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Sammanfattning 
Till följd av den globala finanskrisen som startade under 2008 implementerade Riksbanken 

flertalet extraordinära åtgärder med syfte att dämpa konjunkturnedgången och säkra ett väl 

fungerande betalningssystem. Dylika åtgärder kan ge allvarliga följder och problem i 

ekonomin såsom exempelvis förtroendeproblem för de finansiella och penningpolitiska 

myndigheterna, hyperinflation mm. Det är därför av intresse att undersöka huruvida de 

genomförda åtgärder lett till måluppfyllelse eller ej, givet den problematik som präglar 

ekonomin under anormala tidsperioder. 

 

Genom uppsatsen har författarna använt sig av The 3-equation New Keynesian Model, även 

kallad IS-PC-MR modellen med Taylorregeln som ränteregel samt IS-LM modellen för 

beskrivande av likviditetsfällan. Empirin baseras på data från Riksbanken, 

Konjunkturinstitutet, SCB m.fl. Även en del intervjuer har genomförts via mail med anställda 

på Riksbanken för att på så sätt fördjupa insynen i problematiken. För att möjliggöra 

applicering av uppsatsen på andra centralbanker med liknande arbetssätt beskrivs såväl 

centralbanker i allmänhet som Riksbanken i mer detalj. 

 

Resultatet av uppsatsen visar att Riksbankens extraordinära åtgärder lett både till succé och 

till misslyckande. De uppsatta målen för de extraordinära åtgärderna har i stor utsträckning 

nåtts då marknaden ej saknade likviditet efter implementerandet av dessa samt att 

interbankmarknaden återgick till att fungera effektivt. Den restriktiva penningpolitiken anses 

av författarna ha införts vid rätt tidpunkt trots hög arbetslöshet, baserat på den tidsfördröjning 

som påverkar penningpolitiken. Riksbanken uttrycker även en positiv framtidssyn på 

sysselsättningen vilket vidare stärker beslutet. Enligt Riksbanken har Sverige ej befunnit sig i 

en likviditetsfälla under krisen. Dock anser författarna att Svenssons definition av 

likviditetsfälla stämmer in på Sverige under denna tidsperiod, emellertid anser författarna att 

den i största grad förkortats tack vare snabba och effektiva medel. Detta har lett till att 

Taylorregeln ej har kunnat appliceras på Sveriges ekonomi för att beskriva hur Riksbanken 

borde ha agerat under krisens djupaste del, kring september 2009.  

 

Överlag bör dock nämnas att då penningpolitiken verkar via tidsfördröjning uppstår 

problematik för författarna att observera alla effekter då de ännu ej kommit till full verkan.  
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1 Introduktion 

I samband med Lehman Brothers kollaps september 2008 och den världsomfattande 

konjunkturnedgången drabbades det globala finansiella systemet av en likviditetskris, vilket 

resulterade i stark oro gällande betalningssystemets säkerhet.1 Till följd av detta tvingades 

centralbanker runt om i världen agera och tillfälligt släppa ett av sina huvudmål, prisstabilitet, 

till förmån för att säkra ett väl fungerande betalningssystem.2 

 

Sverige är ett litet, exportberoende land som därför drabbades hårt av den globala 

konjunkturnedgången. Negativa effekter på den svenska ekonomin såsom minskad 

sysselsättning, produktion och handel har kunnat observeras. 3  Exempelvis föll 

sysselsättningsgraden under 2008-2010 och arbetslösheten uppnådde de högsta siffrorna 

under 2000-talet på 9,0 procent under april 2010.4  

 

Den svenska Riksbankens huvudmål, enligt lag, är att upprätthålla penningvärdet och säkra ett 

väl fungerande betalningsväsende. De traditionella penningpolitiska instrument som står till 

förfogande är reporäntan och kontroll över penningmängden via öppna marknadsoperationer.5  

 

Under finanskrisen sänktes reporäntan inom loppet av ett år med 4,5 procentenheter och kom 

att hamna på 0,25 procent i juli 2009 där den bibehölls fram till juli 2010.6 Riksbanken valde 

denna räntebana för att öka likviditeten i ekonomin och dämpa konjunkturnedgången. När 

styrräntan ligger nära nollstrecket löper ekonomin risk att hamna i en s.k. likviditetsfälla och 

styrräntan som penningpolitiskt instrument förlorar sin stimulerande funktion7. Befann sig då 

Sverige under denna period med låg ränta i en likviditetsfälla? Styrräntan hamnade aldrig på 

nollstrecket, men en nedre gräns på 0,25 procent sattes av Riksbanken vilket kan leda till 

liknande följder då räntan ej kan sänkas ytterligare8. Givet den låga styrräntan och de höga 

kreditriskerna som präglade den globala finansmarknaden, tvingades Riksbanken, liksom 

                                                        
1 Riksbanken 2010, Den finansiella krisen‐ utveckling under 2008, Riksbanken. 
2 Riksbanken 2009, penningpolitisk rapport 2009:2, Riksbanken. 
3 Svensson, 2009, Penningpolitik vid nollränta, Riksbanken. 
4 Riksbanken, 2011, Riksbankens årsredovisning 2010, Riksbanken. 
5 Riksbanken 2010, Riksbanken och finansiell stabilitet 2010, Riksbanken. 
6 Riksbanken, 2011, Tabell över reporäntan, Riksbanken. 
7 Svensson, 2009, Penningpolitik vid nollränta, Riksbanken. 
8 Riksbanken, 2009, penningpolitisk rapport 2009:2, Riksbanken. 
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andra centralbanker9, vidta extraordinära åtgärder för att dämpa den negativa trenden som 

expanderade allt fortare på den globala finansmarknaden, exempelvis:10 

 

• Swapavtal med andra centralbanker. 

• Kreditlättnader - Likviditetsstöd till aktörer som ansågs systemviktiga. 

• Utökade lånemöjligheter för banker samt utökad krets av låneberättigade motparter. 

• Kvantitativa lättnader. 

 

Tidigare studier av Riksbankens arbete under finanskrisen finns till författarnas kännedom ej i 

större utsträckning, detta kan delvis bero på bristande utomstående utvärdering samt delvis på 

den korta tidsperiod som har passerat sedan krisens utbrytande och det faktum att den ännu 

inte kan anses vara helt förbi. Studier som finns rörande denna period har utförts av bland 

andra Cramer11, Öberg12 samt Riksdagens finansutskott13.  

 

1.1 Problemdiskussion 

Till följd av att tidigare nämnda åtgärder är okonventionella kan resultat och utfasning vara 

komplicerat att estimera. Svårigheter som centralbanker bör ta i beaktning kan exempelvis 

vara14:  

 

• Tidsfördröjning: Eftersom penningpolitiska beslut verkar med fördröjning på 

realekonomin kan det vara svårt att utesluta andra variablers inverkan.  

• Förväntningar: För att de penningpolitiska åtgärderna skall ha önskad effekt förutsetts 

förtroende för centralbankens arbete. 

• Åtstramning: En tidig åtstramning av penningpolitiken gynnar inflationsmålet, dock 

på sysselsättningens bekostnad, senare åtstramning kan åstadkomma det motsatta.  

 

                                                        
9 Federal Reserve, Bank of England, Europeiska centralbanken m.fl.  
10 Riksbanken, 2011, Finansiell oro‐ Vad gör Riksbanken?, Riksbanken. 
11 Cramer, 2009, Riksbankens och ECB:s agerande under finanskrisen‐ Fungerar teorin även när världsfinanssystemet 
står nära avgrunden?, Linköpings universitet. 
12 Öberg, 2011, Min syn på penningpolitiken 2006‐2011, Riksbanken. 
13 Sveriges Riksdag, 2010, Betänkande 2009/10:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2007–2009, Sveriges Riksdag. 
14 Svensson, 2009, Penningpolitik vid nollränta, Riksbanken, Bernanke & Reinhart, 2004, Monetary Policy Alternatives 
at the Zero Bound: An Empirical Assessment, Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & 
Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, Krugman, 1998, It´s Baaack! Japan´s Slump and the Return of 
the Liquidity Trap, Brookings Papers on Economic Activity. 
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Under normala ekonomiska förhållanden är idag praxis att centralbanker genomför 

konjunkturanalys med hjälp av en vedertagen modell som IS-PC-MR.15 Däremot uppstår 

ovisshet gällande modellval under mindre normala förutsättningar, exempelvis under en 

finanskris, där IS-PC-MR inte längre är en tillräcklig grund för penningpolitiska beslut om 

ekonomin befinner sig i en likviditetsfälla16. Det innebär att IS-PC-MR modellen kan behöva 

kompletteras eller eventuellt ersättas med den traditionella LM-modellen som analyserar en 

likviditetsfälla. Under en tidsperiod av ekonomisk nedgång står Riksbankens agerande under 

striktare bevakning, vilket gör det essentiellt att Riksbanken använder rätt modell vid 

penningpolitiska beslut.   

 

Utvärdering av penningpolitiken genomförs regelbundet av Riksbanken samt årligen av 

finansutskottet.17Att bedömning endast sker på regelbunden basis av finansutskottet men inga 

andra utomstående källor leder till debatt och fråga om penningpolitikens möjliga 

förbättring. 18  Detta motiverar ytterligare utomstående utvärdering av Riksbankens 

penningpolitik och specifikt de extraordinära åtgärder genomförda under finanskrisen då detta 

är en anormal ekonomisk tidsperiod med okonventionellt agerande. Denna uppsats bidrar 

därigenom till utvärdering av Riksbankens agerande i syfte att påvisa problematik såväl som 

positiva effekter av Riksbankens åtgärder.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är delvis att analysera Riksbankens extraordinära åtgärder under 

2008 och 2009 till följd av finanskrisen och huruvida dessa åtgärder resulterade i att de 

uppsatta målen nåddes, delvis att undersöka vilka modeller som på bästa sätt kan förklara 

Riksbankens agerande under krisen då detta är en speciell situation. För att konkretisera 

uppsatsens syfte kommer följande delfrågor att besvaras:  

 

• Uppnådde Riksbankens extraordinära åtgärder de uppsatta målen? 

• Genomförde Riksbanken åtstramningen vid rätt tidpunkt?  

• Befann sig Sverige i en likviditetsfälla?  

• Vilken/Vilka modeller beskriver bäst Riksbankens agerande under krisen? 
                                                        
15 Carlin & Soskice, 2006, Macroeconomics, Imperfections, Institutions and policies, Oxford University Press. 
16 För utförligare diskussion se avsnitt 4.3. 
17 Sveriges Riksdag, 2010, Betänkande 2009/10:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2007–2009, Sveriges Riksdag. 
18 Assarsson, 2011, Riksbanken måste ta sitt arbete på större allvar, Dagens Nyheter 2011‐05‐02. 
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1.3 Metod 

Uppsatsens teoretiska referensram baseras på The 3-equation New Keynesian Model, s.k. IS-

PC-MR, utvecklad av Wendy Carlin och David Soskice för analys av centralbankers agerande 

samt modellen för likviditetsfällan, LM modellen, för studie av penningmarknaden. Empiriska 

material inhämtas från Riksbanken, SCB, Konjunkturinstitutet m.fl., samt kompletterande 

information från intervjuer med anställda på Riksbanken och vetenskapliga artiklar. Arbetet 

genom uppsatsen är deduktivt då syftet är undersökning av huruvida de valda teorierna är 

applicerbara även under anormala tidsperioder.  

 

IS-PC-MR modellen med Taylorregeln som ränteregel har valts p.g.a. dess omfattande 

användning av centralbanker samt dess pedagogiska struktur, vilket förespråkar dess relevans. 

LM modellen beskrivs i flertalet teoriböcker och är deskriptiv för likviditetsfälla. Övriga 

modeller för detta finns såsom AS-AD modellen19 men då denna baserar sig i IS-LM 

modellen samt att den är för medellång sikt föredrar författarna användande av den mer 

grundläggande IS-LM som är för kort sikt.  

