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Abstrakt
Fallande räntor och en kraftig nedgång i ekonomin i samband med coronapandemin har bidragit till en debatt om att förändra 
det stabiliseringspolitiska ramverket. Röster har höjts för att penningpolitikens roll skall tonas ned och finanspolitiken skall 
bli mer aktiv. En sådan förändring är dock förenade med stora risker. Inte minst om räntorna i framtiden skulle stiga. I denna 
rapport diskuterar jag orsakerna bakom de låga räntorna samt om de bör leda till en reformering av det stabiliseringspolitiska 
ramverket. Jag diskuterar även alternativa reformer som inte är betingade på att räntorna för blir låga under lång tid framöver. 
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1. Introduktion 

[1] Se till exempel Andersson (2021) för en genomgång av den svenska stabiliseringspolitiken mellan åren 1873 och 2019.

Målet för stabiliseringspolitiken, det vill säga för finans- och 
penningpolitiken, är jämna ut konjunktursvängningarna 
genom att stimulera efterfrågan under en lågkonjunktur 
och dämpa den under en högkonjunktur. Teorin bakom för 
hur det skall gå till är relativt enkel. I praktiken har det dock 
visat sig svårt att följa receptet som nationalekonomisk 
teori föreskriver. Vid flertalet tillfällen har stabiliseringspo-
litiska misstag bidragit till att förstärka snarare än dämpa 
konjunkturen. I vissa fall har den till och med bidragit till 
en djupare samhällsekonomisk kris.[1] Stabiliseringspoliti-
ken agerar främst på den korta sikten och dess effekt på 
ekonomin klingar i de flesta fall av efter två till tre år. På 
långsikt är dess inverkan på ekonomin begränsad. Däremot 
påverkas finans- och penningpolitiken av långsiktiga struk-
turella förändringar i ekonomin. Globalisering, reglering/

avreglering av finansmarknader och den tekniska utveck-
lingen är tre exempel på faktorer som genom historien 
kastat om spelplanen för stabiliseringspolitiken tvingat 
fram en reformering av det stabiliseringspolitiska ramverket 
(Andersson, 2021). 

Dagens svenska, och europeiska, stabiliseringspoli-
tiska ramverk utformades under 1990-talet som ett svar på 
1970- och 1980-talens höga konsumentprisinflation och 
svaga statsfinanser. Sedan dess har ekonomin förändrats. 
Inflationen i konsumentpriser är inte längre ett problem och 
räntenivån har fallit. De nominella centralbanksräntorna i 
Sverige, Storbritannien och USA har fallit med upp mot 
10 procentenheter sedan 1990, se Figur 1. Även de långa 
obligationsräntorna har minskat. Här uppgår nedgången till 
åtta procentenheter, se Figur 2. 
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Fallet i räntorna påverkar stabiliseringspolitiken på två sätt. 
För det första begränsar den centralbankens möjlighet att sti-
mulera efterfrågan under en lågkonjunktur. Centralbanken 
kan införa negativa räntor, men det finns ett undre golv för 
hur negativa räntorna kan bli innan ekonomin tar skada.[2] 
Centralbanker har under sedan den globala finanskrisen 
2008/09 experimenterat med nya penningpolitiska verktyg 
så som så kallade kvantitativa lättnader (köp av värdepap-
per på finansmarknaderna), med blandad framgång.[3] Den 
expansiva penningpolitiken under 2010-talet har i huvudsak 
bidragit till växande finansiella obalanser i termer av ökad 
privat skuldsättning och högre tillgångspriser.

För det andra har nedgången i räntorna minskat den 
offentliga sektorns räntebörda. Det öppnar upp för en högre 
offentlig skuldsättning och att finanspolitiken tar ett större 
ansvar för att stimulera ekonomin under en lågkonjunktur 
eller efter en kris så som coronapandemin. De förändrade 
förutsättningarna för stabiliseringspolitiken har lett till en rad 
förslag på reformer av det stabiliseringspolitiska ramverket 
både i Sverige och internationellt där penningpolitikens roll 
tonas ned och finanspolitiken ges en större roll att spela (se 
till exempel Blanchard, 2019; Summers, 2015).[4] 

En ökad roll för finanspolitiken är förenat med stora 
risker. En risk är att finanspolitiken utformas efter partis-

[2] Se Andersson och Jonung (2020) för en diskussion om effekten av negativa räntor på den svenska ekonomin.

[3] Se Breman (2021) och Ingves (2021) för en diskussion om de förändrade förutsättningarna för penningpolitiken.

