men sen så funkar inte alltid en modell i alla avseenden när det gäller vad 
som sker i verkliga världen om man säger så utan då får man göra sina egna 
bedömningar, lägga till och dra ifrån. Det är en kombination av bedömningar och en 
modellansats.  Vill du ha en slags uppfattning om hur de bedömningar ser ut och vad 
olika direktions ledamöter tycker och har tyckt så kan man allt läsa riksbanken 
protokoll. För de är offentliga och där står det precis vem som har tyckt vad. 

 
Trovärdigheten brukar benämnas som en viktig faktor för att riksbankens åtgärder ska 
få en avsedd effekt. Hur tror du marknaden reagerar på att direktionen är oense vid 
räntebeslut? 
 

- Jag tror inte det spelar så stor roll eftersom det inte finns något krav på att vi ska vara 
ense och det kan man inte vänta sig heller vid vändpunkterna i ekonomin. Om det sen 
vänder uppåt eller neråt så blir det alltid diskussion för att det helt enkelt är svårare att 
göra bedömningar.  
 

Dagarna innan Lehman Brothers kollaps höjde ni räntan, varför? 
 



46 
 

- Det gick inte att veta att Lehman Brothers skulle kollaps utan vad vi hade att utgå ifrån 
vad inflationstakten i Sverige och vad som skedde i svensk ekonomi. Sen var vi 
naturligtvis väl medvetna om att det fanns olika faror eller möjliga händelsen runt 
omkring, men man kan inta ta ut en sådan händelse som Lehman Brothers kollaps i 
förskott så att säga.  
 

Ni röstade 3-3 i direktionen precis innan finanskrisen kan det ha bidragit till minskat 
förtroende? 

 
- Nej det är upp till var och en att göra så gott man kan och eftersom det var 3-3 den 

gången så var det min röst som fällde utslag, eftersom jag har utslagsröst. Min 
bedömning var att det var viktigt att se till så att vi klarar vårt inflationsmål i Sverige, 
och då var det viktigare än att fundera på vad som skedde i vår omvärld. Det här är en 
diskussion med facit i hand, i en osäker värld händer det alltid saker sen får man byta 
foten, det gjorde det också, det gjorde också. 

 
Hur väl fungerade interbankmarknaden (korta och långa löptider) under krisen? 
 

- Då lånade vi ut pengar på alla olika löptider både i kronor och dollar för att liksom 
överhuvudtaget se till så att systemet i sin helhet var över likvitt. 
 

Bankerna gjorde ingenting av likviditeten de fick utan placerade i riksbanken, varför? 
 

- Därför det är så systemet fungerar för om du tänker dig en bank när dagen är slut har 
du alternativ att låna ut till en annan bank, men då får ju de ett överskott. Om det finns 
ett överskott på 300 miljarder i systemet så har du i praktiken bara två val, det ena är 
att hålla det i kassan och få noll ränta eller sätta in det hos riksbanken. Det är ett slutet 
system i kronor så att varje krona vi lånar ut kommer tillbaks. 
 

Vad syftade likviditetstillförsel till? 
 

-  Det syftade till och se till att bankerna hade den likviditet som de ville ha. Så att de 
därigenom hade en relation mellan sin utlåning, inlåning och sina likvida tillgångar så 
att de kände sig nöjda eller trygga eller vad man ska kalla det. Genom att öka 
likviditeten så kraftigt som vi gjorde så kunde bankerna vidmakthålla sin utlåning. 
Hade vi inte tillfört den likviditeten hade de sannolikt varit tvungna att krympa sin 
utlåning kraftigt. Vilket då hade lett till negativa ekonomiska konsekvenser. 

 
Vad används era stående faciliteter till?  
 

- Om en bank vill låna väldigt mycket får de låna till reporäntan + 0,75 mot säkerhet. 
Men eftersom det är mer lönsamt att låna från en annan bank eftersom de lånar till en 
lägre ränta kommer marknadsräntan att vara någonstans nära reporäntan. Är det så att 
en bank inte vill låna till en annan bank och får ett överskott, då får de placera hos oss. 
Dock så får de taskig ränta då. Normalt sett ligger bankerna på reporänta eller 0,1 över 
efter de dagliga fina justeringarna. Korridoren används egentligen väldigt sällan och 
det bara om det rör sig i någon mening om en udda transaktion, men i och med att den 
finns där så skapar den ett starkt incitament för bankerna själva att göra upp inom 
korridoren för det lönar sig.  
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Hur länge kommer bankerna fortsätta med omvända repor? 
 

- Idag finns det ett likviditetsöverskott i det finansiella systemet så att bankerna ligger 
på plus så att säga när dagen är slut. Då kommer de till oss och så tar vi in det på vår 
skuldsida som inlåning. Det är inte bestämt hur länge det kommer att ske eftersom det 
förändrar ingenting vad gäller att föra penningpolitik. Det kan man göra genom att 
låna ut pengar genom att göra repor då jobbar man på vår tillgångssida. Eller det 
omvända att man jobbar på skuldsidan som vi gör för närvarande genom att ta in 
pengarna som inlåning.  

