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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Den svenska centralbanken bedriver en flexibel inflationsmålspolitik. Detta innebär att 

Riksbankens primära uppgift är att uppfylla inflationsmålet på två procent, och den 

sekundära uppgiften är att stabilisera vissa makroekonomiska faktorer. Syftet med 

denna uppsats är att utvärdera den flexibla inflationsmålspolitiken, då det förs en debatt 

gällande om den är misslyckad eller inte. För att svara på syftet kommer två olika 

metoder att användas. Den första metoden beräknar genomsnittet av inflationen sedan 

inflationsmålet infördes. Den andra metoden beräknar variansen i variablerna inflation, 

BNP-gap, hushållens skulder och fastighetspriser. Uppsatsen kommer inte att behandla 

diskussionen om den svenska kronan eller finanspolitiska åtgärder som kan ha påverkat 

de valda variablerna. Resultaten visade att inflationen har i genomsnitt legat under målet 

på två procent, vilket innebär att Riksbanken inte har lyckats uppfylla målet. Resultaten 

från variansanalysen visade att Riksbanken har lyckats stabilisera inflation, hushållens 

skulder och fastighetspriser. BNP-gapet visades vara stabilt under en längre tidsperiod.
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The Swedish central bank conducts flexible inflation targeting. This means that the 

Riksbank's primary objective is to meet the inflation target of two percentages, and the 

secondary task is to stabilize some macro-economic factors. The purpose of this paper is 

to evaluate the flexible inflation targeting, due to the discussion of whether the policy is 

a failure or not. To answer the purpose, two different methods are used. The first 

method calculates the average of inflation during the inflation targeting period. The 

second method calculates the variance in the variables inflation, GDP-gap, household’s 

debt and real estate prices. The results showed that inflation has on average been below 

the target of two percentages, which means that the Riksbank has failed to meet the 

target. The results of the analysis of variance showed that the Riksbank has managed to 

stabilize inflation, household debt and property prices. The GDP-gap was shown to be 

stable over a long period of time. 



FÖRORD 
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

 

 

1.1 Problembakgrund 

Den 15 januari 1993 går Riksbanken ut med ett pressmeddelande (Riksbanken, 1993). 

”Riksbanken preciserar målet för penningpolitiken som att 

förändringen i konsumentprisindex från och med 1995 begränsas till 2 

procent, med en tolerans om ± 1 procentenhet… Prisstabilitet skapar 

goda förutsättningar för ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och 

motverkar en godtycklig inkomst- och förmögenhetsomfördelning.” 

Målet började gälla precis två år senare, den 15 januari 1995. Toleransnivån om ± 1 

procent försvann 2010 (Söderström och Vredin, 2013). 1999 blir Riksbanken en 

självständig centralbank, samtidigt skrivs målet för penningpolitiken in i 

Riksbankslagen (Fregert och Jonung, 2010).  

Det är nu tjugo år sedan Riksbanken kungjorde hur den svenska centralbanken skulle 

styra penningpolitiken i Sverige. Enligt Riksbankens hemsida (”Riksbankens roll och 

uppgifter”, 2011a) ska ”Riksbankens penningpolitik inriktas på att uppfylla detta 

inflationsmål samtidigt som den ska stödja målen för den allmänna ekonomiska 

politiken i syfte att uppnå en hållbar tillväxt och hög sysselsättning.” Riksbankens sätt 

att styra penningpolitiken kallas för flexibel inflationsmålspolitik, vilket innebär att 

centralbankens primära mål är att stabilisera inflationen, ofta uttryckt i ett specifikt 

inflationsmål. Det sekundära målet är att stabilisera realekonomin. Svensson (2008) 

förklarar att en stabilisering av realekonomin främst innebär en stabilisering av 

produktionsgapet
1
.  

Idag är diskussionen om hur Riksbanken har lyckats med den penningpolitik som 

infördes 1995 mer aktuell än någonsin tidigare. En del forskare och debattörer menar att 

                                                 
1
 Även kallat BNP-gapet. 
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Riksbankens penningpolitik är misslyckad då Riksbanken enbart bör fokusera på att 

uppfylla inflationsmålet. Svensson (2008) och Ingves (2011) förklarar att Riksbanken 

dock har bedrivit en flexibel inflationsmålspolitik
2
 sedan införandet av målet 1995. 

Detta innebär mer precist att inflationsmålet på två procent är Riksbankens primära mål, 

men att centralbanken också strävar efter att stabilisera realekonomin.  

En av dem som anser att Riksbanken har misslyckat är Assarsson (2011), som menar att 

Riksbanken har frångått sitt mål om tvåprocentig inflation. Assarsson anser att 

Riksbanken lagt för stor vikt på att stabilisera andra variabler i ekonomin såsom BNP, 

arbetslöshet, tillgångspriser och kreditvolymer. Assarsson hävdar att detta innebär att 

Riksbanken har brutit mot Riksbankslagen. Före detta vice riksbankschef i Riksbanken 

Lars EO Svensson
3
 säger i Svenskt Näringsliv (2013) att Riksbanken har misslyckats 

med sin penningpolitik, genom att hålla reporäntan för hög. Detta har enligt Svensson 

gjort att inflationen har varit för låg och arbetslösheten för hög. Svensson (2008) menar 

dock att Riksbanken ska bedriva en flexibel inflationsmålspolitik, men att centralbanken 

då främst ska ta hänsyn till resursutnyttjandet i ekonomin. Svensson får medhåll av vice 

riksbankschef Ekholm som i Svenskt Näringsliv (2013) hävdar att Riksbanken kan styra 

inflationen och arbetslösheten och att detta är Riksbankens uppgift, men att det inte är 

Riksbankens uppgift att fokusera på hushållens skuldsättning. Riksbankschefen Stefan 

Ingves säger i en intervju med Dagens industri att hushållens skuldsättning är en viktig 

variabel för Riksbanken och att den kommer väga in i framtida beslut som Riksbanken 

gör (Affärsvärlden, 2012). Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi, har i en 

intervju med Öhrn (2013) sagt att han är kritisk till att Riksbanken har försökt förhindra 

så kallade finansiella bubblor
4
 istället för att uppfylla inflationsmålet. Lindbeck menar 

att finansiell stabilitet idag har blivit viktigare än att uppfylla inflationsmålet, men anser 

att i övrigt har penningpolitiken varit bra. Andra forskare och debattörer menar att 

Riksbankens penningpolitik inte är misslyckad, men förvirrande. Mats Dillén, chef för 

Konjunkturinstitutet, anser t.ex. att flexibel inflationsmålspolitik är bra, men att det är 

otydligt vilka variabler som Riksbanken tar hänsyn till för att stabilisera realekonomin 

(Dagens industri, 2013).  

                                                 
2
 Svensson (2008) förklarar att ordet flexibel inflationsmålspolitik har uppstått senare, men att det alltid 

har varit den typ av penningpolitik som Riksbanken har bedrivit sedan 1995. 
3
 Lars EO Svensson avgick i Riksbankens direktion den 20 maj 2013. 

4
 Finansiella bubblor uppstår när prisutvecklingen för t.ex. fastigheter ökar i snabbare takt än vad som är 

hållbart i längden i en ekonomi.  
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Ur problembakgrunden uppkommer frågor såsom;  

– Vilka variabler är viktiga för Riksbanken att stabilisera? 

– Har Riksbanken lyckats med det specifika inflationsmålet som sattes 1995? 

– Har Riksbanken lyckats med att stabilisera viktiga makroekonomiska variabler? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera den flexibla inflationsmålspolitiken som 

Riksbanken har bedrivit sedan 1995. Detta innebär mer precist att undersöka om 

Riksbanken har lyckats uppfylla inflationsmålet, samt lyckats stabilisera viktiga 

makroekonomiska variabler. 