[4] I Sverige har bland annat den socialdemokratiska tankesmedjan Reformisterna argumenterat för ett nytt finanspolitiskt ramverk med en 

högre offentlig skuld. Även den liberala tankesmedjan Fores av diskuterat en reformering av ramverket. 

trategiska hänsynstaganden och inte efter de samhällseko-
nomiska behoven (Alesina and Tabellini, 1990; Beetsma 
and Uhlig, 1999; Andersson, 2021). En annan risk är att 
långränteperioden förbytts mot stigande räntor. Högre rän-
tor i kombination med en stor offentlig skuld kan snabbt 
leda till statsfinansiella problem som spiller över till resten 
av ekonomin i form av lägre tillväxt och högre arbetslöshet 
(Reinhart et al, 2012; Andersson och Karpestam, 2014). En 
kortsiktigt expansiv finanspolitik kan få negativa långsiktiga 
effekter vid ett högre framtida ränteläge.

Frågan är således om det är lämpligt att introducera ett 
stabiliseringspolitiskt ramverk som är beroende av fortsatt 
låga räntor. I denna rapport diskuterar jag faktorerna bakom 
de låga räntorna samt vad de implicerar för hur räntorna kan 
komma att utvecklas framöver. Ur ett historiskt perspektiv är 
låga räntor inget unikt. Perioder av höga och låga räntor har 
avlöst varandra sedan 1800-talet. En genomgång av fakto-
rerna som tryckt ned räntorna visar att dessa kan bli svagare 
i framtiden och räntenivån kan komma att stiga något. Jag 
avslutar med att argumentera för att det grundläggande 
problemet med stabiliseringspolitiken idag är en övertro på 
vad stabiliseringspolitiken kan uppnå. I stället för att leta nya 
stabiliseringspolitiska verktyg är det de operativa målen för 
stabiliseringspolitiken som bör ses över. 

Figur 1. Korta centralbanksräntor i Sverige, Storbritannien och 
USA 1990–2020.
Källor: Federal Reserve Bank of St. Louis samt Ekonomifakta. 

Figur 2. Obligationsavkastningen på en 10-årig statsobligation 
i Sverige, Storbritannien och USA 1990–2020.
Källor: Federal Reserve Bank of St. Louis samt OECD.
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2. Negativa chocker och fallande trender

[5]  Här utgår jag från ex-post realräntor. Historiska ex-ante realräntor går inte att skatta eftersom historisk data över inflationsförväntning-

arna saknas. 

[6]  Realräntan är beräknad som avkastningen på en tioårig statsobligation minus inflationen mätt med konsumentprisindex. 

[7] Se till exempel Sufi och Taylor (2021) samt Schularick och Taylor (2012).

2.1 LÅNGA REALRÄNTOR UR ETT HISTORISKT 
PERSPEKTIV
Sedan 1990-talet har inflationen fallit med flera procenten-
heter vilket resulterat i lägre nominella räntor. Hela nedgång-
en i de nominella räntorna beror dock inte på lägre infla-
tionen. Även realräntan, det vill säga den nominella räntan 
minus inflationen, har minskat.[5] Figur 3 visar en skattning 
av realräntan i Sverige, Storbritannien och USA mellan åren 
1840 och 2020.[6] Kortsiktiga fluktuationer i realräntan har 
filtrerats bort så figuren visar den underliggande långsiktiga 
trenden. Realräntan, precis som den nominella räntan, har 
fallit trendmässigt sedan 1990-talet. Utvecklingen är den 
samma i de tre länderna. Nedgången är dock något större 
i Sverige. Låga realräntor är ur ett historiskt perspektiv inte 
unikt. Sedan 1840-talet har perioder av höga och låga räntor 
avlöst varandra. Realräntorna tenderar vara lägre när det 
rådet krig, men det är inte bara de två världskrigen som 
tryckt ned räntorna. Även i fredstid har det funnits perioder 
av höga och låga räntor. Senast ekonomin upplevde en ut-

dragen period av låga realräntor var under 1970-talet. De 
nominella räntorna var dock högre på den tiden eftersom 
inflationen ofta var tvåsiffrig under 1970-talet. 

Budskapet från Figur 3 är tydligt. Realräntorna varie-
rar över tiden och senare års nedgång är ur ett historiskt 
perspektiv inte unik. Vad är det då som ligger bakom den 
senaste nedgången i realräntorna? 