 
Varför ingicks swapavtal och hur såg dessa ut? 
 

- Det är två saker. Det ena är den tid under vilket ett sådant avtal gäller. En annan sak är 
i vad mån man utnyttjar själva avtalet. Om vi lånar USD lånar vi omvänt ut kronor till 
FED, vilket är innebörden av en swap. Nu kommer jag inte ihåg det där, men jag har 
för mig att det var 3 månader eller något sådant. Har inte det i huvudet, men det är inte 
särskilt långa löptider. 

 
Var i låg ökningen från 200 till 700 miljarder kronor i er balansräkning? 
 

- Valutareserven ökade med 100 miljarder kronor resten fördelas mellan utlåning i 
dollar och kronor.  

 
Hur såg Riksbankens krisberedskap ut innan krisen? Kommer den att förändras? 
 

- Ja i den meningen att vi hade en bankkris i Sverige i början på 1990-talet och jag var 
med on den och ett antal medarbetare på Riksbanken. Vi hade krisberedskap i så måtto 
att vi hade tänkt igenom olika typer av krishändelser på olika sätt. Sen att krisen blev 
helt annorlunda än vad vi trodde, ja det får man leva med. Vi började inte från noll i 
alla fall. 

 
Vilka åtgärder gjordes under finanskrisen? 
 

- Dels så lånade vi ut i svenska kronor på ett antal olika löptider till banker upp till ett 
år. Sen så lånade vi ut dollar till svenska banker. Vi lånade ut euro till isländska 
centralbanken och den lettiska centralbanken. Där utöver hade vi swapavtal med FED 
och ECB, men vi hade också ett swapavtal i estniska kroonor som då fanns mot 
svenska kronor med den estniska centralbanken. Sedan därutöver lånade vi ut på 
särskilda villkor till Kaupthing bank den svenska dotterbanken och till Carnegie. En 
väldig mängd olika transaktioner. 

 
 
Vilken åtgärd skulle du ranka som den enskilt viktigaste? 
 

-  Den viktigaste åtgärden var att vi bestämde oss för att låna ut obegränsat om så skulle 
behövas till svenska banker. Både i kronor och i andra valutor.   

 
 
Det står att ni ska signalera och skapa trovärdighet för marknaden i finansiella 
stabilitetsrapporter, hur arbetar ni med detta? 
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- Vad vi kan göra när det gäller finansiell stabilitet är att beskriva vad som sker och göra 

stresstest på bankerna som vi publicerar. Och berätta vad som sker inom den 
finansiella sektorn på ett sånt sätt att det anses trovärdigt i meningen att ingen oroar 
sig för den finansiella stabiliteten. Vi kan inte via stabilitetsrapporten bestämma 
någonting den är mer opinionsbildning kan man säga. 
 

Hur ser du på att riksbanken stödjer banker med likviditet som själva försatt sig i den  
situationen?  
 

- Ja alternativet vore då att få väldigt stora problem i den finansiella sektorn vilket 
skulle slå på hela ekonomin. Det är en åtgärd som är rimlig givet de omständigheter 
som nu var.  
 

Bör det ske förändringar vad det gäller krav på banker? 
 

- Ja det pågår ett stort arbete inom det området när det gäller öka kapitaltäckningen för 
banker till exempel. Eller på annat sätt se till att bankerna blir stabilare. 

 
Hur hanterar Riksbanken problemet med att bankerna kan öka risktagandet eftersom 
de är medvetna om att de kommer få stöd vid behov? 
 

- Det är väl riktigt, men det är också så om man lånar av oss så är det inte villkorslöst. 
Utan i slutändan om vi lånar ut och du gjort att det går riktigt dåligt tar staten över dig 
som bank så man kan väl säga så här att banken kanske finns kvar, men inte styrelse 
och ledning. Som sagt det var inte gratis att låna hos oss och all den extra utlåning som 
vi gjorde den tjänar vi ungefär 2,5 miljard kronor på som går till statskassan. Det var 
inte gratis, inget gratis i detta. 

 
Ökar ni valutareserven med 100 miljarder kronor för att kunna förhindra liknande 
problem i framtiden? 
 

- Ja det är för att vara lite mer på den säkra sidan eftersom svenska banker är stora när 
det gäller upplåning i utländsk valuta. 

 
Så det har blivit en lärdom? 
 

- Ja det kan man säga. 
 
Några fler lärdomar? 
 

- Ja att det gäller och hålla ögonen på likviditeten. Den svenska bankkrisen på 90-talet 
handlade framförallt om solvens eller insolvens. Men den här gången blev det helt 
annorlunda därför att det var tillgången på likvida medel på kort sikt som blev liksom 
det stora bekymret.  De svenska bankerna har låga kreditförluster i Sverige så det var 
egentligen en slags smitta från Baltikum som bidrog till de bekymmer som vi fick.  
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