 

1.3 Metod och avgränsningar 

För att besvara frågeställningarna och syftet kommer två olika tillvägagångssätt att 

användas. Den första frågan som undersöks i detta arbete är om Riksbanken har lyckats 

med att uppfylla inflationsmålet. Detta görs genom att beräkna den genomsnittliga 

inflationen mätt som KPI och KPIF (Andersson m.fl. 2012). Den andra frågan som 

önskas besvaras är om Riksbanken har lyckats stabilisera viktiga makroekonomiska 

variabler i realekonomin. Några av de variabler som framkom i problembakgrunden, 

som Riksbanken ansågs vilja stabilisera var inflation, tillgångspriser, arbetslöshet, 

produktion och hushållens skulder. I denna uppsats kommer variablerna inflation, BNP-

gap, hushållens skulder och fastighetspriser att undersökas. Anledningen till att enbart 

fastighetspriser analyseras, som en del av tillgångspriser är dels för att det fanns 

tillgänglig data för variabeln, men också för att fastighetspriser anses vara det 

Riksbanken fokuserar på att stabilisera mest jämfört med andra tillgångspriser 

(Assarsson, 2011). I uppsatsen kommer BNP-gapet att analyseras istället för faktisk 

BNP då det är avvikelsen mellan den faktiska och den potentiella BNP som Riksbanken 

vill minska (Svensson, 2008). För att besvara frågan om det har skett en stabilisering av 

de valda variablerna kommer en variansanalys att utföras, vilket mäter svängningar i 

variablerna (Calmfors m.fl. 2006).  
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I den hämtade datan från Konjunkturinstitutet ingår även beräkningar för arbetslösheten 

i BNP-gapet (Konjunkturinstitutet, 2008).  

Det förs även en diskussion om att Riksbanken borde sänka räntan för att pressa ner den 

svenska kronan, som idag påverkar den svenska exportindustrin negativt (Flodén, 

2012). I denna uppsats kommer diskussionen om den starka kronan att utelämnas, 

eftersom en undersökning av Riksbankens agerande annars skulle bli orimligt stor.  

Uppsatsen är begränsad till att analysera data för åren 1980-2012 på grund av att data 

från tidigare år än 1980 inte är tillgängligt för de valda variablerna. Det borde dock 

anses vara tillräckligt med data för att kunna analysera skillnaden i hur realekonomin 

har påverkats av den flexibla inflationsmålspolitiken, då politiken infördes ungefär i 

mitten av denna tidsperiod. I metoden används både månads- och årsdata.  

Inflation, BNP-gap, hushållens skulder och fastighetspriser påverkas inte enbart av 

Riksbankens agerande och penningpolitik, utan också av finanspolitiska åtgärder samt 

andra faktorer i omvärlden. Denna uppsats är dock begränsad till att enbart undersöka 

Riksbanken och penningpolitikens betydelse för dessa variabler.  

 

1.4 Tidigare studier 

Tidigare studier inom området har bland annat utvärderat om penningpolitiken i Sverige 

är ett misslyckande genom att beräkna genomsnittet av inflationen. En av dem är 

Assarsson (2011) som har kommit fram till att inflationen i genomsnitt har legat på 1,3 

procent, mätt med KPI. Andersson m.fl. (2012) har också beräknat den genomsnittliga 

inflationen, men med realdata
5
 och resultatet visar att inflationen i genomsnitt har legat 

på 1,6 procent under inflationsmålets existens. Svensson (2013) har undersökt den 

genomsnittliga inflationen och beräknat hur mycket en avvikelse av inflationen från 

inflationsmålet påverkar arbetslösheten. Svensson har likt Assarsson (2011) och 

Andersson m.fl. (2012) kommit fram till att den genomsnittliga inflationen har legat 

under målet. Akram och Eitrheim (2007) har i en undersökning gjord på Norges 

ekonomi granskat om flexibel inflationsmålspolitik och finansiell stabilitet är tillräcklig 

                                                 
5
SCB ändrade beräkningsmetoden för KPI 2005. Den inflationsdata som uppmättes med den gamla 

beräkningsmetoden kallas realdata. Efter att SCB ändrade beräkningsmetoden beräknades all 

inflationsdata före 2005 om och är därför en reviderad data som kan hämtas från SCB.  
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för att stabilisera inflation och BNP. Författarnas resultat visar att stabiliteten av 

inflation och BNP kan i många fall stabilisera fastighetspriser och hushållens skulder. 

Denna uppsats kommer att precis som tidigare studier beräkna genomsnittet för att 

undersöka om Riksbanken har uppfyllt inflationsmålet. Inflationen kommer att beräknas 

både med KPI och KPIF. I arbetet kommer även en variansanalys att genomföras för att 

undersöka om en stabilisering i makroekonomiska variabler har skett, något som 

tidigare studier i Sverige inte har undersökt.  

 

1.5 Disposition 

Följande kapitel består av ett bakgrundskapitel som ger läsaren en djupare förståelse för 

Riksbankens uppgift och vad flexibel inflationsmålspolitik innebär. Det tredje kapitlet 

består av en teoretisk referensram som presenterar en del av den grundläggande 

makroekonomiska teorin. Kapitlet syftar till att ge läsaren en ökad förståelse varför en 

centralbank försöker uppnå stabilitet i inflation, BNP-gap, hushållens skulder och 

fastighetspriser. Kapitlet därefter beskriver de två olika tillvägagångssätten som 

kommer att användas för att svara på syftet. Den första delen av kapitlet presenterar 

genomsnittberäkningen och den andra delen presenterar variansanalysen. I slutet av 

kapitlet finner läsaren en metodkritik. I femte kapitlet presenteras resultaten som har 

kommit fram genom de två olika metoderna, samt en analys av resultaten. De sista 

kapitlet består av en kort sammanfattning av de viktigaste resultaten, reflektioner och 

förslag till vidare forskning. 
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KAPITEL 2 

RIKSBANKENS ROLL I EKONOMIN 

 

 

 

I detta kapitel ges en kort bakgrund till Riksbankens politik, följt av hur Riksbanken styr 

inflationen med hjälp av reporäntan. I slutet av kapitlet får läsaren en djupare 

förståelse för vad flexibel inflationsmålspolitik innebär.  

 

2.1 Bakgrund 

Efter en längre period med oroligheter i den svenska ekonomin under mitten av 80-talet 

och fram till början av 90-talet, fick Riksbanken ansvar för penningpolitiken i Sverige. 

Inflationsmålet om två procent infördes och angavs senare i Riksbankslagen. En av 

anledningarna till att Riksbankens penningpolitik lagstagades var för att skapa 

trovärdighet för en låg inflation, vilket skulle bidra till stabilisering av inflationen. En 

stabilisering av inflationen skulle också leda till en stabilisering i arbetslösheten och 

konjunkturen (Fregert och Jonung, 2010). 

 

2.2 Räntestyrning 

Idag påverkar Riksbanken aktiviteten i ekonomin, genom att bestämma reporäntan som 

påverkar den så kallade dagslåneräntan. Dagslåneräntan är den ränta som banker får 

antingen låna pengar (utlåningsränta) från Riksbanken eller den ränta bankerna får om 

de önskar placera pengar (inlåningsränta) hos Riksbanken (Riksbanken, 2011b). 

Dagslåneräntan är bunden till reporäntan genom den så kallade räntekorridoren
6
 och 

sträcker sig med en dags löptid och därmed påverkar dagslåneräntan de korta 

marknadsräntorna (Fregert och Jonung, 2010). Genom att sätta en nivå på reporäntan, 

sätts korridoren för dagslåneräntan, vilket i sin tur styr marknadsräntorna och 

                                                 
6
 Räntekorridoren är knuten till reporäntan med +/- 0,75 procentenheter. Inlåningsräntan anger taket för 

räntekorridoren och utlåningsräntan anger golvet för räntekorridoren. Dagslåneräntan ligger alltid inom 

räntekorridoren.  
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Riksbanken styr då genom detta system indirekt aktiviteten i ekonomin (Riksbanken, 

2011e).  