2.2 NEGATIVA CHOCKER OCH FALLANDE 
TRENDER
Ett vanligt angreppsätt att förstå den makroekonomiska 
utvecklingen är att dela in den i kortsiktiga och långsiktiga 
skeenden. På kortskikt dominerar ekonomiska chocker, det 
vill säga i stort oväntade händelser så som en finanskris, en 
pandemi eller en terroristattack. I efterhand kan chockerna 
förefalla självklara, men så var inte fallit vid den givna tid-
punkten. Finanskriser till exempel är en kortsiktig chock som 
det många gånger hade varit möjlig att förutspå i förväg 
[7], men där aktörer vid tidpunkten misslyckades att se vad 
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Figur 3: Trendskattning av den långa realräntan i Sverige, Storbritannien och USA 1840–2020.
Källor: egen skattning baserat på data från measuringworth.org, Federal Reserve Bank of St. Louis, OECD, Riksbanken samt Statis-
tiska Centralbyrån.
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Tabell 1. Ekonomiska chocker och 
långsiktiga trender samt dess inverkan 
på räntorna.

KORTSIKTIGA CHOCKER LÅNGSIKTIGA TRENDER

2000 IT-bubblan spricker (-) Fallande produktivitetstillväxt (-)

2001 Elfte september attackerna (-) Globaliseringen

- Kina blir medlem av WTO (-)

- EU expanderar österut (-)

2008/09 Globala finanskrisen (-) Digitalisering (-)

2010–15 Europeiska skuldkrisen (-)

2020–21 Coronapandemin (-)

som höll på att hända.[8] Den ekonomiska effekten av de 
kortsiktiga chockerna är främst tillfällig, men större chocker 
kan även få långsiktiga effekter.[9] 

Den långa sikten består i huvudsak av tekniska, sociala 
och politiska trender. Sett till ett enskilt år påverkas eko-
nomin mer av de kortsiktiga chockerna än de långsiktiga 
trenderna, men eftersom trenderna pågår under många år 
kan dess sammanlagda effekt ändå blir stor. Över tiden för-
ändras trenderna vilket påverkar hur samhället utvecklas och 
kastar om spelplanen för den ekonomiska politiken. Sedan 
de första stegen mot en modern stabiliseringspolitik togs i 
Sverige under slutet av 1800-talet har ramverket genomgått 
fem större förändringar som ett resultat av nya ekonomiska 
och politiska förutsättningar (se tex Andersson, 2021). 

Sedan slutet av 1990-talet har ekonomin utsatts för flera 
kortsiktiga chocker och långsiktiga trender som haft en däm-
pande effekt på de nominella och de reala räntorna. Tabell 
1 sammanfattar de viktigaste händelserna mellan år 2000 
och 2021. Kolumn 1 presenterar de dominerande kortsik-
tiga chockerna och Kolumn 2 de starkaste trenderna. Varje 
enskilda händelses påverkan på räntorna illustreras med ett 
plus eller minustecken inom parentes. Fem större chocker 
har inträffat under perioden: i) It-bubblan som sprack år 
2000 efter ett par år med kraftig börsuppgång, ii) terrorist-
attackerna den elfte september 2001 i USA som bidrog till 
ökad osäkerhet och pessimism bland hushåll och företag, 
iii) den globala finanskrisen 2008/09, iv) den efterföljande 
europeiska skuldkrisen 2010–15, samt v) den globala coro-
napandemin 2020/21. 
Chockerna har påverkat ekonomin i huvudsak negativ rikt-
ning och centralbankerna har svarat med lägre räntor. Med 
hur mycket och hur snabbt varierar från land till land. Den 
amerikanska centralbanken Federal Reserve var snabbare 

[8] Reinhart och Rogoff (2009) hävdar att det finns en ”annorlunda nu mentalitet” hos ekonomiska bedömare som får dem att ignorera 

riskerna vid uppbyggnaden av finansiella obalanser som sedan resulterar i en ekonomisk kris.

[9] På långsikt kan en större chock bidra både positivt och negativt till den ekonomiska utvecklingen beroende på huruvida chocken leder till 

politiska reformer (Andersson, 2016).

[10] Summers (2015) argumenterar även för att demografiska förändringar och ekonomisk ojämlikhet bidrar till variationer i realräntan. Mian 

et al (2021) finner visst stöd för ojämlikhetsantagandet baserat på moderndata. Sett ur ett historiskt perspektiv är dessa variabler mindre 

viktiga eftersom de inte kan förklara de historiska upp- och nedgångarna i realräntan före 1980-talet. 

med att sänka räntorna när It-bubblan sprack och efter ter-
roristattackerna 2001, se Figur 1. Federal Reserve var även 
snabbare att experimentera med alternativa penningpolitiska 
verktyg (kvantitativa lättnader) under finanskrisen än den eu-
ropeiska centralbanken (ECB) eller den svenska Riksbanken. 