 

Sveriges Riksbank använder sig av en makroekonomisk allmän jämviktsmodell, RAMSES, 

för konjunkturanalys20. Trots detta har författarna valt att arbeta utifrån tidigare angivna 

modeller. Det bakomliggande argumentet är att uppsatsen inte besitter den ekonometriska 

karaktär som RAMSES är avsedd för samt att RAMSES kärna vid penningpolitiska beslut 

grundas på en ränteregel inte alltför olik den ränteregel framställd ur IS-PC-MR modellen, 

Taylorregeln. RAMSES står därigenom ej i konflikt med IS-PC-MR, dock kan de resultat och 

analyser som uppsatsen framställer komma att skilja sig från de vid användande av 

RAMSES.21  

 

De intervjuer som genomförts har varit av kvalitativ karaktär då de endast används till 

bestyrkande i specifika frågor. Intervjuerna har genomförts via mailkontakt, vilket kan ge 

upphov till viss problematik såsom missförstånd, syftningsfel och dylikt. Då endast ett fåtal 

intervjuer genomförts anser dock författarna att problematiken minimerats, detta även med 

hjälp av följdfrågor för eventuella tydliggöranden.  

                                                        
19 Blanchard, 2008, Macroeconomics, Pearson Prentice Hall. 
20 Riksbankens Aggregerade Makromodell för Studier av Ekonomin i Sverige. Riksbanken, 2007, RAMSES – en ny allmän 
jämviktsmodell för penningpolitisk analys, Penning‐ och Valutapolitik, 2007:2, Riksbanken. 
21 Molin, 2009, Hur har Riksbanken hanterat den finansiella krisen?, Riksbanken. 
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Det faktum att majoriteten av graferna i det empiriska kapitlet är hämtade från Riksbanken 

anser författarna ej vara ett problem då dessa sammanställs utifrån data hämtat från SCB, 

Prospera m.fl. Författarna anser ej att risken för snedvridna resultat är överhängande då dessa 

aktörer kan anses pålitliga och trovärdiga. 

 

Riksbankens penningpolitik kommer utvärderas delvis ex-post samt delvis löpande. Detta 

möjliggör jämförelse mellan implementerad penningpolitik och faktiskt utfall, vilket kan leda 

till upptäckande av alternativa och bättre banor för penningpolitiken 22 . Riksbankens 

extraordinära åtgärder vidtogs löpande under 2008 och 2009 med tvååriga prognoshorisonter. 

Som resultat kan uppsatsens valda tidsram komma att begränsa både diskussion och slutsats 

kring vissa åtgärders resultat och utfasning, då de ännu inte fått full verkan. 

 

För att möjliggöra applicering av uppsatsen på andra centralbanker med liknande 

arbetsförfarande har författarna valt att i uppsatsens teoretiska avsnitt behandla centralbanker i 

allmänhet för att i empirin specifikt undersöka Riksbanken. 

1.4 Avgränsningar 

Författarna har valt att avgränsa uppsatsen tidsmässigt genom att enbart undersöka empirisk 

data som sträcker sig från september 2008 till december 2010. Riksbanken har inte ensamt 

ansvar för den finansiella stabiliteten på den svenska marknaden, detta delas av Riksbanken, 

Finansinspektionen, Riksgälden och regeringen genom Finansdepartementet23. Då analysen 

av Riksbankens agerande kräver det kommer ovanstående aktörers betydelse tas i beaktning 

men utöver detta kommer ingen mer ingående beskrivning av deras arbete att göras.  

1.5 Disposition  

Utöver detta kapitel inleds rapporten med ett kapitel i vilket vald teoretisk referensram 

presenteras med syfte att förstå penningpolitisk dynamik, i detta ingår IS-PC-MR- och LM-

modellen. Nästkommande avsnitt presenterar empiriska fakta inhämtade från Riksbanken, 

SCB och Konjunkturinstitutet. Detta leder till fjärde kapitlet där analys genomförs, vilken 

undersöker huruvida de framställda modellerna överensstämmer med empirisk information. I 

det avslutande avsnittet presenteras författarnas slutsatser rörande rapportens huvudsyfte. 

                                                        
22 Svensson, 2009, Evaluating monetary policy, Riksbanken. 
23 Riksbanken, 2010, Riksbanken och finansiell stabilitet 2010, Riksbanken. 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar modeller och begrepp med syfte att beskriva centralbankers 

penningpolitik. 

 

2.1 Centralbanker: Mål och medel 

Utöver prisstabilitet är centralbankers mål att säkra ett väl fungerande betalningssystem och 

därigenom bidra till att hålla arbetslösheten på en låg nivå, så kallad naturlig arbetslöshet 

(NAIRU24). Centralbanker har som medel i utövande av sitt uppdrag, utöver styrräntan, även 

förfogande över penningmängden vars storlek påverkas via öppna marknadsoperationer. 25 

 

Effektiv implementering av penningpolitik förutsätter förtroende för centralbanken från 

marknaden vilket kräver god kommunikation från centralbanken samt öppenhet och 

transparens. Framgångsrik kommunikation samt en historik som bekräftar centralbankens 

penningpolitiska mål leder till att marknadsaktörerna bör kunna förutsäga centralbankens 

prognosticerade styrräntebana.26 

 

2.1.1 Betalningssystemet27 

Det finansiella systemet har tre grundläggande funktioner – förmedling av betalningar, 

omvandlande av sparande till finansiering och hantering av risker. Dessa tre är centrala för en 

fungerande marknadsekonomi och hållbar ekonomisk tillväxt. Det finansiella systemet är 

sammankopplat med betalningsväsendet och ett stabilt finansiellt system krävs för att det skall 

fungera effektivt. Det behövs också för att penningpolitik skall kunna utföras på bästa sätt då 

de finansiella marknadernas funktionssätt påverkar in- och utlåningsräntorna som hushåll och 

företag möter och därigenom penningpolitiska besluts genomslagskraft. 

 

Förmedling av betalningar refererar till att det finansiella systemet förser ekonomin med ett 

fungerande system för betalningar av varor och tjänster. Brister i betalningssystemet, såsom 

likviditetsunderskott eller icke fungerande teknisk infrastruktur, bromsar likviditetsflödet 

                                                        
24 Blanchard, 2008, Macroeconomics, Pearson Prentice Hall, Non‐Accelerating Inflation Rate of Unemployment 
(NAIRU), jämviktsarbetslöshet. 
25 Carlin & Soskice, 2006, Macroeconomics, Imperfections, Institutions and policies. Oxford University Press. 
26 Svensson, 2009, Evaluating monetary policy, Riksbanken. 
27 Bank for International Settlements, 2003, The role of central bank money in payment systems, BIS. 
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vilket leder till fördröjning av betalningar och störningar i ekonomin. Vid en finansiell kris 

har centralbanker en central roll i stödjande av det finansiella systemet då de besitter 

möjligheten att tillföra likviditet i systemet. 

 

2.1.2 Prisstabilitet28 

Låg och stabil inflation är ett huvudmål för centralbanker då hög inflationstakt associeras med 

en icke-välfungerande ekonomi där investeringar, konsumtion och produktion påverkas 

negativt samt ger upphov till volatilitet i inflationstakten. Detta är kostsamt då osäkerhet 

skapas och underliggande information i priser undermineras. Två sorters kostnader uppstår: 

”shoe-leather costs” som syftar till att individer oftare tvingas besöka banken för att hämta ut 

pengar och ”menu-costs” vilket innebär att individer måste spendera mer tid att se över 

investeringar. En paradox uppstår dock då dessa kostnader uppskattas vara relativt låga, 

anledningen till att centralbanker likväl arbetar mot ett lågt inflationsmål är på grund av de 

ytterligare kostnader som tillkommer vid hög och volatil inflation. En sådan kostnad uppstår 

om ekonomin befinner sig i ett läge med hög och konstant inflation och arbetslöshet vid 

NAIRU samtidigt som centralbanken önskar sänka inflationen nästkommande period. I detta 

fall måste arbetslösheten överstiga NAIRU beroende på att inflationen är, såsom visas i 

ekvation 2.229, lika med föregående periods inflation plus produktionsgapet. 

 

Deflation är ej heller ett optimalt mål för centralbanker på grund av dels arbetarnas 

motvillighet att sänka de nominella lönerna då priserna faller, detta benämns ”oiling the 

wheels of the labor market”, och dels centralbankernas behov att upprätthålla skydd mot en 

deflationsfälla.  

 

2.1.3 Styrränta och penningmängd30 

Givet centralbankernas främsta medel, styrränta och penningmängd, kan bland annat 

marknadsräntorna och därigenom växelkursen via den penningpolitiska transmissions-

mekanismen påverkas, vilket slutligen ger upphov till förändrade ekonomiska förutsättningar. 

En förändring av reporäntan leder via inflations- och reporänteförväntningar till att 

marknadsräntorna ändras. Detta påverkar konsumtion och investeringar och följaktligen även 
                                                        
28 Carlin & Soskice, 2006, Macroeconomics, Imperfections, Institutions and policies. Oxford University Press. 
29 Se stycke 2.2.1. 
30 Se penningpolitisk transmissionsmekanism på Riksbanken (www.riksbank.se), Fed (www.federalreserve.gov), 
Bank of England (www.bankofengland.co.uk). 
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aggregerad efterfråga som i sin tur orsakar förändrad inflation. Reviderade marknadsräntor 

leder även till växelkursförändring som påverkar bytesbalansen, givet förväntad inflation.  

 

2.1.4 Kreditlättnader 

Kreditlättnader är en av de okonventionella åtgärder centralbanker kan nyttja vid låg och 

konstant styrränta, samt vid problem med den finansiella stabiliteten. Denna åtgärd syftar till 

att underlätta kreditgivning på marknaden och fungerar genom att centralbanker köper olika 

finansiella tillgångar för att underlätta handeln med dessa och sänka riskpremierna. Lägre 

riskpremier ger billigare lån till banker och därigenom billigare lån till hushåll och företag.31 

 

Enligt Financial Times definition av åtgärden kan köpen av finansiella tillgångar under en 

kreditlättnad vara finansierade via skapande av pengar vilket länkar åtgärden starkt till 

kvantitativ lättnad.32 

 

2.1.5 Kvantitativa lättnader33 

Kvantitativ lättnad innebär att centralbanken fastställer ett operationellt mål för tillväxt i 

bankernas reserver som innehas av centralbanken. Detta för att slutligen skapa nedåtgående 

tryck på avkastningen av de värdepapper som centralbanken köper mot betalning från reserver 

som skapas via elektronisk utökning av balansräkningens tillgångssida.  

 

Ofta benämns förändring av penningmängden i termer av centralbankens balansräkning. Detta 

då ökad penningmängd ger ökning på tillgångs- såväl som skuldsidan i balansräkningen i 

form av ökat innehav av obligationer respektive utelöpande sedlar och mynt. Dock kan 

kvantitativa åtgärder genomföras via förändring av dess sammansättning genom köp av 

tillgångar med viss löptid samtidigt som tillgångar med annan löptid säljs.  

 

                                                        
31 Konjunkturinstitutet, 2009, Lönebildningsrapporten 2009, fördjupning: Penningpolitik under nollränta, 
Konjunkturinstitutet. 
32 Financial Times Lexicon, 2011‐04‐29. 
33 Bernanke & Reinhart, 2004, Monetary Policy Alternatives at the Zero Bound: An Empirical Assessment, Finance and 
Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board. 
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2.2 IS‐PC‐MR modell: Taylorregel34 

IS-PC-MR modellen är en av de mer vedertagna makroekonomiska modellerna och utgör 

grunden för många centralbankers agerande då den resulterar i en ränteregel, den så kallade 

Taylorregeln. Modellen består av ett tre-ekvationssystem där IS står för IS-sambandet, PC för 

Phillipskurvan och MR för räntebanan. Tillvägagångssättet i modellen är att minimera en 

centralbanks förlustfunktion givet två restriktioner, PC- och IS-sambanden, som efter enkla 

optimeringsregler resulterar i en MR-ekvation och Taylorregel.  

 

2.2.1 Centralbankens optimeringsproblem35  

Givet att centralbankers huvudmål, utöver att säkerställa betalningssystemet, är att 

kontrollera för både låg inflation och arbetslöshet söker de att minimera fluktuationer i båda 

dessa variabler från deras långsiktiga målvärden, πT respektive ye. Förlustfunktionen 

optimeras med hänsyn till fördröjningarna i varje ekvation. Modellen gör antagandet att 

penningpolitikens agerande, r0, dröjer en och två perioder innan ekonomin påverkas fullt ut. 