Enligt Riksbanken (2011c) finns det tre kanaler som reporäntan påverkar, som sen i sin 

tur påverkar inflationen. Dessa kanaler är räntekanalen, växelkurskanalen och 

kreditkanalen. Påverkan på dessa tre kanaler kallas penningpolitikens 

transmissionsmekanism och kan dröja mellan ett till två år innan den får effekt på 

ekonomin (Fregert och Jonung, 2010). På kort sikt kan transmissionsmekanismen 

påverka konsumtion, investeringar, produktion, sysselsättning och inflation, men på 

lång sikt kan den enbart påverka inflationen (Hopkins m.fl. 2009). 

Räntekanalen är den kanal där dagslåneräntan inkluderas. Som beskrivet ovan påverkar 

dagslåneräntan de korta marknadsräntorna, vilket påverkar utbud och efterfrågan enligt 

nedan. Om räntan stiger minskar konsumtionen, då alternativkostnaden för att ha 

pengarna i handen blir dyrare, vilket innebär minskad efterfrågan på varor och tjänster. 

En hög ränta innebär också att det blir dyrare för företag att genomföra investeringar. 

Då både konsumtion och investeringar minskar dämpas ekonomin och inflationen blir 

lägre.  

Kreditmarknaden påverkas genom den så kallade kreditkanalen. Kreditkanalen påverkas 

av räntekanalens effekt. Om räntan höjs och priset på de finansiella och reala 

tillgångarna minskar kan det bli svårare för konsumenter och företag att låna pengar av 

bankerna, då tillgångar ofta ses som en säkerhet vid lån (Hopkins m.fl. 2009). Banker 

kan befara att vid en högre ränta är det färre som kan betala för lånen och krediterna 

minskar därför (Hörngren, 1995). Färre krediter i samhället minskar också 

konsumtionen och investeringar, vilket dämpar ekonomin och inflationen. En högre 

ränta ger också minskade skulder hos hushållen.  

Växelkurskanalen har stor betydelse för ekonomin, genom att export och import 

påverkas av en ränteförändring. Om räntan höjs ökar efterfrågan på de inhemska 

statsobligationerna, vilket ökar kapitalinflödet och den inhemska valutan tenderar att 

appreciera. En starkare inhemsk valuta gör att exporten minskar då det blir dyrare för 

utländska företag att köpa inhemska varor och tjänster. Detta leder även till att importen 

ökar då utländska varor och tjänster blir billigare. Inflationen dämpas vid en 

räntehöjning. 
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2.3 Flexibel inflationsmålspolitik 

Lars. EO. Svensson, före detta vice riksbankschef, var den som först identifierade strikt 

och flexibel inflationsmålspolitik (Svensson, 2008). Svensson (2008) menar att de 

centralbanker i världen som bedriver penningpolitiken med ett inflationsmål bedriver 

flexibel inflationsmålspolitik och så även Sverige. Ingves (2011) menar att även om 

begreppet ”flexibel inflationsmålspolitik” inte fanns från början när Sverige bestämde 

sig för att ha ett inflationsmål, var det ändå just det de bedrev och bedriver än idag. I 

Riksbankslagen står det att Riksbanken ska upprätthålla ett fast penningvärde. Ingves 

(2011) säger att detta tolkades som att Riksbanken främst skulle stabilisera inflation, 

genom ett inflationsmål, men också stabilisera realekonomin i den mån det gick att göra 

det utan att frångå inflationsmålet. Svensson (2008) menar att stabiliseringen av 

realekonomin framförallt innebär att minska BNP-gapet. Ekvationen nedan presenterar i 

enkelhet hur flexibel inflationsmålspolitik fungerar. Ekvationen är en förlustfunktion 

som visar den förlust som uppstår i ekonomin om den faktiska inflationen avviker från 

inflationsmålet.  

    ∑                    (2.1)  

L = Förlust  

π = den faktiska inflationen  

π* = inflationsmålet  

λ = visar den vikt som centralbanken väljer att lägga på att stabilisera BNP-gapet 

(avvikelse mellan faktiskt resursutnyttjande och potentiellt resursutnyttjande)  

y = Faktiskt BNP (faktiskt resursutnyttjande)  

y* = Potentiell BNP (potentiellt resursutnyttjande) 

 

Då Svensson (2008) skriver att alla centralbanker bedriver flexibel inflationsmålspolitik 

menar författaren att λ alltid är större än noll (λ > 0). Om en centralbank enbart skulle 

bry sig om inflationsmålet skulle λ = 0, vilket innebär att centralbanken skulle bedriva 

strikt inflationsmålpolitik. Ingves (2011) beskriver ekvationen som en trade-off mellan 

inflationsmålet och stabiliseringen av realekonomin. Ingves hävdar att om Riksbanken 

väljer att bara fokusera på inflationsmålet kommer realekonomin fluktuera kraftigt och 

skulle Riksbanken enbart fokusera på stabilisering av realekonomin skulle inflationen 

variera kraftigt istället. Riksbanken måste därför välja hur mycket vikt som ska läggas 

på att stabilisera inflationen och uppnå inflationsmålet, samt hur mycket vikt som ska 

läggas på att stabilisera realekonomin. 
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KAPITEL 3 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

 

För att kunna förstå sambandet mellan Riksbanken och de makroekonomiska 

variablerna presenteras i detta kapitel en del av den grundläggande makroekonomiska 

teorin. Kapitlet ger läsaren en introduktion till inflation och BNP, samt vilket samband 

det finns mellan BNP och prisnivån i ett land. I slutet av kapitlet presenteras en kort 

teori för hur finansiella kriser kan påverka hushållens skulder och fastighetspriser i en 

ekonomi. 

 

3.1 Inflation 

Inflation betyder allmän prisstegring, vilket även kan tolkas som att pengar bli mindre 

värda eller att köpkraften minskar. Inflation kan mätas på olika sätt. Det vanligaste 

måttet är förändring i konsumentprisindex, KPI
7
. Ett annat mått som används för att 

mäta inflationstakten är konsumentprisindex utan fast bostadsränta, KPIF. Fördelen med 

KPIF är att indexet exkluderar den direkta effekten av förändringar i bostadsräntan 

(Bjurenvall, 2012). Den svenska centralbanken och många andra centralbanker i världen 

har ett lågt och stabilt inflationsmål, vilket innebär att priserna ska öka i en jämn takt 

varje år (Fregert och Jonung, 2010). Även om låg och stabil inflation är önskvärt kan en 

för låg inflation skapa problem för en ekonomi om deflation uppstår. För 

penningpolitiken kan deflation orsaka problem om reporäntan ligger på noll, vilket kan 

göra det svårt för centralbanker att använda räntan som verktyg för att stimulera 

ekonomin (Riksbanken, 2003). En hög inflation är inte heller önskvärt, då en hög 

inflation ofta tenderar att variera. En varierande inflation leder bland annat till 

transaktionskostnader och en osäkerhet i ekonomin. Om inflationen varierar mycket kan 

detta påverka företag som avstår från att sluta långsiktiga avtal, vilket kan göra att 

investeringar minskar. Minskade investeringar kan i sin tur påverka BNP i ett land 

                                                 
7
 SCB skapar en varukorg som innehåller de varor och tjänster som konsumeras mest i landet och 

beräknar sedan ett genomsnittligt pris på varukorgen. Varje månad jämförs varukorgen med föregående 

månad, genom ett index. Skillnaden i priset på varukorgarna är den så kallade inflationstakten. 
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(Fregert och Jonung, 2010). I figur 3.1 visas inflationstakten mätt med KPI mellan 

1831-2012. Innan inflationsmålet infördes tenderade inflationen att variera kraftigt 

under vissa tidsperioder.  