Ingen chockerna i Tabell 1 har lett till en ökad ekono-
misk aktivitet och en åtstramning av penningpolitiken. 
Efterhand som de negativa chockerna har klingat av har 
centralbankerna i vissa fall normaliserat penningpolitiken 
och höjt räntorna. Så skedde till exempel i USA 2004–2008 
och 2017–2019. Detta har dock varit som ett resultat av att 
effekten av de negativa chockerna minskat och inte därför 
det inträffat en ny positiv chock. Åren mellan 2000 och 
2021 har alltså dominerats av en rad negativa chocker. Den 
tydliga slagsidan mot negativa chocker är relativt ovanlig. 
Normalt brukar ekonomin utsättas för både negativa och 
positiva chocker.

Även den långa sikten har dominerats av trender som 
tryckt ned räntorna. Tre viktiga trender är: i) fallande pro-
duktivitetstillväxt, ii) globalisering, och iii) digitalisering. 
Produktivitetstillväxten har genom historien varit en viktig 
faktor bakom upp- och nedgången i de långa realräntorna 
(Andersson, 2017). När produktiviteten stiger ökar företagen 
sina kapitalinvesteringar. Det leder till en ökad efterfrågan 
på sparande och en press uppåt på räntorna.[10] Vid mit-
ten av 1960-talet minskade produktivitetstillväxten vilket 
bidrog till 1970-talets låga realräntor. Därefter tilltog pro-
duktivitetstillväxten tack vare de produktivitetsvinster som 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) skapade. 
Kapitalinvesteringarna ökade och räntorna trycktes upp. 
Sedan år 2000 har IKT bidragit allt mindre till produktivitets-
tillväxten som därmed minskat (Andersson, 2017). Den tek-
niska utvecklingen har naturligtvis fortsatt och till exempel 
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smarta mobiltelefoner har kastat om spelplanen för många 
företag och ändrat hushållens beteende. Dess inverkan på 
den aggregerade produktivitetstillväxten hard dock varit li-
ten jämfört med 1980- och 1990-talens datorisering enligt 
nationalräkenskaperna[11]. Fallande produktivitet minskar 
företagens investeringsvilja och efterfrågan på kapital och 
realräntorna faller därmed.[12] 

Globaliseringen är en annan viktig långsiktig faktor bakom 
de lägre räntorna. Kinas inträde i världshandelsorganisatio-
nen (WTO) och EU:s expansion österut är två exempel som 
lett till att nya marknader har öppnat upp och konkurrens-
trycket har ökat.[13] Företagens marginaler har pressats vilket 
reducerat inflationstrycket i ekonomin (Andrews et al, 2018). 
I Europa har EU:s expansion österut även medfört ett ökat 
utbud av arbetskraft vilket begränsat löneutvecklingen och 
därmed inflationen i unionen (Nickell och Saleheen, 2015; 
Bundesbank, 2018). Lägre inflation leder till att centralban-
kerna stimulerar ekonomin med lägre räntor för att höja 
inflationen. Vidare hade Kina under många år ett högt net-
tosparande som medförde ett ökat utbud av krediter globalt 
och ett tryck nedåt på de globala räntorna (Bernanke, 2005). 
En sista långsiktig trend är digitaliseringen av ekonomin. 
Digitaliseringen har en liknande effekt på räntorna som 

[11] För data över IKT:s bidrag till den aggregerade tillväxten se till exempel EUKlems (https://euklems.eu/) och/eller Conference Board Total 

Economy Database (https://conference-board.org/data/economydatabase).

[12] Fallande produktivitetstillväxts inverkan på räntenivån kallas ibland för utbudsdriven sekulär stagnation (se Summers, 2015; Gordon, 

2015; Andersson, 2017).

[13] Fram till början av 2010-talet hade Kina en arbetskraftsreserv på flera hundra miljoner människor som kunde flyttas över från olönsamt 

arbete i jordbrukssektorn till produktionsindustrin (Knight et al, 2011). Den globala ekonomin kunde därmed växa snabbt utan att 

tillväxten ledde till högre inflation.

[14] Studier visar att digitaliseringen dämpat inflationen, men effekten har varit relativt begränsad så här långt. Se Charbonneau et al (2017).

globaliseringen. Konkurrensen mellan företag och länder 
stiger när konsumenter lättare kan jämföra priser och har 
tillgång till fler producenter. Inflationstrycket dämpas och 
räntorna faller. Vidare är marginalkostnaden för digital 
produktion många gånger lägre än för fysiska varor eller 
fysiska tjänster. Att skapa ett nytt Netflix eller Spotify abon-
nemang, är nära noll för företagen som kan expandera 
sin produktion vid högre efterfrågan utan att produktions-
kostnaden stiger nämnvärt. Här skiljer de sig från företag 
inom tillverkningsindustrin där ökad produktion många 
gånger kräver mer arbetskraft och/eller mer kapital. Ökad 
andel digital konsumtion bidrar till att den genomsnittliga 
inflationstakten hålls tillbaka trots den stark efterfrågan i 
ekonomin.[14] Lågt inflationstryck leder till en mer expansiv 
penningpolitik och lägre räntor. 