Det innebär att en räntejustering, r0, påverkar produktion och sysselsättning en period senare, 

y1, samt att produktionen i sin tur dröjer en period innan dess effekt når inflationen, π2. 

Denna dubbla lagstruktur kan illustreras enligt figuren nedan.  

 
 

 

 

 

 

 
 

Källa: Carlin & Soskice, 2006, Macroeconomics, Imperfections, Institutions and policies. 
 

Givet tidsfördröjningen erhålls följande optimeringsproblem36: 

 

minL = (y1  - y
e
)2  + !(" 2  - " T )2   Centralbankens förlustfunktion (2.1) 

s.t 

                                                        
34 Carlin & Soskice, 2006, Macroeconomics, Imperfections, Institutions and policies. Oxford University Press. 
 om inget annat anges.  
35 Utförlig parameterlista återfinns i Appendix, A.1.  
36 För enkelheten, antas perioderna 0, 1 och 2. Där 0 är nuvarande period.  

Figur 1. Dubbel lagstruktur i IS‐PC‐MR modellen. 
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!1 = ! 0 +"(y0  - y
e
)     Phillipskurvan37   (2.2) 

 

(y1  - y
e
) = - a(r0  - r

S
)   IS – sambandet   (2.3) 

 

Centralbankens förlustfunktion speglar den ”trade-off” som finns mellan sysselsättning och 

inflation, där förändringar i inflation sker på bekostnad av sysselsättningen och vice versa.    

β-parametern i ekvation (2.1) visar marginaleffekten på förlustfunktionen orsakad av en 

enhetsavvikelse från det uppsatta inflationsmålet, m.a.o. fångar β en centralbanks 

preferenser.  
 

 
Källa: Carlin & Soskice, 2006, Macroeconomics, Imperfections, Institutions and policies. 
 

β > 1, graf (b), karakteriserar en centralbank som är inflationsavert, vilket innebär att den är 

beredd att offra sysselsättning till förmån för att bekämpa inflation. Om  β < 1, är fallet det 

motsatta, graf (c).  

 

Phillipskurvan (2.2), visar sambandet mellan arbetsmarknadsläget och pris- och 

löneutveckling. Det innebär att givet en aggregerad efterfrågechock kommer produktionen 

att justeras upp. Då produktionen ökar, stiger även sysselsättningen. Givet detta förbättras 

arbetarnas löneförhandlingsförmåga och därigenom stiger lönerna. Som följdeffekt kommer 

även priserna att justeras upp, inflationen, π, stiger. Anledningen till inkluderande av tidigare 

periods inflation, π0, är den tröghet som karakteriserar löne- och prissättning i ekonomin. 

Parametern α visar lutningen på Phillipskurvan, det vill säga marginaleffekten på inflationen 

orsakad av en enhetsavvikelse i produktionsgapet, (y1 – ye), m.a.o. marginaleffekten på 

                                                        
37 Produktionen är en logaritmerad variabel, där av blir avvikelsen procentuell.  

Figur 2. Centralbankens förlustfunktion, givet olika preferensparametrar. 
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nominella löner och därför på priser som resultat av en enhetsavvikelse i 

sysselsättningsgapet. 

 

IS-sambandet (2.3) visar relationen mellan produktion och ränta. Givet exogena 

förklaringsvariabler från den aggregerade efterfrågefunktionen visar sambandet mer 

specifikt hur produktionsgapet förändras givet en avvikelse i räntegapet. Givet en avvikelse i 

räntegapet, (r0 – rS) > 0, minskas incitamentet att investera, eftersom den reala räntan är 

högre än den som krävs för att stabilisera ekonomin, rS. Minskade investeringar resulterar i 

lägre produktion. Parametern a visar lutningen på IS-kurvan, det vill säga investeringars 

räntekänslighet.  

 

Från ovannämnda restriktioner kan en räntebana härledas, MR-ekvationen.  

 

(y1  - y
e
) = - !"(# 2  - # T

)    MR – ekvation (2.4) 

 

Den bakomliggande intuitionen är att givet PC, IS och centralbankers preferenser β kommer 

centralbanken att styra ekonomin mot en specifik inflations- och produktionskombination 

som optimerar dess nytta, det vill säga minimerar förlustfunktionen. Kombinationen av 

inflation och produktion som centralbanken väljer bestäms av den punkt där dess 

indifferenskurva, definierad av β, tangerar den aktuella PC-kurvan. Detta illustreras med 

hjälp av punkterna D,C och B i nedanstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Källa: Carlin & Soskice, 2006, Macroeconomics, Imperfections, Institutions and policies. 
 

Figur 3. Phillipskurva och penningpolitisk bana. 
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Givet ekvationerna (2.1), (2.2), (2.3) och (2.4) kan Taylorregeln härledas. Taylorregeln visar 

nivån vid vilken en centralbank sätter styrräntan under nuvarande period, givet avvikelser i 

inflations- respektive produktionsgapet, (π0 - πT) och (y0 - ye).  

 

(r
0
 - rS ) = 

1

a ! +
1

!"

!

"
#

$

%
&

#
0
'# T( )+! y

0
' ye( )(

)
*
+    Taylorregel (2.5) 

 

Det som bestämmer styrkan med hur mycket en centralbank justerar styrräntan givet 

inflationsmålet, πT, och långsiktig produktion, ye, är enligt Taylorregeln värdena på 

parametrarna a, α och β. Utöver Carlin-Soskices version av Taylorregeln finns även 

liknande ränteregler framställda av Svensson38, Ball39, Romer40, Taylor41 och Walsh42. 

 

Från ovanstående Taylorregel kan en mer explicit version formuleras. En centralbank agerar 

enligt denna ränteregel via justeringar i den bakomliggande styrräntan43. Givet detta erhålls 

följande uttryck: 

 

i = rS +!
e
+

1

a " +
1

"#

!

"
#

$

%
&

!
0
'! T( )+! y

0
' ye( )(

)
*
+            Explicit Taylorregel (2.6)44 

 

Ekvation (2.6) visar att en centralbanks styrräntebeslut beror på den stabiliserande räntan, 

inflationsförväntningarna, parametervärdena och inflations- respektive produktionsgapet. Det 

är värt att notera att denna ränteregel är formulerad för en stängd ekonomi. För att denna regel 

skall spegla en öppen ekonomis räntebeslut bör real växelkurs inkluderas. Enligt Taylor har 

den reala växelkursen betydande indirekt effekt på ränteregeln, dock behöver den inte som 

explicit förklaringsvariabel nödvändigtvis förbättra ränteprognosen och därför inte tas med i 

                                                        
38 Svensson, L., 1997, Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets, European Economic 
Review. 
39 Ball, L., 1999, Efficient Rules for Monetary Policy, International Finance. 
40 Romer, D., 2000, Keynesian Macroeconomics without the LM Curve, Journal of Economic Perspectives 14(2). 
41 Taylor, J., 2000, Teaching Modern Macroeconomics at the Principles Level, American Economic Review Papers and 
Proceedings 90(2). 
42 Walsh, C., 2002, Teaching Inflation Targeting: An Analysis for Intermediate Macro, Journal of Economic Education. 
43 Real ränta: r0 = real ränta = i – πe. 
44 Gottfries,  2010,  Forskningsrapport:  Fungerar  den  svenska  lönesättningen.  Statens  offentliga  utredningar  SOU 
2010:93, Finansdepartementet. 
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ovanstående ränteregel. Den indirekta effekten kan förklaras med ett exempel: Givet en 

appreciering kommer produktion och inflation att falla nästkommande period, detta via ökad 

import och lägre efterfråga på inhemska varor. Det leder till att marknadsaktörerna förväntar 

sig både lägre räntor och inflation såväl nu som i framtiden, vilket till slut påverkar 

räntebeslutet idag.45 

 

2.3 LM modell: Likviditetsfälla  

Jämvikten på penningmarknaden bestäms av utbud och efterfrågan på realbalanser: 

M
s

P
= L y, i( )    Penningmarknadens jämviktsvillkor (2.7)46 

 

Med hjälp av penningmarknadens jämviktspunkter bildas LM-kurvan som tillsammans med 

IS-kurvan utgör IS-LM modellen. Där de två jämviktskurvorna från varu- respektive 

penningmarknaden, IS respektive LM, korsas återfinns allmän jämvikt givet produktion och 

ränta.47 

 

LM-kurvan påverkas av förändringar i såväl penningmängden som prisnivån. I de situationer 

som Svensson kallar för nollränterestriktion48, det vill säga låg ränta och verkningslös 

penningpolitik, antar LM-kurvan utseendet såsom i figur 4. Där kurvan är horisontell är 

räntans känslighet mot penningmängden marginell vilket leder till att penningpolitik förlorar 

sin verkan. Givet expansiv penningpolitik förskjuts LM- kurvan till höger utan påverkan på 

räntan som förblir på konstant nivå, vilket innebär att varken investeringar eller produktion 

förändras, ingen ny jämviktspunkt nås. Denna situation brukar benämnas likviditetsfälla.49 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                        
45 Se Taylor, 2001, The Role of the Exchange Rate in Monetary‐Policy Rules, Stanford University. 
46 Blanchard, 2008, Macroeconomics, Pearson Prentice Hall, samt Mankiw, 2002, Macroeconomics, Worth Publishers.  
47 Blanchard, 2008, Macroeconomics, Pearson Prentice Hall. 
48 Svensson, 2003, Escaping from a liquidity trap and deflation: The Foolproof way and others, Journal of Economic 
Perspectives 17(4). 
49 Carlin & Soskice, 2006, Macroeconomics, Imperfections, Institutions and policies. Oxford University Press. 
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Källa: Carlin & Soskice, 2006, Macroeconomics, Imperfections, Institutions and policies. 
 
Även Krugmans definition av likviditetsfälla är en situation i vilken penningpolitiken ej 

längre fungerar effektivt på grund av räntor nära noll, expansiv penningpolitik saknar effekt 

då marknaden ser värdepapper och pengar som perfekta substitut. Krugman anser det 

fundamentala problemet i en likviditetsfälla vara trovärdigheten. I denna situation behöver 

centralbanken övertyga marknaden om motsatt målsättning, att stabilt penningvärde ej 

kommer vara främsta mål samt att den expansiva penningpolitiken ej kommer vara 

temporär.50  

 

Givet ovanstående situation bör centralbanken arbeta för att höja inflationsförväntningarna 

vilket ger upphov till svårigheter rörande hur detta ska åstadkommas. 

Inflationsförväntningarna kan under en period behöva överstiga inflationsmålet för att ge 

tillräckligt låg realränta. Centralbanken behöver skapa trovärdighet för att inflationen i 

framtiden kommer överstiga det vanligtvis lågt satta inflationsmålet. Expansiv penningpolitik 

kan således ge förväntad framtida ökning i prisnivån om centralbanken gör det trovärdigt att 

åtgärden är permanent. Problemet här är att centralbanken ej har möjlighet att ge bindande 

löfte om bibehållande av den utökade penningmängden då incitament finns att senare minska 

penningmängden för att reducera risken för hyperinflation i framtiden.51  

2.4 The Foolproof Way of escaping a liquidity trap52 

Oenighet råder kring den optimala strategin en centralbank bör använda för att ta sig ur en 

likviditetsfälla53. Det finns flertalet medel att tillgå, exempelvis annonsering av ett positivt 

                                                        
50 Krugman, 1998, It´s Baaack! Japan´s Slump and the Return of the Liquidity Trap. Brookings Papers on Economic 
Activity. 
51 Carlin & Soskice, 2006, Macroeconomics, Imperfections, Institutions and policies. Oxford University Press. 
52 Svensson, 2003, Escaping from a liquidity trap and deflation: The Foolproof way and others, Journal of Economic 
Perspectives 17(4). 

Figur 4. IS‐LM modellen ‐ Likviditetsfälla. 
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inflationsmål eller en bana för prisnivåmål, utökning av den monetära basen, sänkning av de 

långa räntorna, skatt på pengar54, expansiv finanspolitik samt valutadepreciering. Svensson 

presenterar det han kallar för The Foolproof way of escaping a liquidity trap. Metoden lämpar 

sig för en liten, öppen ekonomi och består av följande delar. 