 

Figur 3.1 Inflationstakten enligt KPI. Årlig förändring i procent av 

konsumentpriserna. 

Källa: SCB (2013). 

 

3.2 BNP  

Om ett land befinner sig i högkonjunktur eller lågkonjunktur kan mätas på olika sätt. Ett 

av sättet är att jämföra den skattade BNP-trenden med den faktiska BNP. Om faktisk 

BNP överstiger trendlinjen befinner sig landet i en högkonjunktur. Om faktisk BNP 

understiger trendlinjen befinner sig landet i en lågkonjunktur (Fregert och Jonung, 

2010). I figur 3.2 visas en principskiss över trendlinjen och den faktiska BNP. 
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Figur 3.2 Konjunkturen – en principskiss.  

Källa: Fregert och Jonung (2010). 

Skillnaden mellan faktisk BNP och potentiell BNP kallas för BNP-gapet. På lång sikt 

ökar BNP, men kort sikt tenderar den att variera. En hög volatilitet i BNP-gapet 

tenderar att påverka alla makrovariabler. Ett land har därför ofta som mål att stabilisera 

BNP genom stabiliseringspolitik (Fregert och Jonung, 2010). Figur 3.3 visar BNP-gapet 

i Sverige mellan 1980-2012. 

 

Figur 3.3 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP som procent av potentiell 

BNP (BNP-gap).   

Källa: Ekonomifakta (2013).  
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3.3 Sambandet mellan BNP och prisnivån 

En centralbank kan styra den nominella räntan och kan därmed påverka den 

aggregerade efterfrågan (AD) och BNP. Figur 3.4 illustrerar hur en centralbank kan 

styra den nominella räntan genom att öka eller minska penningmängden, vilket sker 

genom öppna marknadsoperationer.  

 

Figur 3.4 Förändring av räntan genom en expansiv öppen marknadsoperation. 

Källa: Fregert och Jonung (2010). 

Om centralbanken önskar att minska räntan köper de obligationer av allmänheten, vilket 

gör att penningmängden ökar och räntan sjunker. En lägre ränta gör att investeringarna i 

ett land ökar, vilket leder till att den autonoma efterfrågan ökar, vilket i sin tur ger en 

ökning i BNP. När BNP ökar tenderar räntan att stiga, vilket gör att investeringar 

minskar och därmed dämpas BNP. BNP återvänder efter ett tag till jämvikt, även kallad 

potentiell BNP. Vid en räntesänkning bedriver centralbanken en expansiv 

penningpolitik. Vid en räntehöjning bedriver centralbanken ett kontraktiv 

penningpolitik. En centralbank kan därför enbart påverka BNP på kort sikt, eftersom 

marknaden kommer att återgå till jämvikt på längre sikt (Fregert och Jonung, 2010).  

BNP kan även påverkas av prisnivån i ett land. Detta samband kan visas i en AD/AS-

modell där den aggregerade efterfrågan är en funktion av priset, AD(P). Den kortsiktiga 

utbudskurvan (SAS) i AD/AS-modellen visar företagens produktion beroende på 

prisnivå (Gärtner, 2009). På medelfristig sikt påverkas inte BNP av prisnivån, eftersom 



13 

 

det på medelfristig sikt råder jämvikt på marknaden och priserna hinner anpassa sig 

efter efterfrågan på marknaden. I den jämvikten sammanfaller faktisk BNP med 

potentiell BNP och det råder således full sysselsättning. I AD/AS-modellen illustreras 

den medelfristiga utbudskurvan (MAS) som en vertikal linje (Fregert och Jonung, 

2010).  AD/AS-modellen visas i figur 3.5.  

 

Figur 3.5 AD/AS-modellen. Fullständig jämvikt.  

Källa: Fregert och Jonung (2010). 

I figur 3.5 befinner sig alla marknader i jämvikt. Mekanismer som styr ekonomin 

kommer alltid göra att marknaderna strävar mot jämvikten, men på grund av störningar 

i ekonomin uppnås denna jämvikt i princip aldrig. Det är dessa störningar som gör att 

BNP förändras på kort sikt, vilket i sin tur påverkar prisnivån i ett land. I figur 3.6 visas 

hur ett skift i AD(P) kan störa jämvikten. Om AD(P) skiftar utåt kommer faktisk BNP 

att överstiga potentiell BNP. Detta innebär att landet befinner sig i en högkonjunktur, 

vilket gör att prisnivån stiger något. Då ett land befinner sig i högkonjunktur ökar 

efterfrågan på arbetskraft, eftersom produktionsnivån ökar. Arbetstagarna kommer att 

kräva högre lön, vilket gör att SAS skiftar uppåt och prisnivån stiger ytterligare. BNP 

dämpas något, men så länge faktisk BNP överstiger potentiell BNP kommer 

arbetstagarna kräva högre lön, vilket gör att SAS skiftar ytterligare en gång. På 

medelfristig sikt kommer faktisk BNP att sammanfalla med potentiell BNP, enligt 
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AD/AS-modellen, vilket innebär att ingen förändring har skett i BNP, men prisnivån 

kommer att ha blivit permanent högre (Fregert och Jonung, 2010).  

 

Figur 3.6 Effekt på kort sikt och medelfristig sikt av efterfrågestörning.   

Källa: Fregert och Jonung (2010). 

 

3.4 Störningar och stabiliseringspolitik 

Stabiliseringspolitik används för att vid störningar få marknaden att snabbare återvända 

till jämvikt. För ett land som befinner sig i en lågkonjunktur på grund av en negativ 

efterfrågestörning kommer faktisk BNP understiga potentiell BNP. I en sådan situation 

kan en centralbank genom expansiv penningpolitik återföra den faktiska BNP till 

potentiell BNP (Fregert och Jonung, 2010). 

Skulle ett land befinna sig i jämvikt och drabbas av en utbudsstörning, till exempel en 

kraftig löneökning, kan även här centralbanken använda stabiliseringspolitik för att få 

faktisk BNP att återvända till jämvikt. En kraftig ökning av lönerna skulle få SAS-

kurvan att skifta uppåt, vilket skulle leda till att faktisk BNP understiger potentiell BNP. 

Centralbanken kan då använda sig av ackommodationspolitik för att få BNP att återgå 

till jämvikt (Fregert och Jonung, 2010). En centralbank använder främst den nominella 

räntan (i Sverige kallat reporäntan) för att stabilisera en ekonomi och minska störningar.  
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3.5 Förväntningar 

Vilka förväntningar allmänheten har om inflationen spelar roll för hur BNP påverkas, 

och även för arbetslösheten. Om marknadsaktörerna förväntar sig att inflationen 

exempelvis kommer stiga med två procent varje år kommer lönerna att vara anpassade 

efter den inflationstakten. Skulle inflationen vara högre än förväntad kommer det att 

leda till lägre reallöner, eftersom löneavtalen är anpassade efter den förväntade 

inflationen. Lägre reallöner gör att företagen kan öka sin produktion, genom att anställa 

fler personer. Detta gör att BNP ökar och arbetslösheten minskar. I nästa period 

kommer arbetarna att argumentera för högre lön och anpassa dessa efter den nya högre 

inflationen. Om den faktiska inflationen sammanfaller med den förväntade inflationen 

kommer reallönerna och BNP att återgå till jämvikt, eftersom företagen kommer att 

minska produktionen på grund av de höjda lönerna (Fregert och Jonung, 2010).  