Under de senaste tjugo åren har ekonomin alltså utsatts 
för en rad kortsiktiga och långsiktiga chocker och trender 
som lett till lägre räntor. Ur ett historiskt perspektiv är detta 
inte ovanligt. Ekonomin har genom historien genomgått ut-
dragna perioder av både höga och låga räntor tidigare. Om 
och hur det stabiliseringspolitiska ramverket skall anpassas 
till den lägre räntenivån beror delvis på hur räntorna kan 
tänkas utvecklas framöver. 
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Tabell 2. Möjliga framtida chocker och 
trender samt dess potentiella inverkan 
på real räntorna. 

KORTSIKTIGA CHOCKER LÅNGSIKTIGA TRENDER

????? Klimatinvesteringar (+)

Minskad globalisering

- Handelskrig med Kina (+)

- Klimattullar (+)

Digitalisering

- Ökad konkurrens (-)

- Fallande marginalkostnad (-)

- Högre produktivitet (+)

3. Framtida chocker och trender

[15] King (2016) och Kay och King (2020) introducerar begreppet radikal osäkerhet för att fånga det omöjliga i att förutspå framtiden.

[16] Andersson (2020) finner vid en genomgång av tillväxtprognoser från OECD och EU kommissionen att dessa regelbundet misslyckas med 

att förutspå både kortsiktiga chocker och långsiktiga trender. 

[17] I Sverige planerar LKAB investera 400 miljarder i fossilfri järnmalmsproduktion. Ett av de största industriprojekten i svensk historia 

(LKAB, 2020).

Framtiden är osäker och det är omöjligt att med någon 
större precision förutspå den ekonomiska utvecklingen.[15] 

[16] Det i sig är ett argument mot en stabiliseringspolitik som 
leder till ökad privat eller offentlig skuldsättning. Låga rän-
tor i framtiden är ingen garanti och bygger in stora risker 
i ekonomin. Risken för att räntorna kan komma att stiga 
trendmässigt framöver är inte försumbar. Tabell 2 presen-
terar möjliga framtida kortsiktiga chocker och långsiktiga 
trender samt hur dessa kan tänkas påverka realräntorna. 

Kortsiktiga chocker svåra om inte omöjliga att förutspå. 
Nya trender kan också vara svåra att identifiera innan de 
fullt utkristalliserat sig. Det finns dock ett par långsiktiga 
trender som det redan i dag går att observera och som om 
de växer sig starka kan få en signifikant påverka på realrän-
tor: i) klimatomställningen, ii) bakslag för globaliseringen, 
och iii) ökad digitalisering. Klimatfrågan växer i betydelse. 
Det globala samfundet, inte minst de utvecklade länderna, 
förband sig 2015 med Parisavtalet att begränsa den glo-
bala uppvärmningen till mellan 1,5 och 2 grader Celsius 
jämfört med förindustriell nivå. För att nå detta mål krävs 
stora kapitalinvesteringar i nya energikällor, ny infrastruktur, 
nya bostäder och nya produktionsmetoder. Skattningar av 
investeringsbehoven uppgår till flera procent av BNP årligen 
under en längre period (OECD, 2018; IPCC 2018).[17] Ökat 
kapital behov höjer efterfrågan på sparande och leder till ett 
högre ränteläge. Det höga investeringbehovet kan leda till 
signifikant högre räntor i framtiden. 

Som tidigare diskuterats har globaliseringen betytt ökad 
konkurrens, lågt inflationstryck och god tillgång till kapital. 
Sedan den globala finanskrisen 2008/09 har globaliseringen 
stagnerat och det finns tecken på ett bakslag för globalise-
ringen med stigande handelskonflikter och krav på handels-

hinder (O’Rourke, 2019; Reinhart och Reinhart, 2020). I EU, 
till exempel, diskuteras möjligheten att införa klimattullar 
för att finansiera det EU-gemensamma återhämtningspro-
grammet NextGenerationEU. Något som skulle slå hårt mot 
handeln med ekonomi med ett högt klimatavtryck så som 
Kina. Skulle minskat globalisering leder detta till minskat 
konkurrens, ökad inflation och mindre tillgång till kapital. 
Därmed vänder några av de krafter som lett till lägre räntor 
och ett högre ränteläge är då att förvänta. 