 

1. Införande av ett prisnivåmål i form av en bana för prisnivån, vid låg inflation eller 

deflation kan detta sättas högre än nuvarande prisnivå.55  

2. Annonsering av ett växelkursmål konsistent med prisnivåmålet där det bibehålls tills 

prisnivåmålet uppnås.  

3. En utfasningsstrategi vid uppnått mål, det vill säga centralbanken låter växelkursen 

flyta igen.  

 

Prisnivåmål skiljer sig från ett inflationsmål i den benämning att prisnivåmålet innehar ett 

”minne” som tillåter inflationen att överstiga prisnivåmålet för att kompensera situationer med 

låg inflation eller deflation, m.a.o. tillåts inflationen fluktuera inom ett intervall. Följaktligen 

kommer inflationsförväntningarna vara stabila på kort sikt trots låg inflation. Förutsatt att 

centralbanken annonserar prisnivåmålet så förespråkar Svensson även att steg två annonseras, 

vilket utgår från att centralbanken har tillräckligt med valutareserver för att intervenera på 

valutamarknaden och påverka växelkursen. Genom att depreciera valutan och pegga 

växelkursen mot sitt deprecierade värde, förbinder sig centralbanken till en högre prisnivå i 

framtiden. Deprecieringen leder även till ökad export, givet att Marshall-Lerner villkoret 

håller56. Försvagad växelkurs kan generera förväntningar hos den privata sektorn om hög 

framtida prisnivå samt de önskade framtida inflationsförväntningar nödvändiga för att ta sig 

ur likviditetsfällan. Svenssons strategi utgår från att centralbanken låter den nominella räntan 

ligga vid noll tills det nya prisnivåmålet är uppnått, det vill säga då ekonomin tagit sig ur 

likviditetsfällan, för att sedan låta växelkursen flyta fritt. 

 

                                                                                                                                                                             
53 Krugman, 1998, It´s Baaack! Japan´s Slump and the Return of the Liquidity Trap. Brookings Papers on Economic 
Activity, Bernanke, 2003, Some Thoughts on Monetary Policy in Japan, Tal vid Federal Reserve Board, Svensson, 2003, 
The Magic of the Exchange Rate: Optimal Escape from a Liquidity Trap in Small and Large Open Economies, Princeton 
University, Eggertsson, 2003, The Zero Bound on Interest Rates and Optimal Monetary Policy, Princeton University. 
54 En av de mest okonventionella åtgärderna: Innebär en skatt på bankers reserver och på elektroniska pengar, 
exempelvis kontokort, vilket enligt Goodfriend, 2000 och Buiter och Panigirtzoglou, 1999 då tillåter negativ nominell 
ränta.  
55 Prisnivåmål kallas även för genomsnittligt inflationsmål då fokus ligger på en längre tidsperiod, exempelvis 5 år. 
56 Marshall‐Lerner villkoret: !

EX

dEX

d!
! !

IM

dIM

d!
>1 : Villkoret garanterar att volymeffekterna tillsammans dominerar 

värdeeffekten på importen, Blanchard, 2008, Macroeconomics, Pearson Prentice Hall. 
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3. Empiri 

Detta avsnitt avser presentera Riksbankens agerande mellan september 2008 och december 

2010. Det innebär att Riksbankens mål och medel presenteras, samt vidtagna åtgärder, följt av 

statistik om realekonomisk utveckling under samma period. Avslutningsvis kommer 

utfasningsåtgärderna att framställas. 

 

3.1 Riksbankens mål 

Riksbanken är en autonom myndighet under riksdagen som tilldelats penningpolitiskt ansvar. 

Lagfäst mål för penningpolitiken är att upprätthålla fast penningvärde samt främja ett väl 

fungerande betalningsväsende. Med beaktande av den tidsfördröjning penningpolitiken verkar 

genom fattas Riksbankens penningpolitiska beslut på prognosticerade värden om framtida 

ekonomiskt läge.57 

 

3.1.1 Betalningssystem – Finansiell stabilitet58 

Riksbanken har i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningssystem, vilket omfattar 

ansvar för stabiliteten i det finansiella systemet. Nedan beskrivs Riksbankens olika uppgifter. 

 

Förebyggande arbete  Krishantering59 Operativa uppgifter 

                                                        
57 Riksbanken, 2010, Penningpolitiken i Sverige 2010, Riksbanken. 
58 Riksbanken, 2011, Riksbankens årsredovisning 2010, Riksbanken. 
59 Vid inträffande av en finansiell kris delas ansvaret för finansiell stabilitet mellan Riksbanken, Riksgälden, 
Finansinspektionen och Finansdepartementet.  

• Inhämta och analysera 
information om det 
finansiella systemet samt 
sprida information och 
kunskap om det. 

• Löpande analysera och 
övervaka utvecklingen såväl 
i det finansiella systemet 
som i ekonomin i övrigt. 

• Förebygga hot mot den 
finansiella stabiliteten genom 
att informera och varna för 
risker som byggs upp. 

• Påverka det finansiella 
regelverket så att det bidrar 
till stabilitet och effektivitet. 

• Hantera en finansiell kris 
om en sådan uppstår, till 
exempel genom att vid 
behov på olika sätt tillföra 
likviditet till systemet. 

 

• Ge ut sedlar och mynt 
• Tillhandhålla ett centralt 

betalningssystem som banker 
och andra aktörer kan 
använda för att göra stora 
betalningar. 
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3.1.2 Prisstabilitet60 

Inflationsmålet har av Riksbanken konkretiserats till att årlig förändring i konsumentprisindex 

(KPI) ska vara 2 procent61. Riksbanken arbetar, utan åsidosättning av det överordnade målet, 

prisstabilitet, för att minska fluktuationer i realekonomiska faktorer såsom sysselsättning och 

tillväxt. Detta innebär att Riksbanken bedriver en flexibel inflationsmålspolitik. Eftersom 

penningpolitiken är neutral på lång sikt kan konsekvent expansiv penningpolitik inte ge någon 

långvarig effekt på nämnda realekonomiska faktorer utan endast förhöjt inflationstryck. 

 

3.2 Öppenhet och förtroende62 

Riksbanken rangordnas som en av de mest öppna centralbankerna i världen då inte bara 

information om penningpolitiska beslut men också information om bakomliggande analys 

samt regler för kommunikation finns tillgängligt för allmänheten. Publicerandet av 

styrräntebanan är det sätt på vilket Riksbankens penningpolitik kan påverka marknadens 

förväntningar i önskad riktning. Detta är viktigt då det är förväntningarna som bestämmer 

effekten på realekonomin.  

 

Figur 5 visar situationen i februari 2009 då marknadens förväntningar till stor del 

överensstämde med reporäntebanan.  

 

Källa: Svensson, 2009, Förväntningar om och utvärdering av penningpolitiken. 
 

                                                        
60 Riksbanken, 2010, Penningpolitiken i Sverige 2010, Riksbanken. 
61 Tidigare låg inflationsmålet på 2% ±  1 procentenhet,  31/05‐2010  beslutade Riksbanken att ta bort 
toleransintervallet och författarna har därför valt att genom uppsatsen använda sig av inflationsmålet utan 
toleransintervall, dvs. inflationsmålet på 2%. Se Riksbanken 2010, pressmeddelande nr 27, Riksbanken. 
62 Svensson, 2009, Förväntningar om och utvärdering av penningpolitiken: Vilken roll spelar öppenhet och 
kommunikation?, Riksbanken,  om inget annat anges. 

Figur 5. Reporäntebana och marknadsförväntningar, 11‐02‐09. 



 
18 

Figur 6 visar läget vid publicering av ny räntebana i april 2009 där trovärdigheten började 

sjunka bland marknadens aktörer. Här avvek således förväntningarna från den vanligtvis 

effektiva styrningen från Riksbanken och från denna tidpunkt och fram till och med oktober 

2009 trodde marknaden på en räntebana som något kvartal senare skulle ligga avsevärt högre 

än publicerad reporäntebana. Marknadens förväntningar justerades senare ned och anpassades 

efter reporäntebanan för 2009 men förväntningarna för räntan under 2010 var fortfarande 

högre än den publicerade reporäntebanan. 

 

Källa: Svensson, 2009, Förväntningar om och utvärdering av penningpolitiken. 
 

Enligt Riksbanken kan orsaker till trovärdighetsproblemet vara:  

• Marknadens aktörer hade en avvikande syn på BNP-tillväxt och inflation än 

Riksbanken.  

• Marknaden tolkade utifrån Riksbankens rapporter att reporäntans nedre gräns var 

nådd, vilket ledde till förväntningar om högre framtida ränta än den publicerade.  

• Tekniska svårigheter uppstår till följd av ränta nära noll då osäkerheten kring 

räntebanan är symmetrisk, den är lika sannolik att öka som att minska. Detta snedvrids 

då räntan nått sin nedre gräns vilket medför svårigheter i uppskattandet av 

förväntningar.  

• Oenigheten i direktionen vid beslutstagande kan ge delade signaler vilket kan leda 

marknaden att tvivla på räntebanan.  

 

 

 

 

 

Figur 6. Reporäntebana och marknadsförväntingar, 21‐04‐09. 
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3.3 Riksbankens medel 

 

3.3.1 Reporänta63 

Under hösten 2008 inleddes en expansiv penningpolitik från Riksbanken, vilket ledde till en 

rad reporäntesänkningar (figur 7), detta som följd av den finansiella krisens påverkan på 

betalningssystemet, prisstabiliteten och sysselsättningen i Sverige.  

  

Källa: Riksbanken, 2011, Penningpolitisk rapport 2011:1. 
 

I juli 2009 meddelade Riksbanken att reporäntan nått sin nedre gräns vid 0,25 procent och 

skulle komma att bibehållas på denna låga nivå under ett år. Detta med syftet att 

realekonomin skulle utvecklas stabilt samtidigt som inflationsmålet på två procent skulle 

uppnås.64 

 

3.3.2 Extraordinära åtgärder under finanskrisen 65 

Enligt Riksbanken krävdes kompletterande åtgärder utöver reporäntesänkningar för att 

penningpolitiken skulle få den avsedda effekten. De extraordinära åtgärderna ämnade 

säkerställa likviditeten i det svenska finansiella systemet, få de finansiella marknaderna att 

fungera effektivt igen samt ge penningpolitiken starkare genomslag i en ekonomi som 

präglades av störningar på finansmarknaderna. 66  Kjellberg uttalar sig på följande sätt 

angående dessa åtgärder: ”Utöver fasträntelånen gjorde Riksbanken även okonventionella 

                                                        
63 Riksbanken, 2011, Penningpolitisk rapport 2011:1, Riksbanken.  
64 Reporäntan påverkar realekonomin via marknadsräntorna, relationen mellan dessa har dock ej varit normal under 
krisen, se Öberg, 2009, Sverige och finanskrisen, Riksbanken. 
65 Riksbanken, 2011, Finansiell oro – Vad gör Riksbanken?, Riksbanken, om inget annat anges. 
66 Riksbanken, 2010, Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2010, Riksbanken. 

Figur 7. Reporäntebana med osäkerhetsintervall. 
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åtgärder under krisen i form av likviditetsstödjande åtgärder som i första hand syftade till att 

garantera finansiell stabilitet”67. 
 

Swapavtal med andra centralbanker: Under hösten 2008 ingick Riksbanken swapavtal med 

bland andra amerikanska centralbanken, Fed. Detta för att underlätta den ansträngda 

situationen på marknaderna för kortfristig upplåning i US-dollar. Arrangemanget innebar att 

Riksbanken och Fed enats om en swapfacilitet på 10 miljarder US-dollar. Riksbanken ingick 

även swapavtal med centralbankerna i Estland och Lettland samt Danmarks Nationalbank. 

 

Likviditetsstöd till aktörer som ansågs viktiga för den finansiella stabiliteten: Riksbanken 

beslöt i samråd med Finansinspektionen att under hösten ge likviditetsstöd till två 

marknadsaktörer som ansågs solida och systemviktiga, Carnegie Investment Bank AB och 

Kaupthing Bank Sverige AB till totalt sex miljarder kronor. Svensson refererar till detta som 

credit easing, kreditlättnader, och anser det ej vara penningpolitik utan politik för finansiell 

stabilitet68.  