 

3.6 Finansiella kriser 

Stabiliseringen i realekonomin påverkas av oväntade kriser och störningar, såsom 

finanskriser. En finanskris kan uppkomma om priser på till exempel finansiella 

tillgångar såsom aktier och fastighetspriser stiger kraftigt under en period, för att sedan 

falla kraftigt (Fregert och Jonung, 2010).  I figur 3.7 illustreras hur förloppet av en 

finanskris kan se ut, där uppgångsfasen (boom) visar hur priserna kraftigt stiger och 

nedgångsfasen (bust) hur priserna kraftigt sjunker.  

 

Figur 3.7 Finanskrisens anatomi – en principskiss av boom-bust-mönstret.   

Källa: Fregert och Jonung (2010).  
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Uppgångsfasen kallas även för expansionsfasen och nedgångsfasen kallas för 

kontraktionsfasen (Fregert och Jonung, 2010). 

En orsak till kraftigt stigande priser i tillgångar beror på låga realräntor och optimism 

om framtiden. Om ett land befinner sig i högkonjunktur och räntan är låg kommer 

investeringar att öka, vilket leder till ökad skuldsättning. Allmänheten börjar också låna 

pengar för att köpa fastigheter, vilket leder till att både priset på fastigheter stiger, samt 

skuldsättningen. Detta kan leda till att tillgångspriser stiger snabbare än den allmänna 

prisnivån. Konsekvensen blir således att tillgångspriserna stiger i en snabb takt, 

samtidigt som belåningen ökar kraftigt. Ökade tillgångspriser gör också att allmänheten 

känner sig rikare, vilket leder till ökad konsumtion, som sedan i sin tur leder till ökade 

investeringar. Uppgångsfasen kan dock inte pågå hur länge som helst. I nedgångsfasen 

har optimismen om framtiden minskat för att övergå till pessimism, vilket leder till 

sjunkande priser i tillgångar och ökad ränta. Istället för att låna pengar kommer 

allmänheten att försöka betala tillbaka skulderna, vilket görs genom att sälja 

tillgångarna. Tillgångspriserna sjunker därefter ytterligare och skulderna blir svårare att 

betala tillbaka. Effekten av nedgångsfasen blir motsatsen till uppgångsfasen, vilket 

innebär att konsumtionen och investeringar minskar och därmed dämpas BNP. 

Ekonomin kommer sannolikt hamna i en lågkonjunktur, där inflationen sjunker. I ett 

land där centralbanken kan styra den nominella räntan kan en räntesänkning ske för att 

försöka dämpa den sjunkande inflationstakten (Fregert och Jonung, 2010).  
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KAPITEL 4  

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH METOD 

 

 

 

I detta kapitel redogörs för vilka metoder som använts för att besvara syftet. Som 

beskrivet i inledningen av denna uppsats kommer två olika tillvägagångssätt att 

användas för att besvara de olika frågorna. För att läsaren lättare ska förstå vilka 

variabler och vilken tidsperiod som har valts för de olika tillvägagångssätten har 

kapitlet delats upp i de två olika metoderna. Dessa stycken ska kunna läsas oberoende 

av varandra. I slutet av kapitlet finner läsaren den metodkritik som har framkommit 

under arbetets gång.  

 

4.1 Genomsnittsberäkning 

För att besvara frågan om Riksbanken har misslyckats med att uppfylla inflationsmålet 

på två procent kommer genomsnittet för inflationen att beräknas, likt Andersson m.fl. 

(2012), Assarsson (2011) och Svensson (2013) har gjort. Genomsnittet beräknas för den 

tidsperioden inflationsmålet har funnits i Sverige. Genomsnittet av inflationen kommer 

beräknas mätt med KPI, men även mätt med KPIF, då dessa ger något skilda resultat 

(Andersson m.fl. 2012). KPI är dock det mått som inflationsmålet mäts med och som 

ska vara två procent (Riksbanken, 2010). Beräkning av genomsnittet har gjorts på 

månadsdata på KPI och KPIF från SCB
8
.  Det tidsintervall som har använts vid 

beräkning av genomsnittet är 1995M1
9
-2013M3. Tidsintervallet är uppdelat i olika 

tidsperioder med hänsyn till faktorer som bör beaktas vid beräkning av genomsnittet på 

inflationen. De olika tidsperioderna redovisas nedan. 

– Tidsperiod 1: 1995M1-2013M3. Inkluderar all tillgänglig data för att beräkna 

genomsnittet av inflationen. Resultatet visar vad KPI och KPIF i genomsnitt varit under 

den period det har funnits ett inflationsmål i Sverige. 

                                                 
8
 Statistiska Centralbyrån (SCB) ansvarar för att mäta inflationstakten i Sverige. Inflationen mäts av en 

12-månadersförändring i procent.  
9
 1995M1 innebär första månaden på året, d.v.s. januari 1995.  
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– Tidsperiod 2: 1997M1-2013M3. Enligt Svensson (2013) är det acceptabelt att en 

centralbank som inför ett inflationsmål behöver en tidsperiod att lära sig styra räntan 

och inflationen. Svensson anser att inlärningsperioden är ca två år och således används 

data två år efter inflationsmålets fastställande.  

– Tidperiod 3: 1995M1-2008M11. Ingves (2012) säger att den globala finanskris som 

även drabbade Sverige i slutet på 2008 påverkar den svenska ekonomin än idag. Genom 

att ha tagit bort åren som påverkats av finanskrisen från tidsintervallet, kan den 

genomsnittliga inflationen innan Sverige drabbades av krisen beräknas.  

– Övriga tidsperioder: I arbetet har det undersökts om det finns några tidsperioder där 

KPI i genomsnitt har varit två procent och uppfyllt inflationsmålet. Enbart KPI har valts 

att undersökas under övriga tidsperioder då detta är det mått som inflationsmålet är mätt 

i.  

Beräkningar av genomsnittet på de olika tidsperioderna har gjorts i Excel, där formeln 

för aritmetiska medelvärdet använts. 

  
 

 
∑    

 

   

                                                                                  

 

4.2 Variansanalys 

Ingves (2011 s.1) säger i ett anförande ”att Riksbanken, förutom att stabilisera 

inflationen runt inflationsmålet, även strävar efter att stabilisera realekonomin, det vill 

säga produktionen och sysselsättningen”. För att undersöka om Riksbanken har lyckats 

med att stabilisera inflationen och realekonomin, kommer variansen på de tidigare 

framtagna variablerna; inflation, BNP-gap, skuldsättning och fastighetspriser att 

beräknas. De tidsperioder där variansen är minst är de perioder som kännetecknas av 

störst stabilitet.  

I variansanalysen används årsdata för alla variabler. För inflationen som vanligtvis mäts 

varje månad har ett årsgenomsnitt för KPI beräknats. BNP-gapet är den procentuella 

skillnaden mellan faktiskt BNP och potentiell BNP
10

, vilket kan mätas på olika sätt, 

                                                 
10

 Potentiell BNP definieras som den produktionsnivå som uppstår när arbete, kapitel och den 

teknologiska nivån används till full kapacitet.  
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(Palmqvist, 2007). I denna uppsats används Konjunkturinstitutets beräkningar vilken 

innebär att BNP-gapet är uppdelat i två huvuddelar; produktionsgap och 

arbetsmarknadsgap. Arbetsmarknadsgapet estimerar gapet mellan arbetslösa och 

jämviktsarbetslösheten. Produktionsgapet estimerar gapet mellan den faktiska 

arbetsproduktivitet och potentiella arbetsproduktivitet. Summan av dessa två gap utgör 

självaste BNP-gapet (Konjunkturinstitutet, 2008). Hushållens skulder beräknas som en 

procentuell andel av den disponibla inkomsten. Data på hushållens skulder har hämtats 

från SCB. Förändring av fastighetspriser beräknas av SCB som ett index, vilket har 

omvandlats till procent för att få alla variabler i samma enhet. Variansen har beräknats i 

Excel, där följande formel har använts.  