Digitaliseringen har redan haft en inverkan på inflationen 
och räntorna om än måttlig. Takten i digitaliseringen lär öka 
under kommande år efterhand som tekniken utvecklas och 
företag samt hushåll vänjer sig vid tekniken. Den framtida 
effekten av digitaliseringen är tvetydig. Å ena sidan kan den 
fortsatt bidra till högre konkurrens samt låga marginalkost-
naderna samt därigenom till lägre inflation och räntor. Å 
andra sidan kan digitaliseringen likt IKT leda till ökad pro-
duktivitet i ekonomin som helhet vilket resulterar i högre 
efterfrågan på kapital och stigande räntor allt annat lika. 

Sammantaget pekar Tabell 2 på att det finns pågående 
och nya långsiktiga trender som kan leda till högre realräntor 
i framtiden. Om så kommer ske, när det sker och med hur 
mycket realräntorna kommer stiga kan ingen förutspå. Lika 
lite som någon kunde förutspå att realräntorna skulle sjunka 
så pass mycket som de har gjort de senaste tjugoåren. Vad 
historien i Figur 3 och spekulationen om framtida trender i 
Tabell 2 pekar på är att framtida låga räntor är en möjlighet 
men ingen garanti. Utformningen av stabiliseringspolitiken 
måste ta i beaktning att det finns goda argument för att da-
gens lågräntemiljö kan komma att ersättas med åtminstone 
något högre räntor. Kortsiktiga hänsynstaganden kan annars 
hota den långsiktiga stabiliteten.
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4. Stabiliseringspolitikens dilemma: kortsiktiga 
hänsynstaganden och långsiktig stabilitet

[18] Se Proposition 1997/98:40, Riksbankens ställning.

[19] Riksbanken avskaffade toleransbandet 2010 och målet blev 2 procent. 2017 infördes ett toleransband för att visa på att inflationen ibland 

fluktuerar.

[20]  Viceriksbankschef Henry Ohlsson benämner detta för ”tiondelarnas tyranni”, se Riksbank (2016). 

[21]  Amerikanska Federal Reserve införde ett ”genomsnittlig” inflationsmål på två procent 2020. Se Powell (2020). 

[22]  Se Andersson och Jonung (2019b). 

[23]  Goodfriend och King (2015) till exempel noterade i sin utredning om Riksbanken att direktionen hade en hyste ”en stark tilltro” till 

förenklade modeller och att det var ”något surrealistiskt över” den precision enskilda medlemmar tillskrev modellprognoser.

Lågräntemiljön är en utmaning för konstruktionen av da-
gens stabiliseringspolitiska ramverk. Penningpolitiken har 
ett begränsat utrymme att agera och experiment med nya 
penningpolitiska verktyg har i huvudsak påverkat finans-
marknaderna och inte den reala ekonomin. Det är lätt att 
i en sådan situation vända sig till den andra sidan av stabi-
liseringspolitiken, finanspolitiken, och argumentera för att 
dess roll i stabiliseringspolitiken skall öka. Ytterst vilar detta 
argument på två utgångspunkter: i) en hög tilltro till att 
stabiliseringspolitiken kan påverka den ekonomiska utveck-
lingen i önskad riktning, och ii) bedömningen att den eko-
nomiska situationen kräver större efterfrågestimulanser. På 
lång sikt är det inte efterfrågestimulanser som skapar tillväxt 
utan nya innovationer som leder till nya varor/tjänster och ef-
fektivare produktionsprocesser. Ekonomiska stimulanser kan 
inte heller lösa strukturella problem på arbets- eller bostads-
marknaden. Däremot riskerar en expansiv efterfrågepolitik 
förvärra dessa problem genom att öka skuldsättningen och 
därmed minska handlingsutrymmet att agera i framtiden. 

Finanspolitiska stimulanser efter coronapandemin skulle 
enbart få tillfälliga effekter. Däremot skulle skuldsättningen 
öka. Därmed stiger de riskerna i ekonomin. Skulle realräntor-
na stiga med en till två procentenheter ökar den offentliga 
sektorns räntekostnader med mellan 20 och 40 miljarder 
kronor med dagens skuldnivå. Vid en högre skuldnivå blir 
bördan ännu större. Att pressa tillbaka en hög offentlig skuld 
är svårt och tar tid. Det tog Sverige 25 år av god tillväxt för 
att pressa tillbaka den offentliga skulden från 75 procent till 
35 procent i relation till BNP. En stigning av ränteläget kan 
ske snabbare än vad skulden kan pressas tillbaka. 