 

Utökade lånemöjligheter för banker: Riksbanken vidtog kontinuerligt åtgärder för att 

underlätta kreditförsörjningen för de svenska bankerna. Exempelvis utökades såväl 

lånebeloppen som löptiderna. Utöver dessa utvidgade Riksbanken även kretsen av 

låneberättigade motparter och mängden säkerheter som accepterades i RIX69. Kraven för 

säkerheter i betalningssystemet RIX ändrades i den grad att den tillåtna andelen säkerställda 

obligationer70 från närstående institut som kunde användas som säkerhet i systemet gick från 

25 procent till 75 procent till att begränsningen avslutningsvis avskaffades helt.  

 

 

 

 

 

                                                        
67 Se intervju med Kjellberg i bilaga. 
68 Se intervju med Svensson i bilaga. 
69 RIX: Riksbankens betalningssystem, för mer information se www.riksbank.se. 
70 Säkerställda obligationer är värdepapper med god kvalitet enligt Riksbankens bedömning. 
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Källa: Riksbanken, 2009, Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2009.71 
 

Givet att reporäntan nått sin nedre gräns under juli månad 2009, beslutade Riksbanken att 

komplettera penningpolitiken med ännu en åtgärd. Vid tre tillfällen auktionerades lån på 100 

miljarder kronor ut till bankerna med fast ränta och 12 månaders löptid, det slutliga lånet 

uppgick till 296,5 miljarder kronor. Detta för att minska den stora skillnaden mellan 

reporäntan och marknadsräntorna som hushåll och företag mötte. Svensson uttrycker 

följande72: ”Riksbanken har också lånat ut pengar till bankerna till fast ränta på upp till 12 

månaders löptid. Detta kan uppfattas som penningpolitik, i syfte att ge trovärdighet åt en låg 

räntebana och att hålla nere interbankräntor på upp till 12 månaders löptid”. 

 

Figur 9 visar att den monetära basen mer än tredubblats under den finansiella krisen73. Detta 

som konsekvens av den expansiva penningpolitik och de extraordinära åtgärder som 

Riksbanken vidtagit. Som tidigare nämnts började Riksbanken under oktober 2008 injicera 

likviditet på marknaden genom erbjudande av lån till bankerna. Som följdeffekt emitterade 

Riksbanken även certifikat där bankernas likviditetsöverskott kunde placeras, även kallade 

Riksbankscertifikat. Det resulterade i att den monetära basen som mest uppgick till 480 

miljarder, i november 2009.74  
 

 

 

 

 

                                                        
71 Riksbanken, 2011, Företagscertifikat är ett av de värdepapper som godtas som säkerhet av Riksbanken och 
definieras som: ”Ett företagscertifikat är ett instrument som ges ut av företag och används för kortfristig upplåning på 
penningmarknaden.” 
72 Se intervju med Svensson i bilaga. 
73 Författarna har tagit hänsyn till att definitionen av monetär bas har utvidgats. Se www.riksbank.se.  
74 SCB, 2010, Finansmarknadsstatistik oktober 2010, SCB. 
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Figur 8. Riksbankens utlåning till bankerna (miljarder SEK). 
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Källa: Riksbanken, 2009, Penningpolitisk rapport 2009:3. 

 

För att sätta Riksbankens åtgärder i relation till andra centralbanker visas här nedan hur 

balansomslutningen förändrats i procent av BNP. Som konsekvens av de extraordinära 

åtgärder som Riksbanken vidtagit under inledningen av krisen, växte balansomslutningen från 

200 miljarder kronor till ca 700 miljarder kronor.  

 

 

Källa: Riksbanken, 2010, Penningpolitisk rapport 2010:3. 

 

3.4 Realekonomisk utveckling 2008‐201075 

Utvecklingen i resursutnyttjande kan sammanfattas i olika mått, såsom RU-indikator76, tim-, 

arbetslöshets- och produktionsgap. Det sistnämnda mäter BNP:s procentuella avvikelse från 

dess långsiktiga nivå. Om gapet är positivt innebär det att aktivitetsnivån i ekonomin är hög 

                                                        
75 Riksbank, 2011, Penningpolitisk rapport 2011:1, Riksbanken, om inget annat anges.  
76 RU‐indikator: Ett statistiskt mått på resursutnyttjande i en ekonomi, med variabler innehållande information om 
såväl utnyttjande av arbetskraft och kapital som om efterfrågeläget. Måttet beskriver aktivitetsnivån i en viss tidpunkt 
och inte tillväxt över tid. För mer utförlig beskrivning, se Riksbanken, 2010, En indikator på resursutnyttjandet, 
Ekonomisk kommentar nr 4, 2010, Riksbanken. 
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och att BNP ligger över sin långsiktiga nivå, motsatsen gäller när gapet är negativt77. Figur 11 

visar utvecklingen av tre olika mått på resursutnyttjande fram till början av 2011. 
 

 

 

Källa: Riksbanken, 2010, Penningpolitisk rapport 2010:2. 
 

Inflationsutvecklingen mätt med KPI och KPIF har enligt figur 12 varit volatil under den 

finansiella krisen. Inflation mätt med KPI påverkas direkt av ränteförändringar medan KPIF 

mäter inflationen med fast bostadsränta.  
 

Riksbanken, 2011, Penningpolitisk rapport 2011:1. 
 

Figur 13 nedan visar hur inflationsförväntningarna sett ut hos penningmarknadens aktörer 

över tid. Den fetare linjen visar faktisk inflation mätt med KPI och de tunnare linjerna visar 

inflationsförväntningarna, vid olika tidpunkter, framåt i tiden.  
 

                                                        
77 Riksbanken, 2010, Riksbankens årsredovisning 2009, Riksbanken. 
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Figur 12. KPI och KPIF, årlig procentuell förändring. 
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Riksbanken, 2010, Riksbanken och finansiell stabilitet 2010. 
 

Figur 14 visar den realekonomiska utvecklingen i form av export av varor och tjänster, 

hushållens konsumtion och investeringar. Gemensamt för de tre variablerna är att en uppgång 

kan noteras under årsskiftet 2009-2010.  

 

Källa: Svensson, 2010, Penningpolitiken september 2010. 

 

Under finanskrisen var riskerna på interbankmarknaden höga, vilket resulterade i hög TED78- 

och Basis-spread79. Dessa minskade i takt med den expansiva penningpolitiken och den 

alltmer stabila interbankmarknaden (se figur 15). Figur 16 visar hur omsättningen av 

transaktioner hos Riksbanken, Riksgälden och interbankmarknaden varierat under krisen.  

En intressant observation är att Riksbankens omsättning stiger samtidigt som 

interbankmarknadens omsättning faller.   

                                                        
78 TED‐spreaden visar skillnaden mellan den tremånaders interbankräntan och räntan på en statsskuldväxel med  
motsvarande löptid. 
79 Basis‐spreaden visar skillnaden mellan den tremånaders interbankräntan och förväntad styrränta. 
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Figur 13. Inflationsförväntningar hos penningmarknadens aktörer. 

Figur 14. Realekonomisk utveckling, Index 2007 kv 4=100. 
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Källa: Molin, 2009, Hur har Riksbanken hanterat krisen? 
 
 

Källa: Riksbanken, 2010, Penning- och Valutapolitik 2011:1. 
 

 

Figurerna 17 och 18 visar utvecklingen av utlåning gentemot svenska hushåll och företag 

samt hushållens skulder och ränteutgifter som procent av disponibel inkomst. Företagen 

utsattes för en kraftig reduktion i utlåningsutvecklingen under 2008 med en vändning under 

2009. Utlåningsutvecklingen för hushåll höll sig på en relativt konstant nivå. Under 2008 kan 

en reduktion i räntekvoten observeras som senare förväntas öka. Under samma tidsperiod ses 

en ökning av skuldkvoten, vilken förutspås fortsätta tillta även i framtiden till att bli nära 200 

procent av disponibel inkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. TED‐ och Basisspread, räntepunkter. 

Figur 16. Omsättning i svenska kronor på dagslånemarknaden, juli 2007‐december 2010. 
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Källa: Riksbanken, 2010, Finansiell stabilitet 2010:2. 

 

 

Källa: Riksbanken, 2010, Finansiell stabilitet 2010:2. 

 

Likt den globala arbetslösheten har den svenska arbetslösheten stigit under krisen och 

hamnade således på ca 9 procent under 2009-2010.  
 

            Källa: Konjunkturinstitutet, 2010, Konjunkturläget 2010: Sverige växer starkt men inflationen blir låg. 
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Figur 17. Utlåning till hushåll och företag, årlig procentuell förändring. 

Figur 18. Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt som procent av disponibel inkomst. 

Figur 19. Arbetslöshet, procent av arbetskraft. 
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3.5 Utfasning av extraordinära åtgärder80 

Två grundläggande principer har förelegat vid utformningen av de extraordinära åtgärderna.  

 

1. Åtgärderna får ej ersätta redan väl fungerande marknader. 

2. Utlåning skall ske mot säkerheter och till ränta motsvarande reporäntan med påslag. 

 

Detta för att underlätta avskaffning då åtgärderna ej längre krävs. Utfasning av dessa 

okonventionella metoder innebär risker då för tidig åtstramning kan äventyra den ekonomiska 

återhämtningen och för sen kan leda till högt inflationstryck.  

 

Riksbankens strategi för utfasning baseras på uppnått inflationsmål samt upprätthållande av 

finansiell stabilitet. Vissa åtgärder fasar ut sig själva, exempelvis swapavtal med andra 

centralbanker då dessa är tidsbegränsade, samt fasträntelånen då normalisering av 

förhållanden på interbankmarknaden leder till billigare lån banker emellan än lån från 

Riksbanken. Vissa åtgärder kräver dock aktivt avvecklande såsom antalet motparter som 

tillåts delta i finjusterande operationer och beslut över vilka värdepapper som accepteras som 

säkerhet för krediter.  

 

Under vintern 2009/2010 förbättrades kreditmarknaderna, vilket kan observeras i att både 

TED- och Basis-spreaden sjönk. Detta ledde Riksbanken till att under 2010 stegvis upphöra 

med de långfristiga lånen. I februari upphörde de på 12 månaders löptid och i april de på tre 

respektive sex månader. I oktober 2010 hade även emissionerna av Riksbankscertifikat 

upphört och den monetära basen uppgick vid månadens utgång till 122 miljarder där större 

delen återigen bestod av utelöpande sedlar och mynt. Utfasning av dessa okonventionella 

åtgärder leder till uppskattningar om att balansomslutningen i januari 2011 kommer att återgå 

till värden närmare de rådande innan krisen.81(Se figur 20)  

 

 

 

 

 

                                                        
80 Riksbanken, 2009, Penningpolitisk rapport 2009:3, Riksbanken.  
81 De  åtgärder  som  fordrar  aktivt  avvecklande  kräver  vidare  diskussion  och  beslutstagande  från  Riksbankens  sida 
vilket under 2010 ännu inte gjorts. 
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Källa: Riksbanken 2011, Ekonomisk kommentar nr 1, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Riksbankens balansräkning, miljoner SEK. 
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4. Analys av Riksbankens agerande under finanskrisen 

I detta kapitel ämnar författarna tillämpa teoretisk referensram på empiriska fakta och utröna 

huruvida dessa stämmer överens för att således försöka finna svar på de fyra frågor ställda i 

det inledande kapitlet. 

 

4.1 Mål och medel  

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik kompliceras då Riksbanken har ofullständig 

kontroll över inflationen. Jämförelse mellan inflationsutfall och inflationsmål är inte alltid 

tillräcklig då inflation reagerar med tidsfördröjning samt påverkas av störningar på 

marknaden. Riksbanken bedriver flexibel inflationsmålspolitik vilket kan skapa konflikt 

mellan stabilisering av inflationen och realekonomin och ge avsiktlig avvikelse från 

inflationsmålet. Ytterligare påverkan uppkommer då Riksbanken ej har fastställt hur snabbt 

inflationen bör återföras till målvärde vid avvikelse.82 

 

Vanligtvis prioriterar Riksbanken inflationsmålet främst men under krisen kan viss förändring 

i prioritet till förmån för betalningssystemet och den finansiella stabiliteten anas, vilket 

indirekt ger effekt på produktionsgapet. Detta observeras i att inflation mätt med KPI avvek 

från målet och under 2009, då krisen drabbade Sverige som hårdast och de extraordinära 

åtgärderna implementerades, låg genomsnittlig inflation mätt med KPI på 

-0,3 procent, vilket är långt under målet. (Se figur 21)  

 
 

 

 

 

 
Figur sammanställd av författarna. Källa: Riksbanken.  
 