   ∑
      ̅  

 
                                                                       

 

Det tidsintervall som har använts i variansanalysen är 1980-2012, som sedan har blivit 

uppdelat i olika perioder för att kunna jämföra variansen mellan olika tidsperioder. 

Perioderna redovisas nedan. 

– Tidsperiod 1: 1980-1994 och 1995-2012. Åren 1980-1994 visar variansen i 

variablerna innan den flexibla inflationsmålspolitiken infördes. Åren 1995-2012 visar 

variansen i variablerna efter den flexibla inflationsmålspolitiken infördes.  

– Tidsperiod 2: 1980-1996 och 1997-2012. Denna jämförelse av perioder liknar den 

ovan, men estimerar variansen efter och före den flexibla inflationsmålspolitiken 

infördes med hänsyn till en inlärningsperiod för Riksbanken på två år (1995-1997) 

(Svensson, 2013).  

– Tidsperiod 3: 1980-1990, 1991-2001 och 2002-2012. Dessa tre tioårsperioder valdes 

att delas upp för att estimera hur variansen på variablerna har fluktuerat under olika 

tioårsperioder.   
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4.3 Metodkritik 

Ett problem som uppstår vid beräkning av genomsnittet av KPI och KPIF är att SCB 

valde att ändra beräkningssättet
11

 för dessa variabler 2005. I denna uppsats används 

reviderad data, men det kan enligt Andersson m.fl. (2012) leda till missbedömning av 

de korrekta värdena. Författarna ger exempel som visar att reviderad data för KPI ger 

0,13 procent lägre värde och reviderad data för KPIF ger 0,14 procent lägre värde. 

Beräkningar av KPI och KPIF kan således generera i något lägre siffror än vad resultatet 

hade blivit om realtidsdata hade använts, vilket jag rekommenderar läsaren att ta i 

beaktelse under redovisningen av resultaten.  

Möjligtvis kan kritik riktas mot de variabler som har blivit utvalda att undersöka, då det 

är långt ifrån alla viktiga makrovariabler som har blivit undersökta. De utvalda 

variablerna har dock en teoretisk bakgrund och bör ses som några av de viktigaste 

variablerna. Variablernas värden borde anses vara korrekta då all data har hämtats från 

pålitligt källor, såsom SCB och Ekonomifakta. Dock finns det alltid en risk för 

felberäkning, men alla uträkningar har dubbelkontrollerats, vilket åtminstone har 

minskat risken för felberäkning.  

En argumentation för det valda tidsintervallet och även för uppdelningen av de olika 

tidsperioderna har förts, men det är möjligt att de få tidsperioderna ger något begränsat 

resultat. En ytterligare uppdelning eller utelämnade av vissa tidsperioder skulle 

sannolikt ge en djupare analys av variablerna. Dock kan begränsningen av tidsperioder 

anses vara resonabelt på grund av arbetets storlek och övriga tillvägagångssätt.  

Fastighetspriser och skulder är mätta i nominella värden, vilket innebär att förändring i 

inflationen även påverkar värdena för andra variabler. Detta bör beaktas vid 

variansanalysen där värdena för variablerna möjligtvis kan vara något högre på grund av 

förändringen i inflationen är inräknat. 

 

  

                                                 
11

 SCB ändrade beräkningsmetoden för KPI 2005. Den inflationsdata som uppmättes med den gamla 

beräkningsmetoden kallas realdata. Efter att SCB ändrade beräkningsmetoden beräknades all 

inflationsdata före 2005 om och är därför en reviderad data som kan hämtas från SCB. 
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KAPITEL 5 

EMPIRISKT RESULTAT OCH ANALYS 

 

 

 

I detta kapitel presenteras resultaten. Kapitlet bygger på samma struktur som i 

föregående kapitel, vilket innebär att resultaten för de två olika tillvägagångssätten 

presenteras i varsitt stycke och kan läsas oberoende av varandra. Varje stycke 

innehåller även en analys av de resultat som har framkommit. Avsnitt 5.1 som 

behandlar genomsnittberäkningen av inflationen fokuserar på att analysera huruvida 

Riksbanken har lyckats uppfylla inflationsmålet. I avsnitt 5.2 presenteras resultaten från 

variansanalysen, samt en analys av huruvida Riksbanken har lyckats stabilisera de 

valda variablerna.  

 

5.1 Resultat av genomsnittsberäkningen 

I figur 5.1 visas data över KPI för tidsperioden 1995M1-2013M3 i ett plotterdiagram. 

Det raka strecket vid två procent anger inflationsmålet. 

 

Figur 5.1 KPI 1995M1-2013M3.  

Källa: SCB (2013a). 
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Genomsnittet för KPI under denna tidsperiod beräknades till 1,29.  

Tabell 5.1 presenterar resultaten över de tre valda tidsperioderna, som redovisades i 

metodkapitlet. Resultaten av genomsnittsberäkningen för KPI av de tre valda 

tidsperioder visar att genomsnittet alltid har legat under det 2-procentiga 

inflationsmålet.  

Tabell 5.1: Genomsnittlig KPI 

Inflationsmått 
Period  

1995M1 - 2013M3 

Period  

1997M1 - 2013M3 

Period  

1995M1 - 2008M12 

KPI 1,29 1,27 1,36 

Källa: SCB (2013a). 

 

I figur 5.2 visas data över KPIF för tidsperioden 1995M1-2013M3 i ett plotterdiagram. 

Det raka strecket vid två procent anger inflationsmålet. Genomsnittet för KPIF under 

denna tidsperiod beräknades till 1,66. 

 

Figur 5.2 KPIF 1995M1-2013M3.  

Källa: SCB (2013a). 
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Tabell 5.2 visar resultaten över de tre valda tidsperioderna, som redovisades i 

metodkapitlet. Resultaten av genomsnittsberäkningen för KPIF för de tre valda 

tidsperioder visar att genomsnittet alltid har legat under det tvåprocentiga 

inflationsmålet.  

Tabell 5.2: Genomsnittlig KPIF 

Inflationsmått 

Period  

1995M1-2013M3 

Period  

1997M1-2013M3 

Period  

1995M1- 2008M11 

KPIF 1,66 1,62 1,71 

Källa: SCB (2013a) 

 

Trots att KPIF visar på högre siffror än KPI ligger båda genomsnitten för alla utvalda 

tidsperioder under två procent, vilket innebär att Riksbanken enligt beräkningar i detta 

arbete inte har lyckats uppfylla inflationsmålet under dessa perioder. I skriften 

”Penningpolitiken i Sverige” skriver Riksbanken (2010 s.10) 

”Det finns också en osäkerhet om hur ekonomin fungerar och hur stora effekterna av 

förändringar i reporäntan är i olika lägen. Det är därför omöjligt att undvika att 

inflationen kommer att fluktuera och ibland vara högre, ibland lägre, än två procent. 

Sett över en lite längre tidsperiod kan dock penningpolitiken säkra en inflation i linje 

med målet.” 

Inflationen tenderar att fluktuera, men vad som menas med ”över en lite längre 

tidsperiod” är förstås en tolkningsfråga. Innebär det en tidsperiod på cirka 18 år (1995-

2013) har inte Riksbanken lyckats säkra inflationen i linje med målet. Innebär det en 

tidsperiod på cirka 13 år (1995-2008) har Riksbanken inte heller lyckas säkra 

inflationen i linje med målet. Några tidsperioder när KPI i genomsnitt har varit två 

procent är 2000M4-2003M4, 2005M4-2008M11 och 2010M1-2012M, vilket snarare 

visar att Riksbanken kan säkra en inflation i linje med målet, under vad som kan anses 

vara, kortare tidsperioder, i det här fallet ca tre år. Inte heller med har inflationen mätt 

med KPIF haft ett genomsnitt på två procent under längre tidsperioder än cirka tre år.  