Problemen stabiliseringspolitiken står inför idag är inte 
unika från ett historiskt perspektiv. Stabiliseringspolitiken har 
alltid stått inför dilemmat hur den kan kombinera kortsiktiga 
hänsynstaganden med långsiktig stabilitet. När dagens stabi-
liseringspolitiska ramverk utformades, i Sverige och i Europa, 
var det som ett svar på 1970- och 1980-talens försök till 

så kallad finjustering (fine-tuning på engelska) av konjunk-
turen (Orphanides, 2010; Borio et al, 2018; Andersson, 
2021). Små variationer i efterfrågan skall mötas av snabba 
åtgärder från makthavarnas sida. Trots många gånger goda 
intentioner visade det sig svårt att finjustera ekonomin. Det 
saknas realtidsdata över tillståndet i ekonomin. Alla ekono-
miska modeller är bristfälliga så det är svårt att designa den 
optimala stabiliseringspolitiken. Hur stabiliseringspolitiken 
påverkar ekonomin varierar över tiden. Ibland går det fort 
och politiken får ett omedelbart stort genomslag. Ibland tar 
det lång tid. Med en aktiv finjusterande stabiliseringspolitik 
ökar risken för misstag. Stabiliseringspolitiken hamnar då 
i en ond loop där stabiliseringspolitiken tvingas svara på 
sina egna misstag vilket ökar risken för stabiliseringspolitiska 
felsteg. Ramverket som arbetades fram under 1990-talet fick 
därför ett tydligare fokus på långsiktig stabilitet än kortsiktig 
finjustering.[18] 

När Riksbanken införde sitt inflationsmål 1993 sattes 
målet till 2 procent plus minus ett toleransband på 1 pro-
centenhet.[19] Toleransbandet infördes så att Riksbanken inte 
behövde svara på mindre ekonomiska störningar (Bäck-
ström, 1995, s10). Inflationen skulle hållas inom intervallet, 
men behövde inte vara exakt två procent. Samma tänkande 
präglade ECB när de införde sitt inflationsmål 1999. Målet 
sattes till ”nära”, men under 2 procent konsumentprisinfla-
tion. Senare förtydligade de att deflation inte var förenligt 
med inflationsmålet varpå målet i praktiken blev 0–2 pro-
cent, men helst någonstans i den övre delen av intervallet. 
Med tiden har det skett en förskjutning i tolkningen av 
inflationsmålet. Avvikelser på tiondelar av en procentenhet 
har tolkats som ett misslyckande för penningpolitiken.[20] 
Centralbankerna förväntas stabilisera inflationen så den i 
genomsnitt blir exakt lika med målet.[21] En drivkraft bakom 
detta är den växande roll ekonomiska modeller och progno-
ser över framtiden spelar i de penningpolitiska besluten.[22], 
[23] Detta är en olycklig utveckling. Riskerna med en expansiv 
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penningpolitik kan redan observeras. Att förstärka riskerna 
med en expansiv finanspolitik är fel väg att gå. 

I stället för att lyfta fram finanspolitiken är det synen 
på stabiliseringspolitiken som bör förändras och målen för 
stabiliseringspolitiken bör ses över. En sådan översyn bör 
ta sin utgångspunkt i fem utgångspunkter. För det första, 
kortsiktig stabilitet går enbart att uppnå om det råder lång-
siktig stabilitet. Kortsiktiga hänsynstaganden får inte hota 
den ekonomiska stabiliteten på långsikt. För det andra, ett 
lågt inflationstryck är inte per definition skadligt för ekono-
min. Bordo et al (2009) skiljer på ”bra” och ”dålig” defla-
tion. Dålig deflation uppstår vid större ekonomiska kriser 
då efterfrågan faller snabbt. Bra deflation uppstår när det 
sker förändringar på utbudssidan av ekonomin till exempel 
genom nya produkter, teknisk utveckling eller ökad konkur-
rens. Stabiliseringspolitiken behöver inte agera mot ett lågt 
inflationstryck om detta är orsakat av utbudsfaktorer. 

För det tredje, Borio et al (2015) visar vidare att bortsett 
från den stora depressionen då det rådde dålig deflation är 
det svårt att finna ett empiriskt stöd för att deflation eller låg 
inflation har en negativ påverkan på ekonomin. Rädslan för 
deflation driven av utbudsfaktorer är enligt dem överdriven. 
Däremot visar deras resultat att en stigande tillgångspriser 
och en kraftig skulduppbyggnad har signifikanta och nega-
tiva effekter på hela samhällsekonomin. Centralbankerna 
bör vara rädd för riskerna med stigande tillgångspriser 
snarare än låg konsumentprisinflation när den senare är 
utbudsstyrd och inte efterfrågestyrd. Finansiell stabilitet 
bör väga tyngre i de stabiliseringspolitiska övervägandena. 
För det fjärde, räntorna ändras över tiden efterhand som 

ekonomin förändras. Det går inte att förlita sig på att räntor 
alltid kommer vara låga, eller höga. För det femte, stabili-
seringspolitiken behövs som mest under större ekonomiska 
kriser. Stabiliseringspolitiken måste därför utformas så att 
den har så stora frihetsgrader att agera under en kris. Det 
betyder att stabiliseringspolitiken är mer återhållsam under 
normala tider. 