Inflationen mätt med KPI har varit volatil under krisen, Riksbanken menar att KPIF kan vara 

ett mer rättvist mått under tider med finansiell instabilitet då det ej påverkas direkt av 

ränteförändringar. Reporäntan bibehölls på 0,25 procent under ett år vilket enligt författarna 

borde minska fluktuationer och göra KPI till rättvist mått på inflationen. Dock är det 

                                                        
82 Riksbanken, 2010, Penningpolitiken i Sverige 2010, Riksbanken. 
 

Figur 21. KPI och KPIF, årligt genomsnitt. 
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marknadsräntorna som påverkar KPI vilka påverkas av reporäntan endast delvis, via den 

penningpolitiska transmissionsmekanismen. Marknadsräntorna har varierat under krisen och 

relationen mellan reporäntan och marknadsräntorna har ej varit normal, vilket lett till att 

reporäntan inte alltid haft önskad genomslagskraft83. Sammantaget gör detta att inga klara 

slutsatser kan dras men författarna avser trots detta använda KPI då detta är det mått som 

Riksbanken explicit baserar penningpolitiken på. 

  

Ytterligare belägg för skiftat fokus är att uttalat syfte med de extraordinära åtgärderna till stor 

del var att säkra finansiella stabiliteten, detta bestyrks av Svensson som benämner vissa 

åtgärder vidtagna under krisen credit easing, kreditlättnader, och att detta ej är penningpolitik 

utan politik för finansiell stabilitet. Trots omfattande åtgärdspaket har Riksbanken aldrig 

explicit uttryckt åsidosättande av inflationsmålet utan konsekvent vidhållit samtida arbete för 

prisstabilitet84. Författarna anser dock att konflikt mellan de två målen uppstått under krisen 

då produktionsgapet under slutet av 2009 minskade samtidigt som inflationen under 2009 

avvek kraftigt från målvärdet. 

4.1.1 Förtroendeproblemet 

För att Riksbanken skall kunna bedriva genomslagskraftig penningpolitik krävs förtroende 

från marknaden för inflationsmålet, vilket således blir en viktig del av Riksbankens arbete. 

 

Under våren 2009 avvek (se figur 5 och 6) marknadens förväntningar från den publicerade 

reporäntebanan. Då detta sammanföll med implementeringen av de omfattande extraordinära 

åtgärderna för finansiell stabilitet kan det delvis tolkas som misstro för Riksbankens 

krisarbete, delvis kan även den rådande allmänna osäkerheten inverkat. Förtroendeförlusten 

var dock relativt kortvarig och anledningen till att Riksbanken senare återfick förtroendet från 

marknaden kan ha varit de fasträntelån som emitterades under 2009 i syfte att ge trovärdighet 

åt den låga räntebanan samt hålla nere övriga långa räntor. Detta gav tydliga signaler till 

marknaden om vidhållande av den okonventionella penningpolitiken vilket gav lugnande 

påverkan och följaktligen återvunnet förtroende. Ytterligare en åtgärd som kan ha påverkat 

förtroendet för Riksbanken negativt under denna tidsperiod var likviditetsstödet till Carnegie 

Investment Bank AB, p.g.a. bland annat hög riskexponering85.  

 
                                                        
83 Öberg, 2009, Sverige och finanskrisen, Riksbanken. 
84 Se exempelvis penningpolitisk rapport 2009:2, Riksbanken. 
85 Se avsnitt 4.1.2. 
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I samband med de extraordinära åtgärderna kom Riksbankens balansomslutning att mer än 

tredubblas (se figur 10). Riksbankens balansomslutning ökade procentuellt mot BNP mest av 

centralbanker i världen vilket även detta kan resultera i förändrat förtroende. Det kraftiga 

åtgärdspaketet kan ha varit det som gjort att Sverige klarade sig ur krisen relativt snabbt vilket 

kan ge ökat förtroende för Riksbanken, samtidigt kan dock kraftiga åtgärder resultera i ökad 

oro på marknaden. Under perioder med finansiell instabilitet ökar hushållens sparande, ökad 

oro kan ytterligare förstärka detta beteende och därigenom komplicera Riksbankens förmåga 

att påverka förväntningarna åt önskat håll för att öka investeringar och produktion.  

4.1.2 Kreditlättnader86 

Riksbanken vidtog under finanskrisen likviditetsstödjande åtgärder som riktades mot 

systemviktiga Carnegie Investment Bank AB och Kaupthing Bank Sverige AB. Syftet var att 

tillföra likviditet på marknaden samt återföra trovärdighet och stabilitet till det finansiella 

systemet. Om marknaden förväntar sig finansiell instabilitet och tror att systemviktiga aktörer 

är konkursbenägna, påverkas deras förtroende gentemot det framtida och nutida ekonomiska 

läget, vilket försvårar penningpolitikens genomslagskraft.  

 

Likviditetsstödet har varierande effekter på kort och lång sikt. Faktumet att Riksbanken 

räddade Carnegie, som haft upp till 88 procent exponering av kapitalbasen, d.v.s. 3,5 gånger 

mer än det tillåtna87, genererar oroväckande incitament hos bankväsendet samt påverkar 

allmänhetens förtroende för Riksbankens penningpolitik. I och med att Carnegie hade otillåtet 

hög exponering samtidigt som de drabbades av akuta likviditetsproblem, bidrog 

likviditetsstödet till en kortsiktig, lugnande effekt på den oroliga finansmarknaden samtidigt 

som risken för följdeffekter reducerades. Hade Riksbanken valt att ej intervenera, hade risken 

för en s.k. Bank run uppstått. D.v.s. om en systemviktig aktör gått omkull hade marknadens 

oro expanderat, möjligtvis till den grad att aktörer minskat sin exponering gentemot svenska 

banker och därmed fördjupat lågkonjunkturen.  

 

Däremot skapas tvivelaktiga effekter på längre sikt. Författarna anser att kreditlättnader, 

speciellt till en oansvarsfull aktör som Carnegie, bidrar till uppkomst av fenomenet moral 

hazard, eftersom banker i framtiden får fortsatt incitament att agera oansvarsfullt då de litar 

till Riksbankens nödkrediter, m.a.o. skapas förutsättningar för framtida likviditetskriser. 

                                                        
86 Författarna använder begreppen likviditetsstöd och kreditlättnad synonymt.  
87 Öhrn, 2009, Så bröt Carnegie mot regler och lagar, Dagens industri, 2009‐01‐14. 
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4.1.3 Utökade lånemöjligheter i RIX och utökade motparter 

Ett tecken på att Riksbanken inte längre arbetade utefter en inflationsavert förlustfunktion 

utan mer fokuserade på den finansiella stabiliteten och dämpning av konjunkturnedgången, 

d.v.s. implicit fokus på produktionsgapet, var utökningen av låneberättigade motparter, swap-

avtal samt andelen säkerställda medel accepterade i RIX. 

 

De höga riskerna på finansmarknaden orsakade att betalningssystemet upphörde att fungera 

effektivt vilket gjorde det nödvändigt för Riksbanken att vidta ovanstående extraordinära 

åtgärder med syfte att underlätta kreditgivningen på marknaden. Detta eftersom den 

åtstramade kreditkanalen bidrog till att företagen behövde snabb tillgång till likviditet för 

utbetalning av löner och genomförande av investeringsprojekt. Bankerna ansåg dock att 

riskerna fortfarande var för höga (se figur 15) och utnyttjade billiga lån av Riksbanken för att 

sedan placera likviditetsöverskottet till låg risk, därmed inte till hushåll och företag. Till följd 

av likviditetsöverskottet på interbankmarknaden emitterade Riksbankens skuldcertifikat, vilka 

senare kom att finansiera den sista av de extraordinära åtgärderna, fasträntelånen88. 

 

De höga riskerna speglas av höga värden på både TED- och Basisspread medan den 

ineffektiva likviditetstillförseln kan visas med hjälp av figur 17 som visar hur utlåning till 

företag föll under hela 2008. Utlåningen började stiga under 2009, vilket enligt författarna är 

starkt korrelerat med de extraordinära åtgärderna och uppsatsens teoretiska resonemang att 

penningpolitiska och finansstabiliserande åtgärder dröjer en period innan dess fulla effekt nås.  

 

4.2 Utvärdering ex‐post av de extraordinära åtgärderna 

Arbetet för säkerställande av betalningssystemet kan anses ha varit effektivt i den 

utsträckning att likviditet ej saknats på marknaden efter implementeringen av de extraordinära 

åtgärderna samt att kreditkanalen under 2010 återgick till att fungera effektivt. Initialt gav 

Riksbankens åtgärder likviditetsöverskott på marknaden som drogs in via emitterade 

riksbankscertifikat. Ett tecken på betalningssystemets återhämtning är minskningen av dessa 

samt av företagscertifikat eftersom Riksbanken ej längre behövde intervenera då 

likviditetsöverskottet hanterades av interbankmarknaden.89 Återhämtningen understöds även 

                                                        
88 Analyseras i stycke 4.3. 
89 Se figur 9. där en kraftig ökning av skuldcertifikat mellan okt. 2008 och sep. 2009 kan observeras, dessa gick senare 
tillbaka vilket kan observeras i figur 20. där de återgår till nollvärde i balansomslutningen. 
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av sjunkande risker på marknaderna vilket observeras i sänkt TED- och Basisspread under 

2010 samt normaliserade förhållanden på interbankmarknaden, vilket gav minskat behov av 

placering och lån i och av Riksbanken.90 

 

I fråga om huruvida Riksbanken lyckats minska fluktuationer i realekonomiska variabler 

såsom sysselsättning och produktionsgapet kompliceras parallelldragningen då flertalet 

aktörer och faktorer påverkar realekonomin. I figur 19 ses en kraftig ökning av arbetslösheten 

från hösten 2008 som avtog under andra hälften av 2009. Under hösten 2008 började 

Riksbankens implementering av extraordinära åtgärder vilket kan ha bidragit till minskad 

arbetslöshet ett år, en period senare, detta i enlighet med taylorregelns lagstruktur. Det 

tydliggörs ytterligare i figur 11 där BNP-gapet, produktionsgapet (y-ye), börjar minska i 

mitten av 200991. Produktionsgapet visar större skiftning än sysselsättningen, vilket kan 

förklaras av exempelvis förändrade anställningsförhållanden. Vid ökad produktion i senare 

skede av krisen kan företag välja att utöka arbetarnas tider vilket ej observeras lika tydligt i 

statistiken som individer som går från arbetslöshet till anställning. Dock kan de extraordinära 

åtgärderna ej fastställas som enda bakomliggande orsak då även såväl finanspolitik som andra 

faktorer påverkar produktionsgapet. En sådan faktor är exempelvis växelkursen, depreciering 

av kronan ger ökad export och stigande produktion, givet appreciering av annan valuta. Dock 

är det oklart om växelkursen haft betydande inverkan under krisen då kronan apprecierats 

både mot dollarn och euron.  

 

4.3 Modellproblematik 

Kan vedertagna modeller och ränteregler förklara Riksbankens penningpolitik även under 

mindre normala förutsättningar, likt finanskrisen? För tydligare bild av de 

modellkomplikationer som uppstår har författarna valt att visa fyra förklarande figurer. 