Ett skäl till att inflationen har legat under målet kan bero på de olika 

finanskriserna/störningar som har drabbat Sverige sedan inflationsmålet infördes. De tre 
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allvarligaste kriserna/störningarna sedan 1995 är IT-bubblan, som sprack den 6 mars 

2000, den globala finanskrisen, som bröt ut i USA den 7 september 2008 och 

eurokrisen, som uppstod i början av 2010.  

Som figur 5.1 visar har inflationen varit över tvåprocentstrecket ungefär vid dessa 

tidpunkter för att sedan troligtvis sjunka när kriserna har gett effekt på den svenska 

ekonomin. Anta att kriserna har varit oväntade, då har dessa sannolikt inte funnits med i 

Riksbankens prognoser för räntestyrningen, vilket troligtvis har gjort prognoserna 

felaktiga och därmed har inflationen blivit lägre än väntat.  

Riksbanken har inte lyckats uppfylla inflationsmålet, i den mening att varken KPI eller 

KPIF har haft ett genomsnitt som når upp till två procent. Dock kan som ovan nämnts 

de allvarliga störningar och kriser som drabbat Sverige haft så pass oväntade och stora 

effekter att Riksbanken inte har haft någon möjlighet att uppfylla inflationsmålet.  En 

konsekvens som kan uppstå när inflationsmålet inte uppfylls är att samhället börjar 

tvivla på Riksbanken, vilket kan leda till att inflationsförväntningarna inte går att 

påverka i framtiden, som är ett skäl till att det finns ett uttalat inflationsmål. Om 

inflationen fortsätter att understiga två procent under ytterligare en längre tid, kan 

eventuellt löneförhandlare, såsom fackorganisationer, förlora tron på en tvåprocentig 

inflation. Detta kan leda till en mer ostabil ekonomi, på grund av att reallöner blir högre 

och arbetslösheten ökar (Söderström och Vredin, 2013). Riksbanken bör således vara 

tydlig med att inflationen kommer vara fortsatt låg till hänsyn för 

inflationsförväntningar. Eventuellt bör Riksbanken ändra det uttalade måttet för 

inflation, KPI, till KPIF istället, då inflationen mätt med KPIF ligger betydligt närmare 

två procent. Då Riksbanken har stött på allvarliga och oväntade störningar under åren är 

det svårt, med stöd av denna uppsats, att säga om den svenska centralbanken har tagit 

fel beslut som gjort att inflationen blivit lägre än målet, eller om besluten har varit 

korrekta, men påverkat ekonomin negativt på grund av de allvarliga och oväntade 

störningarna.  

 

5.2 Resultat av variansanalysen 

Figur 5.3 visar ett diagram på variansen i inflation, BNP-gap, hushållens skulder och 

fastighetspriser mellan 1980-2012. Diagrammet visar att i slutet av 80-talet och början 

av 90-talet var det hög volatilitet i framförallt hushållens skulder och fastighetspriser, 
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vilket sannolikt beror på den finanskris som drabbade Sverige just vid den tidpunkten. 

Då den globala finanskrisen drabbade Sverige 2008 ökade volatiliteten i fastighetspriser 

och BNP-gapet, dock noterades inte lika stor volatilitet som under slutet av 80-talet och 

början av 90-talet. Störst volatilitet i inflation estimeras vara mellan 1980-1995 och 

efter den globala finanskrisen 2008-2012.   

 

Figur 5.3 Årlig procentuell förändring av inflation, BNP-gap, hushållens skulder 

och fastighetspriser under perioden 1980-2012.  

Källa: SCB (2013a), (2013b) och Ekonomifakta (2013). 

 

I tabell 5.3 redovisas hur den genomsnittliga variansen av inflation, BNP-gap, 

hushållens skulder och fastighetspriser har varierat mellan 1980-1994 och 1995-2012. 

Dessa tidsperioder visar den genomsnittliga variansen i variablerna före att den flexibla 

inflationsmålspolitiken infördes (1980-1994) och den genomsnittliga variansen i 

variablerna efter att den flexibla inflationsmålspolitiken infördes (1995-2012). 
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Tabell 5.3: Genomsnittlig varians mellan tidsperioderna 1980-1994 och 1995-2012. 

Variabel  Period 1980-1994 Period 1995-2012 

Inflation 10,82 1,18 

BNP-gap 8,47 8,00 

Skulder 46,05 7,91 

Fastighetspriser 66,80 16,50 

Källa: SCB (2013a), (2013b) och Ekonomifakta (2013). 

 

Resultaten som presenteras i tabell 5.3 påvisar skillnader i variansen i samtliga variabler 

under de två tidsperioderna. Variansen i inflationen har minskat från 10,82 till 1,18 

procent. I BNP-gapet har variansen minskat från 8,47 till 8,00 procent. Variansen i 

hushållens skulder har minskat från 46,05 till 7,91 procent och i fastighetspriser har 

variansen minskat från 66,80 till 16,50 procent. Alltså har variansen minskat i samtliga 

variabler. För variablerna inflation, hushållens skulder och fastighetspriser har variansen 

minskat avsevärt efter att den flexibla inflationsmålspolitiken infördes. För BNP-gapet 

är minskningen i variansen däremot marginell. Ett möjligt skäl till att variansen i 

skulder och fastighetspriser skiljer sig kraftigt mellan de berörda tidsperioderna kan, 

som tidigare nämnt, vara den finanskris som drabbade Sverige i början av 90-talet. 

Dock har Sverige drabbats av ytterligare allvarliga finanskriser under den senare 

tidsperioden, vilket borde ha inneburit liknade fluktuationer, om än kanske inte lika 

stora. Att varianserna i variablerna har minskat så kraftigt beror sannolikt inte enbart på 

att Riksbanken har valt att fokusera på en flexibel inflationsmålspolitik, utan även på 

finanspolitiska åtgärder och övriga faktorer i omvärlden. Emellertid har 

penningpolitiken i Sverige ett stort inflytande och förändringen av varianserna i 

variablerna tyder på att Riksbanken har haft framgång med att stabilisera realekonomin 

och andra samhällsekonomiska faktorer såsom hushållens skulder och fastighetspriser.  

I tabell 5.4 redovisas variansen av inflation, BNP-gap, hushållens skulder och 

fastighetspriser mellan 1980-1997 och 1998-2012. I tabell 4.4 har hänsyn tagits till den 

inlärningsperiod på två år som centralbankers påstås behöva.  
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Tabell 5.4: Genomsnittlig varians mellan tidsperioderna 1980-1996 och 1997-2012. 

Variabel Period 1980-1996 Period 1997-2012 

Inflation 14,19 1,26 

BNP-gap 10,52 6,18 

Skulder 41,04 5,81 

Fastighetspriserna 57,71 14,96 

Källa: SCB (2013a), (2013b) och Ekonomifakta (2013). 

 

Resultaten som redovisas i tabell 5.4 uppvisar liknade resultat som presenteras i tabell 

5.3. En märkbar skillnad är dock att variansen i BNP-gapet skiljer sig något mer åt när 

hänsyn har tagits till inlärningsperioden. Eftersom liknade resultat uppvisas med hänsyn 

till inlärningsperioden blir således slutsatsen den samma som utan en inlärningsperiod.   

Tabell 5.5 visar variansen i variablerna då tidsintervallet har delats upp i tre olika 

tioårsperioder.  

Tabell 5.5: Genomsnittlig varians mellan tidsperioderna 1980-1990, 1991-2001 och 

2002-2012. 

Variabel Period 1980-1990 Period 1991-2001 Period 2002-2012 

Inflation 8,39 6,86 1,26 

BNP-gap 2,57 8,48 7,22 

Skulder 29,33 31,19 6,52 

Fastighetspriserna 44,66 51,38 16,84 

Källa: SCB (2013a), (2013b) och Ekonomifakta (2013). 