Dagens ramverk uppfyller i grunden många av dessa 
utgångspunkter på ett övergripande plan. Behovet av för-
ändring ligger främst i operationaliseringen av de övergri-
pande målen samt dess implementering. Det finanspolitiska 
ramverket bör bevaras, men förstärkas med ett beredskaps-
mål för den offentliga skulden (se Andersson och Jonung, 
2016; 2019; Andersson; 2020). Penningpolitikens mandat 
bör breddas till att inkludera finansiellstabilitet som ett av 
huvudmålen. Inflationsmålet bör kompletteras med ett 
relativt brett toleransintervall så att Riksbanken kan avstå 
från att försöka finjustera konjunkturen eller tvingas svara 
på ett lågt inflationstryck på grund av positiva förändringar 
på ekonomins utbudssida (Andersson och Jonung, 2017). 

Det finns problem med ett toleransband kring ett in-
flationsmål. Ett problem är att det kan försvåra för privata 
aktörer att tolka centralbankens intentioner. För att tole-
ransbandet skall uppfylla sin funktion behöver det vara 
relativt brett. Osäkerheten om den framtida inflationen 
ökar då vilket kan försvåra privata aktörers planering. Detta 
kan hanteras genom en förbättrad kommunikation från 
centralbanken som tydligt kommunicerar dess intentioner 
samt varför inflationen har hamnat eller tros hamna inom 
en viss del av bandet. 
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5. Sammanfattning

[24] Riksbankskommitten (SOU2019:46) föreslog en rad olyckliga förändringar av riksbankslagen. För en kritik se Andersson och Jonung 

(2020b)

Det finns inget optimalt stabiliseringspolitiskt ramverk. Alla 
ramverk har sina styrkor och sina svagheter. Genom historien 
har ramverken avlöst varandra efterhand som ekonomin 
har förändrats. De ramverk som varat längst har i huvudsak 
undvarit att försöka finjustera ekonomin (Andersson, 2021). 
Ramverk med en aktiv stabiliseringspolitik har ofta resulterat 
i att finans- och penningpolitiken tvingat agera för att neu-
tralisera sina egna stabiliseringspolitiska misstag vilket ökat 
volatiliteten i ekonomin. I slutändan har det lett till växande 
ekonomiska problem och en reform av ramverken. 

Låga räntor begränsar centralbankens möjlighet att sti-
mulera ekonomin. Vid en större kris kan det innebära en 
stabiliseringspolitisk begränsning. Finanspolitiken kan då 
behöva spela en större roll. Det är dock redan möjligt inom 
dagens stabiliseringspolitiska ramverk. Enda kravet är att 
finanspolitiken därefter återställer balansen i de offentliga 
finanserna. Att använda finanspolitiken till konjunkturmäs-
siga finjusteringar när penningpolitikens manöverutrymme 
är begränsat är fel väg att gå. Det är inte mer finjustering 
som krävs utan större fokus på den långsiktiga stabiliteten. 

Ett välfungerande ramverk måste ha ett långsiktigt perspek-
tiv, värna den finansiella- och statsfinansiella stabilitet samt 
vara robust för förändringar i det ekonomiska klimatet. 
Ramverket måste vara robust mot stigande räntor. 

Det huvudsakliga problemet med dagens ramverk är 
inte dess grundläggande konstruktion. Ramverket erbjuder 
egentligen stor flexibilitet för att stabiliseringspolitiken skall 
kunna anpassas efter nya förutsättningar. Inflationsmålet är 
till exempel inte siffersatt i den ännu gällande riksbanksla-
gen[24]. Förarbetena till riksbankslagen noterar att ”[d]et är 
inte lämpligt att i lag fastställa en särskild nivå för tillåten 
prisökningstakt eller att ange storleken på ett eventuellt to-
leransintervall. En sådan precisering skulle bli alltför inflexibel 
och innebära att Riksbanken inte ges tillräckligt utrymme 
att anpassa målet till nya omständigheter” (Proposition 
1997/98:40, sidan 52). Problemet med dagens ramverk är 
att det åter ställs för höga krav på vad stabiliseringspolitiken 
kan uppnå. Den viktigaste förändringen av stabiliserings-
politiken bör vara vår tilltro till dess förmåga att stabilisera 
konjunkturen. 
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