 

Figur 22, visar det penningpolitiska läget precis innan krisen, 2008-09: Ekonomin befann sig 

vid relativt låg arbetslöshet 6,4 procent, inflation på 4,4 procent samt reporänta på 4,75 

procent, vilket visas approximativt genom punkt B. Under denna period agerade Riksbanken 

utefter dess traditionella, inflationsaverta förlustfunktion, vilken förespråkade reducerad 

                                                        
90 Se figur 16 där Riksbankens och interbankmarknadens omsättning återgick till normala värden. Detta observeras 
även i figur 20, där man kan se att utlåning på längre löptid både i SEK och i utländsk valuta samt riksbankscertifikat 
återgår till noll och finjusteringar återgår till lägre nivåer. 
91 Produktionsgapet (y‐ye) ≈ (E‐Ee) ≈ u. 
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reporänta för att nå inflationsmålet92. Likviditetskrisen förändrade Riksbankens preferens 

temporärt, från inflationsavert till fokus på att stabilisera det finansiella systemet, implicit 

fokus på produktionsgapet. Riksbankens kraftigt expansiva penningpolitik resulterade i en 

ekonomiskt okonventionell situation, med reporänta på historiskt låg nivå, 0,25 procent, 

negativ inflation -1,55 procent och arbetslöshet på 8,64 procent, punkt B i figur 23.93  
  

 

 

 

Figur sammanställd av författarna.   Figur sammanställd av författarna.  

   

Enligt ekvation (2.6) borde Riksbanken agerat med sänkt reporänta för att stimulera ekonomin 

och nå inflationsmålet, dock var detta ej möjligt då styrräntans nedre gräns var nådd, m.a.o. 

var den traditionella penningpolitiken verkningslös. IS-PC-MR modellen, mer specifikt 

Taylorregeln, kunde ej längre förklara hur Riksbanken skulle ta sig ur ovanstående situation.  

 

Eftersom både inflationen och resursutnyttjandet var på en låg nivå samtidigt som reporäntan 

befann sig vid sin nedre gräns, d.v.s. ränterestriktionen var bindande och det önskvärda skulle 

ha varit lägre ränta för att stimulera ekonomin, hävdar författarna att Sverige befann sig i en 

likviditetsfälla. Givet denna okonventionella situation krävs en annan modell, LM (figur 24), 

för att modellera dess situation och implikationer.  

 

                                                        
92 Läsaren bör ha i åtanke den tidsfördröjning med vilken penningpolitiken (modellen) verkar. 
93 Produktionsgapet (y‐ye) ≈ (E‐Ee) ≈ u. Trots detta har författarna valt att inte sätta ut siffrorna på y eftersom 
modellerna är författarnas egen tolkning av de penningpolitiska effekterna.  

Figur 22. IS‐PC‐MR före krisen.  Figur 23. IS‐PC‐MR under krisen. 
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Målet vid en likviditetsfälla är att via extraordinära åtgärder få fart på 

inflationsförväntningarna, vilket Riksbanken gjorde med hjälp av emitterandet av 

fasträntelånen. Via dessa bidrog Riksbanken till att hålla ned interbankräntorna och öka 

trovärdigheten för den låga räntebanan. Genom att befästa trovärdigheten för en låg 

räntebana, reviderar marknaden upp inflationsförväntningarna vilket ger reducerad real ränta 

som bidrar till ökat incitament i ekonomin för att konsumera och investera istället för att 

spara.  

 

Om detta kopplas till nedanstående modell är den exakta styrkan på effekten tvetydig 

eftersom värden på räntekänslighet eller inkomstelasticitet är okända 94 , men den 

approximativa effekten blir att den flacka delen av LM-kurvan blir brantare, LM´, eftersom 

både räntekänsligheten och inkomst-penningefterfråge-elasticiteten återgår till mer normala 

värden. Samtidigt förbättrades det som i teorin kallas business confidence95, d.v.s. förtroendet 

för den allmänna ekonomiska utvecklingen (se figur 14), vilket representeras av skiftningen i 

IS-kurvan till IS´96. Det resulterar i att jämviktspunkt B (Figur 24) bildas, med oförändrad 

nominell ränta, reducerad real ränta, ökade inflationsförväntningar och minskat 

produktionsgap97.   
 

Figur sammanställd av författarna.    Figur sammanställd av författarna. 

   

                                                        
94 Från ekvation (2.7):  !L

!y

y

L
; !L
!i
, inte att förväxlas med räntekänsligheten (a) i ekvation (2.3). 

95 Mankiw, 2002, Macroeconomics, Worth Publishers. 
96 Business confidence: allmänhetens förtroende för den ekonomiska utvecklingen, är en bakomliggande faktor i 
investerings‐ och konsumtionsfunktionen som vid förändring skiftar IS‐kurvan.   
97 Reducerad realränta leder till ökade investeringar vilket förklarar rörelsen längs med IS‐kurvan. 

Figur 24. IS‐LM under krisen ‐ Likviditetsfälla.  Figur 25. IS‐PC‐MR, post‐extraordinära åtgärder. 
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Punkt B, π = 1,42 %, i figur 25 visar ekonomiska läget enligt IS-PC-MR, vilken förespråkar 

expansiv penningpolitik för att leda ekonomin mot inflationsmålet och långsiktig produktion, 

dock tar modellen ej i beaktning att Riksbanken bestämmer reporäntan utifrån prognosticerad 

inflation. Hänsyn bör tas till att Riksbanken arbetade utifrån en expansiv penningpolitik under 

2008/09-2010/07, vilket, givet modellens lagstruktur, innebär att penningpolitiken inte fått sin 

fulla verkan och därmed inte visas i ovanstående figur. Däremot anser författarna att de nya 

förutsättningarna, högre inflation och ökad produktion, skapade av fasträntelånen i 

kombination med övriga extraordinära åtgärder, bidragit till att Riksbankens penningpolitik 

återigen kan beskrivas av ränteregeln (2.6). Enligt denna borde Riksbanken vidtagit restriktiv 

penningpolitik för att under kommande perioder återigen leda ekonomin mot inflationsmålet.  

 

4.4 Utvärdering av Riksbankens utfasning 

Överlag ser författarna inte att de åtgärder som Riksbanken implementerat har ersatt eller 

utkonkurrerat redan väl fungerande marknader. Dock kan det vara osäkert om kriterium två 

har efterlevts baserat på elimineringen av restriktioner för vilka säkerheter som accepteras av 

Riksbanken. Säkerheter krävdes fortfarande mot lån men hur värderas dessa efter en total 

eliminering av restriktioner? 

 

Då vissa av Riksbankens extraordinära åtgärder har fasat ut sig själva kräver andra åtgärder 

mer aktivt avvecklande, såsom accepterade värdepapper som säkerheter i RIX. Detta återstår 

för Riksbanken att ändra då interbankmarknaden och kreditkanalerna under 2010 återigen 

började fungera effektivt (se figur 16) samt att det är viktigt för Riksbanken att undvika 

risktagandet vissa säkerheter skulle kunna innebära. 

 

Som tidigare nämnts började ekonomin och den finansiella stabiliteten återhämta sig under 

slutet av 2009. För att undvika risker med fortsatt expansiv penningpolitik var det för 

Riksbanken nödvändigt att initiera restriktiv penningpolitik. Inflationsförväntningarna vände 

uppåt vilket senare åtföljdes av faktisk inflation. I juli 2010 då åtstramningen inleddes låg 

inflation mätt med KPI på ca 1 procent med positiva inflationsförväntningar, vilket vanligtvis 

ger ökning i faktisk inflation. Med beaktande av den tidsfördröjning som påverkar 

penningpolitiken behöver reporäntebeslut fattas på prognoser någon period tidigare vilket 

förordar agerande baserat ej endast på faktiska siffror utan till större del på prognosticerade 

framtida värden. Uppåtgående inflationsförväntningar, extraordinära åtgärder och fortsatt 
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expansiv penningpolitik ger risk för hyperinflation, vilket förespråkar åtstramning. I juli 2010 

initierades därmed mer restriktiv penningpolitik via höjd reporäntan från 0,25 procent till 0,5 

procent, trots hög arbetslöshet på cirka 8 procent. Snabb åtstramning kan bli till förmån för 

inflationen och trovärdigheten för inflationsmålet, dock på bekostnad av sysselsättningen. 

Fortsatt expansiv penningpolitik hade behövts för ökad produktion, minskat produktionsgap 

och sänkt arbetslöshet. Dock är detta ej möjligt att utvärdera i full utsträckning då andra 

faktorer, utöver lagstrukturen, påverkar arbetslösheten. Restriktiv penningpolitik behöver ej 

betyda restriktiv finanspolitik och då denna uppsats ej tar andra variabler, såsom 

finanspolitiken, i beaktning uteblir viss information, vilket endast möjliggör slutsatsdragande 

utifrån penningpolitiskt perspektiv.  

 

Ytterligare en aspekt för Riksbanken att ta i beaktning är hushållens skuldsättningsgrad då det 

i stor utsträckning påverkar den finansiella stabiliteten. Studie av figur 18 visar en ökning av 

skuldkvoten, vilken förutspås fortsätta tillta även i framtiden till att bli nära 200 procent av 

disponibel inkomst. En möjlig anledning till detta, trots relativt jämn utlåningstakt från banker 

(se figur 17) kan vara ökad arbetslöshet vilket har resulterat i minskad disponibel inkomst för 

hushållen. Kraftigt ökad skuldsättning kan vara riskabelt för ekonomin om individer tillåts 

teckna lån trots att resurser för återbetalning vid förändrade lånevillkor ej alltid finns. Även 

detta förespråkar åtstramning av penningpolitiken för att således ändra lånevillkoren på 

marknaden och undvika en framtida lånebubbla. 

 

4.5 Alternativa åtgärder 

Kvantitativ lättnad är en åtgärd som många centralbanker, dock inte Riksbanken, vidtagit 

under finanskrisen. En kvantitativ lättnad skulle, på grund av sin extraordinära karaktär, 

troligtvis bidra till starkare effekt på produktion och sysselsättning än de åtgärder Riksbanken 

vidtog, eftersom en kvantitativ lättnad kan involvera köp av statsobligationer och därmed 

finansiering av expansiv finanspolitik. På grund av den permanenta likviditetstillförsel en 

kvantitativ lättnad medför leder dess implementering till kraftigare effekter på 

inflationsförväntningarna än fasträntelånen. Givet att Riksbankens penningpolitik grundas i 

ett relativt lågt inflationsmål samt explicit uttryckande av att ränterestriktionen var temporär, 

kan Riksbanken ha tvingats till tidigare och kraftigare restriktiv penningpolitik än den faktiskt 

genomförda.  



 
38 

En positiv aspekt med kvantitativ lättnad skulle kunna vara att den inte nödvändigtvis leder 

till de ”dåliga” incitament som en kreditlättnad skapar hos marknadsaktörerna eftersom denna 

åtgärd är destinerad gentemot ekonomin i helhet och inte enstaka aktörer eller sektorer. 

  

En alternativ åtgärd hade varit Svenssons ”The Foolproof way of escaping a liquidity trap”. 

Eftersom Sveriges lågkonjunktur och hypotetiska likviditetsfälla var resultatet av en global 

finanskris skulle Svenssons åtgärd troligtvis blivit svårimplementerad med ett osäkert resultat 

som följd. Det bakomliggande argumentet är att Svensson föreslår ”peggning” av valutan till 

deprecierat värde, vilket skall resultera i ökad export 98 , produktion och 

inflationsförväntningar. I enighet med att det allmänna förtroendet för den ekonomiska 

utvecklingen förbättrades, uppvisade dessa faktorer en positiv utveckling under hösten 2009 

(figur 13 & 14). Givet dåvarande omständigheter, uppstår frågeställningen huruvida 

”peggning” av valutan skulle ha skapat tillräckligt stor effekt på den realekonomiska 

utvecklingen för att kompensera för den faktiska utvecklingen och de negativa effekter som 

troligtvis uppstått som konsekvens av Sveriges konkurrensdepreciering, samt det faktum att 

kronan apprecierades under denna period, vilket då kräver kraftigare interventioner.  

 

Åtgärden förslår även ett prisnivåmål, d.v.s. att Riksbanken tillåter inflationen under- och 

överstiga inflationsmålet för att inom en viss tidsram uppfylla inflationsmålet i genomsnitt. 

Författarna ser ytterligare ett problem med åtgärden, den förutsätter att andra ekonomiers 

handelsbenägenhet är rationell99, vilket inte nödvändigtvis var fallet under denna del av 

krisen, då den globala efterfrågan fortfarande var relativt låg gentemot vad den var innan 

krisen samt att flera länders valutor deprecierade vilket då försvårar ”peggningen” och 

därmed reducerar metodens genomslagskraft. 