Resultaten av variansen över tre olika tioårsperioden kan vara intressanta att studera då 

dessa visar att varianserna i variablerna inflation, hushållens skulder och fastighetspriser 

har varit höga under de två första tidsperioderna (1980-1990 och 1991-2001), men 

sedan betydligt lägre under den sista tioårsperioden (2002-2012). Vid denna uppdelning 

av tidsintervallet framkommer det en skillnad på en variabel som inte har varit lika 

tydlig i de andra variansanalyserna, nämligen att BNP-gapet uppvisade en lägre varians 

under 1980-1990 än de senaste tjugo åren. En variabel som både Ingves (2011) och 
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Svensson (2008) definierar som en del av realekonomin är just BNP-gapet och båda 

anser att detta är en viktig variabel att försöka stabilisera för en fungerande ekonomi. 

Variansen på BNP-gapet under de senaste tio åren har inte varit märkbart hög, men 

dock högre än under perioden 1980-1990. En möjlig anledning till att BNP-gapet har 

varit stabilare under 80-talet kan ha att göra med att Sverige då hade en politik, som 

syftade till att stabilisera och minska arbetslösheten.  

I avsnitt 5.1 visade resultatet att inflationen mätt med både KPI och KPIF har i 

genomsnitt legat under målet, vilket skulle kunna utryckas som att Riksbanken har 

misslyckats med den uppgift de tilldelades i mitten av 90-talet, men variansanalysen 

visar att den valda politiken inte enbart kan ses som ett misslyckande. Den andra 

uppgiften som Riksbanken har tilldelats är att stabilisera inflationen och realekonomin, 

vilket det är tydligt att Riksbanken har lyckats göra. Som tidigare nämnts har sannolikt 

inte enbart Riksbanken bidragit till en stabilare realekonomi, utan även finanspolitiken 

och övriga faktorer i omvärlden har också sannolikt haft bidragande faktorer, men 

eftersom penningpolitiken i Sverige har ett stort inflytande och förändringen av 

varianserna i variablerna tyder på att Riksbanken har sannolikt haft framgång med att 

åtminstone stabilisera inflation, fastighetspriser och skulder. Om Riksbanken har 

bidragit till en ökad stabilitet i BNP-gapet är svårt att säga då tabell 5.3 visar att BNP-

gapet var stabilare under 1980-1990.  
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KAPITEL 6 

AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

 

 

I detta kapitel sammanfattas resultaten från föregående kapitel, följt av ett avsnitt med 

reflektioner och förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Sammanfattning av resultat 

Syftet med denna uppsats var att utvärdera den flexibla inflationsmålspolitiken som 

Riksbanken bedrivit sedan 1995. Detta innebar mer precist att undersöka om 

Riksbanken har lyckats uppfylla inflationsmålet, samt lyckats stabilisera viktiga 

makroekonomiska variabler. 

Beräkningen av den genomsnittliga inflationen, både mätt i KPI och KPIF genererade i 

samma resultat som tidigare studier, vilket visar på att inflationen har i genomsnitt legat 

på en lägre nivå sedan inflationsmålet infördes i början 1995. Inflationen har i 

genomsnitt, mätt med KPI varit 1,29 mellan 1995M1-2013M3. Inflationen har i 

genomsnitt, mätt med KPIF varit 1,66 mellan 1995M1-2013M3.  Genomsnittet av KPIF 

låg betydligt närmare målet än vad KPI gjorde under denna tidsperiod. Under vissa 

kortare tidsperioder visade det sig att inflationen hade legat på två procent, vilket 

uppfyller målet. 

Variansanalysen visade att volatiliteten i variablerna har minskat kraftigt sedan 

införande av den flexibla inflationsmålspolitiken för variablerna inflation, hushållens 

skulder och fastighetspriser. Vid jämförelse av BNP-gapet innan och efter införandet av 

politiken hade BNP-gapet minskat marginellt. En ytterligare uppdelning av tidsperioder 

resulterade i att variansen i BNP-gapet hade varit lägre under 1980-1990 jämfört med 

både tidsperioden 1991-2001 och 2002-2012. Vid uppdelningen av tidsintervallet på tre 

tioårsperioder visade variansanalysen att det framförallt är under de senare tio åren som 

variansen i variablerna inflation, hushållens skulder och fastighetspriser har minskat 

kraftigt.  
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6.2 Reflektioner 

Det är ett faktum att sedan inflationsmålet infördes har genomsnittet av inflationen inte 

nått upp till två procent, oavsett mått. Under vissa kortare perioder, cirka treårsperioder, 

har dock inflationen i genomsnitt legat på två procent. I den teoretiska referensramen 

visades sambandet mellan BNP och prisnivån i en AD/AS-modell, samt hur en 

finanskris kan uppkomma. Riksbanken och den svenska ekonomin har de senaste tjugo 

åren haft många störningar i ekonomin, vilket troligtvis har gjort att BNP och 

arbetslösheten inte har återgått till jämviktsnivån. De som argumenterar för att 

Riksbanken har misslyckats med sin politik anser att räntan har legat på en för hög nivå 

och att Riksbanken därmed inte har drivit en tillräcklig expansiv penningpolitik. En 

lägre ränta skulle, enligt dem, ha stabiliserat ekonomin snabbare och minskat 

arbetslösheten. Risken med lägre ränta är dock, som visas i teorin, att en finanskris kan 

utlösas, om fastighetspriser och skulder växer snabbare än den allmänna prisnivån. 

Detta är något som Riksbanken sannolikt försöker ta hänsyn till.  

Om Riksbanken har misslyckats eller inte med den flexibla inflationsmålspolitiken är 

svårt att utvärdera. Riksbanken har lyckats hålla inflationen låg och stabil, men något 

under målet. Risken med att låta inflationen vara lägre än målet är att 

inflationsförväntningar kan bli fel och att Riksbanken och inflationsmålet förlorar 

trovärdigheten. Om detta sker kommer inte arbetstagarna och facken att veta vad 

inflationen blir i framtiden och det kan leda till störningar i ekonomin. Enligt 

variansanalysen har Riksbanken lyckats stabilisera inflation, hushållens skulder och 

fastighetspriserna. Det är svårt att avgöra hur stor del Riksbankens agerande som 

påverkat stabiliseringen, eftersom även finanspolitiska åtgärder och andra 

omvärldsfaktorer påverkar. Eftersom Sverige har rörlig växelkurs anses dock 

penningpolitiken ha störst effekt på ekonomin, vilket borde innebär att Riksbanken har 

kunnat stabilisera variablerna.  

Om inflationsmålet inte har uppfyllts på grund av att Riksbanken har fokuserat på andra 

viktiga makrovariabler har inte undersökts i detta arbete, men bör kanske göras för att 

svara på om den flexibla inflationsmålspolitiken är ett misslyckande. Av de resultat som 

har framkommit genom detta arbete visar det på att Riksbanken har framgångsrikt 

lyckats stabilisera inflation, hushållens skulder och fastighetspriser. Även BNP-gapet 

har varit relativt stabilt, men har av variansanalysen att bedöma, inte varit så volatil 

förut heller. Om stabilisering av dessa variabler har skett på en kostnad av 
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inflationsmålet har som tidigare nämnts inte undersökts i detta arbete. En vidare 

forskning skulle möjligtvis kunna besvara på om det har uppstått en förlust i samhället 

på grund av den genomsnittligt låga inflationen och vilka konsekvenser en högre 

varians i BNP-gapet, hushållens skulder och fastighetspriser i så fall skulle ha skapat. 

En sådan forskning skulle kunna leda till en slutsats om Riksbanken borde fokusera på 

att stabilisera andra viktiga markoekonomiska variabler eller enbart fokusera på att 

uppnå en inflation på två procent.  
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