 

En gemensam anledning till varför dessa åtgärder inte genomfördes av Riksbanken, är att de 

inte ansett att Sverige befunnit sig i en likviditetsfälla under krisen samt att ränterestriktionen 

endast var temporär. 

 

 

 

                                                        
98 Givet att Marshall‐Lerner villkoret håller:  !

EX

dEX

d!
! !

IM

dIM

d!
>1 . 

99 Detta innebär att; då en ekonomi får svagare valuta, stiger utländsk efterfrågan för inhemska varor och därmed 
stiger deras export. 
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5. Slutsats – Succé eller misslyckande? 

I detta avslutande kapitel ämnar författarna besvara uppsatsens syfte, tidigare formulerade i 

form av följande frågeställningar: 

 

• Uppnådde Riksbankens extraordinära åtgärder de uppsatta målen? 

• Genomförde Riksbanken åtstramningen vid rätt tidpunkt? 

• Befann sig Sverige i en likviditetsfälla? 

• Vilken/Vilka modeller beskriver bäst Riksbankens agerande under krisen? 

 

De uppsatta målen för de extraordinära åtgärderna anses av författarna ha uppnåtts då det 

svenska finansiella systemet ej saknade likviditet efter utökade lånemöjligheter och 

swapavtal, interbankmarknaden återgick till att fungera effektivt efter Riksbankens arbete för 

sänkning av risker på marknaderna och penningpolitiken fick större genomslagskraft med 

hjälp av fasträntelånen. Utöver detta arbetade Riksbanken för att minska fluktuationer i 

realekonomiska variabler såsom sysselsättning och produktion. Inom uppsatsens tidsram kan 

författarna, trots fortsatt hög arbetslöshet, observera minskat produktionsgap, dock bör det tas 

i beaktning att Riksbanken ser en prognosticerad ökning av sysselsättningen100, vilket innebär 

en fortsatt minskning av produktionsgapet i framtiden. Författarna understryker det faktum att 

penningpolitiken präglas av tidsfördröjning som innebär att vissa effekter inte kommit till 

verkan inom uppsatsens tidsram samt att övriga aktörers påverkan på den finansiella 

stabiliteten ej innefattas av uppsatsens avgränsning vilket även detta påverkar slutsatserna. 

 

Med avseende på Taylors ränteregel (2.6), och vad den förespråkar initierades den restriktiva 

penningpolitiken i rätt tid trots negativt inflations- och produktionsgap. Detta då Riksbankens 

reporäntebeslut baseras på prognosticerade värden om framtida ekonomiskt läge och påverkar 

realekonomin med fördröjning. Beslutet styrks även av Riksbankens återgång till 

inflationsaversion, vilket försvarar åtstramningen trots relativt hög arbetslöshet då 

inflationsmålet återigen är överordnat. Det som återstår för Riksbanken att förändra är enligt 

författarna elimineringen av restriktioner för vilka säkerheter som accepteras mot lån, detta då 

författarna ser en ökad riskexponering som efter återvunnen finansiell stabilitet bör återställas. 

Sammantaget anser författarna att åtstramningen genomförts vid rätt tidpunkt trots hög 

                                                        
100 Se chatt med Ingves i bilaga. 
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arbetslöshet då penningpolitiska beslut verkar med tidsfördröjning samt baserat på 

prognosticerad sjunkande arbetslöshet. 

 

Riksbanken hävdar att Sverige inte befunnit sig i en likviditetsfälla eftersom perioden av låg 

och konstant reporänta endast var kortvarig. Dock anser författarna, i enighet med Krugman 

respektive Svensson101, att en period med både låg inflation och lågt resursutnyttjande 

simultant med bindande ränterestriktion där det önskvärda hade varit lägre ränta för att 

stimulera ekonomin, är en likviditetsfälla. M.a.o. hävdar författarna att Sverige befunnit sig i 

en likviditetsfälla och därför vidtagit extraordinära åtgärder som lett till att denna 

okonventionella period endast varit temporär. 

 

Under krisen reducerades penningpolitikens genomslagskraft samtidigt som det finansiella 

systemet fungerade ineffektivt, vilket försvårade användningen av IS-PC-MR modellen och 

Taylorregeln. P.g.a den enligt författarna hävdade likviditetsfällan, kunde inte längre 

ränteregeln beskriva Riksbankens penningpolitik, främst eftersom reporäntans nedre gräns var 

nådd. Författarna anser det därför nödvändigt att komplettera Taylorregeln med LM modellen 

för att förklara de penningpolitiska besluten och dess implikationer under finanskrisen. 

Således kan ränteregeln användas för att beskriva den expansiva penningpolitik Riksbanken 

förde under krisens inledning samt delar av åtstramningsperioden, medan LM beskriver 

agerandet under den djupaste delen av krisen, september 2009. 

 

Sammanfattningsvis anser författarna att Riksbankens åtgärder under finanskrisen lett både 

till succé och misslyckande men med en tydlig positiv helhetseffekt. Detta då det finansiella 

systemet återigen säkerställdes samt att inflationen normaliserades, dock skedde detta på 

bekostnad av sysselsättningen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
101 Se fotnot 48 respektive 50. 
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Appendix 

A. 1 Variabel‐ och parameterlista 

 

  r
0
: faktisk realränta, den ränta centralbanken kan påverka med sin styrränta.  

  r
S
: realränta som stabiliserar ekonomin vid dess långsiktiga jämvikt. 

  a : koefficient som visar investeringarnas räntekänslighet, d.v.s. hur en förändring i r
0

 

påverkar viljan att investera i varuproduktion.  

! : koefficient som visar hur förändringar i produktionsgapet påverkar inflation. D.v.s. den 

kortsiktiga Phillipskurvas lutning. 

 !  : koefficient som visar centralbankens preferenser:  

 ! =1 : centralbanken prioriterar båda målen lika mycket.  

 ! >1 : centralbanken prioriterar inflationsmålet på bekostnad av produktion, d.v.s. 

sysselsättning. 

 ! <1  : centralbanken prioriterar sysselsättning. 

 ! : faktisk inflation. 

 ! T : inflationsmål.  

(!  - ! T
) : inflationsgap.  

y0 : faktisk produktionsnivå. 

y
e
: långsiktig jämviktsproduktion. 

(y - y
e
) : produktionsgap. 
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A.2 Härledning av Taylors ränteregel 

 

Minimera följande förlustfunktion, givet nedanstående restriktioner: 

 

minL = (y1  - y
e
)2  + !(" 2  - " T )2           (2.1) 

 

s.t                    !1 = ! 0 +"(y0  - y
e
)       PC (2.2) 

 

(y1  - y
e
) = - a(r0  - r

S
)       IS (2.3) 

 

Första  steget  i  optimeringsproblemet  är  att  substituera π2 i  förlustfunktionen mot PC‐

ekvationen (en period framåt). 

 

!1 = ! 0 +"(y0  - y
e
)     ! 2 = !1 +"(y1  - y

e
)  

 

 minL = (y1  - y
e
)2  + !("1 +#(y1  - y

e
) - " T )2  

 

Derivera L med avseende på y1. 

 

!L

!y1

= 2(y1 " ye )+ 2!"(#1 +"(y1  - y
e
) - !

T
) = 0  

 

 
!1

!"
(y1 ! ye ) = (#1 +"(y1  - y

e
) - !

T
)  

 

Subtrahera !(y1  - y
e
)  på båda sidor och substituera π1 med PC (2.1): 

 

!(! +
1

"!
)(y1 ! ye ) = (# 0 +!(y0  - y

e
) - !

T
)  
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Nästa steg är att substituera  (y1  - y
e
) , med IS (2.2) samt förenkla så att räntegapet står 

för sig. 

 

    (r
0
 - rS ) = 

1

a ! +
1

!"

!

"
#

$

%
&

#
0
'# T( )+! y

0
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A.3 RAMSES: RIKSBANKENS AGGREGERADE MAKROMODELL FÖR STUDIER AV EKONOMIN I SVERIGE 

 

RAMSES antar att Riksbanken bestämmer reporäntans nivå utifrån inflations- och BNP-

utvecklingen. I många ekonomiska modeller, liksom RAMSES, tillåts penningpolitiken 

beskrivas med hjälp av en så kallad Taylorregel. Modellens ränteregel har följande form: 

 

Rt = f (! t !! t, yt,"! t,"yt, xt,Rt!1)+"R,t  
 

f  är en funktion som beskriver hur reporäntan (Rt) sätts i förhållande till gapet mellan den 

faktiska underliggande inflation och inflationsmålet ( !
t
!!

t
),  BNP‐gapet  i  nivå  (yt), 

förändringen  i  den underliggande inflationstakten (!!
t
), förändringen i BNP-gapet (!y

t
), 

det reala växelkursgapet ( x
t
) och reporäntan i föregående period (R

t!1
). Förekomsten av 

förgående periods reporäntenivå speglar trögheter i tolkningen av den nyinkomna 

informationen samt att man ogillar alltför snabba kast i räntesättningen.102  

 

Det är viktigt att belysa att RAMSES ränteregel inte står i konflikt med den ränteregel 

uppsatsförfattarna valt att arbeta utifrån. Skillnader mellan RAMSES och uppsatsens 

ränteregel är att RAMSES väljer att inkludera det reala växelkursgapet, medan Taylorregeln 

förutsätter att den reala växelkursen inte nödvändigtvis förbättrar prognoserna och att det 

räcker med den indirekta effekten som real växelkurs har på räntebeslutet. En annan skillnad 

är de estimerade parametrarna av respektive ränteregel. Riksbanken har estimerat 

parametrarna så att de ger en relativt god beskrivning av de räntebeslut Riksbanken fattat 

genom åren, medan Taylors parametervärden är ett empiriskt resultat av den amerikanska 

centralbankens (Federal Reserve) agerande, dock är de goda approximationer av varandra. 

Trots dessa skillnader visar båda versionerna hur en centralbank bör justera styrräntan givet 

avvikelser i inflations- eller produktionsgapet.   

 

 

 

 

                                                        
102 Riksbanken, 2007, RAMSES – en ny allmän jämviktsmodell för penningpolitisk analays, Penning‐ och valutapoltik, 
2007:2, Riksbanken. 
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Bilagor 

 

INTERVJU VIA MAIL MED LARS E.O. SVENSSON – VICE RIKSBANKSCHEF:  

2011-03-29 

 

1. Implementerade Riksbanken en kvantitativ lättnad under krisen och under vilken 

tidsperiod varade den?  

2. Hur bestämmer ni mängden likviditet som behövs vid genomförande av kvantitativ 

lättnad?  

3. Anser Riksbanken att den svenska ekonomin befunnit sig i en likviditetsfälla under 

den finansiella krisen? 

 

INTERVJU VIA MAIL MED DAVID KJELLBERG – SENIOR EKONOM:  

2011-03-31 

 

1. Implementerade Riksbanken en kvantitativ lättnad under krisen och under vilken 

tidsperiod varade den?  

2. Vilka var målen med fasträntelånen?  

3. Både Federal Reserve och Bank of England har gått ut med information om att de 

genomför en kvantitativ lättnad.  I era penningpolitiska rapporter annonseras många 

okonventionella åtgärder. Varför har ni valt att inte explicit annonsera att ni genomfört 

en kvantitativ lättnad? 

4. Hur bestämmer ni mängden likviditet som behövs vid genomförande av kvantitativ 

lättnad? 

5. Anser Riksbanken att den svenska ekonomin befunnit sig i en likviditetsfälla under 

den finansiella krisen? 

 

CHATT MED STEFAN INGVES PÅ www.riksbank.se:  

2010-04-20 

 

1. Hur anser ni att de extraordinära åtgärder vidtagna under krisen lett till 

måluppfyllelse? 

2. Har ni återtagit restriktionerna för vilka värdepapper som accepteras som säkerhet i 
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RIX, eller är de fortfarande borttagna? 

3. Varför valde Riksbanken att inte vidta en Quantitative Easing, likt många andra 

centralbanker? 

4. Hur finansierades fasträntelånen under 2009? Var det genom en kvantitativ lättnad? 

5. Hur försvarar ni den restriktiva penningpolitiken då arbetslösheten fortfarande är så 

pass hög? 

 

 


